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Tervetuloa kyläilemään naapurit!   

 
Vaasassa vietetään Taiteiden yötä torstaina 11.8.2022 karnevalistisissa tunnelmissa. 

Juhlan kunniaksi toivomme, että myös naapurikunnat osallistuvat ohjelmallaan taiteiden 

täyteiseen iltaan.  

  

Taiteiden yö -tapahtumaa on järjestetty Vaasassa vuodesta 1991 lähtien. Suureksi 

kaupunkitapahtumaksi kasvanut juhla on yhdistänyt eri-ikäisiä ihmisiä kulttuurin, musiikin ja muiden 

ohjelmanumeroiden kautta isoksi kyläyhteisöksi. Taiteiden yö houkuttelee vuosittain reilu 30 000 

osallistujaa.  

 

Tänä vuonna Taiteiden yön teemana on karnevaali. Perinteisesti karnevaalit juhlistavat 

paikallista moninaisuutta, kulttuurien ja taidemuotojen kirjoa sekä yhteisöllisyyttä. Karnevaali-teema 

korostaa osuvasti kaupunkitilan muuttumista eräänlaiseksi julkiseksi performanssiksi, jossa 

paikkansa ottavat erilaiset taidemuodot, erilaiset kulttuuri-, järjestö- ja yhteiskunnalliset toimijat sekä 

kaupungin korttelit väestöineen.   

 

Luvassa on tänäkin vuonna, kuten ennenkin, iloa, kohtaamisia, musiikkia, tanssia, kulkueita, valoja, 

mielikuvituksellisia käänteitä, hienoja pukuja ja maittavaa ruokaa!  

 

 

Haluamme kutsua teidät mukaan jakamaan kanssamme paikallista moni-

muotoisuutta ja yhdessä olemisen iloa!  

 

Taiteiden yöhön voitte osallistua vaikkapa esittelemällä oman kuntanne kulttuuri- tai 

matkailutarjontaa toriteltassa Vaasan kauppatorilla tai muussa sopivaksi katsomassanne paikassa. 

Otamme myös lämmöllä vastaan ohjelmanumeroita tai esityksiä illan tarjontaan.  

 

Samalla voitte kutsua vaasalaisia kylään tutustumaan teidän paikkakuntanne mahdollisuuksiin. On 

tärkeää tuoda esille omalta lähialueeltamme löytyvän monenlaisen tekemisen, näkemisen ja 

kokemisen mahdollisuuksia. Nostetaan yhdessä lähimatkailun tärkeyttä!  

 

Vaihtoehtoisesti voitte lähettää tapahtumaan videotervehdyksen, jonka jaamme kesän aikana 

Taiteiden yön sosiaalisen median kanavissa, nettisivuilla sekä kauppakeskus Rewell Centerissä. 

Videotervehdyksenne voi olla kestoltaan minuutin pituinen.  
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Käytännön ohjeita  

 

Ilmoittautuminen Taiteiden yön ohjelmaan vuodelle 2022 on jo käynnissä. Ilmoittautumiskaavakkeet 

löytyvät sivulta: www.vaasa.fi/taiteidenyo. Toivomme kuntakumppanien ilmoittavan 

osallistumisensa viimeistään 31.5.2022.   

 

Videotervehdyksestänne voitte ilmoittaa osoitteeseen: pia.kokko@vaasa.fi tai 

taiteidenyo@vaasa.fi. 

 

Varsinaisena tapahtumapäivänä torille voi tulla rakentamaan telttaa jo 11.8. aamusta klo 8:00 

lähtien.  Pyrimme siihen, että teltat ovat valmiina klo 16, kun Taiteiden yön ohjelma käynnistyy eri 

puolilla kaupunkia. Purku alkaa viimeistään klo 24. Torille tuotavan teltan suositeltava koko on n. 

6x12 m, mutta pienempikin käy. Sähkön tarpeesta ja muista käytännön asiasta voitte olla yhteydessä 

minuun. 

 

 

Tervetuloa kyläilemään Vaasaan Taiteiden yönä!  

 

 

Ystävällisin karnevaali-terveisin,  

 

Pia Kokko   

 

Kulttuurisuunnittelija 

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut  

 

pia.kokko@vaasa.fi 

puh. 040 167 8926 

 

 


