
 

 

Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä 1/2021  MUISTIO 
 
15.3.2021 etäkokous Teamsissa 
 
Läsnä: 11 osallistujaa 
 

1. Alkusanat 
 
Kulttuurijohtaja ja kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen toivotti osallistujat tervetulleiksi, 
totesi että koronatilanne aiheutti kumppanuuspöydän siirron syksyltä keväälle ja järjestämisen 
etämuodossa, sekä kävi lyhyesti läpi kumppanuuspöydän toimintatavat ja tavoitteet. 
 

2. Ajankohtaiset kulttuurin kuulumiset 
 

Ahonen kertoi kaupungin kulttuuritoiminnan ajankohtaiset kuulumiset: 

 Käynnistymässä THL terveyden edistämisen määräraha / Kulttuurilla hyvinvointia – 
Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaushanke 

 Käynnistymässä myös OKM / Pirkanmaan kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä: 
Taide ja kulttuuri virtaa -hanke 

 Kulttuurihyvinvoinnin aihetta käsitteli Lääkärilehden 9/2021 katsausartikkeli Miten taide 
vaikuttaa? Kulttuurisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen 

 Tulossa Mämmilän Meininkit 7.-13.6.; sarjakuvaviikko, Oriveden Vanhat talot ja pihat 
(ilmoittautuminen juuri käynnissä) 

 
3. Villasukkahanke – kaikkien Villasukkapääkaupunki 

 
Yrityskoordinaattori Irene Suhonen taustoitti hanketta. Hanke pohjautuu kaupungin strategiaan ja 
elinvoimaohjelmaan: Orivesi haluaa kasvattaa vetovoimaansa ja erottua muista kunnista. Taustalla 
ovat myös imagotutkimuksen tulokset Orivedestä kauniina, rauhallisena ja luonnonläheisenä 
paikkakuntana, paikallinen käsityöläisyys ja luonnonmateriaaleihin keskittyvä yrittäjyys sekä 
Orivedellä järjestettävät Villasukkajuoksun SM-kisat. 
 
Neulominen on myös iso maailmanluokan ilmiö, kansainvälistä liiketoimintaa ja kovassa nousussa 
myös koronan ja lisääntyneen kotoilun myötä. 
 
Hankekoordinaattori Ulpu Aho kertoi Orivesi – Suomen Villasukkapääkaupunki -hankkeen 
toimenpiteistä ja tavoitteista. 
 
Hanketta hallinnoi Oriveden kaupunki ja se kestää lokakuun 2021 saakka. Päärahoituslähteenä EU:n 
Maaseuturahasto. Tavoitteina ovat positiivisen kaupunkimaineen ja tunnettuuden lisääminen 
ainutlaatuisen Villasukkapääkaupunki-brändin kautta, matkailun lisääminen, kaupungin 
elinvoimaisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen. Hanke antaa lähtölaukauksen 
Villasukkapääkaupunki-brändin rakentamiselle. Markkinointi itsessään vaatii pitkäjänteistä työtä 
myös hankkeen jälkeen. 
 
Hankkeessa villasukkia ei nähdä ainoastaan konkreettisina esineinä, vaan niiden kautta voi välittää 
toivottua leppoisaa ja lämmintä fiilistä ja oivallista olotilaa. 
 
Tehtyjä toimenpiteitä: 

 Orivesi julistautui virallisesti Suomen Villasukkapääkaupungiksi tammikuun lopussa 
mediatilaisuudessa 



 

 

 Orivesi-JonSukat; oma kaupunkivillasukkamalli 

 Kaupungin villasukkamäenlaskukisat 

 Koulujen ja päiväkotien villasukkapäivät, villasukkajuoksut ym. 

 Villasukka-aiheisten markkinointikuvien ottaminen 

 Hovineulojien rekrytointi; tilattu ja tulossa Orivesi-JonSukkia kaupungin liikelahjoiksi ja 
muistamiseksi 

 Laajasti medianäkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla 
 

Tulossa: 

 Video asukasmarkkinointiin 

 Yhteistyöstä yritysten ja sosiaalisen median vaikuttajien kanssa 

 Villasukkajuoksun SM-kisojen konseptin suunnittelu 

 Näyteikkunatarrat yritysten ja kaupungin toimitiloihin 

 Mainosliput kaupungintalolle ja torille 

 Villasukkapääkaupunki-aiheinen postikorttisarja 

 Uusien sukka- ja matkailutuotteiden kehittäminen 

 Oriveden luontoreitit -esite 

 Visit Orivesi -sivujen kieliversio (englanti) 
 

4. Yhteinen ideointi ja keskustelu 
 

Miten villasukat saisi näkymään katukuvassa? 

 Liikenneympyröiden hyödyntäminen villasukkateemalla 

 Maailman suurin villasukka 

 Ikkunatarrat hyvä idea 

 Kaiken ei tarvitse olla kallista, pienillä hyvillä ideoilla saa jo paljon aikaan 

 Liikenneympyrän joulukuusen koristelu villasukilla, asukkaat kutomaan 

 Kirjaston lainaustiskin parvekkeelle villasukkia 

 Koristenauhoina lippusiimat > villasukkasiimat 
 

Miten villasukkateemasta ympärivuotinen? 

 Voisiko olla paikkoja, joissa rentoutua villasukat jalassa myös muina vuodenaikoina kuin 
talvella? Pelkästään villasukat jalassa luo myös hyvää oloa, ei tarvitse juosta tai kävellä. > 
kirjaston lukusaliin korillinen sukkia? 

 Villasukkaleivos, -leipä tms. Reseptikilpailu? 

 Maalaisille villasukka on ympärivuotinen, esim. villasukat kumisaappaissa pellolla 

 Jatkossa kaupunki voisi luovuttaa tärkeille vieraille villasukat > tämä jo toteutumassa 

 Voisi kutoa villasukkia, joita lahjoitetaan ikäihmisten asumisyksiköihin esim. 
vanhustenviikolla > tämä jo tulossa; vanhusneuvosto haastanut orivesiläiset kutomaan 
sukkia ikäihmisille 

 Orivedellä voisi valita villasukkakuninkaan ja -kuningattaren ikäihmisistä. Villasukkaviikot 
myös! 

 Miten kylät mukaan? Kylien välinen villasukkajuoksu- tms. kilpailu. 

 Miten miehet mukaan villasukkatouhuun? Miehet kyllä käyttävät paljon villasukkia (esim. 
metsästys, kalastus), mutta kutojina ovat vähemmistössä 

 Villasukkarock, villasukkatanssit kesällä 

 Kutomiskilpailu, eri sarjat; miehet, vasta-alkajat, eri-ikäiset jne. 

 Markkinoille äijäneulontakilpailu 

 Villasukkaviesti; joku aloittaa, toinen jatkaa, sukka kiertää kylältä ja ihmiseltä toiselle > 
lopputuloksena maailman suurin villasukka! 



 

 

 Villasukkafestarit; kudontakilpailua, villasukkaleivosta, villasukkatanssit 

 Kudontakoulu 

 Kansalaisopistolle villasukka-aiheisia kursseja, mm. vasta-alkajien kudontakurssi 

 Nuoret tekemään villasukkaräppiä 

 Villasukkanäyttely Paltanmäelle Kahilaniemen tupaan 

 Villasukkien kierrätys otettava mukaan, villasukasta kännykkäpussi tai useammasta 
istuinalusta jne., lisäksi voitaisiin huomioida vuoden käsityötekniikka ”parsiminen ja 
paikkaaminen". Kierrätyksestä ideakilpailu? 

 Villasukkamehua 
 

Minne/miten rakentaa uusi matkailutuote, villasukkapolku? 

 Tästä ei juuri herännyt keskustelua 

 Ajatuksena, että esim. olemassa olevaa Sukkavartaankatua voisi hyödyntää 
 

Miten villasukkabrändiä voisi tarinallistaa? 

 Onko Orivedellä jotakin erityistä villasukkiin liittyvää historiaa tai henkilöitä? Lammastiloja? 
Tunnettuja henkilöitä, jotka ovat käyttäneet aina tiettyjä villasukkia? 

 Eri tarkoitukseen erilaisia sukkia; sukat kengissä, kenkähistoria 

 Lampaat, villasukkien alkuperä tärkeää 

 Tarinallistaminen tuottaa kuulijalle/lukijalle muitakin mielleyhtymiä kuin villasukkaan 
liittyviä 

 Villasukkamuisteloiden kerääminen asukkailta ja entisiltä asukkailta; 
muistelusalkkutyyppinen toiminta ikäihmisten yksiköissä 

 Suomessa on jopa tutkittu suurmiesten villasukkia; millaisia sukkia merkkihenkilöt ovat 
käyttäneet? 

 
Miten villasukkateema voisi edistää asukkaidemme hyvinvointia? 

 Villasukkiin kiteytyy jotakin todella tärkeää: kun annat ihmiselle sukat lahjaksi, mitä 
tärkeämpää voit antaa kuin omaa aikaasi, jota olet käyttänyt sukkien kutomiseen, ja niitä 
lämpimiä ajatuksia, joilla olet sukkien saajaa ajatellut? 

 Koululaiset ja varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat olleet tosi innoissaan 
villasukkatempauksista ja siitä, että ulkona saa mennä sukkasillaan. 

 Kokemus yhdestä orivesiläisestä alakoulusta: poika, joka on kieltäytynyt koulun 
liikuntatunneilla kaikesta liikunnasta, innostui tosi paljon liikkumisesta ulkona villasukilla. 
Kengättömyys ehkä herätti lapsessa ihan uusia ja mieleisiä tuntemuksia. 

 Tredun opiskelijoilla suunnitelmissa hyvinvointiaiheinen villasukkapolku 

 Kaupungin työntekijöillä ollut tyhy-jumppana villasukkajumppa; tämä myös katukuvaan? 

 Villasukkajumppaa suunnitteilla myös muilla tahoilla 
 

5. Päätös  
 

Saimme kiitoksia tähän asti tehdystä hyvästä työstä. Hanke ja hanketyö ovat olleet erittäin oikea-
aikaiset. Esille otettiin huoli siitä, että kaikki päättäjät eivät ole vielä riittävän tietoisia 
villasukkapääkaupunki-brändin merkityksestä ja tavoitteista. Todettiin, että jo nykyiselle 
valtuustolle on tärkeää järjestää infotilaisuus aiheesta. Kaupungin väki selvittää tätä. 
 
Ulpu Aho ja Pia-Maria Ahonen lausuivat lämpimät kiitokset lukuisista hyvistä ideoista ja hyvästä 
yhteisestä kumppanuuspöydän etäkokoontumisesta.  
 
Seuraava kokoontuminen pyritään järjestämään vielä ennen kesälomia. 


