
Muistio 15.12.
Kirjannut Sanna Niskanen
Outokummun Matkailijayhdistys ry

Okufest-palaveri 15.12.
Tähän muistioon on kirjattu aihetasolla osallistujien keskusteluissa esille nousseet asiat.

● Mitä Okufestissä on tähän mennessä tapahtunut - peruselementit, joista ei haluta
luopua?

○ Mäkiautokisat
○ Helien muotinäytös
○ Lähes joka vuosi on ollut yksi "ison rahan tähti" - nyt mahdollisesti voidaan

luottaa Pohjois-Karjalan/Savon pienempiin nimiin

● Suunnitelmissa hakea hankerahaa tapahtumalle - omaa rahaa tarvitaan vähintään
30%

● OP:ltä 10,000 - 15,000e, Kaupungilta n. 10,000e, hankerahaa x euroa, yritystukia x
euroa + lipputuloja - odotus budjetista vähintään 30,000e

● Marja ja Annika voivat tehdä hankehakemuksen, mutta tarvitaan
Matkailijayhdistyksen hallituksen päätös

● Kaisa Valliuksen mahdollisuus hyödyntää opintoja tapahtuman tuotantoon -
esteettömyyden toteutuminen osana tapahtumaa?

● Yhteislaulutapahtuma amfiteatterilla
○ Virva soitti Mikko Alatalolle - selvitetään saatavuutta.

● Esko Vihava huolehtii mäkiautokisoista -Esko myös selvittää kuinka paljon hänen on
mahdollista käyttää omaa työaikaa tapahtuman järjestelyihin.

● Ajankohta päätetty: 10.6. (9.-11.6.)
○ 10.6.2023 on myös Avoimet kylät -tapahtuma

● Tuottajan palkkaaminen
○ Henri Syvännettä ehdotettu
○ Janne Turunen, Monkey Music ehdotettu
○ Tomi Laurikainen on kiinnostunut

■ Ehdotettiin, että pyydetään tarjoukset kiinnostuneilta.
Matkailijayhdistyksen hallitus päättää tuottajan tarjousten perusteella.

■ Tehdään ilmoitus, että etsimme tuottajaa ja otamme tarjouksia
paikkaan hallituksen kokoontumisen jälkeen. Tarjouspyynnön sisältö?

● Työryhmät - Miten monta tarvitaan?
○ Tuotantotiimi - tarvitaan päällikkö eli tuottaja
○ Rahasto ja sopimukset, yritystukien kerääminen

Marja Tiittanen
?



○ Markkinointi ja tiedotus
○ Talkootyövoiman ja liikennejärjestelyiden ohjaaminen, ensiapu

ALUSTA TEKIJÖILLE
● Luodaan Whatsapp myöhemmin, kun työryhmät alkavat hahmottua
● Yhteinen Facebook-ryhmä - Marko Kaasinen luo

● Potentiaalisia yhdistyksiä avuksi:
○ Vanhat Talot
○ Leijonat
○ Urheiluseurat
○ Martat
○ Partio
○ Sirkus

■ Halutaanko mukaan tuottamaan myös ohjelmaa, vai vain talkooapua?

ESIINTYJÄKSI EHDOTETTUJA:
● Ilja Teppo,
● Anssi (Kolibri)
● Da Hanski
● Bereniken Hiukset
● Kelja
● Vehje
● Sakari Kuosmanen
● Repocalyptica
● Voice of Finland esiintyjä…

○ Pyydetään outokumpulaisia ehdottamaan mieleisiä esiintyjiä - Marko
Kaasinen laittaa kyselyn Facebookiin

MUUTA OHJELMASTA:
● Ruuan myynti
● Kahvi ja pullakojut, ruuat kaikki maksullisia kun tehdään maksettua ohjelmaa
● Esteettömyys huomioitava tapahtumapaikoissa - kerrotaan kaikkien

ohjelmanumeroiden kohdalla onko esteetön pääsy, onko esteetön wc
● Tubettavat konemiehet - Palorannan lavalla - Sunnuntaiksi?
● Iltatapahtumat maksullisia
● Päivätapahtumat ilmaisia

MYYNTIPAIKAT:
● Ehdotus: paikallisille yhdistyksille ja yrityksille ilmainen myyntipaikka?

○ Yrityksille paikka yhdistyksen jäsenyydellä? - Saisi kerättyä lisää rahaa
tapahtuman järjestelyihin jäsenyysmaksun kautta

MITÄ SEURAAVAKSI?

● Halutaan pian päättää esiintyjiä
● Halutaan tuottajaksi haluavien tarjoukset - osataanko määritellä vielä työaikaa? Mitä

muuta edellytämme?



○ Äänentoistotekniikan järjestäminen
● Seuraava kokous tammikuussa - siihen asti voimme keskustella yksityisessä

FB-ryhmässä.
● Jos huomaat, että joku oleellinen henkilö puuttuu ryhmästä, vinkatkaa esim. Marko

Kaasiselle, kiitos.

Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.1. klo 17:30 - 19:00 Hotelliravintola Kummussa.
Tervetuloa mukaan!


