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PääKirjoiTus 2012

Vuonna 2012 Valveella muutettiin. oulun 
kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut jär-
jestettiin uudelleen, ja Valveella sijainnut 
kulttuuripalveluiden hallinto sijoittui kau-
pungin muihin toimitiloihin. Talon sisäl-
lä järjestäydyttiin uudelleen; nyt Valveella 
majailee entistä laajempi edustus oululai-
sia kulttuuritoimijoita ja festivaalijärjestä-
jiä. usean toimijan työskentely saman katon 
alla luo entistä paremmat edellytykset yh-
teistyölle.

Yhteistyön tiivistymistä
oulun kaupungin kulttuuritoimen sopimus-
kumppanien määrä laajeni huomattavas-
ti vuonna 2012. Valve tekee yhteistyötä kaik-
kien seitsemän sopimuskumppanin kanssa, 
ja kaikkien toimijoiden toimistot sijaitsevat 
Valveella.

Vuoden taiteilija 2012 oli lastenmusiikki-
duo soiva siili, joka myös on jo usean vuo-
den ajan pitänyt toimistoaan Valveella. Vuo-
den taiteilija -nimitys toi soivalle siilille 
monia uusia avauksia, myös Valveella to-
teutettiin jo perinteisiä soivan siilin kaverit 
-konsertteja, mutta myös uusille toteutuk-
sille avautui mahdollisuus. Tuotannollisen 
yhteistyön kautta kaksi pitkän linjan lasten-
kulttuurin ammattilaista tekivät esityksen 
suu auki, Hulda Kulda, pottusammakko tu-
lee. Esitys toteutettiin Valveella kotinäyttä-
möään ja -toimistoaan pitävän Nukketeat-
teri Akseli Klonkin kanssa.

tekniikka vei nykyaikaan
Kesällä 2012 remontoitiin Valveen sisään-
käyntejä ja samassa yhteydessä uudistettiin 
talotekniikkaa. Päivitetty tekniikka on nyt 
energiataloudellisempi. sähköisesti avau-
tuvat ovet parantavat saavutettavuutta en-
tisestään.

usean vuoden ajan Valveen kävijämäärät 
ovat kasvaneet, ja vuosi 2012 jatkui saman-
suuntaisena. Vuosittaiset tapahtumat ovat 

MuuTToLAATiKoiTA jA 
ALuEELLisTA YHTEisTYÖTä

löytäneet niin uudet kuin vanhatkin kävi-
jät. Lisäksi uudet vetonaulat saavat oululai-
set liikkeelle. Erityisesti Caj Bremerin näyt-
tely osoittautui menestykseksi: näyttelyyn 
kirjattiin 12 000 käyntiä! Taiteiden yön me-
nopaikkana Valveen näyttelyt ja Bremerin 
henkilökohtainen esiintyminen näyttelyssä 
saivat monet suuntaamaan kulkunsa Halli-
tuskadun suuntaan. 

matkalla alueelliseksi 
kulttuurikeskukseksi
Valveen lasten- ja nuortenkulttuuri jatkoi 
jo vahvalla pohjalla olevalla toiminnallaan. 
Kysyntä osoittaa tarjonnan olevan kohdal-
laan ja tarpeellista. Valveen elokuvakoulun 
ryhmiä lisättiin ja kysyntään pyritään vas-
taamaan perustamalla uusia ryhmiä. Val-
veen Konstila, eli kädentaitojen, muotoilun 
ja arkkitehtuurin työpajat, löysi harrasta-
jansa entistä paremmin. siten myös nämä 
toiminnat ovat vakiintuneet aktiivisiksi viik-
koryhmiksi ja työpajoiksi. 

Valveen sanataidekoulu vahvisti sanatai-
teen osaamiskeskuksen rooliaan. Perin-
teinen lukuvuoden päättävä Lumotut sanat 
– lasten ja nuorten sanataideviikot vei kävi-
jät Antero Vipusen aarrearkun seikkailuihin 
niin lapset kuin aikuisetkin. 

Taiteilija koulussa -hanke sai jatkoa. sen 
myötä useat taiteilijat jalkautuivat uuden 
oulun kouluihin saaden ilahtuneen vastaan-
oton. Valveelta käsin toteutettiin myös mui-
ta erikokoisia hankkeita ja projekteja, joista 
lisää tässä toimintakertomuksessa.  

Vuoden 2012 aikana valmistauduttiin 
myös kuntaliitokseen. Yhteistyö uuden ou-
lun alueen toimijoiden kanssa tiivistyi. jat-
kossa kulttuuritalo Valve on yksi oulun 
alueellisista kulttuurikeskuksista sekä alu-
eellisen yhteistyön rakentaja.

Arja Huotari
kulttuuritalon johtaja
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Yhteismarkkinoinnin ansiosta tapahtumat mYös saavat laajemman 
Yleisön, koska tapahtumia voi lähestYä kahdelta suunnalta: 
Yksit täisten festivaalien tai oulun juhlaviikkojen kaut ta.

Antti Karjalainen harjoittelee elokuussa 2012 oulun juhlaviikoilla kantaesitettyä raunio-oopperaa Valvesalissa.

Kuva: saida inkeri jäntti
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Mukana oulun juhlaviikoilla on yhdeksän it-
senäistä festivaalia tai tapahtumaa kymme-
nine oheistapahtumineen. sateenvarjona 
tapahtumien takana on vuonna 2010 perus-
tettu oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Kulttuuritalo Valveen kahviossa yhdis-
tyksen puheenjohtaja jussi Vilkuna ker-
too yhdistyksen syntyneen todelliseen tar-
peeseen:

– Enää tapahtumat eivät kilpaile keske-
nään vaan täydentävät toisiaan.

Yhteismarkkinoinnin ansiosta tapahtu-
mat myös saavat laajemman yleisön, koska 
tapahtumia voi lähestyä kahdelta suunnal-
ta: yksittäisten festivaalien tai oulun juhla-
viikkojen kautta.

järjestely rohkaisee Vilkunan mukaan 
genreloikkareita kokeilemaan jotain uutta 
oulun juhlaviikkojen brändin alla.

kumppanuussopimuksella jatkuvuutta
Vuonna 2012 oulun kaupungin kulttuuritoi-
mi solmi kumppanuussopimuksen oulun 
juhlaviikkojen kanssa. sopimuksen merki-
tys on selvä.

– Kumppanuussopimus on tärkeä, jotta 
toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti, 
Vilkuna kiteyttää.

Kolmen vuoden sopimuskausi luo raamit 
toiminnan kehittämiselle. jatkuvuus näkyy 
esimerkiksi siinä, että oulun juhlaviikkojen  
organisointiin on voitu palkata vakituisia 
työntekijöitä.

Vilkuna korostaakin, että verkostoa kehi-
tetään pitkällä tähtäimellä. 

– Työ on vasta alussa. Nyt vaaditaan kär-
sivällistä perustyötä.

oulu esille
Palvelukumppanuussopimuksessa määri-
tellään myös tavoitteita.

– oulun tavoitteena on olla vetovoimainen 

KäTEVäsTi sAMAN KAToN ALLA
oulun juhlaviikot kerää aiemmin yksin toimineet 
festivaalit ainutlaatuiseksi elokuiseksi kokonaisuudeksi.

kulttuurikaupunki, Vilkuna tiivistää. Laa-
dukkaalla tarjonnalla houkutellaan opiske-
lijoita, yrityksiä ja matkailijoita.

oulun juhlaviikkojen ohjelmaan kuuluu 
myös paikallista kulttuuria. oulun juhlaviikot 
esittää -tapahtumasarjaan kerätään esityk-
siä, joissa nousevilla kulttuurintekijöillä on 
mahdollista tuoda esille osaamistaan. 

Esimerkiksi viime elokuussa kantaesi-
tyksensä Valvesalissa sai puolifiktiivistä 
ajankuvaa 2000-luvun oulussa luonut  
raunio-ooppera.

Valve – toiminnan sykkivä mottori
Vilkuna nyökkäilee ja hymyilee kysymys-
ten lomassa Valveen kahvilassa käyville tu-
tuille.

– Valve on oulun juhlaviikkojen hallinnol-
linen pesä, Vilkuna kertoo. 

Kulttuuritalon tiloissa on useiden jäsen-
festivaalien toimistot.

Tärkeintä on kuitenkin spontaanit tapaa-
miset. Lounaalla ja käytävillä on keksitty 
monet hyvät ideat.

– Valveella virtaa ja pyörii oululaisia te-
kijöitä, Vilkuna intoutuu kuvaamaan. Kohta 
hänelle huikataankin kahvipöytien yli ja eh-
dotetaan palaveria. Näin se käy kätevästi, 
kun on saman katon alla.

Oulun juhlaviikkOjen 
jäsentapahtumat

- Elojazz
- oulunsalo soi
- jalometalli
- oulun Muusajuhlat
- Koiteli Elää
- oulun Musiikkivideofestivaalit
- ilmakitaransoiton MM-kisat
- oulun Taiteiden Yö
- Time Tunnel

Oulun kaupungin 
kulttuuritOimen 
sOpimuskumppanit v. 2012

-  oulun Kulttuuritapahtuma- 
yhdistys ry

-  oulun musiikkijuhlasäätiö rs
-  oulun Elokuvakeskus ry
-  Pohjoinen valokuvakeskus ry
-  oulun Taitelijaseura -63 ry
-  jojo – oulun Tanssin Keskus ry
-  Nukketeatteriyhdistys  

Akseli Klonk ry

Kulttuuritalo Valve tekee yhteistyötä  
kaikkien oulun kaupungin kulttuuritoi-
men sopimuskumppaneiden kanssa.  
useiden kumppaneiden toiminta on 
keskittynyt Valveelle.

KuLTTuuriN soPiMusKuMPPANuus

”kumppanuussopimus 
on tärkeä, 

jot ta toimintaa 
voidaan kehit tää 
pitkäjänteisesti.”

jussi vilkuna
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kuntaliitosten toteutumisen mYötä on haluttu 
Yhtenäistää lastenkult tuuripalveluita ja tarkastella 

uutta oulua kokonaisuutena.

Lapset, nuoret ja perheet

KULTTUURINEN
NUORISOTYÖ

Kulttuuri-
opetus ja 

taideKasvatus
Kulttuuri-
Kasvatus

lasten-
 Kulttuuri-
palvelut ja

taideKasvatus

tapahtumat, kurssit, 
leirit ja hankkeet

nuorisotalot

nuorisotyöntekijät opettajat Varhaiskasvattajat taidekasvattajat

Kulttuurivastaava Kulttuuriyhdysopettaja alakööki Kulttuurituottajat

oulun taidekoulu

oulun konservatorio

oulunsalon 
kulttuuri-instituutti

Kiiminkijoen opisto

peruskoulut ja lukiot

okko-tiimi

päiväkodit

Kapsäkkityöryhmä

oulun kaupunginteatteri

oulu sinfonia
 

tiedekeskus tietomaa

oulun taidemuseo

pohjois-pohjanmaan museo

Festivaalit

Kirjastot

Kulttuuritalo Valve

Kiiminkijoen opisto

oulunsalon 
kulttuuri-instituutti

Kulttuurin aluekeskukset

Yhdistykset & yhteisöt

Lastenkulttuuritiimi

valveen lastenKulttuuri, sivistys- ja Kulttuuripalveluiden aluetiimit ja taiKalamppu-verKosto
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LAAduKAs 
LAsTENKuLTTuuri 
Luo HYViNVoiNTiA
”Kunnan kaikkien hallinnon alojen tehtävä on 
edistää sen asukkaiden hyvää elämää.”

VALVEEN LAsTEN- jA NuorTENKuLTTuuri

Tästä ajatuksesta lähti liikkeelle kulttuu-
rijohtaja risto Vuorian asettama moniam-
matillinen työryhmä, jossa pohdittiin uuden 
oulun lasten- ja nuorten kulttuuripalve-
luita. Kuntaliitoksen myötä haluttiin yhte-
näistää myös lastenkulttuuripalveluita ja 
tarkastella uutta oulua kokonaisuutena. 
jokainen liittyvä kunta toisi lastenkulttuu-
ripalveluiden toteuttamiseen oman toimin-
tatapansa.

– Halusimme luoda toimivan kokonai-
suuden, jossa jokaisella lapsella olisi tasa-
vertaiset mahdollisuudet kulttuuriin, ker-
too Valveen lastenkulttuurin tuottaja katri 
tenetz.

Työryhmän vetovastuu asettui luontevas-
ti kulttuuritalo Valveelle, jossa lastenkult-
tuurin kehittämistyötä on tehty jo 10 vuotta 
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
massa valtakunnallisessa Taikalamppu-
verkostossa.

kulttuuri antaa juuret
Haasteena suurkunnan muodostuessa on 
lapsimäärän kasvu ja kulttuurisen toimin-
nan mahdollistaminen maantieteellises-
ti laajalle alueelle. uusi oulu onkin jaettu 
neljään alueeseen, joiden myötä voitaisiin 
myös lastenkulttuuria edistää paikallisesti.

– Tavoitteena olisi luoda työkaluja, jotka 

ohjaavat ja auttavat kouluja, opettajia sekä 
taide- ja kulttuurialan toimijoita, Katri ker-
too.

Tämän ajatuksen myötä on syntynyt pe-
ruskouluihin Kulttuuripolku, jossa asete-
taan tavoitteet kunkin luokka-asteen kult-
tuuriselle osallistumiselle.

– Kulttuuripolku mahdollistaa sen, että 
jokainen peruskoulunsa päättävä oululais-
lapsi olisi päässyt tutustumaan laajasti alu-
een kulttuuritarjontaan, Katri toteaa.

Yhteistyöstä uusia toimintatapoja
Vuoden 2012 aikana työryhmätyön tulok-
sena syntyi myös kulttuurisen nuorisotyön 
määritelmä, joka käy esimerkistä moniam-
matillisen yhteistyön vaikutuksista. Työryh-
män työskentelyn aikana myös toisten työ 
näyttäytyi uudella tavalla, mikä puolestaan 
avasi näkökulmia ja uusia toimintatapoja.

Katri Tenetzin mielestä tärkeintä las-
ten- ja nuortenkulttuurin tuottamisessa 
on sisältö ja laatu, ei niinkään se, kuka sen 
tekee. Tärkeintä on saada kulttuuri luonte-
vaksi osaksi jokaisen oululaislapsen elä-
mää.

– Yhteistyön avulla myös kulttuuripalve-
lut ovat osaltaan parantamassa lasten,  
nuorten ja perheiden hyvinvointia, Katri  
summaa.

”halusimme 
luoda toimivan 
kokonaisuuden, 
jossa jokaisella 
lapsella olisi 
tasavertaiset 
mahdollisuudet 
kult tuuriin.”
katri tenetz
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VALVEEN LAsTEN- jA NuorTENKuLTTuuri

KuLTTuurioTTEiTA VALVEELTA KäsiN
Kulttuuritalo Valve tuottaa myös itse monipuolisesti kulttuuritoimintaa lapsille ja 
nuorille. on Valveen elokuvakoulu, Valveen sanataidekoulu sekä Konstila, joka vastaa 
kädentaidoista, arkkitehtuurista ja muotoilusta. Näiden lisäksi Valve on vetovastuussa 
erilaisista lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeista ja projekteista. Tekemisen 
meininkiin päästään paitsi Valveella myös eri puolilla kaupunkia esimerkiksi kouluilla 
ja päiväkodeissa. Tässä tutustumisen arvoisia esimerkkejä!

ouLuLAisTEN  
NuorTEN  
VALoTAidETTA  
KAuPuNgiLLA
Kulttuuritalo Valveen ja oulun kaupungin 
kulttuuri- ja tapahtumayksikön valokuvapro-
jektin joka valolla on tarina tuotanto näkyi 
oulun katukuvassa marras- ja joulukuussa 
2012. oululaisten nuorten 15 taidejulistetta 
oli esillä 60 tienvarsimainostaulussa yhteen-
sä kolmen viikon ajan.

Katutaideprojektin tavoitteena oli lisätä 
nuorten tekemän taiteen huomiota ja antaa 
nuorten taiteelle mahdollisuuksia uusissa 
kanavissa. Monitaiteellisen projektin ja ku-
vien kautta nuoret saivat kaupunkitilaa käyt-
töönsä uudella tavalla.

Tulitaidetta ja valoa aiheinaan käsittelevään 
projektiin osallistui Myllytullin koulun yhdek-
säsluokkalaisia, ohjaajana valokuvaaja janne 
körkkö. Valokuvattavana oli Tulikukka-tulitai-
deryhmä, jonka kanssa valokuvat kuvattiin lo-
kakuussa Ainolan puiston, Kuusisaaren pavil-
jongin ja oulun keskustan miljöissä.

oulun kulttuuri- ja tapahtumayksikkö koor-
dinoi ja tuotti yhdessä erilaisten toimijoiden 
kanssa vuoden 2012 aikana useita erityyppi-
siä katutaideteoksia piristämään oululaista 
katukuvaa. joka valolla on tarina -valokuva-
näyttely oli osa tätä projektia.

– Elokuvakoulun tavoitteena on, että tarjo-
amme elokuvakasvatusta myös elokuvan 
historian perinteitä kunnioittaen. ihmeFilmi 
tukee ajatustamme, elokuvakoulun tuottaja 
tommi nevala pohtii.

Klassikkoelokuvien katsominen kehittää 
ja karaisee nuorten elokuvamakua.

– ihmeFilmi-elokuvat poikkeavat paljol-
ti siitä, mihin nuoret ovat tottuneet. Ensim-
mäiset elokuvat katsotaan hämmentyneinä, 
mutta sitten voidaan jo keskittyä syvem-
päänkin analyysiin, Tommi kertoo.

elokuva tukee opetusta
Elokuvat toimivat tukena myös monissa oppi-
aineissa. Valveen elokuvakoulun periaattee-
na on, että jokaiselle kiinnostuneelle luokal-
le pyritään järjestämään näytös. Kaudessa 
on näytöksiä 30–40, esitettäviä elokuvia kym-
menkunta. Elokuvat näkee vuosittain keski-
määrin 120 noin 15–19-vuotiasta oppilasta. 

Valveen elokuvateatteri studiossa käy 
ryhmiä noin seitsemältä koululta. Lisäksi 

syksyllä 2012 toiseksi esityspaikaksi saatiin 
oulun normaalikoulu.

Henkistä kehitystä
Lukion opettaja mauno murtomäki on käy-
nyt katsomassa ihmeFilmi-elokuvia lukio-
laisten kanssa hankkeen alusta alkaen, syk-
systä 2009.

– Elokuvien katsominen tukee niin aikui-
sen kuin nuoren henkistä kehitystä. Maa-
ilmaa tulee lukea ja tulkita. Nuoret ovat 
tottuneet katsomaan uutta ja etupäässä 
amerikkalaista tuotantoa. ihmeFilmi-eloku-
vat on tärkeätä purkaa ja analysoida oppilai-
den kanssa katsontakerran jälkeen.

ihmeFilmi-hanke on nostanut esille sen, 
että elokuvatarjonnan määrä on dramaatti-
sesti vähentynyt samalla, kun televisio, in-
ternet ja muut uusmediat ovat muuttaneet 
käsityksiä elokuvan katsomisesta. Hanke 
pyrkii osaltaan lisäämään tietoutta elokuvan 
historiasta ja herättämään kipinää eloku-
vanharrastamista kohtaan.

KLAssiKKoELoKuVAHAAsTEiTA  
15–19-VuoTiAiLLE

Valveen elokuvakoulu tuo elokuvan kulttuuriperintöä oululaisille 
nuorille ihmeFilmi-hankkeen kautta. Valtakunnallisen, 
opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön rahoittaman 
elokuvakasvatushankkeen tavoitteena on esittää maailman 
parhaat elokuvat ja haastaa nuoret katsomaan tavanomaisesta 
arjesta poikkeavia elokuvia.
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KuLTTuuri 
KuLKEE KouLuiLLE
Elokuussa 2012 Taiteilija koulussa -han-
ke sai jatkoa, kun oulun Työllisyyden edis-
tämisen palvelut lähti mukaan palkkatuen 
muodossa.

opetus toteutettiin työpajoina. Tavoittee-
na oli työllistää nuoria, eri taiteiden alojen 
ammattilaisia ja viedä heidän osaamistaan 
oululaisille kouluille. Puolen vuoden aikana 
työllistettiin kymmenen eri alojen taiteili-
jaa, jotka vierailivat 34 koululla. Työpajoihin 
osallistui yhteensä 119 oppilasryhmää koko 
uuden oulun alueella.

Koulut saivat valita viidestä eri taiteen-
alasta sopivimman työpajavaihtoehdon. Ky-
syntää monipuoliselle tarjonnalle olikin 
alusta alkaen.

– Erityisesti uuden oulun koulut ottivat 
pajat innolla vastaan. Vanhan oulun alueel-
la pajoja osattiin jo odottaa aikaisemman 
hankkeen hyvien kokemusten myötä, pro-
jektikoordinaattori Hilkka Haaga kertoo.

Kouluille tarjotut taiteenalat olivat teat-
teri- ja ilmaisukasvatus, kuvataiteet, kä-
dentaidot ja muotoilu, elokuva- ja mediatai-
de sekä pelisuunnittelu.

– Taiteilijoille hanke antoi mahdollisuuden 
kehittää pedagogista osaamistaan ja laajen-
taa työkenttää opetuspuolelle, Hilkka toteaa.

Hankkeen myötä syntyi jatkosuunnitel-
ma Taiteilijat ja kulttuurikuriirit kouluissa, 
jossa tavoitteena on edelleen laajentaa työ-
paja-ajatusta viemällä hyvinvointia taiteen 
keinoin hoiva- ja kuntoutusympäristöihin. 
Hankkeelle on saatu rahoitusta opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, ja se on tarkoitus 
käynnistää vuoden 2013 aikana.

”sanataide on 
jännit tävää ja hauskaa. 

sanataidekerhossa luetaan 
kir jaa ja askarrellaan. 
runoleikissä voi päästä 
veden pinnan alle.”

”sanataidekerhossa 
olen oppinut 

lennät tämään 
mielikuvitusta.  

niin ja ollaan opit tu 
virtaheporuno ja 
askarteluakin.”

sANATAiTEEN iLoA
Valveen sanataidekoulun 13. toimintavuosi oli jälleen pullollaan seikkailuja, tarinoita ja 
festivaalitouhua. sanataiteen osaamiskeskukseksi kehittynyt sanataidekoulu loi iloa viik-
koryhmissä, kiertävissä pajoissa ja omalla Lumotut sanat -sanataideviikoillaan. Vuonna 
2012 sanataideviikkojen elämyksellisenä näyttelynä oli Antero Vipusen aarrearkku, joka 
vei kävijät muinaisten tarinoiden ja ikiaikaisen runouden ympärille.
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”tutkailen, mikä kosket taisi ja kiinnostaisi meitä oululaisia 
 ja mikä sopisi nimenomaan tänne.”

satu tuomisto

Kuva: jouni jussila

oudance-festivaalien ohjelmassa oli myös groove as you are -battle-ilta Valveen tanssisalissa. ilta järjestettiin yhteistyössä 
Pohjois-suomen Katutanssi ry:n kanssa.
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TANssii AVoiMEsTi ouLuLAisiLLE
oudance, uudistunut tanssitaiteen festivaali, on 
meille oululaisille suunniteltu – kansainvälisiä 
taiteilijavieraita myöten.

syksyllä 2012 Valveella vietettiin ensim-
mäistä kertaa oudance-festivaalia. Kyse ei 
kuitenkaan ollut kokonaan uudesta tapah-
tumasta vaan Tanssia Tyrkyllä -festivaalin 
jälkeläisestä.

satu tuomisto, jojo – oulun Tanssin 
Keskuksen taiteellinen johtaja kertoo muu-
toksen tuulista:

– uusi nimi kuvaa hyvin uudistuneen tans-
sifestivaalin sisältöä. siinä on vahvasti läsnä 
sekä oululaisuus että kansainvälisyys. Mo-
lemmat puolet ovat tärkeitä paitsi festivaalil-
le myös minulle henkilökohtaisesti.

ilman kielimuureja
ohjelmaa suunnitellessa satun lähtökohta 
on ollut selvä: oudance on oululainen festi-
vaali oululaiselle yleisölle.

– Tutkailen, mikä koskettaisi ja kiinnos-

taisi meitä oululaisia ja mikä sopisi nimen-
omaan tänne. Alleviivaan paikallisuutta hy-
vin tietoisesti.

ohjelmisto koostuu sekä täkäläisten että 
kauempaa tulevien taiteilijoiden esityksistä: 

kansainvälisyyden nosto oululaisuuden rin-
nalle on hyvin luontevaa, sillä tanssi on tai-
teenlaji, joka ei tunne kielimuureja.

Festivaaliyleisön lisäksi kansainvälisen 
yhteistyön merkitys on suuri meikäläisille 
tanssitaiteilijoille.

– oululaiset tanssijat ovat kiitelleet mah-
dollisuudesta olla vuorovaikutuksessa 
kansainvälisten taiteilijoiden kanssa. Ver-
kostoitumisen hedelmät nähdään tulevai-
suudessa, satu summaa.

omakohtainen julkiseksi
Vuonna 2012 oudance-festivaalin teemana 
oli avoimesti henk.koht. se perustui ajatuk-
seen tanssitaiteen erityisestä vahvuudesta 
tunteiden ja henkilökohtaisuuksien jakajana 
sekä hienovaraisena ja syvälle koskettava-
na ihmisyyden ilmentäjänä liikkeen ja fyysi-
syyden keinoin.

– Tanssitaiteen hienous on siinä, miten  
syvälle sen avulla voi päästä tunteisiin. 
Mutta yleistykset eivät kiinnosta. Kiinnos-
tavaa on oikea ihminen, aito henkilökohtai-
nen tarina. on pelottavaa avata omaa, mut-
ta ihanaa, kun voi tehdä sen taiteen avulla, 
satu pohtii.

kulttuuritoimijoiden kotona
uudistunut festivaali sai kovasti medianä-
kyvyyttä sekä kiitosta yleisöltä ja taiteili-
joilta.

satu Tuomisto puolestaan kiittää kult-
tuuritaloa, kulttuuritoimijoiden kotia, kuten 
hän sanoo.

Vuonna 2012 oudancen päänäytökset oli-
vat Valvesalissa. Myös tanssisalit olivat ah-
kerassa käytössä pienemmissä näytöksis-

Festivaalit valveella

-  oulun lasten ja nuorten teatteri- 
festivaali helmikuussa (vuodesta 
2013 toukokuussa)

-  musiXine, kansainvälinen musiikki- 
elokuvafestivaali maaliskuussa

-  oulun musiikkijuhlat maaliskuussa
-  lumotut sanat – lasten ja nuorten 

sanataideviikot toukokuussa
-  oulun juhlaviikot elokuussa
-  oulun musiikkivideofestivaalit 

elokuussa
-  oudance-festivaali syyskuussa
-  the irish Festival of oulu syys-

lokakuussa
-  kesäaika päättyy -teatterifestivaali 

lokakuussa
-  oulun kansainvälinen lasten- 

ja nuortenelokuvien festivaali 
marraskuussa

www.kulttuurivalve.fi/festivaalit

”tutkailen, mikä kosket taisi ja kiinnostaisi meitä oululaisia 
 ja mikä sopisi nimenomaan tänne.”

satu tuomisto

FEsTiVAALiT VALVEELLA

”on pelot tavaa 
avata omaa mutta 

ihanaa tehdä se 
taiteen avulla.”

satu tuomisto
sä sekä koulutuksissa, joita pidettiin niin 
ammattitanssijoille, opiskelijoille kuin kai-
kille tanssista kiinnostuneille.

– Hyvien tilaresurssien lisäksi täällä Val-
veella on loistava henkilökunta, jonka kans-
sa me teemme paljon yhteistyötä. Arvos-
tan heidän työtään kovasti, sillä juuri heidän 
kanssaan taiteilijat ovat tekemisissä ja 
hommat toimivat aina, satu kiteyttää.
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ennätysyleisö  
Bremerin näyttelyssä 
Elo-syyskuussa Valvegalleriassa ja Pohjoi-
sen valokuvakeskuksen rantagalleriassa 
oli esillä Ateneumin taidemuseon tuottama 
retrospektiivinen näyttely akateemikko, va-
lokuvaaja, taiteilijaprofessori Caj Bremerin 
(s. 1929) tuotannosta. Näyttely keräsi Val-
veen ja Pohjoisen valokuvakeskuksen gal-
lerioihin ennätykselliset yli 12 000 kävijää. 
”sanomalehtikuvauksemme grandest old 
man Caj Bremer huikaisi näyttelyllään”, ot-
sikoi sanomalehti Kaleva (25.8.2012).

Akateemikko Caj Bremerin näyttelyn 
teoksista vanhimmat on otettu 1950-luvun 
alussa ja tuoreimmat vuonna 2011. Teoksis-
ta rakentui yli puolen vuosisadan mittainen 
valokuvan kaari, jossa lehtikuvien lisäksi 
oli esillä Bremerin perhekuvia ja luontotut-
kielmia. Aihepiiriensä kautta näyttely luota-
si myös suomalaisen yhteiskunnan ja medi-
an kehittymistä.

Caj Bremer oppi ammattinsa perustai-
dot ateljeeassistenttina, mutta syntyi valo-
kuvaajana varsinaisesti vasta aloitettuaan 

työt v. 1952. Vuosien aikana hän työskente-
li lukuisissa sanoma- ja aikakauslehdissä 
kuvaten laajoja reportaaseja läheltä ja kau-
kaa. Hän kuvasi lisäksi muotia sekä työs-
kenteli taiteilijaprofessorina.

Poikkeuksellisen sosiaalisen lahjakkuu-
tensa vuoksi Bremer on myös aina hallin-
nut tilanteen, liikkuipa hän sitten pimeiden 
laitakaupunkien kujilla tai vallanpitäjien ho-
veissa. Hänen kuvissaan julkisuuden henki-
löt näyttäytyvät yhtä helposti lähestyttävinä 
kuin tavalliset ihmiset.

Näyttely järjestettiin Nuorten ystä-
vät ry:n, Pohjoisen valokuvakeskus ry:n ja 
kulttuuritalo Valveen kanssa, ja se oli osa 
Nuorten ystävät ry:n 105-vuotisjuhlavuo-
den ohjelmistoa. retrospektiivisen näytte-
lyn kuratoi riitta raatikainen ja tuotti Ate-
neumin taidemuseo.

uuTisiA 2012

uusia tOimijOita valveelle
Valveella on aloittanut joukko uusia taiteen 
ja kulttuurin toimijoita. omat toimitilansa 
saivat mm. The irish Festival of oulu, oulun 
Musiikkijuhlat ja suomen Kulttuurirahaston 
Pohjois-Pohjanmaan rahasto.

The irish Festival of oulu on maailman 
pohjoisin irkkufestivaali, jossa irlantilai-
sen kulttuurin rikkaudesta pääsevät nautti-
maan kaikenikäiset musiikin, teatterin, ru-
nouden, elokuvan ja tanssin ystävät. 

suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Poh-
janmaan rahasto tukee alueen kulttuurielä-
mää myöntämällä apurahoja tieteen, tai-
teen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville 
henkilöille ja yhteisöille. Pohjois-Pohjan-
maan rahastolla on myös omaa kulttuuri-
toimintaa ja kulttuurihankkeita.

oulun Musiikkijuhlat on monialainen 
kaupunkifestivaali, jonka ohjelmistossa on 
korkeatasoisia kansallisia sekä kansainvä-
lisiä tuotantoja ja artistivierailuja musiikin 
eri genreistä. sisältöä täydentävät paikal-
listen festivaalien, oppilaitosten sekä mui-
den kulttuuritoimijoiden tuotannot. 

vuOden taiteilija  
kehitti yhteistyötä
Vuonna 2012 oulun kaupungin vuoden tai-
teilija oli Valveella majaansa pitävä lasten-
musiikkiorkesteri soiva siili. jo 18 vuoden 
ajan toiminut lastenmusiikin ammattilainen 
sai tunnustuksen myötä rutkasti lisää uusia 
ideoita ja ohjelmiston avauksia.

Elokuussa soiva siili esitti Valvesalissa 
teoksen, joka toteutettiin Valveella toimivan 
Nukketeatteri Akseli Klonkin kanssa. Kah-
den ammattilaiskokoonpanon yhteistyönä 
syntyi markus majaluoman kirjoihin perus-
tuva teos suu auki, Hulda Kulda, pottusam-
makko tulee. sävelin, sanoin, tanssiaske-
lin ja nukein siitä muovautui koko perhettä 
ilahduttava esitys.

soiva siili yhdisti eri taiteenaloja ennak-
koluulottomasti myös esimerkiksi tanssin 
sekä taikuuden suuntaan. Tanssija Pirjo Yli-
maunulan kanssa siilit toteuttivat yhteis-
teoksen Kuvittelen että luulen, jonka ensi-
esitys nähtiin Valveella lokakuussa 2012. 
Toukokuussa 2012 siilisalabim-konsertissa 
musiikin lisäksi yleisöä ihastuttivat oululai-
sen taikurin joni Pakasen taikatemput.
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FlOW prOduCtiOns
Flow Productions on kahden tanssitaiteili-
jan, maria littowin ja Pirjo Yli-maunulan, 
tuotantoryhmä. sen ohjelmistossa oli vuon-
na 2012 kymmenen teosta, joista järjestet-
tiin yhteensä 45 esitystä. 

Vuosi käynnistyi näyttävästi kansainvä-
lisen yhteistuotannon Here to stay Kana-
dan-vierailulla. Muita vuoden kohokohtia 
olivat Littowin juhlateos Toinen Välilasku 
sekä Yli-Maunulan & soivan siilin toteut-
tama päiväkotikiertue teoksella Kuvittelen 
että luulen.

Kevättalven huippuhetket koettiin nor-
jalaisen terje isungsetin maagisessa jää-
musiikkikonsertissa oulun torilla sekä Yli-
Maunulan ja ilma-akrobaatti ilona jäntin 
svartisen-teoksen esityksissä Valvesalissa. 

syksyllä oulun Tähtisirkuksen tiloihin ra-
kentui Littowin omat polut -installaatio, 
joka tarjosi näyttämön kahdelle nykytanssi-
soololle: jouni järvenpään Portugalinsota-
laivalle ja milla Virtasen ramonalle.

Oulun taiteilijaseura -63 ry
oulun Taiteilijaseura -63 ry on oulun alu-
eella toimiva kuvataiteilijoiden ammatti-  
ja yhteistyöjärjestö. Yleisölle toiminta näkyy  
erityisesti ympärivuotisena näyttelytoimin-
tana. Vuonna 2012 seura järjesti 15 näytte- 
lyä mm. Valvegalleriassa, Katoppa-asukas-
tuvalla, o. jauhiaisen museolla ja osuus-
pankin näyteikkunassa. Lisäksi seura yllä- 
pitää galleria 5:tä yhdessä ProTo ry:n 
kanssa.

oulun Taiteilijaseuran toimintaan kuuluu 
taiteen välitystä. seuran oma Taidelainaa-
mo ja -myymälä ArTo toimii kulttuuritalo 
Valveen korttelissa galleria 5:n yhteydessä. 
Lisäksi seura järjestää kulttuuritalo Val-
veen kanssa ArToulu – Pohjoisen taiteen 
teosvälitystapahtuman ja Karjasillan seu-
rakunnan kanssa taidemyyntinäyttelyn. Ta-
pahtumissa yleisö ja taiteilijat kohtaavat.

seuran kurssitoimintaan kuului vuonna 
2012 NEro-hankkeessa järjestetyt nuorten 
kuvataidetyöpajat.

oulun Taiteilijaseura solmi vuonna 2012 
oulun kaupungin kulttuuritoimen kanssa 
ensimmäisen kolmivuotisen kumppanuus-
sopimuksen.

Oulun yliOppilasteatteri
oulun Ylioppilasteatterin kevätkaudella 
nähtiin kolme aikuisille suunnattua näytel-
mää: inishmoren luutnantti, r.u.r. ja Huu-
tavan ääni korvessa.

Huhtikuussa oYT järjesti talkoovoimin 
valtakunnalliset Ylioppilasteatterifestivaa-
lit. Esiintyjiä saapui 12:sta Ylioppilasteat-
teriliitto sYTY ry:n jäsenteatterista. oulua 
edusti inishmoren luutnantti. Esitykset ar-
vosteli ammattilaisraati.

Kesänäytelmänä nähtiin Tuhkimo – Tuh-
kaa ja höyheniä. syksyllä uusia innokkai-
ta teatterilaisia koulutettiin Tuoretiski-
produktiossa. ryhmät valmistivat kolme 
lyhytnäytelmää. Loppuvuodesta oYT:llä vie-
raili kaksi ulkopuolista produktiota. oYT 
järjesti myös lukuteatteria yhdessä Huuto-
merkki ry:n kanssa.

taitO pOhjOis-pOhjanmaa ry
Valveen Konstila on kädentaitojen mekka. 
Taito Pohjois-Pohjanmaa ry pitää tiloissa 
lapsille ja nuorille tarkoitettuja muotoilu- ja 
kädentaitopajojen viikkoryhmiä. ikäjakauma 
on 4–14-vuotiaat. Vuonna 2012 pajoissa 
työskenteli viikoittain noin 70 lasta.

samoissa tiloissa toimi myös äiti–lap-
si-viikkoryhmät, jotka oli tarkoitettu kotona 
lasta hoitaville äideille. Pajan painopiste oli 
sisustuksellisessa tekemisessä. Mukana 
pajassa oli kymmenen äitiä lapsineen.

Kerran kuussa sunnuntaisin kokoontui 
kehitysvammaisten lasten ja nuorten kä-
dentaitopaja, jossa oli mukana kuusi las-
ta. Tekemisen painopisteenä oli erilainen il-
maiseva tekeminen.

Lisäksi yhdistys piti tilassa lauantaikurs-
seja, jotka oli tarkoitettu aikuisille.

ToiMijoiTA 2012
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kulttuuritalO valveen tOimijOita

ToiMijoiTA 2012

amanecerá
Balettikoulu sinikello
Citydance
elliots
eläkeliitto oulun yhdistys
Flow
irish music society of oulu
itämaisen tanssin yhdistys Yasmine
jazz 20
jojo – oulun tanssin keskus
kaltio
kultakalat, itämainen tanssi
mielenvireys
myllytullin koulu
north-Hill Country dancers
nukketeatteri akseli klonk
omake
oulun elokuvakeskus
oulu Folk
oulun jooga
oulun juhlaviikot
oulun kaupungin kulttuuri- ja tapahtumayksikkö
oulun kaupungin liikuntavirasto
oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus
oulun kaupungin opetustoimi
oulun kaupunginteatteri
oulun konttori
oulun lyseon lukio
oulun lääketieteellinen kilta
oulun musiikkijuhlat
oulun musiikkivideofestivaalit
oulun ruskayhdistys
oulun seudun setlementtiyhdistys
oulun taidekoulu
oulun taidemuseo
oulun taiji-seura
oulun taiteiden Yö
oulun taiteilijaseura -63
oulun yliopisto
oulun Ylioppilasteatteri
oulu-opisto
oulun voimisteluseura
Pohjoinen valokuvakeskus
Pohjois-suomen arkkitehdit saFa
Pohjois-suomen katutanssi
Proto Pohjois-suomen taideteolliset suunnittelijat
soiva siili
suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto
suomen tanssistudiot
suomen unima
taito Pohjois-Pohjanmaa
tango invernal
tanssiseura iso-o
Valmistamo-hanke

lisäksi kulttuuritalo valve on tehnyt vuoden 2012 aikana 
yhteistyötä lukuisten taiteilijoiden sekä yhdistysten ja 
järjestöjen kanssa.

tutustu lisää toimijoihin:

www.kult tuurivalve.fi
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talOn 
aukiOlOtunnit

4 431,5

Festivaaleja

9

TuNNusLuKujA 2012

kOkOnaiskävijämäärä

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

2011 271 625

2012 291 761

2009 235 564
2010 256 725

elOkuva-
näytöksiä

412
lasten ja nuOrten

kansainvälisen
elOkuvaFestivaalin 

esitykset

90

   11 henkilöä vakituisessa työsuhteessa 

  henkilöä koko vuoden mittaisessa3,5 määräaikaisessa työsuhteessa

 henkilöä alle vuoden mittaisissa 8  määräaikaisissa projekteissa
 
 henkilöä alle vuoden mittaisissa 3  määräaikaisissa teknisissä tehtävissä

15  tuntiopettajaa taidekasvatustehtävissä

 tuntipalkkaista työntekijää muissa 3  tehtävissä

 1  oppisopimuskoulutettava

  2 tet-jaksoa

 kulttuurialan harjoittelijaa 17 erimittaisissa jaksoissa

21  kulttuurialan opiskelijaa kesätöissä

 henkilöä puolen vuoden työsuhteessa 2 palkkatuella

 henkilöä puolen vuoden työsuhteessa 10 määräaikaisessa projektissa palkkatuella

kOnsertteja

57
taikalamppu-tOiminnan

lastenkulttuurin  käyntikerrat 

35  254
tanssiteatteri-

esityksiä

83

teatteri-
esityksiä

205

näyttelyjen 
kävijämäärä

valvegalleria

12
kummigalleria

11
rantagalleria

13
kahvila minttu

7

45 000

29 425
41 510

valvegalleria

rantagalleria ja kummigalleria

5 0000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

näyttelyjen 
määrä




