
Alustus Oktoberfesteillä Tampereella 2018 
Jukka Kuva 

Oktoberfest Saksan ulkopuolella 
Oktoberfest on vuodesta 1810 asti järjestetty noin kaksi ja puoli viikkoa kestävä ruuhkainen ja              
kallis tapahtuma Theresenwiesenillä, josta tapahtuman paikallinen nimi Wiesn, jossa Arnold          
Schwarzenegger johtaa torviorkesteria. Mutta mitä muuta se on, ja missä muualla? Jäsen Tyni             
piti viime vuoden festeillä alustuksen kaikista muista Saksan Volkfesteistä paitsi tästä           
suurimmasta, joten minä puhun Oktoberfestistä kaikkialla muualla paitsi Saksassa. 
 
Vertailulukuna Münchenin Oktoberfestillä osallistuja on vuosittain noin kuusi miljoonaa.         
Todennäköisesti suurin Saksan ulkopuolinen Oktoberfest järjestetään Kiinassa. Tsingtaon        
Oktoberfestillä kävijöitä on ollut parhaimmillaan neljä miljoonaa. Nimi ei ole Oktoberfest, mutta            
ajankohta ja tyyli on sama. Ette ehkä ylläty kun kerron että Tsingtao on ollu Saksan miehittämä                
1800-luvun lopulla. Paulanerilla on Bräuhauseja mm. Pekingissä ja Shanghaissa ja          
molemmissa järjestetään myös Oktoberfest johon Paulaner lennättää muusikoita Saksasta         
viihdyttämään paikallista yleisöä. Hong Kongissa järjestetään aidolta kuulostava Marco Polo          
German Bierfest. 
  
Yksi merkittävä Saksan ulkopuolinen Oktoberfest järjestetään Kitchnerissä, Ontariossa, ja siellä          
kävijöitä on vuosittain noin 700 000. Kitchneriin tuli 1800-luvun lopulla niin paljon saksalaisia,             
että kaupunki tunnettiin jopa vuosikymmeniä Berliininä. Paikallisten keskuudessa Oktoberfest         
tunnetaan nimellä Gemütlichkeit. Seuraavaksin suurin on samalla kokoarviolla Brasiliassa         
Blumenaun kaupungissa, jonka aikanaan 1850 perusti tohtori Hermann Blumenau 17 muun           
saksalaisen kanssa. Blumenau ei ollut Baijerista, vaan Saksista ja työskentelikin Thüringenissä,           
mutta luki myöhemmin kemian tohtoriksi Baijerissa, jossa epäilemättä vielä nuori festivaali tuli            
tutuksi. Blumenaun festit on kuitenkin aloitettu vasta 1984. Monessa muussakin brasilialaisessa           
saksalaisten tai itävaltalaisten perustamassa kaupungissa juhlitaan nykyään Oktoberfestiä.        
USAn suurin Oktoberfest on Oktoberfest Zinzinnati Cincinnatissa (500 k). Denverissäkin käy           
vuosittain noin 450 k vierasta. USAssa saksalaislähtöisiä ihmisiä on enemmän kuin minkään            
muun sukutaustan omaavia, joten Oktoberfestejä järjestetään vuosittain satoja.  
 
Ulkopaikkakuntien perinteet eroavat hieman alkuperäisestä festistä. Blumenaussa joka päivä         
palkitaan nopein joka juo metrin olutta (6 l) ja valitaan “Oktoberfestin kuningatar” ja kaksi              
“prinsessaa” edustamaan kaupunkia seuraavan vuoden ajan. Tämä perinne on myös monessa           
muussa ulkopaikkakuntalaisessa Oktoberfestissä. Kitchnerissä tarjotaan ilmainen      
pannukakkuaamiainen kaikille tulijoille. Kitchnerissä on myös vuosittainen Oktoberfest Idol -          
laulukilpailu sekä Rocktoberfest ja Dogtoberfest - sivutapahtumat. Kitchenerin Oktoberfest         
päättyy Kanadan suurimpaan kiitospäivän paraatiin, yhdistäen näin kahden maan traditiot.          
Oktoberfest Zinzinnatilla on maailmanennätys maailman suurimmasta chicken dancesta, jossa         
osallistujia oli 48 000 vuonna 1994. Zinzinnatissa järjestetään myös vuotuinen “nakkijuoksu”, eli            
mäyräköirien juoksukilpailu. 
 

 



 

Argentiinassa on vuodesta 1963 asti järjestetty lokakuussa National Beer Festival, joka vastaa            
Oktoberfestiä. Festivaali on alkanut Villa General Belgradossa, jonka aikanaan perustivat          
saksalaiset. Tämä on Etelä-Amerikan suurin olutfestivaali Blumenaun Oktoberfestin jälkeen. 
 
Intiassa Punen kaupungissa on paljon saksalaisia ja siten myös Oktoberfest. Israelin           
länsirannalla maan ainoa palestiinalaispanimo Taybeh on järjestänyt Oktoberfestiä vuodesta         
2005. Taybeh ehti muuten toimia kymmenen vuotta ennen ensimmäistä israelilaista panimoa…  
 
Jo mainittujen lisäksi Oktoberfestiä vietetään suurieleisemmin ainakin Australiassa, Chilessä, ,          
Dubaissa, Etelä-Afrikassa, Filippiineillä, Japanissa, Kolumbiassa, Namibiassa, Sambiassa, Sri        
Lankassa, Venezuelassa, Venäjällä ja Vietnamissa. Ja Tampereella. 
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