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Matkailufoorumi
Ensimmäinen matkailufoorumi järjestettiin Hotelli Kummussa 8.12. klo 18:00 — 20:00,
Outokummun Matkailijayhdistyksen koolle kutsumana. Tilaisuuden aiheena oli
esteettömyys, sekä Okufest 2023. Tähän muistioon on kirjattu aihetasolla osallistujien
keskusteluissa esille nousseet asiat.

Esteettömyys
● Esteettömyyden pisteyttäminen kohteiden saavutettavuuden mukaan. Esimerkiksi

nostettiin Kainuun malli.
● Liikuntarajoitteita ei osata ottaa riittävästi huomioon, jos ei itsellä niitä ole.
● Palautetta OP:n invapaikasta:

○ Parkkipaikan asfaltti montulla - Hankala invataksille, joka laskee asiakkaan
auton perästä

○ Pyörätuolilla jää jumiin monttuun
● Liian tiukat mutkat ja kulmat väylällä vaikeita pyörätuolilla, vaikka olisikin luiska

tarjolla.
● Outokummun katukivetykset ja kynnykset alkavat olla jo hyvällä mallilla esteettömään

kulkemiseen.
● Kaupunki saa tiedon korjaustarpeista vammaisneuvostolta.
● Kaunisniemen kahvion esteettömästä vessasta tullut kiitosta.
● Eräkeskuksen kalapaikan laiturit eivät tunnu olevan enää tukevassa kunnossa kulkea

pyörätuolilla, “kuin laivassa olisi”
● Outokummun Vanhat Talot -tapahtuma vielä saavuttamaton liikuntarajoitteisille.

○ Vanhojen talojen asukkaat myös ikääntyviä
○ Olisiko paikka hankkeelle, jonka myötä asetettaisiin luiskat yms.

● Matkailijoille esteetön kaupunki on hyvä viesti.
● Outokumpu on yleisestikin haastava ympäristö kulkea liikuntarajoitteiselle

korkeuserojen puolesta.
● Palautetta invapaikoista:

○ Sijaitsevat monesti rinteessä - vaikea poistua autosta ja mennä takaisin
turvallisesti

○ Invapaikat tulee sijoittaa tasaiselle ja lähelle sisäänkäyntiä
● Kun Outokummun katuremontti tehtiin, kävi testiryhmä kulkemassa kaupungilla

pyörätuoleissa. Parannusehdotuksia tuli - ei ole varmaa toteutuiko.
● Kauppojen ja julkisten tilojen sähkö-ovista kiitosta.
● Aino ja Vesa Lehvästön maatilalle Lähiruokapäivänä pääsi invalidikin, kun on

asfaltoitua pihaa ja esteetöntä kulkua pihaympäristössä.



● Esteettömyys ei ole keneltäkään pois - se on kaikille lisää.
● Idea, Kalapaikka 2. Kaunisniemeen ja uimaramppi Särkiselälle, ei ole vielä

toteutumassa, mutta toivottavasti vielä lähitulevaisuudessa.
● Vanha Kaivos ei ole helppo kohde esteettömyyden kannalta, mutta ajan saatossa

parannuksia on tehty useita
○ Museo, ravintolat ja tunneli saavutettavia
○ Vanhaan kaivoskuiluun voisi joskus tehdä hissin - mahdollistaisi väylän

tunnelista murskaamoon.
● Visio tulevaisuuteen: Funikulaari Kummunkadulle - ehkä jo vuonna 2060!
● Esteettömyydestä kulkee nopeasti sana yhteisöjen kesken - esteettömyyteen

satsaavat saavat kannatusta ja kävijöitä.
● Okufestistä toivotaan esteetöntä tapahtumaa
● Loppuun tuli vielä palautetta Eräkeskuksen polttopuista

○ Liian paksuja puita, ei saa syttymään
○ Eräkeskukselle pitää mennä omien sytykkeiden ja puiden kanssa
○ Olisiko mahdollista palvelu, jonka kautta saisi sytykkeet ja polttopuut retkelle

maksua vastaan?

Okufest 2023
MILLOIN TAPAHTUMA PITÄISI JÄRJESTÄÄ?

● Kesäkuun puoliväli
● Alkukesää puoltaa se, ettei paljon muita tapahtumia ole ollut. Loppukesästä alkaa jo

menot painaa ja tapahtumilla on kilpailua yleisöstä
● 10.6.
● 17.6.
● Ennen juhannusta
● Elokuu ennen koulua
● Kolmen päivän tapahtuma
● Heinäkuu on mökkiläisten ja matkailijoiden kannalta hyvä
● Lomat on nykyään milloin sattuu - ei enää niin perinteiset ajankohdat
● Kaupungin palvelut ja tekninen toimikunta heinäkuun poissa - heitä tarvitaan

tapahtumaan

TAPAHTUMAN KOHDEYLEISÖ
● Kaikille halukkaille
● Lähiympäristö
● 100km säteellä
● Kesäasukkaat
● Entiset kumpulaiset
● Outokummussa lapsiperheet vähentyneet, mutta tärkeä kohderyhmä
● Seniorit iso kohderyhmä - kävijöinä ja talkoolaisina
● Koko perheen päivätapahtuma - iltaohjelmat on erikseen
● Nuoret aikuiset täysi-ikäisyyden kynnyksellä - mikä ohjelma heitä kiinnostaisi?

Tanskasen Mika hyvä kanava tähän?
● OP:lla hyvä kohdeyleisö markkinoinnille



● Jokainen järjestävä/suunnitteleva henkilö tuo ainakin yhden vieraan mukaan
tapahtumaan

● Maahanmuuttajat
● Moottoripyöräilijöille kohdennettu ohjelmanumero?
● HotRodders
● Mäkiautoilijat

SOPIVAT TAPAHTUMAPAIKAT
● Myyntipaikat ilmaiset tai kohtuullisen hintaiset

○ Ehdotetaan, että maksuttomia myyntipaikkoja yhdistyksille
● Ruplan tontti
● Päälava liikenneympyrän viereen, auki Kummunkadulle päin
● Kaupunkifestivaali tulee kaupungin ytimeen
● Keskusta
● Kaupunkijuna
● Koneosan tieosuuden sulkeminen oli viime vuonna haaste, päälava jäi liian syrjään

OHJELMA
● Nimekkään artistin hankkiminen - on kiire vai ollaanko jo myöhässä
● Elämyksiä ihmisille, jotka sitouttaa paikkakuntaan
● Tarvitaan ohjelmaa pitkin päivää - ihmisten erilainen päivärytmi
● Perjantaina etkot - Lauantaina pääpäivä
● Seniorisunnuntai
● Yritykset mukaan VRT. pimeän kaupan ilta
● Lapsille jotakin muutakin, kuin pomppulinna
● Syöminen ja juominen
● Musiikkiohjelmaa eri ikäryhmille
● Jos yksi kallis nimi esiintyy, voidaanko ottaa lisäksi paikallisia tähtiä
● Maahanmuuttajien järjestämä ohjelma VRT. Ukrainalaisten kahvio ja esiintymiset
● Eläimiä nähtäväksi ja rapsuteltavaksi
● Hyvän tuulen esiintyjiä
● Mäkiautokisat
● Yhteislaulutapahtuma: Mikko Alatalo
● Lapsille Hevisaurus
● Skoottiyrittäjä Helmeri Pirinen nuorille

TEKIJÄT
● Yhdistykset - jokaisesta kiinnostuneesta yhdistyksestä edustajat mukaan ja

valjastamaan oman yhdistyksen jäsenet tekemään jotakin tapahtuman osa-aluetta
● Vanhoilla tekijöillä on hyvä sapluuna ja tutut kuviot - heidän osaamista ja tietoa

kannattaa hyödyntää
● Seurakunta?



● Tapahtuman tekijät näkyville ja puhuttelemaan osallistujia - Tulee nähty ja tervetullut
olo

● Tekijöiden löytäminen vaikeaa - jo pelkästään viestintä takkuaa. Mukaan kuitenkin
toivotaan paljon tekijöitä - saa tulla.

● Sparraus - kokoontuminen tekijöiden kanssa ennen tapahtumaa, käytännön tiedotus
ja hengen nostatus

● Markkinointia lähiseutujen tapahtumissa - esim. yhdistysaktiivien toimesta
● Jokainen matkailee kesällä - kuljetetaan julisteita/flyereita mukanamme koko

Suomen ilmoitustauluille

MUUTA
● Polvijärvellä tapahtumassa oli aistittavissa yhteenkuulumisen tunne - Outokumpuun

tarvitaan myös "meidän juttu" ja ylpeys. Meillä on paljon annettavaa.
● Ihmisten pitää kokea olevansa tervetulleita
● Tarvitaan pian suunnittelupalaveri ydinporukan kanssa (ketkä valmiit käärimään hihat

ylös) luomaan tapahtuman rungon
● Kesälehti Kumpulainen ilmestyy milloin? Tavoittaako kohdeyleisöä?
● Mitä työryhmiä tarvitaan?

○ Tiedotus ja markkinointi
○ Ruokapalvelut
○ Järjestyksen valvonta ja liikenteenohjaus
○ Tuotanto: aikataulutus, esiintyjien sopiminen ja yhteistyökumppaneiden

sopiminen

Jatko
Kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille. Matkailufoorumeita jatketaan vuonna 2023.
Uusia aiheita käsiteltäväksi saa ehdottaa esimerkiksi Matkailijayhdistyksen somekanavien
kautta viestimällä tai suoraan hallituksen jäsenille ehdottamalla.

Seuraava tapaaminen Okufestin järjestämisestä pidetään pian! Paikalle toivotaan
osallistujia, jotka haluavat myös käytännössä mukaan tapahtuman järjestämiseen.
Tapaamiseen osallistuminen ei kuitenkaan vielä sitouta mihinkään, joten rohkeasti mukaan.
Matkailufoorumissa esille nousseet ajatukset toimivat hyvänä pohjana suunnittelulle.

Okufest-tapaaminen
Milloin? Torstaina 15.12. klo 17:00
Missä? Ravintola Metsähovi, karaokepuoli


