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Lähtökohdat kulttuuri-
ilmastonmuutoksen 
tekemiseen

• Taide ja kulttuuri vielä vahvemmaksi osaksi 
kuntaamme

• Kulttuuri ymmärrettynä sen laajassa 
merkityksessä, tarinoiden ja historian keruu, 
ruokakulttuuri

• Kuinka rakennetaan yhdessä sellainen alue, 
joka on kiinnostava, vetovoimainen ja rakentaa 
yhteisöllisyyttä

• Yhdessä tekemisen ja osallistamisen idea: 
olemme pyrkineet ideoiden keräämiseen 
avoimesti ja kaikkia kyliä kuunnellen  
(Saarikosken tilanne vielä avoin). Kylien tarve 
on otettu huomioon hankeideoinnissa.

• Jo valmiiden tapahtumien ja reitistöjen
hyödyntäminen ja niiden vahvistaminen



OULU2026-
ohjelmateemat
• Villisti kylä:

millä tavoin taide ottaa haltuun paikkoja,

miten löydetään uusia kulttuurikäyntikohteita,

miten taide ja kulttuuri kohtaavat meidät arjessa ja 
juhlassa

• Rohkeasti reunalla: olemme osa pohjoista, 
arktista Eurooppaa,

meidän tarinoidemme esiin nostaminen

• Vastakohtien voima: kontrastimme ovat vahvoja, 
valo/pimeys,

taiteen ja teknologian risteytyminen,

pohjoinen voi olla luovan työn paikka



Tehdyt
kyläkierrokset:

16.7.2022 Ruukki ja 
Paavola

10.9.2022 Revonlahti ja 
Siikajoenkylä

12.11.2022 Luohua

21.11.2022 Tuomioja



Rohkeasti reunalla: 
Revonnevan 
virkistyskäyttö
19.1.2023: Revonnevan virkistyskäyttö ei ole 
mahdollista

• 8-tieltä Tiperonkankaalle: polkuja on jo 
olemassa, pitkospuiden osittainen 
rakentaminen reitille (esteettömyys), 
laavu, penkkejä

• Tarinoiden ja historian esiin 
nostaminen: kivikautinen  
muinaishistoria Tiperonkankaalla, 
metsätorpat, kasviston, eläimistön ja 
biotyypin esittely

• Pirtureitistön liittäminen hankkeeseen: 
Karinkanta-Merikylänlahti-Tauvo –
akselilla tarinoiden kerääminen, 
Karinkannan pirtukivi, murhakivi



Veden äärellä -
tapahtumat

• Siikajoen Suistoblues Törmälän alueella  
(mahdollisesti 2023 lähtien)

• Hemminkangas-Ruokolahti, yhteislaulu 
Hemminkankaan sillalla, 
kirkkovene/kanootti/soutuveneellä 
Ruokolahdelle, jossa  tanssimaraton, 
lavatanssi, taidenäyttely, valokuvanäyttely

• Runo- ja musiikkitapahtuma Revonlahden 
Rumparissa (Revonlahden koulu-Rumpari)

• Ruukki, Kreivinsaaren musiikkitapahtuma



Meren äärellä -tapahtumat

• Tyybäkinoja-Tauvo-Merilahdenkylä-Varessäikkä, yrittäjävetoinen 
risteily

meriluonnon esittely, lähiruokatorit satamissa, rantalentopalloilua, 
hiekkaveistostapahtuma, suppailu, veneily,

Ideoita otetaan vastaan



Taide(/aisti)polkuja 
luontoon

• Luohuan Tönkyränkangas

• Revonlahden aistipolku

• Paavola

• Ruukki (Kärkiniemi/Hietamaa?)

• Siikajoenkylä

• Karinkanta, Joutsenreitin 
hyödyntäminen?



Mahdolliset yksittäiset tapahtumat

• Karinkannan Kenkätehdas-näytelmä

• Kiertoajelu Siikajokilaakson Suomen sodan muistopaikoille

• Rauhankone-idean pohjalta rauhankasvatusta koululaisille

• Alueen ruokakulttuuri, Arctic Food Label

• Paikallishistorian dramatisointi



Yrityspuiston tapahtuma (päätapahtuma) 

• kylät edustettuina

• konserttia, sirkusta

• johonkin halliin valokuva-, maalaus-, veistospaja

• valokuvakilpailu: maisema & teollisuuskulttuuri

• valopylväisiin taidetta (mm. kineettistä taidetta)

• Laakonrannan veneenlaskupaikan hyödyntäminen

• konsertti veden äärellä

• yhteistyökumppaneina yritykset 


