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1	 ouLun	kuLTTuurITILaT	ja	hankkeeT

1.1	 k�������������k�������������

kulttuurivoima	 ry:n	 tarkoituksena	on	 muuttaa	 siilorakennus	ympäristö-,	 yhteisö-	 ja	 mediataiteen	kehittyväksi	
keskukseksi.	 Muutos	 on	 tarkoitus	 toteuttaa	 kulttuuriekologiseen	 suunnitelmaan	 pohjautuen	 asukasyhteisön	 ja	
hankkeeseen	liittyvän	yhteisön	voimin.

1.2	 k���������������k���������������

kulttuurivoimalalla	on	yhdistyksen	toimintaa	edistäviä	hankkeita	tällä	hetkellä	neljä	kappaletta.

1.2.1	 L��� 1 ������L���	1	������

les	ateliers	Partage	(laP1)	hanke	on	eu:n	kulttuuri	2007-2013	ohjelmasta	rahoitettu	hanke,	jossa	ovat	mukana	
Belgia,	italia	ja	Suomi.	hankkeen	tavoitteena	on	vahvistaa	yhteisöä	ja	sen	yhteenkuuluvuutta	luovin	ja	taiteellisin	
keinoin.

Belgiasta	mukana	ovat	SMartBe	yhdistys	ja	la	Venerie	yhdistys	,	italiasta	lai	MoMo	-yhdistys	ja	Suomesta	
kulttuuriVoiMala	-	Culture	PoWer	Station	rY.

1.2.2	 ����� ������ �����������	������	������

Media	Bridge	-	Cultural	network	and	Co-operation	of	the	Young	between	South	and	north.

Media	Bridge	on	media-,	kulttuuri-	ja	opetusalan	projektikokonaisuus,	jossa	on	mukana	yhteistyökumppaneita	
tansaniasta	ja	Suomesta.	Yhteistyö	on	käynnistynyt	v.	2005	käsittäen	lyhyt-	ja	pitempiaikaisia	yhteistyökumppa-
neita.	Yhteistyötä	koordinoi	tansaniassa	kikuWa	ja	Suomessa	kulttuurivoimala	-	Culture	Power	Station	ry.
Muita	yhteistyökumppaneita	ovat	mm:

•	 Chipukizi	Power	Station	nGo,	Shinyanga,	tansania
•	 Syväkankaan	koulu,	kemi
•	 kaakamon	koulu,	tornio
•	 kiveriön	ja	lounaanpuiston	koulut,	lahti
•	 kemin	sarjakuvapäivät

1.2.3	 L������� ������� ������L�������	�������	������

learning	Village–	aikuisten	taidekasvatushankkeen	(2011-2013)	avulla	lisätään	ihmisten	mahdollisuuksia	vaikut-
taa	omaan	ympäristöönsä	ja	tutustua	oman	alueen	asukkaisiin.	hanketta	koordinoi	kulttuurivoimala	ry	ja	yhteis-



työkumppaneita	ovat	aBF	kalixissa	(ruotsi)	ja	nGo	Muhu	inSea	Saarenmaalla	(eesti).

1.2.4	 a�������������a�������������

aSiakkuuS	-hankkeen	avulla	etsitään	asiakkaita,	jotka	työntekijä	voi	ottaa	mukaansa	siirtyessään	joko	yrittä-
jäksi	tai	jollekin	yritykselle	tai	yhteisölle	töihin.	näin	työnsaanti	helpottuu	ja	asiakassuhteiden	kautta	työntekijä	
tuo	työtä	ja	tuloja	tullessaan.

hankkeessa	rakennetaan	jokaiselle	työntekijälle	oma	toimeentulostrategia,	joka	noudattaa	yksilöllistä	aikataulua.	
Strategian	suunnittelu	tapahtuu	yhteistyössä	hankkeen	vetäjän,	työntekijän,	työvoimahallinnon	ja	muiden	tuki-	ja	
sidosryhmien	kanssa.	olemassa	olevan	työyhteisön	verkostoa	hyödynnetään	strategiaa	suunniteltaessa.

hankkeessa	korostetaan	yhteisten	tavoitteiden	saavuttamista,	työn	merkitystä	sekä	markkinoinnin	ja	sosiaalisten	
verkostojen	tärkeyttä	asiakkuuksien	hankkimisessa.

1.3	 ������ �������������	�������

Veeran	Verstas	–	taiteiden	ja	kädentaitojen	nuorten	työpaja	on	koulutukseen	ja	työelämään	suuntaavaa	itsetun-
temuksen	 työpaja.	 	 Verstaalla	 käytetään	 luovia	 tekniikoita	 itsetuntemuksen	 ja	 tavoitetyöskentelyn	 välineenä.	
taidepajalle	voivat	hakeutua	työvoimatoimiston	kautta	koulunsa	keskeyttäneet	tai	ilman	opiskelu-	tai	työpaikkaa	
jääneet	taiteista	kiinnostuneet	17-28-vuotiaat	nuoret.	Verstaalla	nuorilla	on	paikka,	jossa	voi	tulla	omaksi	itseksi	
yhdessä	pajan	muiden	toimijoiden	kanssa.

Veeran	Verstas	–	nuorten	taidepaja	antaa	hengähdyspaikan	etsiä	arjessa	koettua	onnellisuutta	ja	kätkettyjä	voi-
mavaroja.		nuorten	työpaja,	Veeran	Verstas,	vaalii	innostusta	ja	luottamusta,	kykyä	kunnioittaa	toinen	toistaan,	
rinnalla	olemista,	itsensä	ohjaamista.	Veeran	Verstas	tunnistaa	oman	laatunsa,	työskentely	pajassa	on	tietoisuutta	
siitä,	että	käsillä	tekeminen	auttaa	pääsemään	mielentilaan,	jossa	oivallus	ja	oppimiskyky	paranevat	–	muutama	
yksinkertainen	kohtaaminen.

työpajan	opintojaksoilla	sovelletaan	sukupuolisensitiivisen	ja	käsillä	käsittämisen	menetelmistä	kehittynyttä	ko-
konaispedagogiikkaa,	joka	tukee	itsen	ja	oman	minän	tuntemista.	Pedagogiikka	ottaa	huomioon	nuorten	henkilö-
kohtaiset	kokemukset	ja	kytkee	ne	yhteiskunnallisiin	yhteyksiin.	käsillä	tekeminen	eli	käsillä	käsittäminen	auttaa	
pääsemään	 mielentilaan,	 jossa	 oivallus	 ja	 oppimiskyky	 kehittyvät	 sekä	 molempien	 aivopuoliskojen	 yhteistyö	
paranee.	kädentaidot	eivät	ole	vain	käsityötä	eikä	verstas	kouluta	käsityöyrittäjiä.	nuoren	tekemä	tuotos	on	hä-
nen	itsensä	tai	hänen	tavoitteensa	vertauskuva.	kuva	itsestä,	läheisistä,	ympäröivästä	luonnosta	ja	yhteiskunnasta	
tulee	todelliseksi.

1.4	 k�������������k�������������



kulttuuribingo	on	oululainen	 taidekollektiivi	 joka	majailee	osoitteessa	Mäkelininkatu	29,	vanhassa	 järjestöta-
lossa,	oulun	keskustan	kupeessa.	tavoitteena	on	tarjota	työskentelytiloja	ja	kannustaa	kaupunkilaisia	tekemään	
taidetta	yhdessä.

ateljeemaisen	työskentelyn	lisäksi	kulttuuribingossa	 järjestetään	esimerkiksi	bänditapahtumia,	kirpputoreja	 ja	
elokuvanäytöksiä,	sekä	erilaisia	työpajoja	ja	kursseja.	kulttuuribingossa	on	jo	järjestetty	huikeita	bändi-	ja	ru-
noiltoja,	shoppailtu	taidemyyjäisissä	sekä	ihailtu	muun	muassa	japanilaisen	nykytaiteilija	kyougo	Matsumoton	
töitä.

Mukana	on	tällä	hetkellä	noin	parikymmentä	nuorta	kulttuurin	ja	taiteen	tekijää.	iltaisin	tila	on	myös	paikallisten	
bändin	treenaus-	ja	soittokäytössä.

1.5	 r���������r���������

rockpolis	on	musiikin	tiedotus-	ja	neuvontakeskus.	

ovenia	oy	vuokraa	oulun	hiukkavaarasta	treenitiloja	bändeille.	tilat	ovat	pääosin	ikkunallisia	n.	50	neliömetrin	
kokoisia entisiä armeijatupia. Vuokra 185 € / huone. Tilojen vuokrat ovat siis erittäin kohtuullisia ja 2-3 bändiä 
treenaa	helposti	yhdessä	huoneessa.

1.6	 ����������

•	 teatteria,	tanssia,	konsertteja,	näyttelyitä	elokuvia,	festivaaleja
•	 lastenkulttuuriverkosto
•	 Valveen	sanataidekoulu	ja		Valveen	elokuvakoulu
•	 konserttitila
•	 Vuokrattavat	tilat	sekä	esitys-	että	kurssitoimintaan	(myös	kesäteatterin	varaukset),	kohtuulliset	hinnat
•	 elokuvateatteri	Studio
•	 kahvila	Minttu,	myös	opiskelijaruokala

1.7	 o���� n��������������������� ��������o����	n���������������������	��������

ammattiopiston	projekteilla	 kehitetään	organisaation	 toimintaa	 ja	 uusia	 koulutusalojen	yli	meneviä	koulutus-
ohjelmia.	 hankkeiden	 tarkoituksena	 on	 uudistaa	 ohjaus-	 ja	 opetusmenetelmiä	 sekä	 edistää	 ammattiopiston	 ja	
yrityselämän	yhteistyötä.



2	 ouLun kehITTÄ�IShankkeeTouLun	kehITTÄ�IShankkeeT

2.1	 konSTIkonSTI

konsti-ohjelman	visiona	 on	 mahdollistaa	 oululaisille	 hyvä	 elämänhallinta.	ohjelmassa	 toimijoina	ovat	oulun	
kaupungin	keskushallinto,	liikunta-,	nuoriso-,	opetus-	ja	sosiaali-	ja	terveystoimi.	ohjelmalla	tiivistetään	oulun	
kaupungin	sisäistä	yhteistyötä	ja	systematisoidaan	yhteistyötä	eri	kumppaneiden	kanssa.

toimialarajat	ylittävät	painopisteet	ovat	yksilön	hyvinvointi,	ehkäisevä	ja	ennakoiva	työ	sekä	hyvinvointiosaa-
misen	 kehittäminen.	 nämä	 tekijät	 edistävät	 kuntalaisten	 elämänhallintaa	 sekä	 parantavat	 organisaation	 kykyä	
palvella	kuntalaisia.	ohjelman	yhteys	perustoimintaan	varmistetaan	kokoamalla	kehittämistarpeet	kaupungin	eri	
toimialoilta	ja	strategisilta	kumppaneilta.

ohjelmissa	voidaan	aiempaa	paremmin	yhteisesti	huomioida	asiakasnäkökulma.	oletuksena	on,	että	kaikki	kun-
talaiset	 ovat	 ohjelman	 toimijoiden	palveluiden	piirissä	 jossakin	 elämänvaiheessa.	konsti-ohjelmassa	korostuu	
myös	hyvinvoinnin	osaaminen,	koska	ohjelman	toimialoilla	työskentelee	merkittävä	osa	kunnan	työntekijöistä.

konsti-ohjelmalla	 on	yhteys	kaikkiin	valmisteltuihin	kaupungin	kehittämisohjelmiin,	millä	 tavoitellaan	konk-
reettista	yhteistyötä.	lähtökohtana	on,	että	kehittämisessä	tulee	jatkossakin	korostua	sekä	arkipäivän	ratkaisujen	
että	strategisten	ratkaisujen	kehittäminen.	toimenpiteitä	valittaessa	linjataan	kuinka	paljon	panostetaan	Pohjois-
Suomessa	tapahtuvaan	kehittämistyöhön	ja	mikä	osa	resursseista	ohjataan	oman	toiminnan	kehittämiseen.

2.2	 S�keS�ke

SYke	-	kaupunkikulttuurin	kehittämisohjelma:

2.2.1	 o������� ���������o�������	���������

oulu	on	pohjoinen	metropoli,	jonka	syke	ja	tapahtumat	houkuttelevat	ihmisiä	asumaan,	viihtymään	ja	osallistu-
maan.

2.2.2	 T�������� �� ���������������T��������	��	���������������	

Maapalloistumisen	myötä	kaupungit	kilpailevat	asukkaista,	matkailijoista,	opiskelijoista,	yrittäjistä,	sijoittajista,	
kansainvälisistä	kulttuuri-	ja	urheilutapahtumista	sekä	mediahuomiosta.	elävä	ja	monimuotoinen	kaupunkikult-
tuuri	on	noussut	tärkeimmäksi	vetovoimatekijäksi.	kaupunkikulttuurin	myönteinen	perusvire	rakentuu	monien	
eri	alojen	osaajien	verkostomaisena	yhteistyönä.	

kaupunkikulttuurin	ydin	muodostuu	laadukkaista	tapahtumista	ja	monipuolisista	vapaa-ajan	aktiviteeteista,	joita	
tukevat	niihin	soveltuvat	tilat,	paikat	ja	viestintä.	



kaupunkikulttuurin	ohjelma	on	kaupungin	eri	 toimialojen	yhteinen.	keskeinen	näkökulma	on	kaupungin	roo-
li	mahdollistajana	kaupunkikulttuurin	toimintaympäristössä.	ohjelmatyössä	huomioidaan	erityisesti	kolmannen	
sektorin,	luovien	alojen	yritysten	ja	koulutusorganisaatioiden	hankealoitteet.	tavoitteena	on	toteuttaa	asioita,	jot-
ka	 eivät	kaupungin	 tai	muiden	 toimijoiden	perustoiminnassa	mahdollisia,	 ja	 joihin	on	 saatavissa	ulkopuolista	
osarahoitusta.

2.3	 S�ke��������� ��������S�ke���������	��������

•	 hiukkavaaran	kulttuurikylä
•	 i	loVe	SPort	oulu
•	 laP	ii	MeritoPPila:n	jaetut	ateljeet,	sosiaalinen	taide	ja	turvallisuus
•	 laSaretinVÄYlÄn	 taiDehalli	 ja	 reSiDenSSitoiMinta	 –kehittÄMiShanke	 2011-

2013
•	 Messi	-nuorten		kulttuuri-	ja	mediakeskuksen	toimintamallin	kehittäminen
•	 MuSiC	on	toP	–	FaS	2
•	 oulu	15	–	kulttuurin	ja	luoVien	alojen	kehittÄMiSen	SateenVarjohanke
•	 oulun	kaupungin	osallistuminen	partnerina	valtakunnalliseen	tapahtumatuotannon	johtajaosaamisen	ke-

hittäminen	-	eu-hankkeeseen	2010	–	2013
•	 rYtMiManu
•	 taide	&	turvallisuus
•	 Vaahto-	Valtakunnallinen	tuottaja-	ja	VÄlittÄjÄhanke
•	 Vaikuttava	sirkus
•	 Vaka	–	Valtakunnallinen	kluBi-	ja	aluekiertuehanke
•	 Valmistamo	–	nuorten	kulttuuri	luovan	talouden	kehittäjänä
•	 Valmistamo	–	nuorten	kulttuurin	innovaatiot	menestystekijänä	oulun	seudulla

2.4	 �eSTI�eSTI

oulussa	valmistui	elokuussa	2009	oulun	tulevaisuuden	työllisyystyöryhmän	laatima	työllisyydenhoidon	toimen-
pideohjelma.	toimenpideohjelmaan	ja	sen	taustamuistoon	on	koottu	toimenpiteitä,	joihin	ryhdytään	pitkäkestoi-
sen	ja	laajan	työttömyyden	vähentämiseksi	sekä	työllisyysasteen	nostamiseksi	oulussa.		

”työllisyydenhoidon	oulun	mallin”	ytimessä	ovat	nuorten	työllistyminen,	uusien	työpaikkojen	luominen	ja	yrit-
täjyyden	edistäminen	sekä	rakennetyöttömyyden	vähentäminen.	nämä	kolme	teemaa	sisältävät	sekä	pitkän	että	
lyhyen	tähtäimen	toimenpiteitä.	työllisyydenhoidon	oulun	mallin	kaikkia	toimenpiteitä	läpileikkaavina	tavoittei-
na	on	nuorten	yhteiskuntatakuun	toteutuminen,	yrittäjyyteen	ja	yritteliäisyyteen	kannustaminen,	osaavan	työvoi-
man	saatavuuden	turvaaminen	sekä	kansainvälistymisen	vahvistaminen.	

PeSti-työllisyysohjelma	 on	 yksi	 osa	 näiden	 tavoitteiden	 operatiivista	 toteutusta.	 ohjelman	 tarkoituksena	 on	



edistää	erityisesti	niitä	asioita	 ja	hankkeita,	 joiden	toteuttaminen	ei	perustoiminnassa	ole	mahdollista	 ja	 joihin	
voidaan	saada	ulkopuolista	rahoitusta.

työllisyysohjelman	painopisteet	pohjautuvat	työllisyydenhoidon	oulun	mallin	toimenpideohjelmaan	ja	sen	taus-
tamuistioon.

2.5	 IL�oIL�o

llmastonmuutos	on	maailmanlaajuinen	haaste,	johon	myös	kuntatasolla	joudutaan	vastaamaan.	ilmastonmuutoksen	
aiheuttavia	 kasvihuonekaasupäästöjä	 pyritään	 rajoittamaan	 kansainvälisin	 sopimuksin	 ja	 ohjelmin.	 Päätösten	
kansallinen	toimeenpano	tapahtuu	pääsääntöisesti	valtion	ohjauksella,	mutta	ilmastonmuutoksen	hillitsemiseksi	
ja	muutokseen	sopeutumiseksi	tarvittavat	käytännön	toimenpiteet	koskettavat	monilta	osin	kuntien	toimintaa.

Sopimuksissa	asetettuja	päästötavoitteita	ei	saavuteta	ilman	merkittäviä	uusia	ilmasto-	ja	energiapoliittisia	toi-
menpiteitä.	tavoitteet	edellyttävät	energiankäytön	tehostamista	erityisesti	asumisessa,	rakentamisessa	ja	liiken-
teessä.	kotimaisen	energian	ja	erityisesti	uusiutuvan	energian	osuuden	tulisi	kasvaa	huomattavasti	nykyisestään,	
jotta	tavoitteisiin	voidaan	päästä.	tämä	kaikki	antaa	mahdollisuuden	myös	uusien	innovaatioiden	ja	teknologioi-
den	kehittämiseen	ja	käyttöönottoon.		

ratkaisukeinoja	ilmastonmuutoksen	hillitsemiseen	on	jo	olemassa,	mutta	niihin	ryhtyminen	vaatii	uutta	ajattelua	
ja	toimenpiteitä	sekä	päätöksenteossa	että	päivittäisessä	toiminnassa.	oleellista	on	saada	aikaan	pysyviä	toimin-
tatapoja	energiankulutuksen	vähentämiseksi,	energiatehokkuuden	lisäämiseksi	ja	kasvihuonekaasupäästöjen	vä-
hentämiseksi.		
oulun	seudulla	näihin	haasteisiin	on	vastattu	laatimalla	seudullinen	ilmastostrategia.	tässä	strategiassa	on	esi-
tetty	päämäärät	 ja	keskeiset	keinot	 ilmastonmuutoksen	hillitsemiseksi	 ja	 ilmastonmuutokseen	sopeutumiseksi.	
ilMo	-	oulun	ilmasto-ohjelma	tukee	kehittämishankkeiden	avulla	tämän	strategian	toimeenpanoa	ja	toteutumis-
ta.	tähtäimessä	on	kasvihuonekaasupäästöjen	pysyvä	vähentäminen.	

ilmasto-ohjelman	painopisteet	on	valittu	seudullisesta	 ilmastostrategiasta	oulun	kaupunkistrategian	päämäärät	
ja	kriittiset	menestystekijät	huomioiden.	Painopisteiden	asema	 ja	merkitys	arvioidaan	aina	kaupunkistrategian	
päivityksen	yhteydessä.

2.6	 I��akTII��akTI

toimintaympäristössä	tapahtuvat	muutokset,	kuten	väestön	ja	kaupungin	henkilöstön	ikääntyminen,	julkishallin-
non	toiminnan	tehostamisvaatimukset	ja	kasvavat	asiakastarpeet	asettavat	haasteita	kaupungin	palvelutuotannolle	
ja	sen	kehittämiselle.

tietohallintaohjelman	 tarkoituksena	on	 luoda	perusta	 laadukkaiden,	yhdenmukaisten	 ja	kustannustehokkaiden	
sähköisten	asiointipalvelujen	kehittämiselle.	lisäksi	ohjelma	uudistaa	ja	tehostaa	palvelutuotantoa	tieto-	ja	vies-



tintäteknologioiden	monipuolisella	hyödyntämisellä.	

tietohallintaohjelma	on	luonteelta	valmiuksia	luova,	ja	se		mahdollistaa	oulun	kaupungin	sähköisten,	asiakaspro-
sessilähtöisten	palvelujen	ja	ratkaisujen	yhtenäisen	ja	hallitun	kehittämisen,	hyvien	tiedonhallintakäytäntöjen	ja	
tietoturvavaatimusten	täyttymisen	sekä	luotujen	sähköisten	toimintamallien	ratkaisujen	ja	konseptien	monistami-
sen	ja	hyödyntämisen	kaupunkikonsernin	eri	puolilla.	ohjelman	tarkoituksena	on	vastata	toiminnan	kehittämis-	ja	
vaikuttavuushaasteisiin	rakenteita	ja	palvelujen	tuotantotapoja	uudistamalla.

2.7	 uLko�uoLISeT hankkeeTuLko�uoLISeT	hankkeeT

näiden	lisäksi	olemassa	on	myös	ulkopuolisella	osarahoituksella	toteutettavia	investointihankkeita,	sekä	elinkei-
nopoliittisia	yrityskehityshankkeita.

3	 �uuT ouLun kau�un�In kuLTTuurIhankkeeT�uuT	ouLun	kau�un�In	kuLTTuurIhankkeeT

3.1	 k����������������������������������k����������������������������������

3.2	 k�����������������k�����������������

3.3	 T���������T���������

taidemuseossa	on	monialaista	osaamista	 ja	 ammattiosaajista	muodostuu	 tiimejä,	 jotka	vastaavat	 taidemuseon	
toiminnan	eri	osa-alueista.	taidemuseossa	toimiin	näyttelyistä	vastaava	tiimi	sekä	kokoelmatoiminnasta	vastaava	
tiimi.	oulun	taidemuseossa	toimii	myös	Suomen	pohjoisin	konservointityö.	lisäksi	museokauppa	ainoan	ja	in-
fon	iloiset	työtekijät	vastaavat	ammattitaitoisesta	asiapalvelusta.

3.4	 o��� S�������o���	S�������

3.5	 ������������������ �����������������������	�����

Pohjois-Pohjanmaan	museo	on	perustettu	vuonna	1896.	kulttuurihistoriallinen	maakuntamuseo	sijaitsee	oulun	
hupisaarilla,	ainolan	puistossa.	Vuonna	1931	valmistuneen	museotalon	(ainola)	on	suunnitellut	arkkitehti	oiva	
kallio.

Museon	laaja	perusnäyttely	esittelee	Pohjois-Pohjanmaan	ja	oulun	kaupungin	historiaa.	lapsille	viihdykettä	tar-
joaa	Mauri	kunnaksen	kirjoihin	perustuva	koiramäki-osasto.	Museossa	järjestetään	vuosittain	useita	vaihtuvia	
näyttelyitä.	tutustu	myös	museokauppaan.

Museon	 yhteydessä	 toimii	 useita	 ulkomuseoyksiköitä:	 turkansaaren	 ulkomuseo,	 kierikkikeskus,	
Merimiehenkotimuseo,	Pateniemen	sahan	museo	ja	oulun	linnan	kellari.	niiden	toimintaan	pääset	tutustumaan	



sivun	ylälaidan	linkistä.

3.6	 T���������� T�������T����������	T�������

Suomen	 ensimmäinen	 yleistiedekeskus	 sijaitsee	 hyvällä	 paikalla	 oulun	 kaupungin	 keskustan	 tuntumassa.	
tietomaan	tunnistat	jo	kaukaa	sen	45	metriä	korkeasta	näköalatornista.

tietomaassa	viihtyvät	kaikenikäiset,	sillä	näyttely	koostuu	150	kohteesta.	lisäksi	tietomaa	järjestää	vaihtuvia	
teematapahtumia	läpi	vuoden.	Vierailuun	kannattaa	siis	varata	riittävästi	aikaa.	Päivän	onnistumisen	takaa	myös	
tietomaan	monipuolinen	kahvila-ravintola	Saturnus,	joka	on	avoinna	tietomaan	aukioloaikoina,	sekä	oulun	par-
haat	matkamuistot	tarjoava	tiedekauppa	Sirius.	

	tietomaa	on	oiva	kohde	luokkaretkille	ja	sen	auditorio	sekä	pienemmät	kokoustilat	mahdollistaa	joustavasti	jopa	
200	henkilön	kokouksien	ja	virkistyspäivien	järjestämisen.

4	 �uuT Suo�eSSa ToI�I�aT kuLTTuurITILaT ja hankkeeT�uuT	Suo�eSSa	ToI�I�aT	kuLTTuurITILaT	ja	hankkeeT

4.1	 k���������������� ������� r��������k����������������	�������	r��������

Yhdistyksen	tarkoitus	on:

•	 Paikallisen	kulttuurin	edistäminen.
•	 tarjota	tiloja	taiteen	tekemiseen	ja	esittämiseen.
•	 edistää	jäsentensä	kulttuurillista	ja	taiteellista	verkostoitumista.

Yhdistys	on	perustettu	yhteisten	työ-	ja	galleriatilojen	toiminnan	perusteeksi,	ja	toimintansa	tukemiseksi	yhdistys	
voi:

•	 järjestää	tapahtumia,	työpajoja	ja	huvitilaisuuksia
•	 Ylläpitää	työtiloja	ja	galleria	Värinää
•	 harjoittaa	julkaisutoimintaa,	taidemyyntiä	ja	kulttuurituottamista
•	 tehdä	yhteistyötä	monenkirjavien	tahojen	kanssa
•	 ottaa	kantaa	kulttuurielämän	puolesta	

Yhdistys	on	puoluepoliittisesti	ja	uskonnollisesti	sitoutumaton.

4.2	 n������� L�������� j��������n�������	L��������	j��������



tanssisali	lutakko:	leipomosta	rock-klubiksi	ja	lopulta	kulttuurin	monitoimitilaksi.	jelmun	toimitila	tanssisali	
lutakko	on	alun	perin	vuonna	1951	lutakon	kaupunginosaan	valmistunut	osuuskauppa	Mäki-Matin	 leipomo.	
leipomotoiminnan	loputtua	keväällä	1989	rakennus	jäi	tyhjilleen	ja	jo	saman	vuoden	lopulla	jelmu	iski	silmänsä	
taloon.

leipomon	 toisesta	 kerroksesta	 remontoitiin	 rock-klubi	 kesän	 1990	 aikana	 ja	 ensimmäinen	 jelmun	 järjestämä	
keikka	talossa	oli	15.11.1990;	lavalla	rajuilma,	jonka	jäsenistöstä	puolet	oli	ollut	perustamassa	jelmua.

leipomotoiminnan	päätyttyä	lutakkoa	on	pitänyt	kotinaan	usea	kulttuurialan	toimija.	talossa	on	jelmun	lisäksi	
ollut	taiteilijoiden	ateljeita,	teatteri-	ja	tanssitoimintaa,	bändien	harjoittelutiloja,	moottoripyörätalleja	sekä	seri-
paino.	tällainen	kulttuurin	monitoimimalli	oli	alusta	asti	mukana	erinäisissä	suunnitelmissa	leipomon	uudelleen	
käyttöön	otossa.	Vuokrakiinteistöstä	jelmun	omaksi	taloksi

jelmu	oli	pitkään	vuokralla	lutakossa,	ensin	e-osuuskunnan	rakennuskunta	hakalla	ja	sitten	keskolla.	alusta	asti	
taloa	oli	pidetty	vain	väliaikaisena	ratkaisuna	ja	vuonna	1997	jyväskylän	kaupungin	valtuusto	hyväksyi	asema-
kaavan,	jossa	tanssisali	lutakon	alue	oli	merkitty	parkkipaikaksi.

2000-luvun	alusta	asti	uusia	tiloja	etsittiin	hanakasti	juomatehdasta	ja	Veturitalleja	myöten,	mutta	kun	tarvetta	
vastaavia	 tiloja	ei	 löytynyt,	piti	 jelmu	kiinni	tanssisalista.	 ja	 lopulta	vuonna	2005	kaupungin	valtuusto	päätti	
talon	säilyttämisestä	sekä	tanssisalin	ja	tontin	luovuttamisesta	jelmulle.

Seurasi	tanssisalin	toinen	iso	remontti.	Peruskorjaus	valmistui	joulukuussa	2005	ja	siinä	koko	talo	pistettiin	uu-
teen	uskoon,	mm.	kääntämällä	toisen	kerroksen	rock-klubin	lava	rakennuksen	keskelle,	rakentamalla	uusi	pääsi-
säänkäynti,	uudet	treenikämpät	sekä	ensimmäisen	kerroksen	teatteritila.	lisäksi	vuodelta	1953	palvelleet	lämpö-,	
sähkö-	ja	vesilinjat	uusittiin	ajan	tasalle.

tanssisali	lutakon	nykyiset	toimijat:

•	 jelmu
•	 huumeidenvastainen	nuorisojärjestö	YaD	Youth	against	Drugs	ry
•	 iSon	tanhuujat,	joka	ylläpitää	lutakon	näyttämöllä	tanssiryhmien	yhteistä	harjoitus-	ja	esitystilaa	<---	

huom!!
•	 jyväskylän	astangajoogayhdistys
•	 kuvataiteilijat	olga	Malytcheva,	outi	Markkanen	sekä	Maija	holma

talon	omistaa	keskinäinen	kiinteistöyhtiö,	jonka	osakkaita	ovat	jelmun	lisäksi	YaD	sekä	kauko	Sorjosen	sää-
tiö.

4.3	 SeL�u�� S��������SeL�u��	S��������



Seinäjoen	 elävän	 musiikin	 yhdistys	 palkittiin	 19.3.2013	 Vuoden	 2012	 aluekehittäjänä.	 Valinnan	 teki	 etelä-
Pohjanmaan	alueyrittäjät	ry.

Selmu	ry:n	valintaa	tukevat	sen	uraauurtava,	yli	20-vuotinen	työhistoria	omalla	alallaan.	Selmu	nähdään	myös	
tapahtumakulttuurin	ruumiillistumana	ja	rytmikorjaamon	sydämenä.

–	ilman	Selmua	ja	edeltäjäänsä	kemua	(Vaasan	läänin	kehittyvän	musiikin	yhdistys)	Seinäjoella	tuskin	olisi	ny-
kyisen	kaltaista	tapahtumatuotannon	ja	rytmimusiikin	osaamista,	kiteyttää	e-P:n	aluekehittäjät	ry:n	hallitus.

Palkinto	 luovutettiin	 Seinäjoen	 kaupunginkirjaston	 jaaksi-salissa	 Seinäjoki	 tapahtumakaupunkina	 -seminaarin	
alussa.	aiemmin	palkinto	on	jaettu	kolme	kertaa:	eira	hakolalle,	Sinikka	koivumäelle	ja	juha	alarinnalle.

4.3.1	 �aSSa�������aSSa������

tapahtumien	järjestämisessä	ainoaa	pysyvää	on	jatkuva	muutos:	Viranomaiset	kiristävät	säädöksiä,	yleisön	odo-
tukset	ja	vaatimustaso	kasvaa	ja	ilmastonmuutoksen	aiheuttamat	äärisääolosuhteet	pakottavat	tarkistamaan	tur-
vallisuus-	ja	riskikartoituksia.	

Massatapahtumissa	osa	palveluista	tuotetaan	tapahtumanjärjestäjien	toimesta	ja	osa	taas	tapahtumien	ympärille	
muodostuneitten	 palveluyritysten	 toimesta.	 näistä	 palveluista	 täytyy	 muodostua	 saumaton	 kokonaisuus,	 jossa	
palvelun	laatu	on	riittävän	korkealla	tasolla	riippumatta	mikä	osapuoli	palvelun	tuottaa.	Massa-hankkeessa	keski-
tytään	tämän,	ns.	tilaaja-tuottajamallin	kehittämiseen	massatapahtumien	järjestämisessä.

Massa-hankkeen	ensisijaisina	kohderyhminä	ovat	massatapahtumien	järjestäjät	ja	tapahtumatuotantoa	palvelevat	
yritykset.	toissijaisena	kohderyhmänä	ovat	tapahtumia	säätelevät	viranomaiset.

tapahtumanjärjestäjien	ja	yritysten	tuottamista	palveluista	nauttii	palveluketjun	loppupäässä	tapahtuman	yleisö.	
Yleisö	on	siis	välillinen	kohderyhmä.

Palvelujen	ulkoistamisen	seurauksena	on	osa	tapahtumanjärjestämisen	ydinosaamisalueista	luisunut	tapahtuman-
järjestäjiltä	palveluja	tuottaville	yrityksille.	tästä	saattaa	olla	seurauksena,	että	tapahtumanjärjestäjän	asiantunte-
mus	ei	riitä	oikeanlaisten	palvelujen	tilaamiseen.	Massa-hankkeessa	kehitetään	tätä	ns.	tilaajaosaamista	avaamal-
la	tilaaja-tuottajamallin	rajapintoja	ja	kehittämällä	sopimusteknisiä	kannusteita	ja	valvontaa.

tapahtumien	järjestämisen	hallitsemiseksi	kehitetään	malleja,	jotka	koskevat	eri	sektoreita	kuten	majoitus,	kulje-
tukset,	ympäristöjärjestelmät,	turvallisuus,	tapahtumatekniikka	ja	henkilöstö.	Mallissa	pitää	pystyä	yhdistämään	
eri	sektoreiden	toimet	toisen	kertaluokan	vaatimustasoon,	joka	syntyy	ilmastonmuutoksen	aiheuttamista	äärisääil-
miöistä,	viranomaismääräysten	muuttumisista	ja	yleisön	tarpeiden	ja	toiveiden	lisääntymisestä.	Massahankkeen	
mallintamisprosessi	tuottaa	tietoa	ydinosaamisalueilta	tapahtumanjärjestäjille	ja	kehittää	siten	osaltaan	myös	ti-
laajaosaamista.



tilaajaosaamisen	ja	kasvavan	vaatimustason	myötä	palveluyritysten	tuottamien	palvelujen	laatu	kasvaa.

Massa-hanke	kehittää	mallin	pohjalta	yrityksille	työkalupakkeja,	joissa	on	tapahtumille	palveluja	tuottaville	yri-
tyksille	ja	muille	tahoille	vastauksia	ja	välineitä	yltää	kohonneeseen	vaatimustasoon.

Massa-hanke	kartoittaa	ja	kehittää	suurten	massatapahtumien	ja	palveluja	tuottavien	yritysten	johtamis-	ja	tiedon-
kulkujärjestelmiä	ensisijaisesti	 tapahtumien	ja	palveluntuottajien	käyttöön,	ja	toissijaisesti	viranomaisten	käyt-
töön.

4.4	 o������ ��o������	��

oranssi	ry:n	Valvomo-hankkeen	tarkoituksena	on	kunnostaa	Suvilahdessa	sijaitseva	ns.	Valvomo-rakennus	nuor-
ten	toimintakeskukseksi.	Valvomo-rakennus	kunnostetaan	ja	otetaan	käyttöön	vaiheittain	vuosien	2010-2013	ai-
kana	osana	Suvilahden	urbaania	kulttuurikeskittymää.	hankkeen	keskeisiä	elementtejä	ovat	nuorten	osallistami-
nen,	työllistäminen	ja	yhteisöllinen	toimintatapa.

4.5	 ����� j������� j�����������	j�������	j������

hanketta	kannattava	ryhmä	perustettiin	keväällä	2009,	jotta	huonoon	kuntoon	päässyt	kiinteistö	korjattaisiin	ja	
kulttuurihistoriallisesti	arvokas	ravintolamiljöö	säilyisi.	joensuun	keskustassa	liian	monet	vanhat	talot	on	päästet-
ty	taktisesti	niin	huonoon	kuntoon,	että	ne	on	pakko	purkaa.	ryhmän	perustamisesta	alkanut	julkinen	keskustelu	
sai	aikaan	sen,	että	ensin	kiinteistön	omistaja	eli	karjalaisen	kulttuurin	edistämissäätiö	ilmoitti,	ettei	ole	aikeissa	
taloa	purkaa.	ryhmä	jatkoi	olemassaoloaan,	eikä	suotta,	sillä	vuoden	2010	lopussa	säätiö	ilmoitti	aikovansa	pur-
kaa	talon,	koska	sen	korjaaminen	tulisi	liian	kalliiksi.	

kiinteistö	on	ehdokkaana	suojeltavien	talojen	listalla	joensuuhun	suunnitteilla	olevaan	osayleiskaavan	liittyen.	
ryhmä	 jatkaa	 taistelua	 yhden	 valtakunnallisesti	 merkittävimmin	 kulttuuriravintolan	 säilyttämiseksi	 ja	 korjaa-
miseksi.	Wanha	 jokela	on	 toiminut	paikallaan	 lähes	muuttumattomana	vuodesta	1934.	Paikka	on	nähnyt	niin	
sota-ajan	salatanssit,	rillumarei-kulttuurin	kun	nykyrunoilijat	ja	rockarit.	Paikka	on	vuodesta	toiseen	lumonnut	
kulttuurintekijät	ja	-kokijat	tauno	Palosta	heikki	turuseen	ja	meihin	tavan	tallaajiin	saakka.

4.6	 T���������� ������������ T�������T����������	������������	T�������

Vaihtoehtoisen	live-musiikin	kehto,	Vastavirta-	klubi,	löytyy	Pispalasta	tampereelta.	keväällä	2004	perustettua	
klubia	 pyörittää	tahdonvoima	 osk.	 “alun	 perin	Vastavirta	 toimi	 yhdistyksenä,	 joka	 järjesti	 muissa	 baareissa	
vaihtoehtoisia	keikkoja.	tilamaksut	olivat	hurjia,	 joten	 	päätimme,	että	bändeille	 ja	keikoille	pitää	löytää	oma	
paikka,”	tahdonvoima	osk:n	jäsen	kirsti	lindell	kertoo	yrityksen	alkumetreistä.	“lähdimme	nollasta,	itse	teim-
me	ja	opettelimme,	maksoimme	välillä	myös	oppirahoja,	mutta	nyt	homma	on	vakiintunut,”	jatkaa	Panu	kotila	
osk:n	toinen	jäsen.
osuuskunta	 on	 osoittautunut	 ainoaksi	 oikeaksi	 yhtiömuodoksi	tahdonvoimalle.	 “osk	 on	 selkein	 yhtiömuoto.	



osuuskuntayrittäjäkoulutus	selkeytti	asiaa	edelleen,”	perustelee	kirsti.	Vaikka	emme	tavoittele	toiminnalla	voit-
toa,	olemme	silti	vakavasti	otettava	yritys	siinä	missä	muutkin.	investoimme	kaiken	liikenevän	esiintyjiin,	baarin	
kehittämiseen,	bändien	olojen	parantamiseen	ja	julkaisutoimintaan.	aktiivisille	työtätekeville	jäsenille	maksetaan	
palkka	tehdystä	työstä,”	Panu	kuvailee	yrittämisen	haasteita.

4.7	 k��������������� ������������ I��������k���������������	������������	I��������

ikaalisissa	 toimiva	 kulttuuricampus	 toimii	 Vanhan	 kauppalan	 kupeessa.	 Samassa	 vanhassa,	 tunnelmallisessa	
rakennuksessa	työskentelee	erilaisia	luovien	alojen	yrittäjiä:	tanssikoulu,	ompelijoita,	puuseppiä,	graafisia	suun-
nittelijoita,	kuvataiteilijoita	mahtuupa	mukaan	myös	kirjanpitäjä.	tämä	tarjoaa	asiakkaille	mahdollisuuden	moni-
puolisten	kokonaisuuksien	hankkimiseen	saman	katon	alta.

”Me	haluamme	saada	ihmiset	vierailemaan	kulttuuricampuksella.	olemme	avanneet	oman	myymälän	ja	taidelai-
naamon.”	kulttuuricampuksen	projektipäällikkö	Maria	käkelä	kertoo.	”Meillä	on	kulttuuricampus-seteli.	Se	on	
lahjakortti,	jolla	voi	hankkia	yrittäjiemme	palveluita	tai	ostaa	tuotteita	myymälästämme.”
kulttuuricampuksen	jäsenille	on	tarjolla	erilaisia	paketteja:	talosta	voi	vuokrata	verstastilaa	tai	vain	pöytäpaikan.	
Siirtämällä	toimistonsa	kulttuuricampukselle	saa	ympärilleen	värikkään	luovien	alojen	yhteisön.		



LÄhTeeT

kulttuurisiilo
http://www.kulttuurivoimala.fi/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=8&itemid=111

kulttuurivoimala
http://www.kulttuurivoimala.fi/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=18&itemid=112

Veeran	Verstas
http://www.veeranverstas.fi/veeran-verstas.html

kulttuuribingo
http://www.kulttuuribingo.t15.org/
http://kulttuuribingo.wordpress.com/

rockpolis
http://rockpolis.fi/treenikampat;jsessionid=e25aa31aDaC26314CCBF027597448e13

Valve
http://www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/

oulun	nuorisoasiainkeskuksen	työpaja
http://www.osao.fi/index.php?2139

konSti	–	elämänhallinta-	ja	hyvinvointiohjelma
http://www.ouka.fi/oulu/kehittamishankkeet/konsti-elamanhallinta-ja-hyvinvointiohjelma

SYke-	kehittämisohjelma
http://oulu.ouka.fi/kehittamishankkeet/kehittamisohjelmat/syke/index.html

PeSti-	työllisyysohjelma
http://www.ouka.fi/oulu/kehittamishankkeet/pesti-tyollisyysohjelma

ilMo-	oulun	ilmasto-ohjelma
http://www.oulu.eu/kehittamishankkeet/kehittamisohjelmat/ilmo/index.html

iMPakti	–	tietohallintaohjelma
http://www.ouka.fi/oulu/kehittamishankkeet/impakti-tietohallintaohjelma

kaupungin	kirjasto-maakuntakirjasto
http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto

oulun	kaupunginteatteri
http://teatteri.ouka.fi/

taidemuseo
http://www.ouka.fi/oulu/taidemuseo/toiminta-talossa



oulu	Sinfonia
http://www.oulusinfonia.fi/sivu/fi/

Pohjois-Pohjanmaan	museo
http://www.ouka.fi/oulu/ppm

tiedekeskus	tietomaa
http://www.tietomaa.fi/info

tahdonvoima	osuuskunta,	tampere	
http://www.osuustoimintakeskus.net/?cat=1	haettu	6.6.	2013

kulttuuricampus	osuuskunta,	ikaalinen
http://www.osuustoimintakeskus.net/?cat=1

näyttämö	lutakko,	jyväskylä
http://www.jelmu.net/jelmu-ry/taloesittely

kulttuuriyhdistys	Valsa,	rovaniemi
http://www.valsa.me/

SelMu,	Seinäjoki
http://www.selmu.fi/

Vakiopaine,	jyväskylä
http://www.vakiopaine.net/

oranssi	ry
http://www.oranssi.net/valvomo/perustiedot-hankkeesta

(ei	liitteitä)


















