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KOONTI TAPAHTUMASTA

● Tehtiin aidosti uniikki valofestivaali koko Lapin ja jopa koko Suomen 
mittakaavassa, kun yhdistettiin valotaidetta sekä performatiivista taidetta

● Saimme torniolaiset liikkeelle ja innostumaan valosta
○ yli 30 Valopilkkua ympäri Torniota
○ yli 200 ihmistä järjestämässä tapahtumia
○ yli 500 kävijää etkoilla 
○ yli 4500 kävijää lauantain päätapahtumassa

● Valopilkku-ohjelmisto ylitti odotukset ja koko kaupunki nähtiin uudessa 
valossa

● Resursseihin nähden saatiin paljon aikaan ja palaute on pääosin ollut hyvin 
myönteistä.

● Tuotanto onnistui kokonaisuudessaan hyvin
PIOT koostevideo

https://youtu.be/UyM_twCy0dg




PÄÄOHJELMISTO 6.11.
RANTAKADUN PUISTO

Yli 4500 kävijää



VALOPILKUT
28 Ilmoittautunutta Valopilkkua

Yrityksiä, yhdistyksiä, kouluja, kaupungin tahoja ja yksityisiä henkilöitä

+ muut PIOT-tempaukset, kuten päiväkodin oma PIOT-valofestivaali, 
Lapin Kumin ulkovalaistus ym.



Tornion nuorisotoimi
Etkot: Valoa vastavirtaan -valotyöpaja, valokulkue, valo- ja 
varjodance, Soliva; Päätapahtuma: Valosta varjoon -kuvauspiste
Lappia - ammattikoulu
Lappian päärakennuksen valaisu (sekä päätapahtumassa Post 
Airline lights from 1916 to 2021 -teos)
Lapin AMK
Tähdenlentoja
Kansalaisopisto
LUKSI - Opistotalon valaisu ja lasten kuvataideteoksia opiston 
ikkunoissa
Tornion kulttuuritoimi
Tornio 400 vuotta -juhlakonsertti: Schubertin oktetto
Meri-Lapin musiikkiopisto
Musiikkiopiston opettajien konsertti
Haaparannan kaupunki
Haparator -äänifestivaali
Business Tornio
400 pientä valopilkkua
Kampaamo Kulju
Mystinen tietäjä kutsuu sinua
Meäntalo, Perheiden talo, Senioripiste, Torniotupa, Tornion 
Sydänyhdistys
Valontuojat-lyhtykulkue
Tornionlaakson museo, Aineen taidemuseo ja kirjasto
Kauhukartano
Tornionlaakson museo ja Aineen taidemuseo
Museot uudessa valossa - vapaa pääsy näyttelyihin

Lappari
Duudsonit activity Park
Uimahalli
Valon ilta uimahallilla
Mind and Body joogasali
valaistuja tanssiesityksiä
Eija-Sinikka Juho
Haamukierros
Kangastalo
Gränslösa Spelmän
Tornion Järjestötalo
Valon pilkahduksia - lasten temppurata
Galleria Tila
Valoja ja varjoja - kynttiläinstallaatio
Park Hotelli / Puistoravintola Aino
Liekki-menu
Stage Tanssikoulu
Spirit of Kojamo -tanssiesitys etkoilla
Tornion Kaupunki
Rajaton Tornio -brändifilmi
Tornion Energia
Vanhan sähkölaitoksen valaisu
SPR
Iloa, valoa lähelläsi -valoteos näyteikkunassa
PERÄPOHJOLAN OPISTO
Peräpohjolan opisto 120 vuotta - Opiston ulkovalaisu



Tapahtuma herätti median kiinnostuksen 
hyvin laajasti.

Lapin Kansa julkaisi artikkeleita lehdessä ja diginä
YLE Lappi artikkeli Valopilkuista
YLE Kemi haastatteli vastaavaa tuottajaa aamulähetyksessä 
Kaleva julkaisi artikkelin lehdessä 
Lounais-Lappi lehti artikkeli festivaalista ja sen suunnittelusta 
Radiohaastatteluita paikallisradioon
YLE striimasi koko etkot valtakunnallisesti.➔ PIOT etkot Yle Areena
YLE haastatteli vastaavaa tuottajaa tv-lähetykseen 
YLE nettijuttu valotaiteesta ja PIOT:sta, 
Uuden Rovaniemen päätoimittaja huomioi PIOT-festivaalin 
pääkirjoituksessaan
YLE Lappi haastatteli vastaavaa tuottajaa radioon 
YLE Lappi haastatteli vastaavaa radioon 

https://areena.yle.fi/1-51002009


Sosiaalinen media & maksettu mainonta 

MAKSETTU MAINONTA: 
Tavoitettu: 73 935 henkilöä 
Näyttökertoja: 321 217 
Laadullisesti Facebook algoritmien mukaan keskivertoa parempia & 
sitouttavampia mainoksia. Kampanjoita tehtiin yhteensä 15 kpl. 



KIITOS! <3


