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Valtuustoaloite katukuvan elävöittämisestä

Kaupunginvaltuusto 03.04.2017 § 24
Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättäneet valtuustoaloitteen välittömistä toimista katukuvan
elävöittämiseksi.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Oriveden kaupunki
ryhtyy välittömiin toimiin katukuvan elävöittämiseksi.
Elävöittämällä katukuvaa saadaan kaupunkiin elinvoimaa ja
viihtyisyyttä niin matkailijoille kuin kaupunkilaisille. Tätä kautta
saadaan myös kaupunkilaisille lisää osallistavaa tekemistä.
Vastaavanlaisia katutaidehankkeita on ollut muun muassa
Jyväskylässä, Lahdessa, Loviisassa, Turussa ja monella muulla
paikkakunnalla.
Oriveden Yrittäjät ovat ilmaisseet hankkeelle välittömän tukensa.
Orivedellä 3.4.2017
Riitta Jakara
Antti Nieminen
Kaarina Jokinen
Matti Koppanen
Tarmo Viskari
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Irma Koskela
Anne Kahelin
Marita Palomäki
Nina Lahtinen
Jussi Järvinen
Marjo Mäkinen-Aakula
Kirsti Kontio-Ollila
Kimmo Vihusaari
Sini Kahilaniemi
Paavo Koivunen"

Risto Viljanen
Juha Haikka
Pekka Tuhkanen
Annamari Aitolahti
Anna Kymäläinen
Markku Kallio
Heikki Lähteenmäki
Erkki Jääskelä
Ilkka Hjerppe
Ulla Reini
Heikki Salomaa
Inkeri Toivo
Jere Ojanen
Sari Simontaival
Jussi Ketola
Hannu Nevala

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
----------------Kaupunginhallitus 10.04.2017 § 101
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Valtuustoaloitteen perusteella on valmisteltu
toimenpidekokonaisuus, jonka toteuttamalla asukkaat ja vierailijat
voivat osallistua kaupunkikuvan elävöittämiseen. Toimenpiteissä
Oriveden kulttuuripalvelut ja Taitokeskus Orivesi koordinoivat
Oriveden katukuvaan maalattavien mattojen/kuvioiden projektia.
Tarkoituksena on piristää katukuvaa ja osallistaa asukkaita toimimaan oman alueensa viihtyvyyden edistämiseksi.
Vastaavanlaiset projektit ovat yleistyneet Suomessa (mm.
Kajaani, Lahti, Vantaa, Turku, Ylivieska, Loviisa, Jyväskylä jne.)
viime vuosina ja katutaide on vakiinnuttanut asemansa
suomalaisessa katukuvassa monin eri tavoin.
Oriveden seudun kansalaisopiston ja kulttuuripalveluiden
koordinoimana toteutetaan myös katukuvan elävöittämistä
projektiluontoisesti esim. kurssien kautta alan asiantuntijoiden
ohjauksessa. Esim. Oriveden SuviOpiston kesäkurssina
toteutetaan heinäkuussa 2017 nimekkäiden katutaiteen ammattilaisten ohjauksessa katutaidemaalauksia joihinkin ennalta
sovittuihin kohteisiin, esim. uimahalli, kaupungintalon vasemman
päädyn betoniseinäke (kirjaston palautuspiste), entinen
nuorisotalo. Maalaukset toteutetaan kunkin kohteen
pintamateriaalit huomioiden, joko suoraan seinäpintaan tai erilliselle kankaalle tai levylle.
Tavoitteena on luoda katutaiteesta kaikkia kuntalaisia osallistava
ja ilahduttava jatkumo, joka myös osaltaan vahvistaa Oriveden
imagoa kulttuurikaupunkina.
Idean jatkotyöstämiselle on elämänlaatulautakunta antanut
puoltavan kannanoton kokouksessaan 9.2.2017 ja idea on
mennyt tiedoksi kaupunginhallitukselle 13.3.2017.
Ehdotettavat kohteet:
- yrittäjät (liikkeiden, toimipaikkojen edustat)
- koulut ja päiväkodit
- hoitolaitokset tms.
- Järjestöjen talo
- kyläyhdistykset
- Orivesi-talo
- kaupungintalo
Ehdokkaille toimitetaan kutsukirje osallistua juhlavuoden
projektiin, jossa kukin taho voi maalata katuun
liikkeensä/toimitilansa eteen ns. kynnysmaton toivottamaan tulijat
tervetulleeksi.
Ilmoittautuminen projektiin 30.4.2017 mennessä, jonka jälkeen
osallistujille lähetetään kirjallinen ohje maton toteutuksesta: tiedot
käytettävistä maalivaihtoehdoista ja välineistä, vinkkejä/ohjeita
maalauksen toteuttamiseen. (Soveltuvista maaleista on tehty
kyselyjä vastaavanlaisia projekteja toteuttaneille kunnille/tahoille,
jotta turvallisuus yms. asiat tulevat huomioiduksi.) Tällöin
saadaan tarkat sijainnit toteutettavista kohteista. Lista kohteista

ORIVEDEN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 27
§4

3
29.01.2018
12.02.2018

toimitetaan tekniselle johtajalle tiedoksi.
Aikataulu:
- koulut: toukokuu tai elokuu
- muut: touko-elokuu
- tavoitteena on tehdä 26.8.2017 Mämmilän Elomeininkeihin
mennessä mahdollisimman monta iloista ja värikästä mattoa
ympäri Orivettä.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää:
- merkitä tiedoksi edellä esitetyn ja kokouksessa annettavan
selvityksen.
- valtuuttaa Oriveden kulttuuripalvelut ja Taitokeskus Oriveden
koordinoimaan Oriveden katukuvaan maalattavien
mattojen/kuvioiden/katutaiteen projektia yhteistoiminnassa
kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen kanssa.
- osoittaa hankkeen toteuttamiseksi 500 euroa
kaupunginhallituksen määrärahoista.
- osaltaan puoltaa hanketta ja edellyttää tekniikka ja ympäristöpalvelukeskukselle että se hakee joustavia ratkaisuja hankkeen
edistämiseksi pikaisella aikataululla. (kokouksessa tehty lisäys)
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen ja elinvoimapäällikkö Otto Härkönen olivat asiantuntijoina paikalla asian
käsittelyn aikana.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän asian jälkeen
kahvitauon ajaksi kello 16.23-16.38.
--------------

Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 27
Keväällä 2017 kouluja informoitiin mahdollisuudesta toteuttaa
koulun pihapiiriin oppilaiden kanssa taidetta. Yhteiskoulu
käynnisti projektin kuvaamataidon opettajan johdolla. Taitokeskus
toteutti ensimmäisenä oman ryhmänsä kanssa Auvisen talon
portaiden eteen maton. Oriveden Suven avajaisten yhteydessä
toteutettiin yhteisöllisesti kaikkien halukkaiden kanssa raitamatto
taiteilijan johdolla torille. Oskon katutaidepaja peruuntui viime hetkellä opettajan sairastumisen vuoksi. Mämmilän Elomeininkien
yhteydessä järjestettiin korvaava työpaja taiteilijoiden
opastuksessa lapsille ja nuorille entisen nuorisotalon seiniin.
Erillisellä määrärahalla ostettiin katumaalauksia varten maaleja.
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Lisäksi Osko sai avustuksen katutaidepajan toteuttamiseen ja
materiaaleihin Säästöpankki Säätiöltä.
Osko järjesti keväällä 2017 katutaidekurssin, jossa tutustuttiin
erilaisiin tekniikoihin ja toteutettiin pienimuotoisia projekteja.
Itsenäisyyden juhlavuoden projektissa varhaiskasvatuksen
edustajien kanssa ideoitiin projekti, jossa päiväkodit toteuttivat
torin puihin sinivalkoiset koristeet marrasjoulukuussa.
Kaupungintalon seinään ja uimahallin seinään on tarkoitus
toteuttaa suunnitelman mukaisesti taidetta ammattilaisten
johdolla vuoden 2018 aikana. Katutaideprojektia jatketaan
tavoitteiden mukaisesti resurssien puitteissa vuonna 2018.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.
2. esittää valtuustolle, että toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------------Kaupunginvaltuusto 12.02.2018 § 4
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-----------------

Orivedellä 2.5.2019

