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Tarinariemua, yöjuttuja, unikertomuksia, sanataidepajoja, kesäkursseja, kirjailijavieraita, 
runoesityksiä, konsertteja…    

Jo yhdeksättä kertaa lasten ja nuorten sanataideviikot valloittaa Valveen 
 huhti– kesäkuussa. Tämän vuoden festivaali kietoutuu tummien tarinoiden ja olento-
jen ympärille, koska sanataideviikkojen ajaksi Valvegalleriaan rakentuu Kun yö värit-
tää -näyttely. Näyttely tarjoaa kävijöilleen elämyksellisen taidematkan yön salaperäi-
seen maailmaan.    

KAIKKI ALKAA LAUANTAINA 25.4.2015, jolloin vietetään sanataideviikkojen mu-
kaansatempaavaa avajaisjuhlaa. Tuosta päivästä alkaen Lumotut sanat kutsuu 
 kaikenikäiset sanataiteen ystävät mukaan moninaiseen festivaaliohjelmaan, jota on 
tarjolla kokonaiset kuusi viikkoa.    

SUNNUNTAIT ovat sanataideviikkojen ajan juhlapäiviä, jolloin Kun yö värittää -näyt-
telyssä on ohjelmassa kaikille avoin näyttelyopastus sekä muuta sanataideohjelmaa. 
Sanataideviikkojen teemakirjallisuutta on myytävänä festivaali-infossa.     

VIIKOILLA 19–22 Lumotut sanat tarjoaa ohjelmaa myös päiväkodeille, kouluille, ilta-
päiväkerhoille ja oppilaitoksille, kun Kun yö värittää -näyttelyssä järjestetään päivittäin 
maksuttomia tarinamatkoja, sanataidepajoja ja elämyksellisiä näyttelykierroksia.    

Valveen sanataidekoulu on koonnut festivaaliin liittyvän teemakirjallisuuspaketin, 
johon kuuluu reilu parikymmentä yöstä kertovaa kirjaa. Paketista löytyy kuvakirjoja, 
runoja, tarinoita ja romaaneja aivan kaikenikäisille. Jokaiseen kirjaan on suunniteltu 
sanataideharjoitusmateriaalia, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Harjoitukset 
löytyvät festivaalin uusilta nettisivuilta: www.lumotutsanat.fi.

Tapahtumat ovat kaikille avoimia, ja monet niistä ovat maksuttomia. Maksullisten 
esitysten hinnat on merkitty ohjelmaan, ja niihin saa lippuja Valveen lippumyymä-
lästä. Ennakkoilmoittautumista vaativien tapahtumien ilmoittautumisohjeet löytyvät 
tapahtumakuvauksen yhteydestä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Tapahtumapaikka
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
www.kulttuurivalve.fi

LUMOTUT SANAT VIE YÖN TARINOIHIN

Paras tapa aloittaa aamu on tietysti avajaiset! Yhdeksänsissä Lumotut sanat 
 -sanataideviikkojen avajaisissa juhlitaan kevätyötä ja öiden hauskoja, hurjia ja hur-
maavia tarinoita. Tervetuloa kaikki sanataiteen ystävät tunnustelemaan sanasadetta, 
kuuntelemaan petrolimännyn kuisketta tai kurkkaamaan varjoverhon taakse Kun yö 
 värittää -näyttelyyn.

Avajaisissa on ainutlaatuinen mahdollisuus tavata näyttelyn avainhenkilöt eli Väri-
nautit Annu ja Unna Autti. Juhlavaan ohjelmaan kuuluu muun muassa avajaisnau-
han leikkaus, Värinauttien tervehdys ja muita uttilaisia perinteitä sekä Kun yö värittää 
-satu! Tarjolla jäätelöä.

Samaan aikaan kahvila Minttuun avautuu sanataiteellinen Yön tiheydessä -näyttely, 
jossa on esillä oululaisten lasten sanataide- ja päiväkotiryhmissä syntyneitä otuksia 
ja tekstejä tummine tarinoineen.

SANATAITEELLISIA TYÖPAJOJA KLO 10.30–13.00
Piipahda juhlahumun lomassa Valveen ala-aulaan ja kahvila Minttuun avautuviin 
sanataiteellisiin työpajoihin. Luvassa yökyöpeleitä, supersankareita, sanavarastoja, 
tutkimusmatkoja, kummallisia viestejä, muodonmuutoksia ja unisia reseptikirjoja…    

KUN YÖ VÄRITTÄÄ -SATU KLO 11.00
Mikään ei näyttänyt tutulta. Mikään ei näyttänyt pimeässä siltä, miltä sen piti näyttää. 
Jotain oli tapahtunut. Minne kaikki värit olivat kadonneet?  Tule kuulemaan Annun ja 
Unnan kertomus kadonneista väreistä. Tarinassa selviää, miksi Annua ja Unnaa ei 
pelota pimeä, ei enää. (Kesto n. 25 min.)

VÄRINAUTTIEN MÖRKÖTREFFIT KLO 11.45–12.45
Millainen on ikioma mörkösi? Saatko houkuteltua sen esiin? Mörkötreffeillä tavataan 
mörköjä (aika kilttejä) ja askarrellaan omia. Työpajassa mörköihin tutustuttavat väri-
nauttisiskot Annu ja Unna Autti.

SANATAIDEVIIKKOJEN
AVAJAISJUHLA

la 25.4. klo 10–13
Valvegalleria ja kahvila Minttu
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Lipunmyynti
Valveen lippumyymälä
Avoinna ke–su klo 12–19
p. 08 5584 7575

Festivaalin ohjelmisto sekä 
sanataideharjoitukset
www.lumotutsanat.fi



Kurkkaa, avaa, kurota ja katsele. Piiloudu, kuuntele, kosketa ja väritä. Kun alkaa hämär-
tää, ilta taittuu yöksi ja pimeässä väreillekin tapahtuu jotain.

Kun yö värittää -näyttely avaa oven yön maailmaan. Elämyksellisessä näyttelyssä 
 etsitään kadonneita värejä ja tunnustellaan sanasadetta, kohdataan varjoja ja kesyte-
tään mörköjä yön äänien keskellä. Sana-, kuva- ja käsityötaidetta yhdistävässä näyt-
telyssä pääosassa ovat lasten kokemukset.

Elämyksellinen näyttelymaailma on Mona Paalasen ja Anni Pöyhösen käsialaa. 
Näyttely on rakennettu pääosin kierrätys- ja lahjoitusmateriaaleista. Se on nähty Ou-
lua ennen Hämeenlinnan ARXissa, Tampereen Rullassa, Espoon Pikku-Aurorassa ja 
Helsingin  Annantalolla.

Mitkä ihmeen Värinautit?

Värinautit Annu ja Unna Autti ovat värit-
tämisen asiantuntijoita. Värittämisellä 
tarkoitetaan tässä asiayhteydessä asioi-
den tarkastelua monesta näkövinkkelistä 
sekä elämyksellisyyteen pyrkimistä. 
 
Kun yö värittää -taidenäyttely perustuu 

samannimiseen satuun, jossa värinauttisisarukset Annu ja Unna Autti heräävät kes-
kellä yötä kotoaan ja huomaavat värien kadonneen. Tästä alkaa seikkailu läpi pimeän 
talon, jota varjot, möröt ja yö värittävät.
 
Paalanen ja Pöyhönen ovat kirjoittaneet ja kuvittaneet monta tarinaa Värinauteista ja 
Utista. Kun yö värittää -näyttely kertoo yhden tarinan Annun ja Unnan elämästä.

KUN YÖ VÄRITTÄÄ

VÄRINAUTTIEN MONIAISTINEN 
NÄYTTELY YÖN MAAILMASTA
la 25.4.–su 7.6.2015
Valvegalleria, Oulu
Vapaa pääsy

Avoinna kaikille ma–pe klo 12–20, 
la–su klo 10–20

Ryhmille myös ma–pe klo 8–12,
ryhmävaraukset p. 044 703 7546 tai 
valveen.taikalamppu@ouka.fi

Mona Paalanen ja Anni Pöyhönen    

Värinautit Annu ja Unna Autti ovat luokanopettajat Mona Paalanen  ja Anni  Pöyhönen. 
Luokanopettajakoulutuksessa Hämeenlinnassa tavanneet Paalanen ja Pöyhönen 
esiintyivät ensimmäisen kerran Värinautteina kesällä 2010 Hämeenlinnan Lasten-
taidefestivaali Hippaloilla. Tämän jälkeen he ovat työskennelleet Värinauttien vaat-
teissa juontajina, työpajaohjaajina, näyttelyoppaina, leikittäjinä, taidekasvattajina, 
 museopedagogeina, bloggaajina sekä uttilaisen maailman ja mielenmaiseman 
 rakentajina.    

Paalasen ja Pöyhösen monitaiteellisessa työskentelyssä yhdistyvät Annin sivuai-
neena opiskelemat kuvataide ja käsityötiede, sekä Monan sivuaineena opiskelema 
suomen kieli ja kirjallisuus.  Monitaiteellisuutta lisäävät kuvataiteen ja sanataiteen 
ohella myös Annin ammattitaito teatterista ja draamakasvatuksesta sekä molempien 
mielenkiinto ilmaisutaitoa ja käsitöitä kohtaan.
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Annu ja Unna ovat 
valmistuneet Värinauteiksi 
kirjekurssilla maailman 
tunnetuimmasta 
värinauttiopistosta, the 
Institute of Colournauts.
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Sunnuntai on koko sanataideviikkojen 
ajan juhlapäivä, jolloin Kun yö värittää 
-näyttelyyn voi tutustua elämykselli-
sellä näyttelykierroksella. Kierroksella 
eletään Värinauttien Annun ja Unnan 
tarina, jota varjot, möröt ja yö värit-
tävät. Näyttelymatkalla tutustutaan 
yhdessä taideteoksiin, seikkaillaan 
sanasateessa, kesytetään mörköjä, 
kuullaan petrolimännyn kuisketta ja 
kerrotaan itse.   

Kierroksen lomassa ja sen jälkeen näyttelyssä on mahdollisuus viipyä ja viihtyä joko 
itsekseen tai porukalla. Sanataidesunnuntaisin festivaali-infosta on mahdollista 
hankkia sanataideviikkojen teemakirjallisuutta myös omaan kotiin.

Mikä yökyöpeli olisit mielui-
ten? Jännittävä kissaeläin, 
perhonen tai lepakko? Vai 
yövartiossa seikkaileva po-
liisi tai pelastustyöntekijä? 

Pukeudu unelmiesi naa-
miaisasuun ja hiivi mu-
kaan Yökyöpeleiden taloon 
juhlimaan! Juhliin saa-
puu kunniavieraaksi itse 
 Yökyöpelit-kirjan ja  Pikku 
Kakkosen tv-sarjan luoja, 
runoilija Laura Ruohonen. Kirjailijatapaamisen jälkeen vauhtiin pääsevät Valveen 
sanataidekoulun 4–10-vuotiaat harrastajat esityksineen. Taustatunnelmia luo koko 
juhlan ajan äänitaiteilija Anssi Laiho. Illan jatkuessa juhlasali muuttuu elämystilaksi, 
jossa voi tuumailla, touhuta, kuunnella, keksiä, leikkiä ja viihtyä.

SANATAIDESUNNUNTAIT 

KUN YÖ VÄRITTÄÄ -NÄYTTELYSSÄ
26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5. ja 7.6. 

klo 15
Kesto: 30–45 min 
Valvegalleria
Vapaa pääsy, sopii kaikenikäisille

YÖKYÖPELIEN 
 NAAMIAISJUHLAT
 
to 7.5. klo 18 
Valvesali
Vapaa pääsy (nouda lippusi 
Valveen lipunmyymälästä)

Ihmetystä, silitystä, kikatusta, köröttelyä, sylittelyä. Lasten runoihin pohjautuva lempeä 
ja iloinen esitys tarjoaa toiminnallisuutta sekä aistielämyksiä, joiden kautta  pienet lapset 
pääsevät nauttimaan runoista yhdessä aikuisen kanssa.
 
Esityksen jälkeen katsojat pääsevät osallistumaan pienimuotoiseen työpajaan, jossa 
tutustutaan esityksessä käytettyihin esineisiin ja tehdään yhdessä rentouttavia ja hy-
vää mieltä tuovia harjoitteita.

Esiintyjät: Teatterin ja taidekasvatuksen ammattilaiset
Jenni Bergius ja Hanna Pulkkinen

PUPU  PAPU PÖÖ

TEATTERIA PIENIMMISTÄ PIENIMMILLE
3 KK:N IKÄISISTÄ VAUVOISTA
3-VUOTIAISIIN TAAPEROIHIN

la 9.5. klo 11, 12, 15 ja 16
Valvesali
Liput: 7 €, Valveen lippumyymälästä
Kesto: 40 min
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Julia Vuoren piirtämä Vuohi-hahmo seikkailee ympäri maailmaa tutustuen ihmisiin 
ja kulttuureihin. Pessi Levannon säveltämät ja Marjatta Levannon sanoittamat lau-
lut tempaavat mukaansa ihmeelliselle matkalle. Solisteina Vuokko Hovatta ja Pirjo 
Aittomäki, pianossa Pessi Levanto.

VUOHI JA KIINAN MUURIN 
MARATON

LASTENKONSERTTI
su 24.5. klo 16
Valvesali
Liput: 9 €, Valveen lippumyymälästä
Kesto: 45 min

Laura Ruohonen

HUHUU!
HUOMAA NÄMÄ  SANATAIDESUNNUNTAIT

3.5.  PUSUJUHLAT. Essi Kummun 
 Puhelias Elias. Harjoituspusuja - kirjan 
julkkarit. Tarjolla suklaasuukkoja!

17.5. HÄMÄRÄ TASKULAMPPU-
KIERROS. Tule mukaan oman 
taskulamppusi kanssa!

7.6. MÖRKÖTREFFIT. Mörkötref-
feillä tutustutaan mörköihin ja askar-
rellaan omia. Jos et päässyt mukaan 
avajaisissa, tule tänään!



ÄITIENPÄIVÄ 10.5.

Ihmekolmoset vauhdissa -konsertissa 
Orffit esittävät lempeitä ja lujia laulu-
jaan hyvän ja huonon tuurin taitekohdis-
ta. Äitienpäivää kunnioitetaan entistäkin 
väkevimmillä soolo-osuuksilla vilkasta 
yhteensoittoa unohtamatta!

Osa lauluista on tuttuja Pikku 
 Kakkosesta, mutta itse orkesteri on huo-
mattavasti telkkaria isompi ja kehnosti 
 kauko-ohjautuva.

Konsertissa kuullaan ainakin seuraavat 
huimapäiset teokset: Teippaaja, Hyvikset 
ja Pahikset, Rautahampaat, Nalle-blues 
ja tietysti Vahva mama!

Kimmo Ojala, laulu, kitarat
Matti Pollari, saksofonit, haitari, 
 huuliharppu ja laulu
Hannu Sepponen, cajon-rummut, laulu, 
kitara

IHMEKOLMOSET 
 VAUHDISSA 

KOKO PERHEEN KONSERTTI 
su 10.5. klo 16
Valvesali 
Liput: 9 €, Valveen lippumyymäläs-
tä
Kesto: 45 min

Lastenmusiikkiorkesteri Orffit

 
SANATAIDESUNNUNTAI 

KUN YÖ VÄRITTÄÄ -NÄYTTELYSSÄ 
su 10.5. klo 15 
Valvegalleria 
Vapaa pääsy 

Sunnuntai on koko sanataideviikkojen 
ajan juhlapäivä, jolloin Kun yö värittää 
-näyttelyssä on tarjolla kaikille avoin 
 elämyksellinen näyttelymatka.

Kahvila Mintussa pöytä notkuu herk-
kuja äitienpäivän kunniaksi. Tervetuloa 
nauttimaan mansikkakakkukahvit fes-
taritunnelmissa!   

Mansikkaleivos ja kahvi/tee/mehulasi 
5 € sekä muita herkkuja!

ÄITIENPÄIVÄN 
 KAKKUKAHVIT 
KAHVILA MINTUSSA
 
su 10.5. klo 14–16

Mikä on pimeän peitto? Miltä tuoksuu kesäyö? Miltä pelko kuulostaa? Minkä väristä on 
onni? Miltä kesäinen sanasade tuntuu? Millaisia unia kätkee sisäänsä uniteltta? Mikä tai 
kuka Varjo on? Tiesitkö, että männytkin osaavat kuiskia?

Tule etsimään vastauksia näi-
hin kysymyksiin Sanojen värejä 
- kesäleiriltä. Sanataideleiril-
lä keksitään ja kirjoitetaan, 
 höpötetään ja pidetään haus-
kaa. Leirin kotipesä on Valve-
gallerian Kun yö värittää -näyt-
tely, mutta sanoja, tarinoita ja 
runojen pätkiä löydetään myös 
 Sanataidevintistä ja ulkoa kau-
pungin puistoista. Sanataideleiri 
on tarkoitettu kaikille, jotka pi-
tävät kirjoista ja kirjoittamisesta 
sekä innostuvat tarinaseikkai-
luista.   

Lisätietoja: Valveen sana-
taidekoulun opettaja Minna 
 Mikkonen,  
minna.mikkonen@ouka.fi, 
p. 044 703 7541 

Ilmoittautuminen: 8.4. alkaen 
osoitteessa www.kulttuurivalve.
fi/sanataidekoulu 

Hinta: 35 euroa

SANOJEN VÄREJÄ

SANATAITEELLINEN 
 KESÄLEIRI 
9–12-VUOTIAILLE 
1.–4.6. klo 9–15 
Kulttuuritalo Valve
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Millaisia unia näkee kesäisenä päivänä, entäpä ukkosyönä? Mikä pelottaa ja naurattaa, 
mikä vihastuttaa ja rakastuttaa? Millaisin sävyin yö värittää maiseman, entä minne vievät 
varjoisat polut ja minne pääseekään pilviteitä pitkin?
 
Kuulemme ja kirjoitamme runoja ja tarinoita Kun yö värittää -näyttelyn inspiroimana. 
Kerromme juttuja esimerkiksi mielikuvitusmatkoista, pimeästä ja valosta, kuunte-
lemme hämärän ääniä ja haistelemme avaruuksien ilmoja. Sukellamme unimaail-
moihin ja löydämme matkakohteita öisiin maisemiin.
 
Kurssin ensimmäisen päivän vietämme Valvegalleriassa, ja viikonlopun ajaksi saat 
pieniä tehtäviä, joihin palaamme maanantain ja tiistain kurssipäivinä.
 
Lisätietoja: Valveen sanataidekoulun opettaja Minna Mikkonen, 
minna.mikkonen@ouka.fi, p. 044 703 7541

Hinta: 35 €

Ilmoittautuminen: 8.4. alkaen www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu

YÖMATKOJA JA 
 MIELIAVARUUSLENTOJA

SANATAITEEN 
 KESÄKURSSI 13–18-VUOTIAILLE
pe 5., ma 8. ja ti 9.6. klo 12–16
Kulttuuritalo Valve

Ilta on lumottu sanataidekoulun nuorten hur-
maavilla esityksillä ja kummikirjailija Kirsti Ku-
rosen kiinnostavilla ajatuksilla kirjallisuudesta 
ja kirjoittamisesta. Lumottu ilta huipentuu sana-
taidekoululaisten uunituoreen tekstiantologian 
julkaisemiseen sekä  Uinuva-yhtyeen runolliseen 
konserttiin.

Kirsti Kuronen
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KIRJALLINEN ILTA

NUORILLE JA AIKUISILLE 
pe 8.5. klo 18.30  
Valvesali  

Uinuvan musiikki on voimakasta, suomenkielistä, lyyristä poppia, jossa yhtyeen 
persoonallinen soundi yhdistyy vilpittömään tulkintaan. Uinuva on tullut tunnetuksi 
laulaja-lauluntekijä Heta Keskinarkauksen sävellyksistä Saima Harmajan runoihin. 
Yhtyeen tulkinnoissa yhdistyy runollisuus ja eleginen kauneudentaju sekä moni-
ilmeinen säestys. Tervetuloa tunnelmoimaan!
 
Heta Keskinarkaus, laulu
Sigurdur Rögnvaldsson, kitara
Mikael Myrskog, syntikat
Juho Kanervo, basso
Anssi Tirkkonen, rummut ja padit

UINUVA
 
LYYRINEN KONSERTTI 
SAIMA HARMAJAN 
RUNOISTA
pe 8.5. klo 20.30  
Valvesali  
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LUMOTTU ILTA PE 8.5.

Liput: 5 €, Valveen lippumyymälästä. Lippu 
sisältää sekä Kirjallisen illan klo 18.30 että 
Uinuvan konsertin klo 20.30.



Sykähtääkö sydämesi sanataiteelle? Kiinnostaako sinua sanataideryhmän ohjaaminen? 
Vai ohjaatko jo jossain päin omaa ryhmää, mutta tunnet itsesi toisinaan yksinäiseksi? 
Haaveiletko, että voisit puhua sanataideunelmista tai -kokemuksista jonkun kanssa? Pa-
latko innosta kuulla muiden sanataidekokemuksia? Vai oletko kenties vielä vailla omaa 
sanataideryhmää, mutta toivoisit saavasi sellaisen?

Sanataideohjaajakoulutus Lumo on kahden vuoden mittainen koulutus, joka kokoon-
tuu 1–2 koulutusviikonloppuna lukukaudessa. Lumon tarkoituksena on tuoda lasten, 
nuorten ja sanataiteen parissa työskenteleville (sekä omasta sanataideryhmästä 
haaveileville) tietoa, ideoita, elämyksiä ja vertaistukea.  

Huippusuosittu valtakunnallinen Lumo-koulutus on järjestyksessään jo viides ja 
se toteutetaan pääosin uusin sisällöin. Avajaisviikonloppuna 8.–9.5. koulutukses-
sa sukelletaan Lumotut sanat -sanataideviikkojen tunnelmiin. Perjantai-iltapäivän 
aloittaa runoilija Laura Ruohonen, jonka jälkeen koulutuksen avajaispäivä huipen-
tuu  Lumottuun iltaan. Lauantai vie osallistujat kirjalija Pauliina Vanhatalon mu-
kana kirjailijan kaksoiselämään sekä viihtymään Kun yö värittää -näyttelyn työpa-
jassa. Ensimmäisen koulutusviikonlopun koko ohjelmaan voi tutustua osoitteessa 
www. lumotutsanat.fi.

Ilmoittautuminen: 8.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu. 
Mukaan mahtuu 25 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Hinta: 50 € maksetaan ensimmäisen koulutuskerran jälkeen. Mukaan päässeille 
 ilmoitetaan viikon 17 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Valveen sanataidekoulun vastaava opettaja Kati Inkala, 
kati.inkala@ouka.fi, p. 044 703 7543

SANATAIDEOHJAAJAKOULUTUS LUMO 5

Kahvila Mintussa festari-infon kupees-
sa on mahdollisuus kirjallisiin kohtaami-
siin festivaalin kirjailijavieraiden kanssa. 
 Lumottujen sanojen signeerauspisteessä 
kirjailijat juovat kahvikupposensa seuraa-
vasti: 

su 3.5. klo 14.30 Essi Kummu
to 7.5. klo 19 Laura Ruohonen
pe 8.5. klo 20 Kirsti Kuronen
la 9.5. klo 17.15 Pauliina Vanhatalo
su 10.5. klo 14.30 Minna Mikkonen

Luovan kirjoittamisen harjoituksia kirjai-
lija Pauliina Vanhatalon opastuksessa. 
Mitkä ovat hyvän tarinan peruselementit? 
Etsitään ne yhdessä ja kirjoitetaan kerto-
mus! Työpaja ei vaadi aiempaa kokemusta 
luovasta kirjoittamisesta, mutta siitä ei ole 
luonnollisesti myöskään haittaa.

Ilmoittautuminen: 8.4. alkaen
www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu 
Hinta: 20 €

TARINATYÖPAJA

KIRJAILIJA PAULIINA VANHATALON 
SANATAIDEPAJA 12–18-VUOTIAILLE 
9.5. klo 14–17 
Kulttuuritalo Valve, tanssisali 1

K
uva: Sara A

hde

KOHTAA KIRJAILIJA

Lämmin haastatteluhetki esikoisikir-
jailija Minna Mikkosen kanssa. Tule 
kuulemaan Minnan kiitetyn esikois-
romaanin Kivenkerääjät syntyvaiheista 
ja keskustelemaan kirjoista ja kirjoit-
tamisesta. 

ILTAPÄIVÄHETKI KIR-
JAILIJAN KANSSA
9.5. klo 13.30–14
Kulttuuritalo Valve, tanssisali 1 

Suomen sanataideopetuksen seuran vuo-
tuinen kevätkokous järjestetään 9.5. klo 16 
 kulttuuritalo Valveella.

Seuran hallitus toivottaa lämpimästi terve-
tulleeksi sekä jo mukana toiminnassa olevat 
että uudet jäsenet! Voit liittyä jäseneksi paikan 
päällä – se kannattaa, jos sanataide innostaa 
ja sinua kiinnostaa olla osa valtakunnallisen 
seuran porukkaa!

Lisätietoja: pj. Riikka Linjama, 
riikka.linjama@gmail.com

Pauliina Vanhatalo

LIITY NYT SANATAIDEOPETUKSEN SEURAAN!
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Yön tiheydessä -näyttelyssä pääset tutustu-
maan hiljaisiin, hirvittäviin ja hämäräperäisiin 
yön eläjiin. Esiin astuvat he, joihin useimmat 
ihmiset eivät usko. Hämärän hetkeä rakasta-
vat hirviöt ja yökyöpelit uskaltautuvat nyt päi-
vänvaloon. Keitä he oikeastaan ovat ja mitähän 
he mahtavat pelätä? 

Yön tiheydessä kätkee sisäänsä myös päivällä 
päästä karanneita ajatuksia ja sanoja, salaisia 

koodikieliä ja monenlaisina hahmoina eläviä tunteita. Utuisessa yössä ne kuiskivat 
olemassa oloaan vain herkkäkorvaisimmille ja nyt näyttelyssä meille kaikille.

Sanataiteellisen näyttelyn yölliset tekstit ovat syntyneet sanataide- ja päiväkotiryh-
missä eri puolilla Oulua. Näyttelyn tarinat ovat saaneet alkunsa yön tunnelmia ku-
vaavien kirjojen pohjalta. Innoituksena ovat olleet Katri Kirkkopellon Pikku Pesu ja 
iso ikävä, Nina Haikon Mörön unisukat, Suna Vuoren ja Katri Kirkkopellon Hirveää, 
parkaisi hirviö -kuvakirja sekä Laura Ruohosen ja Erika Kallasmaan Yökyöpelit -ru-
nokirja.

YÖN TIHEYDESSÄ

LASTEN  SANATAITEELLINEN 
NÄYTTELY KAHVILA 
 MINTUSSA
la 25.4.–su 24.5. 

Valtionpalkittu, oululaisen lastenmusiikkikult-
tuurin lippulaiva Soiva Siili juhlistaa   20-vuotista 
taivaltaan Sarjakuvagalleria!:ssa. Tarjolla ku-
via, ääniä, tarinoita, seikkailuja ja tunnelmia 
matkan varrelta.

Näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä Soiva 
Siili ja Oulun Sarjakuvakeskus.

SOIVAN SIILIN 
JUHLANÄYTTELY

to 30.4.–ti 9.6. klo 10–20
Kulttuuritalo Valve,  Sarjakuvagalleria!

Avajaiset  to 30.4. klo 11

K
uva: Juuso H

aarala

Esko Heikkilä sekä Soivat Siilit Kyösti  Salmijärvi ja 
Markus Lampela
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LUMOTUT SANAT – LASTEN JA NUORTEN 
SANATAIDEVIIKKOJEN TUOTANTO

Taiteellinen johto
Kati Inkala, Anna Anttonen

Tuottajat
Katri Tenetz, Pauliina Eronen

Tuotantoassistentti
Maaria Rousu

Näyttelysihteeri
Jaani Föhr

Tuotantosihteeri
Armi Jylhänniska

Sanataideopettajat
Kati Inkala, Anna Anttonen, Minna 
Mikkonen ja Hanna Tuomala

Harjoittelijat ja projektityöntekijät
Eeva Pohjola, Inka Kuivamäki, Jenni 
Kynkäänniemi, Jenni Lindvall, Matti 
Ailisto ja Tatu Mustonen

Käsiohjelman kuvitus
Karoliina Pertamo

Graafinen suunnittelu
Juuso Haarala

Yhteistyökumppanit
Asema, Karisto, Kirjapaja, Kumiorava, 
Lasten Keskus, Maahenki, Minerva, 
Otava, Oulun sarjakuvakeskus, Soiva 
Siili, Suomen sanataideopetuksen 
seura, Suuri Kurpitsa, Tammi, 
Tarinavintti, WSOY

www.lumotutsanat.fi

MUUT NÄYTTELYT

SANOJA
 VA LV E E N  S A N ATA I D E K O U L U N  B L O G I
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www.sanataidesanoja.fi


