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PääKirjOiTus 2013

Valtakunnallista lastenkulttuuria on kehi-
tetty Taikalamppu-verkostossa jo vuosikym-
menen ajan, mitä juhlittiin eri tavoin vuonna 
2013. Kulttuuritalo Valveella on pitkät pe-
rinteet lastenkulttuurissa. Mennyt vuosi-
kymmen Taikalamppu-verkostossa on vah-
vistanut oululaisen lastenkulttuurin roolia 
entisestään.

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus-
ten työ on tuottanut monipuolisia tuloksia. 
Valveella on ollut hyvät valmiudet tuottaa 
kulttuurisia sisältöjä varhaiskasvatukseen 
ja perusopetukseen osana uuden sivistys- ja 
kulttuuripalvelut -kokonaisuuden toimintaa.

kuntaliitoksen myötä 
alueellista kulttuuritoimintaa
Oulun seudun laaja kuntaliitos toteutui vuo-
den 2013 alkaessa. Kulttuuritalo Valveelle 
se on tarkoittanut vuoden aikana valmistau-
tumista uusiin tehtäviin ja vastuisiin. jat-
kossa kulttuuritalo Valveen toimintaan tulee 
liittymään myös alueellinen kulttuuritoi-
minta.

Vuoden 2013 aikana toteutettiin Valveel-
ta käsin Taiteilijat ja kulttuurikuriirit -han-
ke, joka vahvisti Valveen osaamista kulttuu-
ripalvelujen tuottajana erityisryhmille sekä 
monipuolisti ja laajensi yhteistyöverkostoja. 
Hanke tarjosi myös monille taiteilijoille uu-
sia näkymiä omaan ammattiin, hoitohenkilö- 

KeHiTTäMisesTä 
VaiKuTTaMiseen

kunnalle kulttuurisia työkaluja sekä asiak-
kaille uusia kokemuksia, arjen jaksamis-
ta ja mahdollisuuden ilmaista itseään tai-
teen avulla.

lisää tilaa valokuville
Valokuvataiteella on Valveella entistä pa-
remmat näyttelyedellytykset, kun pitkän 
odotuksen jälkeen galleriaremontti saatiin 
toteutettua. remontin myötä Pohjoisen va-
lokuvakeskuksen galleria sai huomattavasti 
enemmän näyttelypinta-alaa, mikä mahdol-
listaa entistä laajemmat näyttelykokonai-
suudet ja yhteistyömahdollisuudet.

uudenlaisia tapoja hurmata yleisö
runoilija Heli slunga oli Oulun kaupungin 
vuoden taiteilija, joka valittiin kolmannen 
kerran. Vuoden taiteilija -nimitys mahdol-
listaa uusien yhteistyömuotojen löytämi-
sen, taiteenalojen yhdistämisen ja taiteilijan 
oman taiteenlajin esille tuomisen. Vuoden 
aikana slunga esiintyi Valveella useamman 
kerran ja hurmasi yleisön poikkitaiteellisel-
la teoksellaan naisen nauru.

uutta ohjelmasisältöä ja huippuesiintyjiä 
Valveelle on tuonut myös Flow-sirkus, uu-
den sirkuksen sarja. se on toteutunut usean 
rahoittajan, ammattitaiteilijan ja toimijan yh-
teistyönä – Valve on osaltaan ollut mahdol-
listamassa uutta ohjelmaformaattia.

Arja Huotari
kulttuuritalon johtaja

Kulttuuritalo Valveen kattojen alla on jälleen vuoden 
aikana yhdistynyt monen taiteenalan ammattilaisen 
osaaminen ja innostus. On jatkettu jo aiemmin hyväksi 
koettua toimintaa ja tuotettu myös uutta kiinnostavaa 
kulttuuritarjontaa.



4

Po
hj

oi
s-

Po
hj

an
m

aa
m

 m
us

eo
 U

un
o 

La
uk

an
 k

ok
oe

lm
a

Peter von Bagh

Muisteja
Pieni  
elokuva 
1950-luvun 
oulusta

KäsiKirjoitUs ja ohjaUs  Peter von Bagh | KUvaUs  arto Kaivanto | LeiKKaUs  Petteri evilamPi
äänisUUnnitteLU  martti turunen | LUKijat  erja manto, eero Saarinen | arKistotoiMittaja ja aPULaisohjaaja  

anna Korhonen | arKistoMateriaaLit  Yle tv-arKiSto, PohjoiS-Pohjanmaan muSeo, oulun taidemuSeo, Kaleva, 
oulun maaKunta-arKiSto | tUotantoPääLLiKÖt venla hellStedt, marianne mÄKelÄ | tUotantosihteeri  maarit mononen

tUottaja  jouKo aaltonen / illume oY | YhteistYÖssä    Yle / iiKKa vehKalahti 2013
tUotantotUKi   Suomen eloKuvaSÄÄtiö / elina Kivihalme, aveK / timo Korhonen

YhteistYÖKUMPPanit   oulu - CaPital of northern SCandinavia, meriKoSKiKerho, oulun eloKuvaKeSKuS, Kaleva
http://muisteja.illume.fi http://www.illume.fi

Oulun ElOkuvakEskuksEn laaja kir jastO ja arkistO Ovat 
kaikkiEn kaupunkilaistEn käytEt tävissä. 

Oulun elokuvakeskuksella on tärkeä rooli myös yhteisöllisyyden ja vaihtoehtoisten elokuvien tarjoajana. 
Maailmanensi-iltansa sai Valveella huhtikuussa Peter von Baghin dokumenttielokuva.
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– Oulun elokuvakeskus on elokuvan moni-
toimitalo, sauli Pesonen, keskuksen toimin-
nanjohtaja tiivistää. – elokuvia emme tee 
mutta kaikkea muuta elokuviin liittyvää.

elokuvakeskuksen toiminnalla Oulus-
sa on pitkät perinteet. Pesosen koordinoima 
yhdistys on alueellisista elokuvakeskuksis-
ta suomen vanhin. Myös sen elokuva-alan 
kirjasto ja arkisto ovat niin laajoja, että kat-
tavammat ovat vain Kansallisella audiovisu-
aalisella instituutilla.

– sekä kirjasto että arkisto ovat kaikki-
en kaupunkilaisten käytettävissä, Peso-
nen lisää.

Valveella tilaa olla
elokuvakeskus toimi pitkään Oulun Pyrin-
nöllä. Tilat kävivät kuitenkin lopulta ahtaiksi.

– Kun vuonna 1991 siirryttiin Valveen, sil-
loisen nukun, tiloihin, tuntui kuin olisi tai-
vaaseen päässyt, koska oli niin väljää. Kes-
keinen sijainti ja paremmat toimitilat johtivat 
kävijämäärien kasvuun ja esitystoiminnan 
laajentumiseen, Pesonen sanoo.

Kulttuuritalo Valve antaa elokuvakes-
kukselle paitsi fyysisen, mutta myös henki-
sen kodin.

– Valveella on paljon erilaisia toimijoi-
ta, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyö-
tä. erityisesti Valveen elokuvakoulun kanssa 
teemme paljon mediakasvatustyötä ja jär-
jestämme elokuvakerhoja eri-ikäisille, vau-
vasta vaariin, Pesonen kertoo.

sopimuskumppanuus toiminnan tukena
Oulun kaupungin sopimuskumppanina elo-
kuvakeskus saa vuosittaisen rahoituksen. 

KOKO eläMä elOKuVia
Valveella toimiva Oulun elokuvakeskus johdattaa ihmiset 
iästä riippumatta liikkuvan kuvan maailmaan. neljä 
vuosikymmentä jatkunut toiminta on osoittanut, että elokuva 
on sukupolvet ylittävä ja yhdistävä tekijä.

Vastineeksi se takaa tietyt toiminnot kau-
punkilaisten käyttöön.

– sopimukseen on tarkkaan yksilöity, 
mitä tarjoamme: elokuvanäytöksiä studios-
sa, arkiston ja kirjaston käytön, festivaale-
ja, seminaareja ja teemailtoja, Pesonen lu-
ettelee.

Pesonen kiittelee kulttuurin sopimus-
kumppanuutta etenkin vaikeina taloudellisi-
na aikoina.

– sopimuskumppanuus helpottaa toimin-
nan jatkuvuutta. nykyisen laajuiselle toi-
minnalle se on myös välttämättömyys,  
Pesonen sanoo.

Vaihtoehtoja ja yhteisöllisyyttä
uransa aikana Pesonen on nähnyt teknolo-
gian ja tapojen muutokset. siinä missä en-
nen yksityiset elokuvakerhot kokoontuivat 
kodeissa ja asukastuvissa, nykyään elokuvia 
katsotaan television ja tietokoneen ruuduilta 
– monesti yksin.

Oulun kaupungin 
kulttuuritOimen 
sOpimuskumppanit v. 2013

-  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

valvE 
antaa Oulun 

ElOkuvakEskuksEllE 
paitsi fyysisEn, 
mutta myös 

hEnkisEn kOdin.

Yhteisöllisyyden ja vaihtoehtoisten eloku-
vien tarjoajana elokuvakeskuksella on tär-
keä tehtävä.

– Tulevaisuudessa elokuvakeskuksen 
merkitys nousee yhä tärkeämmäksi, Peso-
nen lisää.
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Kuva: Heidi risto

Kolme vuotta suomea kiertänyt Valveen tuottama saareen-sanataidenäyttely palasi kotiin kulttuuritalolle keväällä 2013 ja hurmasi 
lumotut sanat -sanataideviikoilla. lokakuussa näyttelylle myönnettiin lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkinto. Kuvassa hetki 
nukketeatteri akseli Klonkin näytelmästä Tahvo ja Bella pyörremyrkyssä.
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TaiKalaMPPu VaKiinnuTTi 
lasTenKulTTuurin

ValVeen lasTen- ja nuOrTenKulTTuuri

Taikalamppu-verkosto on valtakunnallinen, 
tällä hetkellä 11 lastenkulttuurikeskuksen 
verkosto. Kymmenen vuotta sitten verkos-
ton synnyn mahdollisti opetusministeriön 
käynnistämä lastenkulttuurikeskusten  
Taikalamppu-rahoitus.

Oulu on ollut mukana verkostossa alusta 
asti, itse asiassa jo hiukan aikaisemmin, sillä 
kulttuuritalo Valveen johtaja arja Huotari  
osallistui verkoston perustamiseen ja val-
misteluun. Hän korostaa, ettei Oulu päässyt 
mukaan verkostoon sattumalta vaan pitkän 
kehittämistyön tuloksena.

– jo ennen Taikalamppu-rahoituksen 
syntyä Oulun lastenkulttuurin perinteet oli-
vat olleet vuosikymmeniä vankat. uuden ra-
hoituksen turvin toimintaa voitiin laajentaa 
ja kehittää entisestään.

ensimmäisiä Taikalamppu-rahoituksel-
la palkattuja työntekijöitä oli lastenkulttuu-
rin tuottaja katri tenetz, joka tuli Valveel-
le käynnistämään elokuvakoulun toimintaa. 
Kymmenen vuoden aikana pesti on laajen-
tunut koskemaan koko uuden Oulun lasten-
kulttuurin koordinointia.

– Taikalamppu-vuosien aikana on ollut 
hienoa nähdä asennemuutos lastenkulttuu-
ria kohtaan. lastenkulttuuri tunnistetaan 
nyt omaksi erityislajiksi, joka vaatii tietyn 
osaamisen, Katri Tenetz sanoo.

Valveen erityisosaaminen tunnistetaan 
edelleen valtakunnallisesti. Kun arja Huo-
tari oli mukana valmistelemassa edellis-
tä lastenkulttuuripoliittista ohjelmaa, uuden 
ohjelman valmisteluun osallistui nyt puo-
lestaan Valveen Katri Tenetz.

osaamisen jakamista  
eri puolille suomea
alusta alkaen Valve on suunnitellut ja tuot-
tanut lastenkulttuuria koko kaupunkiin, ei 
vain talon seinien sisälle. Vuonna 2013 toi-
mintatapaa vahvistettiin entisestään, kun 

uuden Oulun myötä valmisteltiin kulttuurin 
aluemallia, jossa Valve nimettiin organisaa-
tiotahoksi.

– Taikalamppu-toiminnan kautta lasten-
kulttuuri on saatu Oulussa säännöllisek-
si ja systemaattiseksi esimerkiksi henkilö-
kunnan vakinaistamisen kautta. Verkosto on 
mahdollistanut myös laajan valtakunnalli-
sen asiantuntijayhteistyön, arja Huotari  
selittää.

Verkostoon liittyessään jokainen keskus 
määritteli yhdessä ministeriön kanssa omat 
kehittämisen painopistealueet, joiden osaa-
mista on sittemmin levitetty ympäri suomea 
erilaisin menetelmäoppain, koulutuksin ja 
taidesisällöin.

Oulussa painopistealueet ovat alusta al-
kaen olleet elokuva, sanataide sekä koulu-
jen kulttuuriopetus. Myöhemmin mukaan 
otettiin myös arkkitehtuuri- ja muotoilukas-
vatus.

– Vuosien aikana painopisteet ovat vain 
vahvistuneet, arja Huotari korostaa.

kulttuuri osaksi lasten arkea
lastenkulttuurin tuottaja Katri Tenetz on 
paneutunut erityisesti koulujen ja päiväko-
tien kulttuuriopetuksen kehittämiseen: kult-
tuuripolkuun.

– Tavoitteena on, että jokaisella lapsella 
olisi samat mahdollisuudet kulttuuriin kou-
lupäivän aikana. Parhaillaan määrittelem-
me sitä, mitä jokaisen lapsen pitäisi vähin-
tään saada kokea.

Kouluyhteistyö on nyt vakiintunut Oulus-
sa. Taikalamppu-verkosto puolestaan kat-
taa laajat alueet suomessa. Katri Tenetz  
kiteyttää saavutukset:

– Kymmenen vuoden aikana olemme kir-
janneet monen ammattilaisen yhteistyönä 
kulttuuripolun sekä -ideologian. Kulttuuri 
on tunnustettu osaksi koulujen opetussuun-
nitelmaa.

”lastEnkult tuuri 
tunnistEtaan nyt 

Omaksi Erityislajiksi, 
jOka vaatii tiEtyn 

OsaamisEn.”
 katri tEnEtz

tilaa uusille ideoille
Oulun kaupungin uusi organisaatiomalli on 
entistä luontevammin mahdollistanut kou-
lujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön, kun 
opetus, varhaiskasvatus ja lastenkulttuuri-
toiminta ovat nyt samaa sivistys- ja kulttuu-
ripalveluiden organisaatiota.

– Tehtävänämme on rakentaa ja ylläpitää 
yhteistyöverkostoja sekä mahdollistaa ja ke-
hittää toimintaa, johon meillä on ammatti-
taitoinen henkilökunta, arja Huotari toteaa.

Huotari on toiminut kaupungin kulttuuri-
toimessa jo yli 30 vuoden ajan. alusta alka-
en toiminnan tavoite on ollut selkeä:

– Taide ja kulttuuri eivät ole etäisiä asioita 
vaan ihmisille arkisia ja hyödyllisiä. jos kou-
luille ei ole sopivia sisältöjä, kehitetään niitä.

Taikalamppu-rahoitus päättyi vuoden 
2013 loppuun, mutta sekä Oulun kau-
punki että opetus- ja kulttuuriministe-
riö ovat vakiinnuttaneet lastenkulttuuri-
keskusten tuen. Taikalamppu-verkostoa 
tullaan jatkossakin käyttämään nimityk-
senä valtakunnallisesta lastenkulttuuri-
keskusten verkostoitumisesta.  
www.taikalamppu.fi
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ValVeen lasTen- ja nuOrTenKulTTuuri

saareen-näYTTelY 
PalKiTTiin
Valveen tuottama elämyksellinen saareen-
sanataidenäyttely palasi kotiin kulttuuri-
talolle kevään 2013 lumotut sanat -sana-
taideviikoille. Kolmen vuoden ajan näyttely 
oli kiertänyt suomea ja ihastuttanut useilla 
paikkakunnilla yhteensä yli 61 000 kävijää.
lokakuussa 2013 näyttelylle myönnettiin 
lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkin-
to. se luovutettiin Valveen työryhmälle Kot-
kassa suomen merimuseossa, jossa näyt-
tely tuolloin oli.

”näyttely oheistoimintoineen on taidok-
kaasti rakennettu monipuolinen kokonai-
suus, joka tukee kirjallisuuteen tutustumis-
ta ja sanataidekasvatusta innovatiivisella 
tavalla”, palkintolautakunta toteaa lausun-
nossaan.

erityisesti palkintolautakunta kiitti näytte-
lyn runsasta oheistoimintaa: esittelyitä, työ-
pajoja ja sanataideharjoituskokonaisuutta. 

Viime vuonna lastenkirjainstituutti juhli  
35 toimintavuottaan. se jakoi Onnimanni-
palkinnon 21. kerran.

OTTeiTa lasTen ja nuOrTen 
ValVe-VuOdelTa
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OululaislasTen 
elOKuVaT 
MenesTYiVäT 
HOllYwOOdissa

international Family Film Festival palkit-
si kaksi oululaisten lasten tekemää eloku-
vaa Youth Fest! Film awards -tapahtumassa 
Hollywoodissa. Valveen elokuvakoulun elo-
kuvaklubi Pikselissä valmistunut elokuva 
vei voiton 8–13-vuotiaiden animaatiosarjas-
sa teoksella Vanhukset liikenteessä. Mylly-
tullin koulun oppilaiden valmistama elokuva 
sijoittui puolestaan toiseksi 8–13-vuotiaiden 
komediasarjassa.

Oululaislasten tekemiä elokuvia on näh-
ty valkokankailla ympäri maailmaa, mm. 
usa:ssa, saksassa, norjassa, irlannissa, 
armeniassa, Kroatiassa ja etelä-Koreassa.

näYTTelY juHlisTi 
elOKuVaKOulua
Valveen elokuvakoulu vietti 10-vuotissynttä- 
reitään vuoden 2013 aikana. juhlavuoden 
kunniaksi elokuvakoulu järjesti marras-
kuussa mediakasvatuksellisen ja toimin-
nallisen näyttelyn Valvegalleriaan. Yllättävä 
käänne -näyttely oli medialukutaitoa kehit-
tävä kokonaisuus, joka koostui interaktiivi-
sista ja moniaistillisista näyttelykohteista. 
Oulun kansainvälisen lasten- ja nuorten- 
elokuvafestivaalin kanssa samaan aikaan 
järjestetyn näyttelyn koki 3 300 kävijää, jois-
ta 270 kävi myös koululaisryhmille järjeste-
tyissä opastetuissa työpajoissa.

sanaTaideKOulussa 
riiMiKissa KiKaTTaa
syksyllä 2013 Valveen sanataidekoulun  
vastaavat opettajat anna anttonen ja kati 
inkala saivat yksiin kansiin vuosien varrella 
karttunutta sanataideosaamistaan. riimi- 
kissa kikattaa -kirjassa on sanataidekou-
lusta tuttuja runohetkiä pienille: loruja ja 
lauluja leikkiohjeineen, kuvittaja karoliina  
Pertamon kuvittamana. uudenlainen kokoo- 
mateos tuo yhteen runoja yli kahdeltakym-
meneltä suomalaiselta lastenrunoilijalta, 
jotka anna ja Kati ovat valinneet kirjaan mu-
kaan. riimikissa kikattaa jatkaa tarinaansa  
Valveen sanataidekoulun tulevissa tuotan-
noissa sekä kerhoissa, päiväkodeissa ja 
kouluissa.

TaiTeesTa 
eläMänTunTOa 
– TaiTeilijaT ja 
KulTTuuriKuriiriT 
liiKKeellä

Kulttuuritalo Valveelta käsin koordinoitiin 
huhtikuussa 2013 taidetta sekä sosiaali- ja 
terveysalojen toimijoita yhdistävää hanket-
ta Taiteilijat ja kulttuurikuriirit. eri taiteen-
alojen ammattilaiset sekä kulttuurialalle 
kouluttautuneet, hyvinvointialasta kiinnos-
tuneet nuoret aikuiset suunnittelivat ja to-
teuttivat taidetyöpajoja sosiaali- ja terve-
ysalan ympäristöille. Kulttuurin suhteen 
vähemmälle jäävät kohderyhmät, ikäihmi-
set, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujat, saivat sisällöiltään rää-
tälöityjä ja kohderyhmän toimintakyvyn mu-
kaisia kulttuuripalveluja, jotka edistävät hei-
dän hyvinvointiaan. Tavoitteena oli tarjota 
taiteen tekemisen mahdollisuus kaikille.

Hankkeen kautta taiteilijat ja kulttuuriku-
riirit saivat arvokasta työkokemusta laitos- 
ympäristöissä tehtävästä työstä . samalla 
he pääsivät kokeilemaan työnkuvansa laa-
jentamista kulttuurin ja hyvinvoinnin raja-
pintaan.

Taiteilijat ja kulttuurikuriirit työskentelivät 
26:ssa eri laitoksessa tai yhteisössä. Taide-
työpajojen ohjaustuntien määräksi saatiin 
419 tuntia. Hankkeen myötä laitosympäristöt 
saivat kokemusta kulttuuristen sisältöjen 
sijoittamisesta arkirutiineihin, minkä asiak-
kaat kokivat hyödylliseksi sekä iloa ja piris-
tystä tarjoavaksi. Myös taiteilijoille ja kult-
tuurikuriireille syntyi uudenlainen verkosto; 
toiminta avasi useita ammatillisia väyliä.

Taiteilijat ja kulttuurikuriirit -hanke toimi 
opetusministeriön ja Oulun kaupungin 
PesTi-kehittämisohjelman tukemana 
sekä kulttuuritalo Valveen hallinnoimana 
alkuvuoteen 2014.
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”On hiEnOa rakEntaa Ouluun tapahtumaa, 
jOnnE saapuu ylEisö ympäri maailmaa.”

BrEnt Cassidy

Kuva: jouni jussila

Yhteistyö Valveen toimijoiden kesken on tärkeää myös irkkufestareille. esimerkiksi soivan siilin kanssa on 
järjestetty osittain iirinkielinen konsertti.
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FesTiVaali MuuTTaa  
ValVeen ViHreäKsi
The irish Festival of Oulu tuo irlantilaisen 
kulttuurin parhaat palat kaikkien koettavaksi.

lokakuussa 2013 kulttuuritalo Valve täyttyi 
irlantilaiskulttuurista jo kahdeksannen ker-
ran. Vuosien aikana the irish Festival of Oulu 
on kasvanut kolmipäiväisistä jamisessioista  
viisipäiväiseksi festivaaliksi, jossa kävijöitä  
oli yli 8 000. Festivaali vie irkkutunnelmaa 
ympäri kaupunkia. Kulttuuritalo Valve on 
festivaalin olohuone monine tapahtumineen.

Vuonna 2013 the irish Festival of Oulu toi 
esiintymislavoille enemmän muusikoita kuin 
koskaan, kun noin 60 irlantilaismusiikin am-
mattilaista tarjosi elämyksiä kaikenikäisille 
kävijöille. Festivaalin tavoitteena ja ajatukse-
na on aina ollut, että kulttuuri kuuluu kaikil-
le. Vuosien varrella the irish Festival of Oulu 
on tavoittanut yli 52 000 kävijää!

– irkkufestivaali on minulle enemmänkin 
elämäntyyli. On hienoa rakentaa Ouluun tapah- 
tumaa, jonne yleisö saapuu ympäri maailmaa 
aina uudelleen ja uusia ystäviä mukanaan, 
kertoo Brent Cassidy, festivaalin johtaja.

oulu on suomen irkkumekka
amerikkalaissyntyinen Brent Cassidy tuli 
Ouluun 17 vuotta sitten vaihto-oppilaaksi. 
irkkumusiikin taitaja järjesteli aluksi jameja 
oululaisissa pubeissa, kunnes vuonna 2006 
perustettiin the irish Music society of Oulu 
festivaalin organisaatiojärjestöksi. nyt ta-
pahtuma on alallaan Pohjois-euroopan suu-
rin ja se tunnetaan hyvin maailmalla.

”Piti siis matkustaa aina euroopan toi-
seen äärilaitaan, kauas irlannin länsiranni-
kolle asti, ennen kuin tämänkin asian Hel-
sinki-keskeinen musiikkitoimittaja tajusi: 
Oulu on suomen irkkumekka”, kirjoitti Hel-
singin sanomien toimittaja Mari Koppinen 
(Hs 25.9.2013).

Festivaalijohtaja Brent Cassidylle tämä 
oivallus ei tullut täytenä yllätyksenä, onhan 
oululaisfestivaalin valttina ollut aina aito, 
välitön irkkutunnelma: 

– siitä irlantilaisessa kulttuurissa on 
kyse: vieraanvaraisuudesta, lämmöstä ja 
kaikille avoimesta kulttuurista. Tämän minä 
olen halunnut tuoda Ouluun.

Valve muuttuukin lokakuisin vihreäksi. Oh-
jelmistosta löytyy kaikille jotain: työpajoja niin 
tanssista kuin eri soittimista, konsertteja, 
näyttelyitä, runoutta ja irlantilaista elokuvaa.

Yhteistyöstä ja avoimuudesta  
rakentuu festivaalitunnelma
Brent Cassidy on hallinnoinut festivaalia jo 
usean vuoden ajan kulttuuritalo Valveelta 
käsin. aluksi Brent oli tuttu näky kahvilassa, 
mutta tilojen vapauduttua löytyi festivaalille 
myös oma toimisto vuonna 2013.

Valveen kahvila Mintun lasisen katon alla 
on syntynyt monia hyviä kontakteja, mikä 
näkyy myös festivaalin ohjelmistossa: soiva 
siili -orkesterin kanssa järjestettiin osittain 
iirinkielinen konsertti ”iiri siili Mariini” ja 
Oulun elokuvakeskuksen kanssa syntyi yh-
teistyönä the irish Film week. Yhteistyö ta-
lon sisällä on tärkeässä roolissa festivaalin 
suunnittelussa ja järjestämisessä.

Festivaalin ohjelmisto rakentuu aina rik-
kaan irlantilaiskulttuurin ympärille. esiinty-
jät tulevat mielellään Ouluun aikaisempien 
vuosien esiintyjien suosituksesta.

”Parin viikon reissulla useampikin muu-
sikko mainitsi Oulusta, kertoi olleensa siel-
lä keikalla tai olevansa menossa sinne. The 
irish Festival of Oulu on irlannin parhaiden 
nykymuusikoiden keskuudessa selvästikin 
erittäin arvostettu, korkeatasoinen tapah-
tuma. Oulu on kova juttu”, kirjoitti Koppinen 
(Hs 25.9.2013).

Brent ei hämmenny kehuista, sillä hän on 
läpi vuosien tuntenut kaikki esiintyjät.

– soitat yksissä jameissa, sitten toisissa. 
Yhtäkkiä kaikki tuntevat sinut ja sinä tunnet 
kaikki. se kuuluu irlantilaiseen kulttuuriin. 

FesTiVaaliT ValVeella

Festivaalimme on laittanut Oulun irkkumu-
siikin kartalle.

Festivaali sähköistää kaupungin
Vuosien festivaalikokemuksesta huolimatta 
Cassidy ei kyllästy festivaalitunnelmaan.

– Festivaalin aikana on ”festival buzz”, festi- 
vaalipörinä. se on sähköinen tunne, kun koko 
ajan ympäri kaupunkia tapahtuu. syksyisessä  
Oulussa tuntuu kuin joka paikasta hohkaisi 
vihreä valo, joka tulee sumuna maasta. Täällä 
suomessa ja Oulussa on jotain erikoista.

ennen seuraavan festivaalin suunnitte-
lua Brent Cassidy soittaa muutamat jamit 
ja esiintyy yhtyeidensä droichead sekä the 
soap Pig kanssa, joissa Cassidyn soittimena 
on bodhrán-rumpu. ja tutustuu samalla uu-
siin irkkumusiikin soittajiin, joista joku saa-
tetaan nähdä seuraavilla festivaaleilla. Myös 
irlantilaisen kulttuurin ja kielen luennot vie-
vät festivaalijohtajaa ympäri seutua ja lisää-
vät vihreän saaren tunnettuutta.

– Festivaalin jälkeen on aina äärimmäi-
nen uupumus, kun on kaikkensa antanut. 
Tunne on kuin olisi juuri voittanut kultaa  
urheilukisoissa: paljon töitä takana ja sitten 
voitat – wau!

Festivaalit valveella 2013

-  oulun lasten ja nuorten teatteri- 
festivaali 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 

lokakuussa
-  kesäaika päättyy -teatterifestivaali 

lokakuussa
-  oulun kansainvälinen lasten- 

ja nuortenelokuvien festivaali 
marraskuussa

www.kulttuurivalve.fi/festivaalit
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Heli slunga tOi 
valveelle naisen naurun

uuden Oulun ensimmäinen vuoden taiteilija 
oli kiiminkiläinen runoilija Heli slunga. Vuo-
den taiteilija -nimitys mahdollisti uuden, tai-
teenlajien rajat ylittävän yhteistyön.

Valvenäyttämölle Heli slunga toi huhti-
kuussa 2013 runoillan ja syyskuussa koet-
tiin taiteilijavuoden pääesitys naisen nau-
ru, musikaalinen tragikomedia, jossa Heli 
slunga heittäytyi myös näyttelijän rooliin. 
sanna-maija karjalaisen ohjaama karne-

määräaikaisia teHtäviä 
vakinaistettiin

Keväällä 2013 Valveen elokuvakoulun tuot-
tajan tommi nevalan tehtävä saatiin vaki-
naistettua. aikaisemmin vakinaisessa teh-
tävässä elokuvakoulussa toimi ainoastaan 
mediaopettaja.

Kymmenen toimintavuotensa aikana elo-
kuvakoulun toiminta on monipuolistunut ja 
laajentunut monin tavoin. Yhteistyö perus-
opetuksen kanssa on vakiintunut, ja harras-
tustoiminta herättää suurta kiinnostusta. 
Pitkäaikainen määräaikaisuus oli tarpeen 
vakinaistaa, jotta elokuvakoulun kehittämi-
nen olisi turvattu myös jatkossa.

Valvesalin ammattihenkilökuntaa on puo-
lestaan vahvistanut ja monipuolistanut Han-
nu eskelinen. Hänen erityisaluettaan on 
esitystoiminnassa käytettävä kuva. Hän toi-
mii myös elokuvateatteri studion esityslait-
teiston asiantuntijana. Monipuolisen osaa-
misensa ansiosta hän toimii myös Valvesalin 
valaistusmestarina.

raisa saarelan kulttuurituottajatehtävän 
vakinaistaminen liittyy vuoden 2013 aikana 
valmisteltuun kulttuuritalo Valveen toimin-
nan laajentumiseen. Vuoden 2014 alusta al-
kaen Valve on alueellisen kulttuuritoimin-
nan vastuuorganisaatio koko uuden Oulun 
alueella. raisa saarelan tehtäviin kuuluvat 
Valveen omat ja yhteistyötuotannot sekä yh-
teistyö alueiden kulttuurituottajien kanssa.

galleriaremOntti laajensi 
näyttelyalaa

Kesällä 2013 Valve piti ovet kiinni koko hei-
näkuun, sillä talon pääkulkuväylät valta-
si remontti. Galleriatiloja uudistettiin ja 
samalla saatiin ripustuspinta-alaa huomat-
tavasti lisää.

Pohjoisen valokuvakeskuksen hallinnoi-
mat kaksi galleriaa saivat lisätilaa, kun vie-
ressä olevia tiloja yhdistettiin ja entinen 
sokkeloinen, monen gallerian kokonaisuus 
yhdistettiin yhdeksi läpikäveltäväksi tilak-
si. Kaikkiin galleriatiloihin asennettiin myös 
uusi valaistus ja ripustusjärjestelmä. lisäk-
si pinnat uusittiin.

suurempi näyttelyala mahdollisti Pohjoi-
sen valokuvakeskuksen koordinoiman nor-
dic Photography networkin yhteistyönäyt-
telyn, jonka myötä rantagalleriaan saatiin 
kuuden tanskalaistaiteilijan yhteisnäyttely 
rendezvous with nature.

lYHYesTi

muisteja rikkOi ennätyksiä

Peter von Baghin palkittu Muisteja – pie-
ni elokuva 1950-luvun Oulusta sai maail-
manensi-iltansa Oulussa huhtikuussa. Val-
veen elokuvateatteri studiossa esitetty 
dokumenttielokuva veti salit täyteen ja rikkoi 
studion kävijäennätyksen yli 2 700 katsojal-
laan. elokuvaa esitettiin oululaisille myös  
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valistinen teos yhdisti musiikkia, tanssia ja 
slungan runoutta monitaiteellisen työryh-
män esittämänä. Performanssirunous ihas-
tutti yleisöä ja kriitikoita.

”Mutta wow, mitä performisteja näistä 
taiteilijoista sukeutuu! runoilija Heli slun-
ga on näyttämön femme fatale. Hän säilyt-
tää esiintyjänä salaisuutensa.” (eeva Kaup-
pinen, Kaleva, 22.9.2013).

tilausnäytöksissä ja ulkoilmaesityksessä.
Muisteja ihastutti ulkomaita myöten.  

suomalaisessa pikkukaupungissa kasvami-
sesta kertova Muisteja palkittiin mm.  
Murmanskin elokuva- ja tv-festivaalien  
parhaana kulttuurielokuvana.
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Vuosi 2013 oli Oulun Taitelijaseura -63 ry:n 
50. toimintavuosi. juhlavuoden aikana Val-
veella järjestettiin monipuolista ohjelmaa ja 
näyttelyitä.

juhlavuosi käynnistyi 4.–27.1. Valvegalle-
riaan ja Galleria 5:een jakautuneella näytte-
lyllä ajassa – hetkessä – Oulun taiteilijaseu-
ra -63 ry:n 50-vuotisjuhlanäyttely. näyttelyn 
kuraattorina toimi jyrki Poussu. 

seura järjesti 26.1. Valvesalissa seminaa-
rin Pieni suuri paikka – seminaari paikal-
lisuuden merkityksestä kuvataiteessa. Ti-
laisuuden isäntänä toimi Oulun kaupungin 

suOmalaisen nykysirkuksen 
menestyjät valveella

Flow Productions käynnisti nykysirkuk-
sen vierailuesitysten sarjan, Flow-sirkuk-
sen, yhteistyössä laajan kulttuuritoimijoiden 
verkoston kanssa. Verkostossa oli muka-
na kulttuuritalo Valveen lisäksi Oulun juhla-
viikot, uuden Oulun juhlavuosi ja Oulunsalon 
kulttuuri-instituutti. syysnäytäntökaudella 
vierailuja oli neljä, esityksiä seitsemän. li-
säksi Oulun Tähtisirkuksen oppilaille järjes-
tettiin vierailevien taiteilijoiden vetämiä työ-
pajoja.

Tanssitaiteilija Pirjo Yli-maunulan ku-
ratoimassa sarjassa saatiin ihailla suoma-
laisen nykysirkuksen kansainvälisesti me-
nestyneimpiä ryhmiä. Vierailuihin kuuluivat 
wHs:n nykysirkuksen klassikko Odotusti-
la, Cie nuan kansainvälinen läpimurtote-
os lento, laura rämän klovnisoolo Osa 5: 
Muistotilaisuus sekä ilma-akrobaatti ilona 
jäntin Huhu ja muita sirkusteoksia tilalle ja 
ilmalle. Teokset yhdistelivät mm. jonglee- 
rausta, esinemanipulaatiota, taikuutta,  
klovneriaa ja akrobatiaa.

Flow-sirkuksen tavoitteena on saada 
kansainvälisesti tunnettuja taiteilijoita ja 
korkeatasoisia esityksiä Ouluun.

Flow Productionsin syyskauden huipen-
nus oli tieto Pirjo Yli-Maunulan vuoden 2014 
alusta alkavasta taiteilijaprofessuurista.  
Valtion sirkus- ja tanssitaidetoimikunta 
myönsi tämän erityisen ansioituneille taitei- 
lijoille suunnatun nimityksen ja apurahan 
hänelle viisivuotisena.
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kulttuurijohtaja risto Vuoria. seminaarin 
ohjelmaan kuului puheenvuoroja ja keskus-
telua kuvataiteen ajankohtaisista teemoista. 
Puhujina olivat Heikki kastemaa, Pia Hen-
tunen, Piia rantala-korhonen, Pekka laa-
tio, daniel nagy, Hanna ojamo ja markku 
Valkonen. Tapahtuma oli suosittu; se kerä-
si noin 120 kuulijaa sekä paljon positiivis-
ta palautetta.

arToulu-tapahtuma järjestettiin pieni-
muotoisena arTjoulu-tapahtumana Valve-
galleriassa 30.11.–1.12. Tapahtumassa oli 
lainattavissa ja ostettavissa arTon teoksia 

sekä seuran taiteilijoita myymässä omia  
teoksiaan.

juhlavuoden päättävänä näyttelynä näh-
tiin Oulun Taiteilijaseuran vuosinäyttely, 
jossa oli mukana teoksia 33:lta Oulun Tai-
teilijaseuran taiteilijalta. Mukana oli instal-
laatioita, veistoksia, maalauksia, valokuvia 
ja grafiikkaa. näyttelyn jurytti Oulun Taiteili-
jaseuran pitkäaikainen jäsen Veijo Hukka.

Oulun taitelijaseuran 50-vuOtisjuHlaa
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kulttuuritalO valveen tOimijOita

TOiMijOiTa 2013

amanecerá
Balettikoulu sinikello
Citydance
elliots
eläkeliitto oulun yhdistys
Flow
irish music Festival 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 kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali 
oulun kaupungin kulttuuri- ja tapahtumayksikkö
oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
oulun kaupunginteatteri
oulun konttori
oulun lyseon lukio
oulun lääketieteellinen kilta
oulun musiikkijuhlat
oulun musiikkivideofestivaalit
oulun ruskayhdistys
oulun sarjakuvaseura
oulun seudun setlementtiyhdistys
oulun taidekoulu
oulun taidemuseo
oulun taiji-seura
oulun taiteiden Yö
oulun taiteilijaseura -63
oulun yliopisto
oulun Ylioppilasteatteri
oulu-opisto
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
Whatevergroup

lisäksi kulttuuritalo valve on tehnyt vuoden 2013 aikana 
yhteistyötä lukuisten taiteilijoiden sekä yhdistysten ja 
järjestöjen kanssa.

tutustu lisää toimijoihin:

www.kult tuurivalvE.fi
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talOn 
aukiOlOtunnit

4 135

Festivaaleja

10

TunnusluKuja 2013

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

kOkOnaiskävijämäärä

2011 271 625

2012 291 761

2013 333 569

2010 256 725

elOkuva-
näytöksiä

570
Oulun kansainvälisen 

lasten- ja nuOrten-
elOkuvien Festivaalin 

esitykset

82

   13 
henkilöä vakituisessa työsuhteessa 

   henkilöä koko vuoden mittaisessa 3,5 määräaikaisessa työsuhteessa

  henkilöä alle vuoden mittaisissa 10  määräaikaisissa projekteissa
 
  henkilöä alle vuoden mittaisissa  1  määräaikaisissa teknisissä tehtävissä

10  
tuntiopettajaa taidekasvatustehtävissä

  tuntipalkkaista työntekijää muissa  5  tehtävissä

   6 tet-jaksoa

  kulttuurialan harjoittelijaa  14 erimittaisissa jaksoissa

 26  
kulttuurialan opiskelijaa kesätöissä

  henkilöä erimittaisissa määräaikaisissa  22 työsuhteissa palkkatuella

    109 yHteensä

kOnsertteja

37
taikalamppu-tOiminnan

lastenkulttuurin  käyntikerrat 

63 851
tanssiteatteri-

esityksiä

87

teatteri-
esityksiä

154

näyttelyjen 
kävijämäärä

valvegalleria

15
kummigalleria

6
rantagalleria

11
valveen aula

1
kaHvila minttu

9

45 000

32 014
31 802

valvegalleria

rantagalleria ja kummigalleria

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

näyttelyjen 
määrä




