
Kulttuuria!
-vinkkejä ikäihmisille Oulun kaupungin kulttuuripalveluista

Meillä Oulussa on tarjolla kulttuuripalveluita, jotka tuovat 
elämyksiä ja ajattelemisen aihetta! Tästä esitteestä 
voit poimia juuri sinua kiinnostavat vinkit Oulun 
kulttuuripalveluiden tarjonnasta keväälle ja kesälle 2023. 
Oletko esimerkiksi kuullut Valveen galleriakierroksista 
tai kirjaston lukupiireistä? Keväällä voit myös lähteä 
vaikka Luupin tiedetansseille tai Oulu Sinfonian 
vappukonserttiin. Teatterin uudessa Tarinoiden taikaa 
-tilaisuudessa pääset itsekin tarinoimaan. Haukiputaan 
Teatterikuopan monipuolinen esitystarjonta voi puolestaan 
yllättää kokeneenkin kulttuurin ystävän. Voihan olla, 
että löydät itsellesi tänä keväänä tai kesänä aivan uuden 
kulttuurikokemuksen!
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Koe yhdessä 
tarinoiden maailma 
Lukeminen on aina mukavaa, mutta 
yhdessä se on vielä mukavampaa! 
Yhdeksässä eri Oulun kirjastossa 
järjestetään keväällä lukupiirejä, joihin 
kaikki ovat tervetulleita. Lukupiiriin 
pääset esimerkiksi Oulunsalossa, 
Rajakylässä, Tuirassa ja Ylikiimingissä. 

Lisäksi voit osallistua kolmeen muuhun  
lukupiiriin: verkkolukupiiriin osallistut netin välityksellä, 
kun taas Oulu-lukupiiri tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
oululaisten kirjailijoiden teoksiin sekä Ouluun sijoittuviin 
kirjoihin. Mikäli olet taiteen ystävä, Taidemuseon kirjaklubissa 
pääset tutustumaan museossa meneillään olevaan näyttelyyn 
sekä keskustelemaan näyttelyihin liittyvistä kirjoista. 

Tervetuloa lukemaan ja keskustelemaan kirjoista yhdessä! 

Kirjaston 
keskitetty 

asiakaspalvelu: 
08 5584 7337

Tarkista kevään lukupiirien 
kokoontumisajat ja -paikat 
kirjaston kotisivuilta: 
ouka.fi/oulu/kirjasto/lukupiirit

KUVA KATI VALJUS

http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/lukupiirit


Oulu Sinfonia 
– elämys edessäsi! 
Konsertoimme viikoittain 
Oulun Musiikkikeskuksen 
Madetojan salissa. 
Sinfoniakonserttien lisäksi 
ohjelmistoon kuuluvat 
monimuotoiset rytmimusiikin 
konsertit, elokuvakonsertit 
ja koko perheen konsertit. 

Keväällä 2023 voit nauttia esimerkiksi italialaissäveltäjien 
pirskahtelevan aurinkoisesta musiikista, Ennio Morriconen 
elokuvasävelistä tai kuplivan hauskasta vappukonsertista Iiro 
Rantalan, Aku Hirviniemen ja Lotta Kuusiston kanssa. 

Meille voit tulla yksin, ystävän kanssa tai isommallakin 
porukalla. Konserttikäyntiin voit yhdistää herkkuhetken 
Ravintola Preludissa. Madetojan salin permannolle on 
esteetön pääsy. Infrapuna-äänensiirtojärjestelmä kattaa 
koko katsomoalueen, ja naulakkopalvelun henkilökunnalta 
saat vastaanottimen sekä kaulasilmukan.

Edulliseen eläkeläishintaan voit ostaa niin 
kausikortin, minisarjan kuin kertaliputkin. 
Liput myy Ticketmaster sekä Madetojan 
salin lippukauppa, joka on avoinna Oulu 
Sinfonian konserttipäivisin klo 11–19.30.  
Yli 20 henkilön ryhmävaraukset osoitteesta 
oulusinfonia@ouka.fi tai p. 044 703 7220. 
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Teatterikuoppa antaa 
elämyksiä ja hyvää mieltä 

Haukiputaalla sijaitseva Teatterikuoppa on Oulu-opiston 
ylläpitämä kulttuurin monitoimitalo, jonka esteettömät 
tilat tarjoavat sinulle mainiot puitteet uusille elämyksille. 
Katsomossa on varattuna neljä pyörätuolipaikkaa niitä 
tarvitseville sekä istumapaikat saattajille. Pitempien 
esityksien väliaikaa siivittävät makoisat kahvit ja virvokkeet.
 
Ohjelmatarjonta muodostuu teatteri-, tanssi- ja musiikki-
esityksistä sekä stand-up esiintyjistä. Lavalla näet niin 
pitkänlinjan ammattilaisia, harrastajia kuin vierailijoita 
eri puolilta Suomea. Äläkä unohda Kaikukorttia, sillä saat 
maksuttomia pääsylippuja myös Teatterikuopan esityksiin! 

TULOSSA KEVÄÄLLÄ

Musiikkiteatteri Käsi kädessä 11.2. klo 18 sekä Remakkaa 
Haukiputaalla! Stand up -koomikot Iikka Kivi ja Tomi Haustola 
17.2. klo 19 sekä Senioriteatterin tanssijalkaa nostattava 
tapahtuma huhtikuussa. 

www.teatterikuoppa.fi 
Revontie 45, 
90830 Haukipudas

KUVA JENNI METSO

www.teatterikuoppa.fi


Kulttuuritalo Valve on kulttuurin keskus, jossa on nähtävää 
ja koettavaa kolmen gallerian, kahden esityssalin ja yhden 
elokuvateatterin täydeltä. Lisäksi Valveelta löytyy lukuisia 
harrastusmahdollisuuksia.  

TUTUSTU NÄYTTELYIHIN KULTTUURITALO VALVEELLA 

Opastetut näyttelykierrokset kulttuuritalo Valveen korttelin 
gallerioissa jatkuvat taas keväällä kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 17. Kierros lähtee Valveen ala-aulasta, ja 
kulkee meneillään olevissa näyttelyissä. Kierroksen kesto on 
noin 1 tunti. Kevätkauden 2023 kierrokset ovat 16.2., 16.3., 
20.4., 25.5. ja 15.6. Tervetuloa tutustumaan näyttelyihin ja 
kuulemaan tarinoita teosten takaa! 

Kulttuuritalo Valveen galleriat ovat avoinna joka päivä klo 
10–20 ja niihin on vapaa pääsy. 

Kulttuuria talon 
täydeltä!   

www.kulttuurivalve.fi 
Kulttuuritalo Valve, 
Hallituskatu 7

KUVA ARI HALONEN

www.kulttuurivalve.fi


Lämpimästi 
tervetuloa teatteriin 
viihtymään!  

Eläkeläisliput 
2–4 euroa 

normaalihintoja 
edullisemmin. 
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Tule teatteriin yksin, kaksin, porukalla 
tai vaikka lapsenlapsen kanssa. Keväällä ensi-illassa 
Pienen hauen pyydystys ja Kuolema Venetsiassa. 
Ohjelmistossa myös Patriarkka, Peter Pan menee pieleen, 
Vanhempainilta sekä Diiva.  



KEVÄÄN ENSI-ILLAT 

•  Pienen hauen pyydystys  
11.3. suurella näyttämöllä  
34–36 €  

• Kuolema Venetsiassa  
10.3. pienellä näyttämöllä 
29 €   

Ohjelmistossa myös 
Patriarkka 35 €, 
Peter Pan menee pieleen 
35 € ja  Vanhempainilta 29 €.  

Ryhmien teatterikierrokset:  
anna.luonuansuu@ 
oulunteatteri.fi  

Teatterin lipunmyynti 
(Kaarlenväylä 2) palvelee 
keskiviikosta lauantaihin 
kello 12–19.  
p. 0300 472 333 (0,51 €/min 
+ pvm)  
myyntipalvelu@ 
oulunteatteri.fi  

www.oulunteatteri.fi  

TARINOIDEN TAIKAA!   
- Kahvia ja kulttuuria 
ikäihmisille  

Lämpimästi tervetuloa 
keskiviikkona 15.2. klo 13 
tai torstaina 13.4. klo 13 
Oulun teatterin suuren 
näyttämön lämpiöön 
ikäihmisten Tarinoiden 
taikaa! -kahveille. Tule 
tarinoimaan, kuulemaan 
uusista ikäihmisille 
suunnatuista ideoista 
ja kehittelemään niitä 
yhdessä eteenpäin. 
Luvassa on mukavaa 
yhdessäoloa hyvien 
pullakahvien kera.  

Liput 5 € (sis. tarjoilu) 
teatterin lipunmyynnistä 
ja Ticketmasterin 
verkkokaupasta.

KUVA KAISA TIRI

www.oulunteatteri.fi


Rakastu tieteeseen, 
taiteeseen ja historiaan! 
Museo- ja tiedekeskus Luupin senioriklubi tarjoaa 
yli 60-vuotiaille osallistavaa ja virkistävää toimintaa, 
mistä vastaavat vuorollaan Oulun taidemuseo, Pohjois-
Pohjanmaan museo, Tiedekeskus Tietomaa, Kierikkikeskus 
ja Turkansaari. Mukaan pääsee kunkin kohteen pääsylipun 
hinnalla (eläkeläislippu), Museokortilla tai Kaikukortilla. 

ks. tapahtumat: www.luuppi/senioriklubi

Ilmoittautuminen 
senioriklubin postituslistalle: 
sampo.puoskari@ouka.fi 

Senioriklubi 
– elämyksiä 
ikäihmisille 
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https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/luupin-senioriklubi


KEVÄÄN JA KESÄN NÄYTTELYT Oulun taidemuseo: 

11.2.–6.8.2023  Riitta-Alina Helevä: Lauluni 
11.2.–6.8.2023  Martti Tarvainen: Nähdä ja eläytyä  
25.2.–28.5.2023  Tahto ja taito – 1900-luvun alun taiteilijanaisia 
7.–19.3.2023 Siivoojat The Cleaners 
17.6.2023–7.1.2024 Vuodenajat meissä 
– teoksia Suomalaiset taidesäätiöt ry:n kokoelmista

Senioreiden Tiedetanssi-
tapahtuma tulee taas! 
La 29.4.2023 klo 10-14 
Tiedekeskus Tietomaassa. 

Ohjelmassa tietoiskuja  
ikääntymisen vaikutuksesta tasa-
painoon ja tanssin vaikutuk-
sesta hyvinvointiin. Tarjolla on 
tasapainotestejä ja tasapaino-
harjoituksia sekä tutustumista 
GeroFIT-koulutukseen ja kioski-
keskusteluja.

Arkkitehtuurin ja 
muotoilun seniori-
tapahtuma 
Pikisaaressa   
29.4.2023 klo 13-16 
Muotoilukeskus Proto, 
Pikisaarentie 17 

Eläinten jäljillä 
-näyttely 
Tietomaassa 
2.3.2023-31.7.2023 

Dinosauria
-näyttely 
SuperParkissa: 
23.1.2023-28.4.2024 

Pohjois-Pohjanmaan 
museo 
Vapaa sisäänpääsy vuo-
den 2023 loppuun asti.
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Oulussa on käytössä 
Kaikukortti tiukassa 
taloudellisessa 
tilanteessa oleville!    

Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia sisäänpääsyjä 
kulttuuritapahtumiin ja -paikkoihin sekä kursseille. 
Kortti on henkilökohtainen ja maksuton. Sen avulla 
saavat sisäänpääsyn myös kortinhaltian alle 16-vuotiaat 
lapset ja lastenlapset. Kortin voivat saada tiukassa 
taloudellisessa tilanteessa olevat henkilöt korttia jakavista 
hyvinvointipalveluiden tai muiden palveluiden yksiköistä. 
Tutustuthan lisätietoihin Kaikukortin nettisivuilla!

Lisätietoja: 

https://www.ouka.fi/oulu/
kulttuuri-ja-kirjastot/kaiku-
kortti

https://www.facebook.com/
oulunkaikukortti

kaikukortti@ouka.fi

KUVA VEERA UUTINEN

https://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kaikukortti
https://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kaikukortti
https://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kaikukortti
https://www.facebook.com/oulunkaikukortti
https://www.facebook.com/oulunkaikukortti


Kulttuurikummina 
tuot iloa muille!    

Kulttuurikummit ovat kulttuurin harrastajia tai 
ammattilaisia, joilla on jonkin taiteenalan osaamista ja 
halua viedä sitä ikäihmisille hoiva- ja palvelukoteihin. 
Toiminnassa voivat olla mukana niin ryhmät kuin 
yksittäiset ihmiset. Kummit esiintyvät, vetävät 
taidetoimintaa ja järjestävät vaikka näyttelyitä. Kummeille 
on tarjolla yhteistä virkistystoimintaa ja koulutuksia.  

Harrastatko kirjallisuutta? Kirjaston kanssa olemme 
kouluttamassa halukkaita kulttuurikummeja 
lukutuokioiden pitäjiksi. Kummiksi voivat ryhtyä erilaiset 
osaajat. Onko sinulla on osaamista vaikka kukka-
asetelmien tekoon tai soitat jotain instrumenttia? Jos 
kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä. Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja:  

www.kulttuurivalve.fi/
kulttuurikummit

kulttuurikummit@ouka.fi

KUVA OULUN KAUPUNKI

www.kulttuurivalve.fi/kulttuurikummit
www.kulttuurivalve.fi/kulttuurikummit


Oulu on vuoden 
2026 Euroopan 
kulttuuripääkaupunki

Lisätietoja: 

www.oulu2026.eu
Facebook: Oulu2026 European Capital of Culture 
Twitter: Oulu2026 Official 
Instagram: Oulu2026 Official 
Email: Oulu2026@ouka.fi

Oulu on vuoden 2026 
Euroopan kulttuuri-
pääkaupunki teemalla 
kulttuuri-ilmastonmuutos. 
Kulttuuri-ilmastonmuutos 
yhdistää kulttuuria, taidetta 
ja teknologiaa yllättävälläkin 
tavalla, luo kohtaamisia ja 
synnyttää vuorovaikutusta. 
Oulun lisäksi toiminnassa 
mukana on 38 pohjoisen 
Suomen kuntaa. 

Tuomme kulttuuria ja 
taidetta lähelle jokaista ja 
jokaisen arkea. Oulu2026:n 
sydän on kulttuuriohjelma, 

josta jokaiselle löytyy 
mielekkäitä sisältöjä ja 
osallistumistapoja! Kulttuuri-
ilmastonmuutoksen kautta 
Oulusta tulee parempi paikka 
elää ja rakastaa. Kaupunki 
sykkii luovuutta, houkuttelee 
vierailijoita ja pitää kiinni 
asukkaistaan. Kulttuuri lisää 
hyvinvointia.   

KUVA MARIA LAX

http://www.oulu2026.eu

