
ORIVEDEN KAUPUNKI  OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

Elämänlaatulautakunta § 128 22.05.2018
Kaupunginhallitus § 216 03.09.2018
Kaupunginvaltuusto § 67 29.10.2018

Oriveden juhlavuoden sisällön valmistelu

Elämänlaatulautakunta 22.05.2018 § 128

 Kulttuuripalveluille on toimitettu valmisteltavaksi Valtuustoaloite
tapahtumasarjan järjestämisestä Oriveden 150 vuotisjuhlavuoden
kunniaksi. Kaupunginvaltuusto 12.02.2018 § 11. Suomen
Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen, että
Oriveden 150 v. syntymäpäivän kunniaksi järjestetään
tapahtumasarja eri-ikäisille kaupunkilaisille yhteistyössä koulujen,
seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Kaupunginhallitus
päätti toimittaa aloitteen kulttuuripalveluille valmisteltavaksi siten,
että valmistelu tehdään 31.5.2018 mennessä.

 Kansalaisopiston rehtori on kutsunut koolle 10.4. tapaamiseen
alustavan suunnitelman työstämiseksi työryhmän. Työryhmään
kutsuttuina olivat markkinointisihteeri, tiedottaja, liikuntapäällikkö,
Osallistuva Orivesi -hankkeen hankekoordinaattori,
nuoriso-ohjaaja sekä seurakunnan ja yrittäjien edustaja.

 Keskustelussa todettiin, että monipuolista yhteistyötä eri tahojen
kesken tehdään jo entuudestaan. Tuleva juhlavuosi on hyvä
mahdollisuus syventää yhteistyötä ja vahvistaa yhdessä
tekemisen periaatetta. Samalla todettiin, että Orivedellä on
lukuisia vuotuisia tapahtumia, joiden toteutus voidaan nivoa
luontevasti juhlavuoden teemaan.

 Juhlavuoden teemasta voidaan järjestää kysely kuntalaisille.

 Työryhmän alustavan suunnitelman mukaan ehdottaa seuraavia
toimenpiteitä juhlavuoden toteuttamiseen:

 Oriveden graafinen ilme uusittaneen juhlavuodeksi. Uuden logon
yhteyteen voidaan liittää vuoden 2019 ajaksi 150v -teksti.

 Juhlajulkaisu
 Selvitetään, minkälaisia aiemmat julkaisut ovat sisällöllisesti

kaupungin tiedottaja kartoittaa tilannetta ja mahdollisesti lähtee
työstämään julkaisua

 mahdollisia aiheita: luontokohteet, kylätalot, ihmiset ja tarinat,
kartta kohteista, sarjakuvataiteilijoiden hyödyntämien

 Visit Orivesi -sivut
 - matkailun ja palveluiden kokoaminen yhden sivuston alle
 - paikkakunnan houkuttelevuus ja vetovoimatekijät esille
 - palvelee kuntalaisia ja paikkakunnasta kiinnostuneita kaupungin

-verkkosivujen rinnalla
 - kylien osuus esille, luontokohteet
 - merkittävä osa kunnista on työstänyt vastaavan sivuston
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 Vuotuiset tapahtumat sidotaan juhlavuoden teemaan:
 - Uusi vuosi?
 - Villasukkajuoksun SM-kisat 26.1.
 - Hippulat vinkuu! -lastenkulttuuriviikot 6 & 7
 - Jäärieha 9.3.
 - Orivesipäivä 6.4.
 - Mämmilän Meininkit 7.-9.6. sekäoheistapahtumat
 - Längelmäveden kesäpäivä 6.7.
 - ORWfest 2.8.
 - Mämmilän Elomeininkit 30.8.
 - Orivesi 150v-teemaviikko vk 43, eri tahojen kanssa yhteistyössä

toteutettava ohjelmallinen viikko
 - Joulunavaus 22.11.

 OSKOn toiminnassa paikallishistoriaan liittyviä luentoja ja
kuvakatselmuksia.

 Juhlavuoden suunnittelussa tulee huomioida myös muut
juhlavuodet järjestökentällä.

 Yrityskylä koulujen ja yrittäjien kanssa yhteistyössä.

 Kartoitettava kustannukset ja mahdollisuudet lisäresursseihin
juhlavuoden ohjelmiston toteuttamiseksi.

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
 1. Elämänlaatulautakunta merkitsee suunnitelman tiedokseen
 2. Elämänlaatulautakunta lähettää valtuustoaloitteen johdosta

tehdyn suunnitelman kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös:
 Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin lisättynä

keskustelussa esille tulleilla asioilla:
Tapahtuma ideoita:

· Oriveden Opiston muistaminen juhlavuoden yhteydessä
· Mämmilän Meininkien (kesäkuun toinen viikonloppu) yhteyteen kutsutaan esim.

Klemettiopiston konsertti tai järjestetään jokin muu näyttävä yhteistapahtuma
keskustan alueella

· Oriveden aikaisemmat ystävyyskaupungit huomioidaan jollain tavalla
Toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita:

· Suunnitelmien tueksi on osoitettava ja yksilöitävä lisäresurssit tapahtumien
toteuttamista varten. Muussa tapauksessa on jätettävä jotain tapahtumia/tilaisuuksia
toteuttamatta.

· Yksittäinen nimekäs esiintyjä (esim. Eppu Normaali, Juha Tapio) kustantaa
kymmeniä tuhansia keikkapalkkioineen sekä paikalle rakennettavien puitteiden
osalta. Myös turvallisuus ja tilan riittävyys/soveltuvuus huomioitava. On myös muita
vaihtoehtoja järjestää yhteinen juhlatapahtuma paikallisia osaajia hyödyntäen.
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· Kartoitettava mahdollisten avustusten hakeminen juhlavuoden toteuttamiseen.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 03.09.2018 § 216

 Oriveden 150 vuotisjuhlavuoden työryhmä tapasi 14.6.2018 jat ko-
val mis tel len alustavaa suunnitelmaa. Aiempaan
elämänlaatulautakunnassa kä si tel tyyn suunnitelmaan on ehtinyt
tulla joitakin muutoksia.

 Vuoden päätapahtumaksi ehdotettiin Mämmilän Elomeininkit la
24.8.2019

- seurakunta selvittelee tahollaan konsertin (päivä) järjestämistä kir kos-
sa, jossa esiintyjänä kustannuksista ja aikatauluista riippuen esim. Ju-
ha Tapio (akustinen).

- konsertin jälkeen päätapahtuma jäähallin viereisellä yläkentällä, jonka
yh tei se nä teemana hevoset
o Koko perheen tapahtuma.
o Yhteistyössä yhdistysten ja yritysten sekä muiden yh teis työ kump-

pa nei den kanssa toimintapisteitä, kisailua, esityksiä ja myyn ti ko ju-
ja.

o Pohdittava kuljetusmahdollisuudet yleisölle keskusta-alueen ul ko-
puo lel ta.

o Päänäytökseksi pohdittu Rohan Tallin ritareiden turnajaisia:
(https://www.rohan.fi/): kyseessä on koko perheelle suunnattu,
tun nin mittainen tarinallinen, keskiaikainen turnajaisnäytös, jossa
alan huiput esiintyvät hevosineen. Esityksen hinta on 8 500€ +
mat ka ku lut. Rohan Talli on esiintynyt ympäri Suomea sekä maa il-
maa erilaisissa näytöksissä. Tämän kaltainen näytös herättäisi
kiin nos tus ta laajalti, mikä toisi Orivedelle positiivista tunnettuutta.

 o Tapahtuman toteutumiseksi onnistuneesti ja kustannusten kat ta-
mi sek si tarvitaan yhteistyötahojen ja kaupungin palveluyksiköiden
yh teis työ tä ja kustannusten jakamista sekä Oriveden kaupungin
pa nos tus ta.

o Selvitetään Oriveden Seudun Matkailuyhdistyksen mah dol li suuk-
sia hakea erillistä rahoitusta tapahtumalle.

- Juhlavuonna ja erityisesti päätapahtumassa hyödynnetään mah dol li-
sim man monipuolisesti ja oivaltavasti hevosteemaa:
o ”Orivesi on ihan pollea!”, ”Turvallinen Orivesi”, ”Olet turvassa.”,

Tur pa kä rä jät jne.
o mahdollisesti paikallisen sarjakuvapiirtäjän kuvittamana he vos hah-

mo, jota voisi hyödyntää kaupunkimarkkinoinnissa, myös juh la-
vuo den jälkeen

 Muut suunnitelmat ovat edelleen työn alla.
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 Osallistuva Orivesi -hankkeen kanssa yhteistyössä toteutetaan
syksyllä 2018 tapahtuman järjestäjän kurssi, joka suunnataan niin
kaupungin työn te ki jöil le, kuin yhdistystoimijoillekin. Kurssi toimii
erinomaisena mah dol li suu te na lähteä työstämään tulevan
juhlavuoden tapahtumakokonaisuutta.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että
kau pun gin val tuus to päättää valtuustoaloitteesta seuraavaa:

 1. merkitsee tiedoksi edellä mainitun elämänlaatulautakunnan
laatiman suun ni tel man Oriveden 150 vuotisjuhlavuoden kunniaksi
järjestettävistä ta pah tu mis ta.

 2. merkitsee tiedoksi, että suunnitelma elää ja muuttuu
jatkovalmistelussa ja uusia ideoita vielä kootaan juhlavuoden
tapahtumista ja toimenpiteistä
(esittelijän ko kouk ses sa tekemä lisäys).

2. 3. toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että elinvoimajohtaja Pirkko Lindström ja
kansalaisopiston reh to ri Pia-Ma ria Ahonen olivat asiantuntijoina
paikalla asian käsittelyn aikana.

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sini
Kahilaniemi pois tui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
kello 15.53.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 29.10.2018 § 67

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen oli
asiantuntijana pai kal la asian käsittelyn aikana ja poistui käsittelyn
jälkeen kokouksesta kel lo 18.22.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 2.5.2019


