
Päivitetty 2.6.2022 

 

  

 

 

 

 

OULUN KESÄ 2022 NUORILLE AIKUISILLE 

 

 

 

Kuva: Mikael Kunnari / Oulun kaupunki 

  



Päivitetty 2.6.2022 

 

Sisällys 
 

TEKEMISTÄ OULUSSA NUORILLE AIKUISILLE KESÄLLÄ 2022 .................................................................. 4 

Kaikukortti .............................................................................................................................................................. 4 

Byströmin Ohjaamo ............................................................................................................................................ 4 

Byströmin toimintatorstait ........................................................................................................................... 4 

Byströmin taidereput ..................................................................................................................................... 5 

Hyvän mielen talo ................................................................................................................................................ 5 

Hyvän mielen talon kesätekemistä ........................................................................................................... 5 

Oulun kaupungin liikuntapalvelut ................................................................................................................. 7 

Ulkoilmatoimintaa itsenäisesti ........................................................................................................................ 8 

Ulkokuntoilupuistot ............................................................................................................................................ 8 

Frisbeegolf ......................................................................................................................................................... 8 

Geokätköily........................................................................................................................................................ 8 

Skeittipuistot ja Hollihaan Pumptrack ..................................................................................................... 8 

Kulttuuritapahtumia............................................................................................................................................ 9 

Kaikkien kesäfestari ........................................................................................................................................ 9 

Puistopiknikit .................................................................................................................................................... 9 

Oulu Pride 1.-7.8.2022 ................................................................................................................................... 9 

Verkossa .................................................................................................................................................................. 9 

Discord ................................................................................................................................................................ 9 

Chat ................................................................................................................................................................... 10 

Muut ilmaiset ja kukkaroystävälliset tapahtumat ..................................................................................... 10 

Pop Up Yoga ...................................................................................................................................................... 10 

Vectorama 2022 ................................................................................................................................................ 10 

Oulun katukirppis, Myllytulli ......................................................................................................................... 10 



Päivitetty 2.6.2022 

 

Puolustusvoimien kesäkiertue 2022 – 15.6.2022 Oulun kauppatorilla ......................................... 10 

Uniikki Oulu -kaupunkiseikkailupeli – Oulun keskustan tuntumassa 11.–17.6.......................... 11 

MunOulu-tapahtumakalenteri ......................................................................................................................... 11 

 

 

  



Päivitetty 2.6.2022 

 

TEKEMISTÄ OULUSSA NUORILLE AIKUISILLE KESÄLLÄ 2022 
 

Kaikukortti 

Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin ja -paikkoihin, kuten kon-

sertteihin, teattereihin ja museoihin. Kortilla voit myös hankkia kurssipaikkoja kansalaisopistoihin. Kai-

kukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asi-

akkaana korttia jakavassa hyvinvointipalveluiden tai muun palvelun yksikössä. Kortti on henkilökohtai-

nen ja maksuton. 

Kaikukortilla voit vierailla mm. Oulun taidemuseossa, Tiedekeskus Tietomaassa, Kierikkikeskuksessa, 

Turkansaaren ulkomuseossa ja Pohjois-Pohjanmaan museossa ilmaiseksi aukioloaikojen puitteissa 

korttia esittämällä. 

Lisätietoa, kuten mistä saat vuoden 2022 kaikukortin ja missä korttia voit käyttää, näet tästä linkistä: 

https://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kaikukortti 

 

Byströmin Ohjaamo 

Byströmin Ohjaamo palvelee sinua maanantaista perjantaihin klo 9–16. Voit asioida paikan päällä ilman 

ajanvarausta ja asioida asiakaskoneillamme, käyttää kirjaston palveluita ja itsenäisen tiedonhaun mate-

riaaleja. Tietoa ja neuvontaa on saatavilla ilman ajanvarausta paikan päällä Byströmillä, puhelimitse ja 

verkossa. Lisätietoa: https://www.nuortenoulu.fi/bystrom/ 

 

Byströmin toimintatorstait - sisältävät mukavaa puuhaa yhdessä, ilmoittaudu mukaan! Toi-

mintatorstain porukka kokoontuu Byströmillä, ja ohjelmasta riippuen jalkautuu yhdessä Byströmiltä.  

 
• to 23.6. klo 12–15 Juhannusjuhlat - Tule viettämään päihteetöntä juhannusjuhlaa Oulun 

keskustan läheisyydessä musiikin, hyvän ruoan ja pelaamisen merkeissä. 

• to 30.6. klo 13–15 Kädet multaan - Byströmin sisäpihalla siementen multaan laittoa, pienten 

kukkakimppujen tekemistä ja saviruukkujen koristelemista. Tarjolla virvokkeita.  

• to 7.7. klo 13–15 Puistopiknik - Nautitaan yhdessä kesästä piknikin, kesäpelien ja pienten 

hyvän mielen tehtävien parissa 

• to 14.7. klo 13–15 Kesätekemistä - Viihdytään yhdessä luovan käsillä tekemisen parissa. 

https://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kaikukortti
https://www.nuortenoulu.fi/bystrom/
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• to 21.7. Ongelle - Lähdetään porukalla mato-ongelle Byströmin lähivesille. Otetaan eväät 

mukaan. Matoja etsitään Willa Pukkilan puutarhasta. Kellonaika tarkentuu lähempänä tapahtu-

maa. 

• to 28.7. Geokätköily - Tutustuminen Geokätköilyn ihmeelliseen maailmaan. Aloitus Bysikseltä 

tapahtuu Oulun keskustan tuntumassa. Varaudu ulkoiluun sään mukaisilla ulkoiluvarusteilla, 

eväillä tai taskurahalla, kynällä ja kännykällä. Kellonaika tarkentuu lähempämä ajankohtaa. 

Ilmoittautuminen: sähköpostitse bystrom@ouka.fi tai puhelimitse 0505992293. 

 

Byströmin taidereput 

Byströmin ohjaamon asiakasvastaanotosta löytyy taidereppuja (3 kpl) kenen tahansa lainattavaksi ja 

käytettäväksi. Repuissa on tarvikkeet monenlaiseen helposti toteutettavaan taidetekemiseen. Mukana 

on myös erilaisia ohjeistuksia tekemisestä, joiden avulla voit inspiroitua taiteilemaan ja katsomaan ym-

päristöä erilaisesta kulmasta, jos sisäinen ideoija ja taiteilija sattuisi nukkumaan. Käy nappaamassa 

reppu mukaan yksin tai kavereiden kanssa ulkoillessasi. 

 

Hyvän mielen talo 

Mielipaletin ajankohtaiset toiminnot löytyvät täältä: https://www.hyvanmielentalo.fi/ajankohtaista/uu-

tiset.html 

 

Hyvän mielen talon kesätekemistä 

• Kaverikesä ’22 – Kaveritaitoja, mahdollisuuksia löytää kavereita sekä osallistua yhdessä eri-

laisiin tapahtumiin. Paikalla myös Mielipaletin, Vamoksen sekä mm. Byströmin työntekijöitä. 

Tähän tilaisuuteen kannattaa tarttua! Ohjelmassa: 

o pe 3.6. klo 12–14 Ideointitapaaminen: Mitä kaverikesä ´22 voisi olla? Miten uusiin 

kavereihin tutustuisi parhaiten? Tule mukaan ideoimaan Kaverikesää. Paikka: Bysis 

(Byströmin Ohjaamo, Hallituskatu 5). Ilmoittaudu Ellalle. 

o ke 8.6. klo 16–20 Kaikkien kesäfestarit, Kuusisaari. Mennään yhdessä nauttimaan 

mukavasta tunnelmasta ja hyvästä musiikista. Katso lisää tästä linkistä.  Ilmoittaudu 

porukkaan Ellalle. 

o to 23.6. klo 12–15 Nuorten Juhannusjuhla, Kuusisaari. Pikniktunnelmaa ja -evästä 

sekä pieniä esityksiä ja työpajoja tarjolla juhannuksen kynnyksellä. Ilmoittaudu Ellalle. 

mailto:bystrom@ouka.fi
https://www.hyvanmielentalo.fi/ajankohtaista/uutiset.html
https://www.hyvanmielentalo.fi/ajankohtaista/uutiset.html
https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/kaikkien-kesafestari


Päivitetty 2.6.2022 

 

o Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan tapaamiseen. Kysy lisää tai ilmoita kiinnostuk-

sesi Ellalle p. 044 3346 141. 

o Toiminta jatkuu myös syksyllä ryhmätoiminnan muodossa kaikille halukkaille. 

 

• Mielipaletin luonto-miniretket – Tervetuloa mukaan Mielipaletin kesän 2022 luontoai-

heisille miniretkille. Luonto-miniretket tarjoavat iloa, piristystä sekä myös tietoa kasveista sekä 

hyötykasvien viljelystä. Kesän aikana istutamme osallistujien kanssa yhdessä suunniteltuja hyö-

tykasveja Ainolan puistossa sijaitsevaan kasvilavaamme. Kasvilava on Dodo ry:n ylläpitämällä 

Dammisaaren Rapumajan alueella, jossa on myös muita viljelijöitä. 

o ke 1.6. Kasvilavan istutusten suunnittelu, siementen istutusta (omat istutukset saa 

mukaan). Piknikevästä. Ilmoittaudu Ellalle tai Johannalle. 

o ke 15.6. Kasvilavan kasvien istutus multaan. Piknikevästä. Ilmoittaudu Ellalle tai Jo-

hannalle. 

o ke 6.7. Kasvilavan hoitoa, kasvintunnistuskävely. Ilmoittaudu Johannalle. 

o Kesän miniretkitoimintaan voit ilmoittautua mukaan yhdelle tai useammalle kerralle. 

Lisäksi kesän aikana on mahdollista (ja toivottavaa) käydä kastelemassa viljelylaatikon 

kasveja vaikkapa ohi mennessä. Ella puh. 044 3346 141, Johanna puh. 044 311 

4140. 

 

• Kokeillaan! - Kesän taidepajat  

o 21.6. Väri-irrottelu (Piisi, Pikisaari) - Kuvioidaan vaatteita ja muita kankaisia käyttö-

esineitä luovasti väreillä leikkien. 

Batiikin ja roiskinnan maailmassa sääntöjä ei tahdo löytyä ja ensikertalainen on sa-

malla viivalla konkarin kanssa. Varovaisetkin testailijat ovat tärkeitä - maalipurkkiin ei 

tarvitse hypätä pää edellä, mutta tällä kertaa sitä ei erikseen estetä.  

Tervetuloa kokeilemaan ja nauttimaan yhdessä tekemisestä! Laita pajoihin päällesi 

mukavat vaatteet ja joko suojavaatteet tai sellaiset vaatteet, joissa tahrat eivät haittaa. 

Tarjolla pientä snäksiä, joten kerrohan allergiasi/ruokavaliosi sitä silmällä pitäen. 

o 28.6. Äänimaisemia (Tarinoiden taverna, Pikisaari) - Fiilistelyä äänien maailmassa. 

Tuotetaan ääntä yhdessä ja kuunnellaan, millaiselle matkalle päästään! 

Askartelemme yhdessä myös kokeilullisia soittimia ja testailemme, millaisia äänimaise-

mia niiden kanssa syntyy. Äänimaisemien kanssa et tarvitse musiikillista lahjakkuutta 

tai ennakko-osaamista. Hiljaisetkin äänet ovat tärkeitä - ei ole pakko ulista täysiä, 

mutta tällä kertaa sitäkään ei erikseen estetä. 
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Tervetuloa kokeilemaan ja nauttimaan yhdessä tekemisestä! Laita pajoihin päällesi 

mukavat vaatteet, joiden kanssa pystyt hengittämään vapaasti. Tarjolla pientä snäksiä, 

joten kerrothan allergiasi/ruokavaliosi sitä silmällä pitäen. 

o Ilmoittautumiset Ellalle tai Johannalle: Ella puh. 044 3346 141, Johanna puh. 044 

311 4140. 

 

• TunneKuva-kurssi 17.–22.6. – TunneKuva-menetelmä avaa lukkiutuneita tunteita ja valo-

kuvan avulla voit löytää selkeytystä minäkuvallesi, parantaa itsetuntoa ja tietämystä omasta 

itsestä. Kurssin avulla perehdytään omaan ja perheen historiaan kuvallisten tehtävien kanssa, 

löydetään yhdessä vahvuuksia sekä opitaan kuvankatsomisen keinoja. Tunnekuvan keskiössä 

on aina luottamuksellinen ilmapiiri. 

o Kurssin ohjaaja on valokuvaaja ja taiteilija Martu Väisänen. Tutustu Tunnekuva- 

menetelmään tarkemmin tästä linkistä. 

o Kokoontumisia on pe 17.6. sekä ma-ke 20.–22.6. klo 10–15.  

o Ilmoittaudu 9.6. mennessä Virvelle virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 718 

6762. 

 

Oulun kaupungin liikuntapalvelut 

 

Ulkokuntoilupuistojen ilmaiset ohjaukset 17.5.–22.6. – Liikuntapalveluiden ohjaajat tarjoavat 

maksutonta opastusta ulkokuntoilupuistojen laitteiden käyttöön ilman ennakkoilmoittautumista. 

Tarjolla on käyttöopastusta ja tekniikkaneuvontaa. Ohjaukset sopivat kaiken ikäisille.  

o maanantaisin klo 10 ja klo 17 Heinäpään urheilukeskus (Nuottasaarentie 12) 

o tiistaisin klo 10 Pateniemi (Pateniemen rantareitti) 

o tiistaisin klo 17 Kaakkurin liikuntamaa (Pirttilammentie) 

o keskiviikkoisin klo 10 Hiirosen liikuntamaa (Urheilupuistontie) 

 

  

https://martuvaisanen.fi/tunnekuva/
https://martuvaisanen.fi/tunnekuva/
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Ulkoilmatoimintaa itsenäisesti 

 

Ulkokuntoilupuistot 

https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/kuntoilupuistot 

 

Frisbeegolf 

Kiekkosetin voit lainata kahden viikon laina-ajalla pääkirjastosta sekä Haukiputaan, Kastellin, Kaukovai-

nion, Kellon, Kiimingin, Koskelan ja Oulunsalon kirjastosta. 

• Maksuttomat radat  

o Hiironen, 18 väylää; Honkimaan frisbeegolfrata, 18 väylää  

o Honkimaa, 21 väylää 

o Meri-Toppila DiscGolfPark, 18 väylää 

o Oulunsalo Peuhu DiscGolfPark, 9 väylää 

o Torpanmäki, 9 väylää 

o Virpiniemi DiscGolfPark, 18 väylää 

 

Geokätköily 

Geokätköilyssä käytetään satelliittipaikannusta ja useimmista puhelimista se löytyykin. Voit käyttää 

myös erillistä GPS-laitetta. Voit etsiä geokätköjä yksin tai yhdessä jonkun kanssa. Jokainen geokätkö 

on omanlaisensa, ja voit piilottaa myös itse uusia geokätköjä. Kätköjen etsintä sekä piilotus kuuluvat 

jokamiehenoikeuksiin. Lisätietoa geokätköilyn aloittamisesta löydät tästä linkistä. 

 

Skeittipuistot ja Hollihaan Pumptrack 

• Skeittipuistot: https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/skeittipaikat  

• Hollihaan puistosta löytyy Oulun pumptrack, jolla voit ajaa ja temppuilla esim. BMX- tai 

maastopyörällä, skeittilaudalla, longboardilla, potkulaudalla tai rullaluistimilla. Radan käyttö on 

maksutonta ja se on avoinna vuorokauden ympäri. 

 

  

https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/kuntoilupuistot
https://geokätköt.fi/opas/
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/skeittipaikat
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Kulttuuritapahtumia 

 

Kaikkien kesäfestari – kesän iloisin ilmaistapahtuma Kuusisaaressa 8.6.2022 klo 16–20 

Kaikkien kesäfestari on maksuton ja päihteetön koko perheen festari. Tänä kesänä festareilla esiintyvät 

Maustetytöt, Sana, Estottomat ja Liikkuva laulureppu. Oulun Kärpät on mukana tapahtumassa jaka-

massa nimikirjoituksia. Festivaali on esteetön ja sinne on tervetulleita kaikki. 

 

Puistopiknikit 

Puistopiknikien ohjelma julkistetaan viimeistään juhannusviikolla. Päivitämme tiedot tänne mahdolli-

simman pian ja voit myös ottaa Puistopiknikien some-kanavat seurantaan, jolloin saat tuoreimmat tie-

dot heti ensimmäisten joukossa! 

 

Oulu Pride 1.-7.8.2022 

Oulu Pride 2022- viikkoa valmistellaan täyttä häkää. Tämänvuotinen teema on kansainväliset sateen-

kaarioikeudet. Seuraa päivittyvää ohjelmaa tästä linkistä. 

 

Verkossa 

 

Discord 

Mielipaletin discord – Mielipaletin Discordissa sinulla on mahdollisuus jakaa ajatuksia ja fiiliksiä tois-

ten nuorten kanssa. Keskusteluissa käyvät myös Mielipaletin työntekijät ja vapaaehtoiset! Keskustelu 

on aina auki, mutta ennen kuin alat keskustelemaan, luethan ensimmäiseksi serveriämme koskevat 

säännöt. Tervetuloa ja mukavia juttuhetkiä! Mielipaletin Discordiin pääset tästä linkistä. 

Sekasin discord – Sekasin Discord-serveri on Mieli Suomen Mielenterveys ry:n koordinoima palvelu, 

jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yksinäisyyden vähentäminen. Pääset Sekasin Discordiin tästä lin-

kistä.  

 

https://www.oulupride.fi/
https://discord.com/invite/u3mfBdgyQp
https://discord.com/invite/sekasin
https://discord.com/invite/sekasin
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Chat 

● Netari.fi -sivustolla näkyy päiväkohtaisesti avoimet chatit. Pääset chat-listaukseen tästä linkistä. 

 

Muut ilmaiset ja kukkaroystävälliset tapahtumat 
 

Pop Up Yoga 

Kesäkuun alusta elokuun loppuun Ainolanpuistossa, Pohjois-Pohjanmaan museon takana. Puisto-

joogan voit maksaa paikan päällä käteisellä 6 €/kerta tai voit ostaa etukäteen kesäkortin laitta-

malla viestiä popupyoga@gmail.com. Tunnit ovat avoimia ja sopivat kaikille. Ei tarvitse ilmoittau-

tua ennakkoon. Ota mukaan oma matto tai alusta. Lisätietoja sijainneista ja aikatauluista näet tästä 

linkistä.  

 

Vectorama 2022 

Oululainen verkkopalitapahtuma Ouluhallissa 9.–12.6. Tiedossa on kolme vuorokautta hauskaa ja 

jännittävää tekemistä ja nähtävää kaikille pelaamisesta ja pelikulttuurista kiinnostuneille. Lippu il-

man konepaikkaa 20 €, normaalit konepaikat 38–44 €. Ilmainen vierailumahdollisuus pe 10.6. ja la 

11.6. klo 14–20.  

 

Oulun katukirppis, Myllytulli 

Kaikkien oululaisten yhteinen ja ilmainen katukirppis. Kirpputori on avoinna viikonloppuisin lauan-

taisin ja sunnuntaisin. Heinäkuussa katukirppis on auki joka päivä aamusta iltaan. Voit valita, 

oletko myymässä aamusta alkaen klo 10–15 vai iltapäivästä iltaan klo 15–20. Asiakkaat ovat terve-

tulleita klo 10–20. Tilaa on, tule mukaan iloiseen meininkiin, kirppiksellä on aina oma fiilis. 

 

Puolustusvoimien kesäkiertue 2022 – 15.6.2022 Oulun kauppatorilla 

Kesäkuussa yhteensä kahdellatoista paikkakunnalla järjestettävissä ulkoilmatapahtumissa on jokai-

selle jotakin, aina bluesista poppiin ja rockista souliin. Ilmavoimien Big Band soittaa klo 18 alkaen 

https://www.netari.fi/avoimet-chatit/
mailto:popupyoga@gmail.com
https://popupyogaoulu.com/syksy-2020-oulu-ja-rovaniemi/
https://popupyogaoulu.com/syksy-2020-oulu-ja-rovaniemi/
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illan ensisoinnut solistinaan Heikki Silvennoinen. Silvennoinen tunnetaan merkittävästä blueskita-

ristin- ja laulajanurastaan useissa eri yhtyeissä aina 70-luvulta lähtien, sekä roolistaan 90-luvun 

suursuosion saavuttaneessa Kummeli-sarjassa. Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

o Klo 16–18 Kainuun prikaatin kalustonäyttely 

o Klo 18–20.30 Konsertti 

 

Uniikki Oulu -kaupunkiseikkailupeli – Oulun keskustan tuntumassa 

11.–17.6. 

Oulun keskustan tuntumaan avautuu Oulun Yliopiston järjestämällä CityLabs-festivaaliviikolla elä-

myksellinen kaupunkiseikkailupeli, jossa voit voittaa huikeita palkintoja. Kaupunkiseikkailussa 

päättelytaito ja Oulu-tietoisuus joutuvat koetukselle, minkä lisäksi pelissä pääset vaikuttamaan sii-

hen, miltä huomisen Oulu voisi näyttää. Viihtyisä reitti kulkee läpi historiallisten paikkojen ja me-

rellisten maisemien. Kaupunkiseikkailu sopii mainiosti niin yksin, kuin ystävien kanssa pelattavaksi! 

Peli avautuu 11.6.–17.6. väliselle ajalle ja sitä voi pelata vuorokaudenajasta riippumatta. Noin 

neljän kilometrin mittainen reitti alkaa Rotuaarilta ja päättyy Snellmanin puistoon. Pelataksesi peliä 

tarvitset ActionTrack-mobiilisovelluksen, joka on ladattavissa veloituksetta Google Play-sovellus-

kaupasta tai App Storesta. Peliä voi pelata sekä suomeksi että englanniksi. Pelanneiden ja yhteys-

tietonsa jättäneiden kesken arvotaan huikeita palkintoja, joten kannattaa lähteä mukaan! Voit lu-

kea lisää pelistä tästä linkistä. 

 

MunOulu-tapahtumakalenteri 
 

Voit katsoa ajankohtaisia tapahtumia MunOulun tapahtumakalenterista: 

https://www.munoulu.fi/tapahtumat 

 

 

Tästä koonnista ja sen ylläpidosta vastaavat Byströmin Ohjaamon tietopalveluohjaa-

jat. Saat meihin yhteyden sähköpostitse bystrom(at)ouka.fi tai puhelimitse 050 599 

2293. 

https://www.oulu.fi/fi/tapahtumat/uniikki-oulu-seikkailupeli
https://www.oulu.fi/fi/tapahtumat/uniikki-oulu-seikkailupeli
https://www.munoulu.fi/tapahtumat

