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PääKirjOitus 2014

Valve oli vahvasti esillä silloinkin, kun opetus- 
ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliit-
tisen ohjelmaehdotuksen suuntaviivat syk-
syllä julkistettiin. Vuosia 2014–2018 koskeva 
ehdotus käynnistetään valtakunnallisilla pi-
lottihankkeilla, ja Valveen osaamista on mu-
kana kolmessa viidestä ministeriön tukemas-
ta hankkeesta. tavoitteet ovat talolle tuttuja: 
lisätä lasten osallistumista kulttuuriin ja tai-
teeseen sekä kartuttaa heidän tietoaan ja ko-
kemuksiaan taiteen eri aloista ja kulttuuripe-
rinnöstä.

Vuoden alussa Valveen toiminta laajeni 
koskemaan myös kaukaisempia kaupungin-
osia ja koko uutta Oulua. Laajentunut toimin-
taympäristö on mahdollistanut uudenlaisia 
yhteistyön muotoja, mutta tärkeää on myös 
tukea jo olemassa olevaa kulttuuritoimintaa 
ja turvata alueiden omien perinteiden säily-
minen.

monipuolistamista ainolaan
Myös kesäteatteri Ainolan puistossa kuuluu 
Valveen toimintaan. sielläkin tehtävänämme 
on tarjota toimintaedellytyksiä kulttuurin te-
kijöille ja tapahtumien järjestäjille.

KOKO KAuPungin 
VALVeeKsi

tiloja käyttää nykyisellään pääasiassa Ou-
lun työväen näyttämö, mutta suunnitellun 
uudisrakennuksen myötä käyttöä on mahdol-
lista monipuolistaa ja vuosittaista käyttöaikaa 
pidentää. rakennusta koskeva hankesuunni-
telma valmistui arkkitehtuurikilpailun pohjal-
ta kevään 2014 aikana, ja rakentamisen odo-
tetaan käynnistyvän lähivuosina.

sykettä kiimingissä
Vuoden aikana Valve on toiminut myös galle-
ria Oskari jauhiaisen ja Kiimingin syke-talon 
parissa. gallerian siirtymistä uusiin tiloihin 
valmisteltiin useiden toimijoiden yhteistyönä, 
ja tilat avautuvat Kiimingin kirjaston yhtey-
teen alkuvuodesta 2015. samalla saa vauhtia 
koko syke-talon kehittäminen alueensa mo-
nipuoliseksi kulttuurikeskukseksi.

Arja Huotari
kulttuuritalon johtaja

Vuosi 2014 toi kulttuuritalo Valveelle niin näkyvyyttä, 
uusia toimijoita ja toimintaympäristöjä kuin kasvaneita 
kävijämääriäkin. tutut työt jatkuivat ja uusia käynnistyi. 
Vuoden aikana valmisteltiin useita lastenkulttuuriin 
liittyviä hankkeita, ja loppuvuodesta taloon saatiin monia 
myönteisiä rahoituspäätöksiä.

3



4

”ValVeella on helppo Verkot tua  
talon muiden toimijoiden ja tapahtumien kanssa sekä  

luoda yhteistyötä,  josta hyötyVät kaikki.”
harri Filppa

ruutukaavan tekijät -näyttely oli osa Oulun sarjakuvakeskuksen avajaisjuhlanäyttelyä,  
joka pidettiin Valveella tammikuussa 2014. näyttely esitteli tuttuja tekijöitä 
Oulun sarjakuvaseuran ruutakaava-lehden sivuilta.

Kuva: reijo Valta
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tammikuun 11. päivä vuonna 2014 Valveelle 
kokoontui koko joukko sarjakuvan ammat-
tilaisia ja ystäviä. silloin vietettiin Oulun 
sarjakuvakeskuksen ja sarjakuvagalleria!:n 
avajaisia – kulttuuritalon seinät asianmukai-
sesti sarjakuvaa täynnä.

– Omat tilat Valveella ovat tuoneet toimin-
taan uskottavuutta, Oulun sarjakuvakes-
kuksen toiminnanjohtaja Harri Filppa toteaa.

samaan hengenvetoon Harri Filppa nimeää 
vuoden 2014 sarjakuvakeskuksen suurten 
muutosten vuodeksi. Hän viittaa voimakkaa-
seen verkostoitumiseen ja myös kansain-
välisen profiilin luomiseen. Lisäksi keskus 
solmi Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden 
kanssa kolmivuotisen kulttuurin sopimus-
kumppanuuden vuosiksi 2015–17.

jotta kaikki hyötyvät
Harri Filpan mielestä kyse on kokonaiskuvi-
osta: Valveella toimiminen on tärkeää kulttuu-
risektoriin sijoittumisen kannalta.

– Valveella on helppo verkottua talon 
muiden toimijoiden ja tapahtumien kanssa 
sekä luoda yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki.

Filppa korostaa Oulun sarjakuvakeskuksen 
toiminnan vahvoja painopisteitä: kansainväli-
syyttä ja erityisesti pohjoismaisuutta.

– Myös Valveen muilla toimijoilla on vahvat 
kansainväliset verkostot Pohjoismaissa. 
Olemme pystyneet hyödyntämään toistemme 
verkostoja ja jakamaan kontakteja.

Vaikka omat tilat Valveella on suhteellisen 
uusi asia, yhteistyö kulttuuritalon kanssa on 
jatkunut jo hyvän tovin.

– Vuonna 1980 perustettu Oulun sarjakuva-
seura ry oli pitkään pöytälaatikossa. Vuonna 
2006 alkoi seuran uusi aalto, kun ensim-
mäinen sarjakuvatapaaminen järjestettiin 
Valveen kahvilassa. siitä lähtien kulttuuritalo 

PöytäLAAtiKOstA KesKeLLe 
KuLttuuriyHteistyötä
jos Oulun sarjakuvaseuran vuosi 2014 pitäisi 
tiivistää yhteen puhekuplaan, siinä lukisi: 
”suurten muutosten vuosi.”

on toiminut toiminnan tukikohtana tavalla tai 
toisella, Filppa kertoo.

kaikille sarjakuvista kiinnostuneille
Oulun sarjakuvakeskuksen tavoitteena on 
lisätä sarjakuvatietoutta sekä tuoda sarja-
kuvaa ja sen tekijöitä esille yleisölle. Keskus 
järjestää monimuotoista toimintaa, mm. 
sarjakuva-aiheisia näyttelyitä, kursseja ja 
pajoja. Lisäksi se on Oulun sarjakuvafestivaa-
lin ja monien muiden tapahtumien keskus.

Kaikki sarjakuvasta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita sarjakuvakeskukseen sen auki-
oloaikoina vaikkapa lukemaan laadukasta 
sarjakuvaa tai muutoin vain viettämään aikaa 
muiden sarjakuvaharrastajien ja -tekijöiden 
kanssa. Keskus myös myy paikallisia pien-
lehtiä ja suomessa toimivien sarjakuvajär-
jestöjen julkaisuja. Lisäksi se julkaisee mm. 
ruutukaava-lehteä.

Valveella sijaitseva sarjakuvagalleria! on 
sarjakuvakeskuksen hakuperusteinen galle-
riatila. Vuoden 2014 aikana tilassa oli kaik-
kiaan 10 näyttelyä, jotka keräsivät yhteensä 
huikeat 25 000 vierailijaa.

koko Valve sarjakuvafestivaalia
Oulun sarjakuvakeskuksen vuotuinen pääta-
pahtuma on Oulun sarjakuvafestivaali. 
ensimmäinen Oulun sarjakuvafestivaali 
järjestettiin Valveella vuonna 2012.

– Arvostan äärettömän paljon sitä, että  
kun astumme ulos sarjakuvakeskuk-
sesta, emme päädy pihalle, vaan tila jatkuu 
ja voimme hyödyntää talon muitakin osia 
toiminnassamme. Festivaalin ajan meillä 
onkin koko kulttuuritalo käytössä. sen ansi-
osta pystymme tuottamaan massiivisen 
tapahtuman, Filppa iloitsee.

Festivaaliin kuuluu myös Pohjoismainen 

oulun kaupungin  
kulttuuripalveluiden  
sopimuskumppanit 2015–2017

• jojo – Oulun tanssin Keskus ry
• nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry
• Oulun elokuvakeskus ry
• Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry
• Oulun Musiikkivideofestivaalit ry
• Oulun sarjakuvaseura ry
• Oulun taiteilijaseura -63 ry
• Pohjoinen valokuvakeskus ry
• PrOtO ry
• the irish Music society of Oulu ry
• uleåborg jazz Organisation ry
 
Oulun kaupunki sopi loppuvuodesta 
2014 uusista kulttuuripalveluiden  
sopimuskumppanuuksista vuosille  
2015–2017. Kulttuuritalo Valve tekee 
yhteistyötä kaikkien Oulun kaupungin 
sopimuskumppaneiden kanssa.  
useiden kumppaneiden toiminta on  
keskittynyt Valveelle.

KuLttuurin sOPiMusKuMPPAnuus

sarjakuvakilpailu, jonka satoa on ollut esillä 
sarjakuvagalleria!:n lisäksi Valvegalleriassa. 
Voimakkaan kansainvälistymisen ansiosta 
vuoden 2014 festivaalin yhteydessä järjes-
tettiin myös ensimmäinen Arktinen sarja-
kuvaseminaari. sen teemoina olivat pohjois-
mainen verkostoituminen, rahoituskäytännöt 
ja yhteistyö.
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”työllä tuntee saaVut taVansa ihmiset.  
samalla uusi toimintamalli on luonut mahdollisuuksia  

kehit tää uudenlaisia kult tuurisisältöjä.”
 kylli mart tila

Kuva: Kaleva / Maiju torvinen

Kirjavaa kulttuuria -tapahtumakokonaisuuden ohessa syntynyt kehitysvammaisten teatteriryhmä Papukaija kiersi
Oulun kouluissa keväällä 2014 esityksellään ruma Ankanpoikanen. Kiusaamista ja erilaisuutta käsittelevä esitys sai  
ensi-iltansa Haukiputaan teatterikuopalla edellisenä syksynä.
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KuLttuuristA 
HyVinVOintiA  
yMPäri OuLun

ALueeLLiset KuLttuuriPALVeLut

Vuoden 2014 alussa, Oulun kuntaliitoksen 
myötä, alueelliset kulttuuripalvelut siirtyivät 
osaksi kulttuuritalo Valveen toimintaa. Valve 
vastaa nyt kulttuuripalvelujen ja kulttuuri-
toiminnan mahdollisuuksien kehittämisestä 
eri puolilla Oulua, kuten myös Kiimingissä, 
jäälissä ja Oulunsalossa, joissa aikaisemmin 
sama työ oli muun muassa Oulunsalon kult-
tuuri-instituutin ja Kiiminkijoen opiston tehtä-
vänä.

Alueellisten kulttuuripalvelujen tavoitteet 
ovat hyvin selvät: erilaiset kulttuuripalvelut 
ja -tapahtumat tuodaan jokaisen oululaisen 
ulottuville. samalla edistetään asukkaiden 
omaa kulttuuritoimintaa sekä kullekin oulu-
laisalueelle omaleimaista kulttuuria. 

ensimmäinen uuden mallin mukainen 
toimintavuosi osoittaa, että yhdessä tehtävä 
työ hyödyttää kaikkia. Oulun eteläisen alueen 
vastaavana kulttuurituottajana työskente-
levä kylli marttila näkee muutoksen suoraan 
työssään:

– Kulttuuripalveluiden tilanne kaupun-
ginosissa on parantunutkin. työllä tuntee 
saavuttavansa ihmiset. samalla uudenlainen 
toimintamalli on luonut mahdollisuuksia 
kehittää uudenlaisia kulttuurisisältöjä.

saman katon alla
Valveen uuden roolin myötä alueiden kulttuu-
rituottajat Kylli Marttila ja jaana Potkonen 
ovat siirtyneet työskentelemään Valveen 
kattojen alle. Kulttuuritalolla heitä lähellä 
ovat myös Valveen yhteistyökumppanit ja 
talon toimijoiden monipuoliset verkostot 
ympäri maan ja maailman. 

uudet vastuualueet noudattavat kaupungin 
sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluejakoa: 
Marttila työskentelee eteläisellä, Potkonen 
itäisellä ja pohjoisella alueella. Keskisen 
alueen vastaava kulttuurituottaja on  
katri tenetz.

kaakkurista Jääliin Ja  
oulunsaloon, Haukiputaalta 
oulun kouluiHin

 
Taideneuvola ja Kirjavaa kulttuuria 
-tapahtuma ovat erinomaisia esimerk-
kejä siitä, mitä uudella moniammatilli-
sella kulttuuriyhteistyöllä saadaan  
aikaiseksi Oulussa.

taideneuvola aloitti toimintansa  
kaakkurissa keväällä 2014. Kun 
toiminta osoittautui suosituksi, syys-
kaudella ryhmiä kokoontui Kaakkurin 
lisäksi myös Oulunsalossa ja jäälissä.

– taideneuvola on perheille maksu-
tonta taideohjausta. siihen voivat osal-
listua alle kouluikäiset lapset yhdessä 
lähiaikuisensa kanssa. sen kautta pyri-
tään tavoittamaan nekin perheet, jotka 
eivät muuten osallistuisi taidekasvatus-
ryhmiin, kehittämistyötä koordinoinut 
Oulun eteläisen alueen kulttuurituot-
taja kylli marttila kertoo.

taideneuvolassa askarellaan 
yhdessä, liikutaan klassisen musiikin 
tahdissa tai rentoudutaan satuhie-
ronnan avulla. Ohjaajina toimivat kult-
tuuritalo Valveen koulutetut taideoh-
jaajat. 
 
Haukiputaalla puolestaan järjestet-
tiin syksyllä 2014 Kirjavaa kulttuuria 
-tapahtumakokonaisuus, jonka keski-
össä ovat erityisryhmät.

– Kirjavan kulttuurin tarkoituk-
sena on tarjota näkyvyyttä erityisryh-
mien taiteelle ja korostaa kulttuurin 
roolia kaikille kuuluvana hyvin-
voinnin välineenä, Oulun pohjoisen ja 
itäisen alueen kulttuurituottaja jaana 
Potkonen kertoo.

Potkonen painottaa yhdessä Mart-
tilan kanssa kulttuurin hyvinvointivai-
kutuksia ja kulttuurityön merkitystä 
erityisryhmien ja ikäihmisten parissa.

uuden toimintamallin ja laajempien 
toimintaympäristöjen myötä Kirjavaa 
kulttuuria -tapahtumakokonaisuu-
teen tuli mukaan mm. kirjasto. jo aikai-
semmin Kirjavan kulttuurin ohessa 
syntynyt kehitysvammaisten teatte-
riryhmä Papukaija kiersi puolestaan 
keväällä 2014 laajasti Oulun alueiden 
kouluissa.

Vastuutehtäväänsä tukeakseen Valve on 
perustanut kulttuurituottajien yhteistyötiimin, 
johon kuuluu neljän alueen kulttuurituot-
tajat ja Valveen ammattilaisia. tiimi edistää 
yhteisten tuotantojen ja vierailujen järjes-
tämistä sekä olemassa olevien festivaalien 
levittäytymistä eri puolille Oulua. näin vaik-
kapa erilaisista konserteista ja esityksistä 
päästään nauttimaan monissa kaupungin-
osissa.

Yhteinen hallinto –  
olennaiseen keskittyminen
uusi toimintamalli on tuonut Valveen alueelli-
set kulttuurituottajat myös osaksi Oulun kau-
pungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden alue-
tiimien toimintaa. 

– yhteistyö aluetiimeissä ja niiden välillä 
helpottaa kulttuurin viemistä esimerkiksi 
kouluihin, päiväkoteihin ja hoivalaitoksiin, 
Marttila toteaa.

Aluetiimit ovat moniammatillisia yhteistyö-
tiimejä, joissa ovat mukana osaajat kulttuuri-
palveluiden lisäksi perusopetuksen, varhais-
kasvatuksen, nuorisopalveluiden ja kirjaston 
puolelta. näin yhteistyömahdollisuudet moni-
puolistuvat entisestään.

– Kanssakäyminen kaupungin eri toimi-
joiden ja yksiköiden välillä on luontevaa. 
yhteisen hallinnon ja yhteisten tavoitteiden 
kanssa on helppo keskittyä tekemiseen, 
Marttila ja Potkonen toteavat.

Kaupungin ammattilaisten keskinäinen 
yhteistyö laajenee myös yli palvelurajojen, 
kun sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluetiimit 
yhdistävät voimansa esim. hyvinvointipalve-
luiden aluetiimien kanssa.
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VALVeen LAsten- jA nuOrtenKuLttuuri

Kulttuuritalo Valveen johtava kulttuurituot-
taja katri tenetz ja graduntekijä Hanna tuo-
mala toimittivat yksiin kansiin yli kymmenen 
vuoden aikana Oulun kaupungissa kehite-
tyn kulttuurikasvatuksen osaamisen: Ouluun 
saatiin ehkä koko suomen ensimmäinen var-
haiskasvatuksen kulttuuriopas. sisältö koot-
tiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kestävän 
kehityksen, kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen 
kehittämisyksikkö Alaköökin ja Kulttuurikap-
säkkitiimin asiantuntijoiden kanssa.  

osa tavallisia arkitoimia
Opas tarjoaa työkaluja kulttuurikasvatuk-
sen suunnittelemiseen ja esittää ensimmäi-
sen version varhaiskasvatuksen Kulttuuripo-
lusta. Kulttuuripolku määrittelee sen, mitä 
taidekokemuksia tai esim. työpajoja lapsille 
tarjotaan missäkin iässä osana varhaiskasva-
tusta. Kultturipolku sitoo yhteistyöhön alueen 
lastenkulttuurin toimijat, kulttuurilaitokset ja 
varhaiskasvatuksen yksiköt.

 – Kulttuurikasvatuksen ei ole tarkoitus 
keskittyä vain päiväkotien ulkopuolisiin vierai-
luihin, vaan se voi olla osa tavallisia arkitoi-
mia ja leikkejä, tenetz kuvailee.

raameja ja kannustuksia
Oppaan pyrkimyksenä on antaa kulttuuri-
kasvatukselle raamit, selkeyttää toimintaa ja 
kannustaa päivähoidon henkilökuntaa kult-
tuurikasvatukseen. siihen on kirjattu myös 
kulttuurivastaavan tehtäviä.

– näiden asioiden kokoaminen yksiin 
kansiin korostaa sen työn arvoa, jota kult-
tuurikasvatuksen parissa jo tehdään, tenetz 
toteaa.

Kuvat: juuso Haarala

Kuva: Hanna Keränen

OtteitA LAsten jA  
nuOrten VALVe-VuOdeLtA

VArHAisKAsVAtuKsen  
KuLttuuriOPAs

Varhaiskasvatuksen kulttuuriopas syntyi monialaisen työryhmän yhteistyön tuloksena.
Opas jaettiin kaikkiin Oulun varhaiskasvatuksen yksiköihin eli mm. päiväkoteihin,  
pikkukouluihin ja perhepäivähoitajille syksyllä 2014. 
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tArinAVintissä 
KirjAHetKiä jA 
tArinAretKiä

tammikuussa 2014 Valveen sanataide- 
koulun tiloissa käynnistyi sanataidepikku-
koulu tarinavintti. Kirjallisuuslähtöiseen sa-
nataidekasvatukseen sekä Oulun kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuva 
pikkukoulu toteutui Valveen sanataidekoulun 
ja Pikku-Ainon päiväkodin yhteistyönä.

Kolme kertaa viikossa kokoontuva, 
3–5-vuotiaille lapsille suunnattu tarinavintti 
tuo sanataiteen kiinteäksi osaksi avoimen 
varhaiskasvatuksen maksutonta kerhotoi-
mintaa. siellä kirjat, sadut ja runot tulevat 
osaksi iloisia leikkejä.

Kulttuuritalo Valve tarjoaa toiminnalle 
taidekasvatusta tukevat puitteet. Vuonna 2014 
tarinavintin ohjaajina toimivat sanataide-
opettajat Hanna tuomala ja elina mäkinen. 
toiminta jatkuu myös vuonna 2015.

K
uvat: juuso H

aarala

K
uvat: tom

m
i n

evala

LuOVA LuOKALLinen  
MediAKAsVAtuKsestA 
KiinnOstuneitA

Valveen elokuvakoulun vuosittainen Luova 
luokka – Mitä kuuluu mediakasvatus -semi-
naari keräsi marraskuiseen Ouluun asian-
tuntijaluentojen ja työpajojen pariin pitkälti yli 
sata mediakasvatuksesta kiinnostunutta.

seminaarissa kuultiin puheenvuoroja 
mediakasvatuskentän tuoreimmista kuulu-
misista, mm. videon käytöstä pedagogisena 
välineenä ja nuorten yhteisöllisestä elokuvan 
tekemisestä. Ohjelmassa oli tuttuun tapaan 
myös käytännönläheisiä työpajoja, joissa 
pureuduttiin ajankohtaisiin mediakasvatuk-
sellisiin menetelmiin.

seminaarin yleisössä oli opettajia, varhais-
kasvattajia, taidekasvattajia, nuorisotyön-
tekijöitä sekä muita taide- ja mediakasva-
tuksesta kiinnostuneita ammattilaisia ja 
opiskelijoita. sen tuottivat kulttuuritalo Valve 
ja Valveen elokuvakoulu yhteistyössä Oulun 
kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien 
festivaalin kanssa.

”oulussa on tehty lastenkult tuuria 
taikalamppu-Verkostossa, nykyisessä lastenkult tuurikeskusten 

Verkostossa, jo Vuodesta 2003. taVoit teena on huolehtia lasten ja 
nuorten tasaVertaisesta oikeudesta kult tuuriin ja taiteeseen.” 

katri tenetz

VALVeen  
sAnAtAideKOuLun 
sAnOjA-BLOgi

Valveen sanataidekoulun ikioma blogi  
sAnOjA julkaistiin lokakuussa. sAnOjA on 
ajatuksia kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta. 
se elää sanataidekoulun matkassa: blogiin 
kirjoittavat niin sanataidekoulun lapset 
ja nuoret kuin aikuisetkin, toisinaan myös  
vierailevat ystävät.

Blogissa julkaistaan kaunokirjallisia teks-
tejä, arkisia kuulumisia, taidekasvatuspoh-
dintoja, lasten- ja nuortenkirjakritiikkejä ja 
paljon muuta. 

Aivan alkuun sAnOjAn valtasivat leffa-
jutut, kun sanataidekoulun ryhmät ja nuoret 
kriitikot katselivat kynät terävinä Kansainvä-
lisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin 
elokuvia marraskuussa. 

katso: www.sanataidesanoja.fi

ennätysMäärä 
ääniä OsKAri-
KiLPAiLussA

syksyllä 2014 järjestettiin jo 11. lasten ja 
nuorten tekemien elokuvien Oskari-kilpai-
lu. Kilpailuun osallistui noin kaksisataa elo-
kuvaa eri puolilta suomea. yleisön suosikkien 
sarjoissa äänensä antoi ennätysmäärä: 1 600 
Oulun alueen koululaista!

Kilpailu huipentui marraskuussa Oulun 
kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien 
festivaalin yhteydessä järjestettyyn Oskari-
gaalaan, joka keräsi Valvesalin täyteen innok-
kaita nuoria elokuvantekijöitä. gaalan käsi-
kirjoituksesta vastasivat Oulun suomalaisen 
yhteiskoulun lukion opiskelijat. gaalaillassa 
esiintyi mm. hailuotolaisten lasten iPad-
Orchestra antye Greie-ripatin johdolla.

Oskari-kilpailun järjestävät Valveen eloku-
vakoulu sekä Oulun kansainvälinen lasten- ja 
nuortenelokuvienfestivaali yhteistyössä Oulun 
suomalaisen yhteiskoulun lukion kanssa.
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”lapset oVat ihanan VaatiVa yleisö.  
palaute on rehellistä ja Välitöntä.”

anna anttonen & kati inkala

Kuva: Hanna tuomala

tarinavintin pikkukoululaisia tarinamatkalla riimikissa karkuteillä -näyttelyssä.
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Kun KirjAt AstuVAt  
uLOs KAnsistAAn
Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot on Valveen sanataidekoulun 
järjestämä lasten- ja nuortenfestivaali, joka tuo Ouluun kirjallisuuden 
ympärille kietoutuvia tapahtumia moneen menoon.

Lumottujen sanojen muoto ja suosio ovat 
rakentuneet toimintavuosien myötä. Festi-
vaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 
2007, mutta jo aiemmin Valveen sanataide-
koulu oli järjestänyt Oulussa valtakunnallisia 
sanataidepäiviä. Vuosien varrella festivaali 
on kasvanut moniviikkoiseksi tapahtu-
maksi, jossa on ohjelmaa lapsille, nuorille ja 
perheille sekä ammattikasvattajille.

taustalla on yksi selkeä ajatus: tehdä sana-
taiteesta – ja kirjallisuudesta – näkyvää.

– sanataide on leimallisesti näkymätön ja 
hiljainen taiteenlaji, ja kirjatkin aukeavat vain 
niille, jotka avaavat kirjojen kannet, sanovat 
festivaalia järjestävät Valveen sanataide-
koulun vastaavat opettajat anna anttonen ja 
kati inkala.

tätä he halusivat muuttaa. syntyi festivaali, 
joka tuo teokset lukijan luo: elämyksellisesti 
ja monin aistein koettaviksi.

avoimuutta ja yhteistyötä
Pyrkimys elämyksellisyyteen ja kokemukselli-
suuteen leimaa myös sanataidenäyttelyä, josta 
on kirjallisuusmaailmoineen rakentunut festi-
vaalin keskeisin osa.

– se on oikeastaan sattumaa. ensimmäisen 
festivaalin näyttely, Helsingin Annantalon tuot-
tama Lumottu metsä, oli iso satsaus, ja halu-
simme, että se olisi mahdollisimman monen 
saavutettavissa, Anttonen kertoo. – raken-
simme näyttelyn ympärille tarinallisia koulu-
tuksia ja opastuksia, joita tarjottiin kouluille ja 
päiväkodeille.

tällainen monialainen yhteistyö on yksi 
sanataidekoulun toimintaperiaatteista ja edel-
leen tärkeä osa festivaalia. siitä kertovat myös 
koulujen Kieku-kirjailijavierailut sekä näyt-
telyn teoksiin liittyvät sanataideharjoitukset ja 
opetusmateriaalit, jotka ovat nykyisin verkossa 
jokaisen saatavilla.

– Käytäntö syntyi tarpeeseen, sillä etenkin 
harjoituksia kysyttiin usein, inkala mainitsee. 
– näin sisällöt säilyvät ja, mikä tärkeintä, ovat 
käytössä.

yhteistyökuvioiden ja avoimen jakamisen 
ansiosta sanataide löytää niidenkin lasten ja 
nuorten arkeen, jotka eivät ole harrastuksen tai 
koulun ulkopuolisen taidekasvatuksen piirissä.

kaikkien kirjakarnevaalit
Anttonen ja inkala luonnehtivat Lumottuja 
sanoja sanataidekarnevaaliksi, jonka he halu-
avat olevan innostava ja mielekäs jokaiselle 
kävijälle. Vuonna 2014 festivaalikävijöitä oli  
9 500. Monet festivaalin tapahtumista sopivat 
kaikenikäisille. Aikuisille alasta kiinnostuneille 
ja sen ammattilaisille on tarjolla kansallinen 
sanataideohjaajakoulutus Lumo.

Keskiössä ovat kuitenkin lapset ja nuoret.
– Festivaalin tekeminen heille on  

motivoivaa. Lapset ovat ihanan vaativa yleisö. 
Heitä ei voi huijata. Palaute on rehellistä ja  

FestiVAALit VALVeeLLA

Festivaalit valveella 2014

• oulun musiikkijuhlat maaliskuussa
• oulun lasten ja nuorten 

teatterifestivaali toukokuussa
• lumotut sanat -sanataideviikot 

toukokuussa
• oulun juhlaviikot elokuussa
• oulun musiikkivideofestivaalit 

elokuussa
• oudance-festivaali syyskuussa
• the irish Festival of oulu lokakuussa
• oulun sarjakuvafestivaali 

marraskuussa
• oulun kansainvälinen  

lasten- ja nuortenelokuvien 
festivaali marraskuussa

www.kulttuurivalve.fi/festivaalit

välitöntä, Anttonen ja inkala naurahtavat.
Festivaalilla myös Valveen sanataidekoulun 

harrastajien tekstit pääsevät esiin, ja erityis-
päivät taiteilijatapaamisineen tuovat toimintaan 
mukaan juhlan tunnun. näin sanataide ja sen 
harrastaminen eivät jää vain osaksi arkea. 

– Lumotut sanat on kehittynyt askel aske-
leelta itsensä näköiseksi. sen myötä on  
syntynyt monta sellaistakin asiaa, jotka ovat  
jääneet osaksi toimintaamme, Anttonen ja  
inkala summaavat.

näyttelylöytöretket  Ja  
riimikissa karkuteillä

Vuoden 2014 Lumottujen sanojen  
näyttely riimikissa karkuteillä perustuu 
karoliina Pertamon kirjakuvituksiin sekä 
Anttosen ja inkalan kokoamaan teokseen 
riimikissa kikattaa – runohetkiä pienille. 
näyttely on kiertävä, ja se on ollut jo esil-
lä myös Kiimingissä ja Hämeenlinnassa.

Omia, kiertäviä näyttelytuotantoja ovat 
lisäksi linda Bondestamin kirjakuvi-
tuksiin perustuva Mainio herra iloinen 
ja ystävät (2011) sekä sanataidekoulun 
juhlavuodeksi 2010 valmistunut saareen-
näyttely.

Palkittu ja suureellinen saareen oli 
pitkän ajatustyön huipennus. jo Lumottu 
metsä jätti kipinän omien näyttelyiden 
tuottamiseen:

– silloin pääsi näkemään, mitkä 
elementit näyttelyssä toimivat ja mitkä 
voisivat toimia myös paremmin, ja jo 
silloin jäimme miettimään teemaa ja 
toteutusta omalle, isolle näyttelylle, 
Anttonen ja inkala kertovat.

Keväällä 2016 Lumottuja sanoja viete-
tään kymmenvuotisjuhlan tunnelmissa. 
Pysy siis kuulolla!
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katri tenetz palkittiin 
vuoden tuottaJana

taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö  
tAKu ry palkitsi tuottajapäivillä marras-
kuussa 2014 kulttuuritalo Valveen johtavan 
kulttuurituottajan katri tenetzin tAKun 
Vuoden tuottajana. tenetz työskentelee 
Valveella lastenkulttuurin parissa.

– Katri tenetz ansaitsee Vuoden tuottaja 
-palkinnon tuloksellisesta työstään lasten-
kulttuurin parissa sekä yleisestä kulttuuri- 
työstä Oulun alueella, espoon kulttuurijohtaja 
susanna tommila painottaa valintaperus-
teissaan. – Kulttuurityön tekeminen on 
haasteellista tämänhetkisessä taloudelli- 
sessa tilanteessa. On pyrittävä pysyviin  
prosesseihin, jotka luovat jatkuvuutta ja 
tuovat turvallisuutta ja pysyvyyttä myös 
heikommassa taloudellisessa tilanteessa. 
Kunnallinen kulttuurityö ja lasten kulttuuri-
toiminnan mahdollistaminen on tärkeää, 
pitkäjänteistä puurtamista, jonka tuloksista 
osa näkyy vasta vuosikymmenten jälkeen.

Katri tenetzin lastenkulttuurin vastuualuei-
siin kuuluvat mm. Valveen sanataidekoulu, 
Valveen elokuvakoulu, Lumotut sanat 
-sanataideviikot sekä useat kulttuuri- 
kasvatuksen hankkeet.

Oululainen soiva siili -musiikkiduo palkittiin 
vuoden 2014 Lastenkulttuurin valtionpalkin-
nolla. Ministeri Pia Viitanen jakoi palkinnot 
marraskuussa Helsingissä.

taiteen edistämiskeskuksen myöntämät 
Lastenkulttuurin valtionpalkinnot myönne-
tään tunnustuksena kolmen viimeksi kulu-
neen vuoden aikana tehdystä ansiokkaasta 
lastenkulttuurityöstä tai pitkäaikaisesta ja  
ansiokkaasta lastenkulttuuritoiminnasta.

oulun ylioppilasteatterin 
Historia yksiin kansiin 

Kulttuuritalo Valveen Valvenäyttämöä koti-
näyttämönään pitävä Oulun ylioppilasteat-
teri kokosi historiansa virstanpylväät yksiin 
kansiin. elokuussa 2014 julkaistu 50-vuotis-
historiikki on Oyt:n näköinen: se ei pönötä tai 
luettele liikaa vuosilukuja vaan keskittyy jäse-
nistöön ja ohjelmistoon. samalla siinä sivu-
taan politiikkaa, rahaa ja sen puutetta, esitys- 
ja harjoitustiloja, iltamia ja diskoteekkejä.

Historiikin on kirjoittanut kirjallisuu-
denopiskelija ja teatterin monitaitaja reija 
Glad. teoksen visuaalisesta ilmeestä vastaa 
graafinen suunnittelija ja kuvittaja riitta 
marjusaari.

Vuonna 1963 perustettu Oulun ylioppilas-
teatteri on vuosien varrella vakiinnuttanut 
asemansa Oulun harrastajateatterikentällä.  
toiminta on ollut ja jatkuu edelleen kokeile-
vana, innostuneena ja kaikille avoimena.

LyHyesti

sadat seikkailiJat valveella

syksyllä 2014 Valveen tiloihin avattiin lasten 
omatoiminen seikkailurata Valveseikkailu. 
radan ovat ideoineet ja toteuttaneet oululai-
nen Whatevergroup eli taiteilijat antti kaarle-
la ja antti kairakari sekä elisa raittila.

Valveseikkailu on mukaansatempaava  
salapoliisitarina ja toiminnallinen kierros, 
joka esittelee kulttuuritaloa ja sen historiaa 
tehtävärastien avulla. radan tarina kulkee 
eri aikakausissa ja on yhdistelmä faktaa ja  
fiktiota: mukana ovat niin Oulun poliisin  
ensimmäinen poliisimestari kuin taskuvaras  
sakari Pakarikin.

talon aukioloaikoina avoinna oleva seik-
kailurata on suunnattu noin alakouluikäisille 
mutta soveltuu nuoremmillekin, kunhan yksi 
mukanaolijoista on lukutaitoinen. Valveseik-
kailu on toiminut testiversiona julkiseen  
tilaan luotavasta seikkailuradasta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi konseptin kehittä-
miselle avustuksen syksyllä 2014. 

Kuva: Kati Valjus

lastenkulttuurin valtionpalkinto 
oululaiselle soivalle siilille

oulun taiteiden yö 7. kerran

– On hienoa saada näin korkea tunnustus 
työstään, kyösti salmijärvi ja markus lam-
pela iloitsivat kiitospuheessaan. 

– Lastenkulttuurin valtionpalkinto on tär-
keä palkinto. se on tärkeä meille, mutta tär-
kein se on lastenkulttuurille, lastenkulttuurin  
arvostukselle. Lastenkulttuurin kuuluu olla 
arvoasetelmassa samalla arvostuksen  
tasolla muiden kulttuurialojen kanssa.

Oulun taiteiden yötä vietettiin jo 7. kertaa 
elokuussa 2014. Kulttuuritalo Valve oli tai-
teiden yönä avoinna klo 24:ään saakka mo-
nipuolisen ohjelman merkeissä.

Kahvila Mintussa nähtiin illan aikana 
musiikki- ja tanssiesityksiä: lavalle 
nousivat mm. Kunni Kaspala & taiteen 
tuho, staalinin urut, tanssikoulu Cross 
Move Company sekä rommakko. Oulun 
sarjakuvakeskus järjesti kaikille avoimen 
lattiateippauspajan sekä lapsille ja nuorille 
suunnatun piirustuspöydän. Valveen eloku-
vateatteri studiossa nähtiin mm. 

Oulun elokuvakeskuksen ja iiK!-kauhueloku-
vafestivaalin elokuvanäytöksiä. Valvesalissa 
nähtiin osana Flow-sirkuksen esityssarjaa ja 
Oulun juhlaviikkoja salla Hakanpään nyky-
sirkusesitys PintA. Arto-taidelainaamo ja 
-myymälässä vietettiin laajennetun taide-
lainaamon ja sarjakuvagalleria!:ssa mikko 
jylhän thesis of evil -originaalit -näyttelyn 
avajaisia.
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week 37 toi 
valokuvataiteen 
poHJoismaisia 
HuippuJa ouluun

WeeK 37 on uusi pohjoismainen valokuva- 
taidetapahtuma, joka järjestettiin ensim-
mäistä kertaa Oulussa 12.–14.9.2014. tapah-
tuman järjesti Pohjoinen valokuvakeskus 
yhteistyössä nordic Photography network 
-verkoston kanssa. Kansainväliseen valo-
kuva-alan huipputapahtumaan osallistui 
valokuvataiteen ammattilaisia eri puolilta 
suomea, Pohjoismaita ja eurooppaa. 

WeeK 37 -tapahtuma käsitti mm. yhteis-
pohjoismaisen What’s up north? -valoku-
vanäyttelyn avajaiset Valveen gallerioissa, 
rahoitusta käsittelevän kansainvälisen valo-
kuva-alan seminaarin, nordic Photography 
network -verkoston kokouksen sekä taitei-
lijatapaamisia näyttely-yleisön ja näyttelyn 
pohjoismaisten taiteilijoiden kesken.

What’s up north? -näyttely toi Valvegalle-
riaan ja Pohjoisen valokuvakeskuksen gal-
leriaan yhdeksän pohjoismaisen taiteilijan 
teoksia. näyttelyn avasi Pohjoismaisen kult-
tuurirahaston johtaja karen Bue tanskasta.
näyttelykokonaisuuteen valitut taiteilijat  
käsittelevät teoksissaan pohjoista, pohjoisen 
maisemaa, elintapaa ja mentaliteettia ava-
ten samalla uusia näkökulmia sekä pohjoisen 
käsitteeseen että pohjoisen valokuvaan.  
näyttelyn kuratoi alla räisänen yhteistyössä 
nordic Photography networkin kanssa.

What’s up north? oli Pohjoisen valokuva-
keskuksen vuoden 2014 suosituin näyttely  
yli 5 000 kävijän yleisöllään. Vuonna 2015  
WeeK 37 järjestetään tukholmassa.
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tanssia ympäri vuoden

jojo – Oulun tanssin Keskuksen vuoden 2014 ohjelmistossa 
oli tuttuun tapaan monipuolinen ja monilajinen kansainvälinen kat-
taus tanssia. Valvesalissa nähtiin jojon omaa tuotantoa olevia teok-
sia, jojon residenssitaiteilijoiden teoksia sekä teosvierailuja ympäri 
vuoden. esitysten yhteydessä järjestettiin myös yleisökeskusteluja.

toukokuussa jojo toi yhteistyössä Oulun kaupunginteatterin 
kanssa tanssia myös Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalin 
ohjelmistoon Valvesaliin. Lisäksi 10.–14.9. järjestettiin tuttuun 
tapaan kansainvälinen Oudance-festivaali, joka tarjosi mielen- 
kiintoisten tanssiteosten lisäksi yleisölle myös mm. tanssi-aiheisia 
keskusteluja sekä tanssielokuvia yhteistyössä Oulun elokuvakes-
kuksen kanssa.

eyes in the Colours of the rain -teos nähtiin Oudance-festivaalilla.



kulttuuritalo valveen toimiJoita

tOiMijOitA 2014

•	 amanecerá
•	 amnesty international
•	 Balettikoulu sinikello
•	 Citydance
•	 Cross move Company
•	 elliots
•	 eläkeliitto oulun yhdistys
•	 Flamencoyhdistys  

Palo nuevo
•	 Flow
•	 HaHaHa dance school
•	 Huutomerkki
•	 iso ilo
•	 jojo – oulun  

tanssin keskus
•	 kaltio
•	 kulttuuriosuuskunta 

G-voima
•	 kulttuuripesula
•	 lasaretinväylän 

kulttuuriyhdistys
•	 liikkuva laulureppu
•	 limingan taidekoulu
•	 maaseudun sivistysliitto
•	 mannerheimin 

lastensuojeluliitto
•	 mielenvireys
•	 mieskuoro Huutajat
•	 myllytullin koulu
•	 north-Hill Country dancers
•	 nukketeatteri akseli klonk
•	 nuu-teatteriyhdistys
•	 oasBB
•	 omake
•	 oulun elokuvakeskus
•	 oulun esittävän taiteen 

koulu lenninsiipi
•	 oulun ilmailukerho
•	 oulun juhlaviikot
•	 oulun kameraseura
•	 oulun kansainvälinen 

lasten- ja nuortenelokuvien 
festivaali

•	 oulun kaupungin sivistys-  
ja kulttuuripalvelut

lisäksi kulttuuritalo valve on tehnyt vuoden 2014 aikana 
yhteistyötä lukuisten taiteilijoiden sekä yhdistysten ja 
järjestöjen kanssa.

tutustu lisää toimijoihin:

www.kult tuuriValVe.Fi

•	 oulun kaupunginteatteri
•	 oulun lippo
•	 oulun luistelukerho
•	 oulun lyseon lukio
•	 oulun lääketieteellinen kilta
•	 oulun musiikkijuhlat
•	 oulun musiikkivideofestivaalit
•	 oulun naisvoimistelijat
•	 oulun ruskayhdistys
•	 oulun sarjakuvaseura
•	 oulun seudun lausujat
•	 oulun seudun 

setlementtiyhdistys
•	 oulun taidekoulu
•	 oulun taidemuseo
•	 oulun taiji-seura
•	 oulun taiteiden Yö
•	 oulun taiteilijaseura -63
•	 oulun tilkkufröökynät
•	 oulun Voimisteluseura
•	 oulun yliopisto
•	 oulun Ylioppilasteatteri
•	 oulunsuun nuorisoseura
•	 oulu-opisto
•	 Pohjoinen valokuvakeskus
•	 Pohjois-Pohjanmaan 

kansanmusiikkiyhdistys
•	 Pohjois-suomen  

arkkitehdit saFa
•	 Pohjois-suomen katutanssi
•	 Proto Pohjois-suomen 

taideteolliset suunnittelijat
•	 sekakuoro kärpänen
•	 soiva siili
•	 suklaamaistelut
•	 suomen kulttuurirahaston 

Pohjois-Pohjanmaan rahasto
•	 suomen tanssistudiot
•	 suomen uniCeF
•	 suomi-Venäjä-seura
•	 taito Pohjois-Pohjanmaa
•	 tampereen yliopisto
•	 tanssiseura iso-o
•	 the irish Festival of oulu
•	 Whatevergroup
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talon 
aukiolotunnit

4 363

FestivaaleJa

9

tunnusLuKujA 2014
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kokonaiskäviJämäärä

271 625
291 761

333 569
360 111

elokuva-
näytöksiä

550

   15 henkilöä vakituisessa työsuhteessa 

  tuntipalkkaista työntekijää muissa  4  tehtävissä

  henkilöä alle vuoden mittaisissa 3  muissa tehtävissä
 
  

21  
tuntiopettajaa taidekasvatustehtävissä

  kulttuurialan harjoittelijaa 1 kk:n  29 mittaisessa kesätyössä

 11  oppilaitosharjoittelijaa

  tet-jaksolla  1   
  osa-aikaista henkilöä alle vuoden mittaisissa  5 taidekasvatustehtävissä

 89 yHteensä

konsertteJa

44
valveen alueellisia 

kulttuurituotantoJa

158

tanssiteatteri-
esityksiä

77
teatteri-
esityksiä

115

valvegalleria

11
poHJoisen valokuvakeskuksen 

galleria

16

sarJakuvagalleria!

10
kaHvila minttu

5

näyttelyJen 
määrä
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taikalamppu-toiminnan
lastenkulttuurin  käyntikerrat 

30 159

näyttelyJen 
käviJämäärä
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valvegalleria

poHJoisen valokuvakeskuksen  
galleria

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




