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LUMOTUT SANAT – LASTEN JA NUORTEN 
SANATAIDEVIIKKOJEN TUOTANTO

Taiteellinen johto Kati Inkala ja Anna Anttonen
Tuottajat Katri Tenetz ja Pauliina Eronen
Tiedotus Maaria Rousu
Tuotantosihteeri Armi Jylhänniska
Tuotannon assistentti Tiina Paaso
Sanataideopettajat Timo Harju, Ainokaisa Veteläinen, Mari Hakala, Anna Kivari ja Inka 
Kuivamäki
Festivaalijuliste ja -ohjelman kuvitus Satu Kontinen
Graafinen suunnittelu Sara Ahola
Projektityöntekijät ja harjoittelijat Mira Pirttisalo, Milla Pulska, Saara Punkeri, Henna 
Parviainen, Katri Hurskainen, Anna-Lydia Kopperoinen ja Siina Sipilä
Yhteistyökumppanit Oulun Elokuvakeskus, Oulun kaupunginkirjasto, Oulun sarjakuva-
keskus, Valveen elokuvakoulu, Oulun yliopisto, kahvila Konst o. Deli, Soiva Siili, Myllylahti, 
Schildts & Söderströms, Otava, Tammi, WSOY, Teos
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

www.lumotutsanat.fi

LIPUNMYYNTI
Valveen lippumyymälä
avoinna ke–su 12–19
p. 08 5584 7575
ja ticketmaster.fi (+ toimituskulut)

TAPAHTUMAPAIKKA
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
www.kulttuurivalve.fi
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Lämpimästi tervetuloa!

Anna Anttonen ja Kati Inkala

Lumotut sanat -sanataideviikkojen

taiteelliset johtajat 

Lumotut sanat sukeltaa suomalaisen kirjallisuuden uniin

Näyttelyelämyksiä, kirjailijavieraita, sanataidepajoja, kirjakuvituksia, tarinamatkoja, kirjoi-
tuskursseja, taiteilijatapaamisia, runoja, konsertteja ja pop up -kirjakauppa.

Tänä keväänä Lumotut sanat on unien polkuja, unelmakudoksia ja elämyksellisiä tor-
kahduksia. Festivaalin päätuotantona Valvegalleriaan kasvaa Unikudelmia: ikioma, uusi 
näyttelymme suomalaisen kirjallisuuden unista ja unelmista. Unikudelmien maailmas-
sa voi astua kirjojen kansien sisäpuolelle, unien toiseen todellisuuteen. Valtava näyttely 
oli itsekin kauan kuin utopistinen unelma, josta haaveilu alkoi liki vuosikymmen sitten. 
Valmis näyttely kertoo 30 upean suomalaisen kirjan tarinoita ja on kymmenien teosten, 
taiteilijoiden ja tekijöiden vuoropuheluna punoutunut ihmeellinen kudelma. 

Unikudelmille on omistettu kokonaan oma osionsa festivaalin käsiohjelmassa. Se löytyy, 
kun kääntää tämän esitteen toisinpäin. 

Sanataiteen huikeat 12 juhlaviikkoa alkavat lauantaina 22.4., jolloin vietetään Lumot-
tujen sanojen ja Unikudelmia-näyttelyn avajaisjuhlaa. Avajaisista alkaen sanataideviikot 
kutsuu kaikenikäiset kirjojen ystävät mukaan monipuoliseen ohjelmaan, joka jatkuu sy-
dänkesään saakka.

Sanataidesunnuntait ovat juhlapäiviä, jolloin Unikudelmia-näyttelyssä on ohjelmassa 
kaikille avoin näyttelyopastus ja tarinatuokio. Myös iso osa festivaalin muusta ohjelmas-
ta on sijoitettu sunnuntaipäiville, jotta perheillä olisi mahdollisuus osallistua ohjelmaan 
yhdessä. 

Viikoilla 18–22 sanataideviikot tarjoaa valtavasti maksutonta ohjelmaa päiväkodeille, 
kouluille, iltapäiväkerhoille, oppilaitoksille ja kaikenlaisille muillekin ryhmille, kun Uni-
kudelmia-näyttelyssä järjestetään päivittäin tarinamatkoja, sanataidepajoja ja näyttely-
opastuksia. Valveen sanataidekoulu on laatinut jokaiseen Unikudelmia-näyttelyn kirjaan 
sanataideharjoitusmateriaalin, joka on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä.
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SANATAIDEVIIKKOJEN AVAJAISJUHLA 22.4.

Kello kymmenen torkahdetaan juhlauneen! Lumotut sanat avaa ovensa ja kutsuu juuri 
sinut ihmeelliselle matkalle Unikudelmia-näyttelyn maailmaan. Näyttelyn taiteilijatiimi 
on valmiina kertomaan tarinansa. Uninen teema jatkuu kahvila Konst o. Delissä, jossa on 
esillä Ville ja Aino Tietäväisen kirjakuvituksia teoksesta Vain pahaa unta.

Valvesalin lämpiössä sekä sarjakuvagalleriassa leikkikavereita odottelee puolestaan 
pienten sanataiteilijoiden ikioma Riimikissan kotikolo. Avajaisissa aukeaa myös festivaa-
lin oma kirjakauppa Kirjava sekä Oulun kaupunginkirjaston pop up! Ota siis kirjastokortti 
mukaan ja voit lainata tai ostaa sanataideviikkojen teemakirjoja kotiin asti.

la 22.4. klo 10–13
Valvegalleria ja kahvila Konst o. Deli
Vapaa pääsy

Konst o. Delin 
keittolounas 

klo 11–13
7,5/5 €

kuva: N
oora Välikoski

SANATAITEELLISIA 
TYÖPAJOJA KLO 10.30–13

Piipahda juhlahumun lomassa Valveen ala-aulaan 
ja kahvila Konst o. Deliin avautuviin sanataidepajoi-
hin. Luvassa muun muassa unilankakudelmia, pai-
najaisten reseptejä, Nukkumatin seikkailurata sekä 
karhujen talviunipostia.
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Konst o. Delin 
keittolounas 

klo 11–13
7,5/5 €

TEATTERI AKSELI KLONK ESITTÄÄ AVAJAISJUHLAPÄIVÄNÄ 

klo 11 MINÄ NÄEN KORVILLANI 
Minä näen korvillani perustuu afrikkalaiseen satuun Sokea mies ja metsästäjä. Se on 
hurmaava välineteatteriesitys hyväsydämisyydestä ja rehellisyydestä. 
3–103-vuotiaille, 30 min, ohjaus Janne Kuustie, roolissa Anu Enqvist.

klo 13 TUULENTAITTAJA
Tuulentaittaja perustuu Lauri Hirvosen samannimiseen kirjaan. Se on kepeä ja kirjava 
esitys kaikille, joilla on unelmia ja pelkoja. Esitys näyttää kekseliäästi, kuinka kaaoksesta 
löytyy kauneutta ja kierrätettävät materiaalit saavat uuden, yllätyksellisen elämän.
3–103-vuotiaille, 30 min, ohjaus Anu Enqvist, roolissa Sirpa Grip.

klo 15 MYTTYNÄ MATTONA
Myttynä mattona on suomalaisiin kansanrunoihin perustuva vauvateatterinäytelmä. 
O–100-vuotiaille, 25 min, ohjaus Janne Kuustie, rooleissa Anu Enqvist ja Sirpa Grip.

VALVENÄYTTÄMÖ LA 22.4.
Liput 7,5 €
Lisätietoa esityksistä: www.akseliklonk.fi

POP UP -KIRJAKAUPPA KIRJAVA 22.4.–11.6.2017

Tule tekemään kevään parhaat kirjalöydöt sanataideviikkojen omasta pop up -kirjakaup-
pa Kirjavasta! Tarjolla kuvakirjoja, lastenromaaneja, satuja, runoja, nuorten ja aikuisten 
proosaa, tietokirjoja – kaikkea! Kirjavalikoimassa painottuu sanataideviikkojen tämän 
vuoden teemakirjallisuus, mutta joukosta löytyy myös kirjahelmiä menneiltä vuosilta.     

Kirjakauppa on avoinna sanataideviikkojen tapahtumien aikana. Tarkemmat aukioloajat 
löytyvät verkkosivuilta www.lumotutsanat.fi
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FESTIVAALIN NÄYTTELYT
UNIKUDELMIA 
Näyttely suomalaisen kirjallisuuden unista ja unelmista
22.4.–16.7.2017
Valvegalleria
Vapaa pääsy

Avoinna kaikille ma–pe klo 12–20, la–su klo 10–20
ryhmille myös ma–pe klo 8–12
Heinäkuussa avoinna ke–su klo 12–20
Ryhmävaraukset p. 050 4118 193 / valveen.taikalamppu@ouka.fi

Unikudelmia on näyttely yöllä ja päivällä kiinni saaduista unista ja unelmista. Se on mo-
niaistinen taideseikkailu, joka rakentuu kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteosten sekä 
upeiden uutuuskirjojen ympärille. Elämyksellisessä näyttelyssä on mahdollisuus tutkia 
kirjallisuutemme monia unentuojia sekä kummia, kauniita ja kauheita unia, joihin he 
nukkujia saattelevat. Näyttelymaailmassa on esillä myös lisäksi mielenkiintoinen kat-
taus suomalaisten nykytaiteilijoiden teoksia, jotka kietoutuvat mukaan näyttelyn koko-
naistarinaan.

Lue lisää 
Unikudelmista

ohjelman
kääntöpuolelta!
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NUNNU
Tarinatuokio Unikudelmia-näyttelyssä
klo 15
kesto n. 20 min

Nunnu nukuttaa, Hoppu herättää ja Möksö möksöttää. He ovat tärkeitä ja kiireisiä hen-
kilöitä, sillä kaikki haluavat joskus nukkua, herätä ja möksöttää. Ja kiire heillä on tä-
näänkin, sillä Nunnu on unohtanut professori Prillin päivänokoset. Matkalle kohti Prillin 
torkkuja mahtuu niin kadonnut haukotushuiska, ystävällisiä Hepsunkepsuja kuin huima 
hulihopperilentokin. Tarinatuokio perustuu Oili Tannisen iki-ihanaan klassikkokirjaan 
Nunnu.

SANATAIDESUNNUNTAIT UNIKUDELMIA-NÄYTTELYSSÄ
23.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6. ja 11.6. 
klo 15
Vapaa pääsy, sopii kaikenikäisille

OPASTETTU KIERROS 
Unikudelmia-näyttelyssä
klo 15.20
kesto n. 25 min

Tervetuloa unien maailmaan! Opastettu kierros alkaa valvemaailmasta, jossa huijarisän-
kykauppiaan antiikkisänky on tyhjillään mutta Uppiksen talviunipesästä kuuluu tuhinaa. 
Jossain on unenraja, jonka kautta pääsee suloisten unien Haaverantaan sekä ihmeelli-
seen unien kirjastoon. Aaverannan painajaisista jokainen voi etsiä omasta mielestään 
kaikkein kauheimman. Onneksi painajaisen voi kesyttää, jos tietää oikean tuutulaulun. 
Lopuksi Tähtisumu kuljettaa näyttelyvieraat takaisin valvemaailmaan. Siellä Nukkuma-
tin veli, Valve-Ville, on jo valmiina herättämään nukkujia uuteen päivään.

Sanataideviikoilla sunnuntait ovat juhla-
päiviä, jolloin Unikudelmia-näyttelyssä 
on tarjolla Oili Tannisen rakastettuun 
Nunnu-kirjaan perustuva tarinatuokio 
sekä opastettu näyttelykierros. Avoinna 
on myös pop up -kirjakauppa Kirjava, 
josta voi hankkia sanataideviikkojen tee-
makirjallisuutta kotiin. 



8

VAIN PAHAA UNTA
Aino ja Ville Tietäväisen kuvitusnäyttely
22.4.–16.7.2017
kahvila Konst o. Deli
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti
Vapaa pääsy

Pienen Ainon unissa Pörrö on kadonnut, korkokenkäiset jättiläispuput ajavat takaa metsässä 
tai isi on muuttunut pelkäksi mustaksi ääriviivaksi.

Aino ja Ville Tietäväisen Vain pahaa unta (WSOY 2013) syntyi isän ja tyttären yhteisenä 
projektina, jossa pahat unet piirrettiin paperille. Tuloksena oli kirja, jossa on sarjakuvia, 
lapsen painajaisistaan tekemiä piirroksia, kuvituskuvia ja tietokirjan elementtejä. Aikui-
sen ja lapsen yhdessä luettava kirja auttaa painajaisten kohtaamisessa. 

Ville Tietäväinen (s. 1970) on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hän 
on koulutukseltaan arkkitehti. Tietäväisen albumi Näkymättömät kädet palkittiin Sarja-
kuva-Finlandia-palkinnolla vuonna 2011. Vain pahaa unta oli ehdolla Finlandia Juniorin 
saajaksi vuonna 2013 ja Pohjoismaisen neuvoston lasten ja nuorten kirjallisuuspalkin-
non saajaksi vuonna 2014.

Kuva: aukeama kirjasta Vain pahaa unta



9

Kuva: aukeama kirjasta Vain pahaa unta

RIIMIKISSAN KOTIKOLO 
22.4.–8.6.2017 
Valvesalin lämpiö ja Sarjakuvagalleria!
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti
Vapaa pääsy

Riimikissan kotikolossa saa pujahtaa ja pötkötellä, kokata ja köllötellä. Ja tietysti myös 
lukea ja leikkiä runoja! 

Riimikissa on Valveen sanataidekoulun oma runollinen eläinystävä, joka ensiesiintyi  
Anna Anttosen ja Kati Inkalan kokoamassa runoleikkikirjassa Riimikissa kikattaa (Tam-
mi 2013). Nyt Riimikissa tuo suosikkileikkipaikkansa Lumottujen sanojen yleisön iloksi. 
Riimikissan kotikoloon on valikoitu elementtejä vuoden 2014 Lumotut sanat -festivaalin 
kuvitusnäyttelystä Riimikissa karkuteillä, joka esittelee Karoliina Pertamon kirjakuvi-
tuksia.  

RIIMIKISSAN RUNOKONSERTTI
sylivauvoille
su 21.5. klo 13 ja 14 (kesto n. 25 min)
Valvesali
Liput: vauvat  4 €,  aikuiset 5 €

Riimikissan runokonsertti on Oulu Sinfonian ja Valveen sanataidekoulun yhteinen tai-
detuokio vauvoille ja heidän perheilleen. Riimikissan runokonsertissa lorutellaan ja 
leikitään sanataideopettaja Anna Anttosen ja Kati Inkalan ohjauksessa elävän musiikin 
tuomissa tunnelmissa. Oulu Sinfonialta mukana ovat alttoviulisti Susanna Nietula, lyö-
mäsoittaja Kalevi Ohenoja ja sellisti-säveltäjä Harri Österman.
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RIIMIKS-KONSERTTI
Soiva Siili & Runopoika Daniel
su 7.5. klo 16, kesto 50 min 
Valvesali
Liput 9 €

Otetaan kourallinen perinteisiä suomalaisia 
riimejä ja toinen kourallinen uudempia ru-
nojalkoja ja laitetaan säkkiin. Puhalletaan 
sekaan Soivan Siilin säveliä. Ravistetaan. 
Näin syntyy Riimiks, runopoika Daniel He-
lakorven ja Soiva Siilin yhteinen runolaulu-
konsertti. 

Markus Lampela: laulu, pillit, huuliharppu
Kyösti Salmijärvi: laulu, kitara, ukulele
Daniel Helakorpi: runoilu, laulu

kuva: A
ntti K

aarlela

kuva: Noora Välikoski

UNIHIEKKAKUUN 
NAAMIAISJUHLAT
to 4.5. klo 18 (kesto n. 60 min)
Valvesali
Liput 4 €

Haluaisitko olla nukkumatti Kerkkonen, jonka 
luutakopterilla voi matkustaa kauas uniavaruu-
teen? Vai olisitko Nukku-Ukko, häijy Hörppö, 
suloinen Unikko tai talvikarhu Mur? Tai ehkä kui-
tenkin unien lohikäärme, Valve-Ville tai nukku-
mattien presidentti? 

Pukeudu lempiasuusi ja sukella mukaan naa-
miaistunnelmaan! Aivan aluksi estradin valtaa-
vat Valveen sanataidekoulun 4–11-vuotiaat har-
rastajat. Esitysten jälkeen Valvesali muuntuu 
iloiseksi elämystilaksi ja ilta jatkuu touhuten, 
keksien, kertoen ja viihtyen.

Naamiaisjuhlan kunniavieraaksi saapuu Unikudelmia-näyttelystä tuttu kirjailija Sanna 
Tahvanainen. Mukana menossa on myös Oulun kaupunginkirjaston pop up! Ota siis kir-
jastokortti mukaan ja lainaa sanataideviikkojen teemakirjoja kotiin asti.
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ÄITIENPÄIVÄ 14.5.
SANATAIDESUNNUNTAI UNIKUDELMIA-NÄYTTELYSSÄ
su 14.5. klo 15
Valvegalleria 
Vapaa pääsy

Sunnuntai on sanataideviikkojen ajan juhlapäivä, jolloin Unikudelmia-näyttelyssä on tar-
jolla kaikille avoin tarinatuokio sekä näyttelyopastus.

KATTI MATIKAISEN KIRJAMYLLY -ESITYS
yli 3-vuotiaille
su 14.5. klo 14 ja klo 16 (kesto 35 min)
Valvesali
Liput 9 €

ÄITIENPÄIVÄN
KAKKUBUFFETTI 

Kahvila Konst o. Delissä
12,5 € / hlö, alle 10-v.

puoleen hintaan
tarjolla klo 11–15

Lukeminen on yhteistä leikkiä! 

Katti Matikaisen kirjamylly on 
vuorovaikutteinen esitys, jossa 
lapsille tutut Katti Matikainen ja 
Nakkirakki syöttävät kirjamyllyyn 
uusia kotimaisia lastenkirjoja 
ja pyöräyttävät ilmoille 
kirjavinkkausta, ääneenlukua ja 
tarinaimprovisaatiota. Tarjolla on 
myös “Älä lue ääneen näin”-vinkkejä 
lukijoille.



12

LUMOTTU ILTA 5.5.
KIRJALLINEN ILTA
nuorille ja aikuisille
pe 5.5. klo 18.30 (kesto n. 90 min)
Valvesali
Liput 4 €

Lumotussa illassa haaveillaan ja unelmoidaan, nähdään ja kuullaan sanataidekoulun 
nuorten runoja ja tarinoita unien ja unelmien maista. Siellä pieni voi olla suurta ja suora 
mutkikasta, eläimet saattavat puhua ja kasveilla voi olla silmät. Unilla on unien lait, jotka 
eivät ole ehkä lakeja laisinkaan. Illan aikana tavataan kirjailijat Tuutikki Tolonen ja Lau-
ra Ertimo, jotka juttelevat kanssamme kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Iltaan tuovat 
meininkiä saamelaisräppärit Amoc ja Ailu Valle. 

ISO KILTTI JÄTTI 
Lumotun illan elokuva 
pe 5.5. klo 20.30
Valveen elokuvateatteri Studio
Vapaa pääsy (vapaaliput Valveen lippumyymälästä 22.4. alkaen)

Roald Dahlin rakastettuun klassikkokirjaan perustuva seikkailuelokuva Iso kiltti jät-
ti kertoo hauskan ja hurjan tarinan pienestä Sohvista ja Jätistä, jonka mukana Sohvi 
pääsee pyydystämään unia Jättiläismaasta ja puhaltamaan niitä ihmisparsojen makuu-
huoneisiin. IKJ on tarina ystävyydestä ja yksinäisyydestä sekä kurkistus kummalliseen 
maailmaan. Naurussa on pidättelemistä erityisesti hassun jättiläiskielen vuoksi. 

Ikäraja: 7 
Kesto: 118 min
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VARJOJEN PIIRI
Konsertti 
pe 5.5. klo 21 (kesto n. 75 min)
Valvesali
Liput 10 €
Ikäsuositus: 12+

TARINANPYYDYSTÄJÄN ILTAPÄIVÄ 
Sanataidepaja 12–18-vuotiaille 
la 6.5. klo 13–16
kulttuuritalo Valve 
Hinta 20 €  

Toisinaan voi tulla sellainen olo, ettei keksi mitään kirjoittamista. Onneksi tarinoita ei 
enimmäkseen tarvitsekaan keksiä, ne pitää vain huomata ja pyydystää. Kunhan tarinan 
on saanut kiinni, sitä voi muokata miten haluaa: suurentaa, kutistaa, kaulita, paikata tai 
vaikka koristella.

Tarinanpyydystäjän sanataidepajassa suunnataan katse ympäristöön. Höristellään 
korvia, käännellään silmiä, liikutellaan kynää.  Työpajassa tarvitaan kameraa, joten 
nappaa sellainen mukaan. Kännykkäkamera käy mainiosti. Työpajaa ohjaa kirjailija 
Tuutikki Tolonen.

Ilmoittautumien: 3.4. alkaen
www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu

Progressiivista rockia ja akustista folkia räppiin yhdistelevän levyn 
maailma avataan yleisön silmien eteen tanssi-, valo- ja videotaiteen 
saattelemana. Videot ja valot herättävät tummanpuhuvat mutta toi-
veikkaat lyriikat henkiin – keikalla Edorfin luoma maailma soi kai-
kessa loistossaan.

Muusikot ovat levyllä soittaneen yhtyeen jäseniä ja miehen uran 
varrelta tuttuja.  Vierailevina solisteina mm. Hannibal, Ailu Valle ja 
Amoc.

Varjojen piiri on maaliskuussa 2015 
menehtyneen rap-artisti Edorfin 
kunniaksi esitettävä tribuuttikeikka, 
jossa soitetaan hänen postuumis-
ti julkaistu albuminsa Varjojen piiri 
sekä hieman vanhaa tuotantoa. 
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kuva: Tarmo Lehtosalo
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VALVE-VILLE VALVEELLA
Satu Alajoen ja Ella Kurjen 
kirjanjulkistusjuhlat
su 23.4. klo 14.30
Valvegalleria
Vapaa pääsy

Kaikki tuntevat Nukkumatin, mutta kuka 
kumma on Valve-Ville? Se selviää, kun Uni-
kudelmia-näyttelyssä vietetään oululaisen 
esikoiskirjailija Satu Alajoen ja kuvittaja Ella 
Kurjen Valon sankari -saturomaanin julkis-
tusjuhlaa. Tervetuloa kuulemaan kertomuk-
sia siitä, kuinka Valon sankarin tarina sai 
alkunsa ja millaiseen seikkailuun se päähen-
kilönsä kuljettaa. Valon sankari -kirjoja on 
saatavilla pop up -kirjakauppa Kirjavassa.

KOHTAA KIRJAILIJA TAI KUVITTAJA

Kahvila Konst o. Delissä Pop up -kirjakauppa Kirjavan kupeessa on mahdollisuus tavata 
sanataideviikkojen taiteilijoita. Lumottujen sanojen signeerauspisteessä taiteilijat viet-
tävät pirtelöhetkeä seuraavasti:
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kuva: Ella Kurki
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pe 5.5. klo 20 
kirjailijat 
Tuutikki Tolonen 
ja Laura Ertimo

to 4.5. klo 19.30 
kirjailija Sanna Tahvanainen

su 23.4. klo 15.30 
kirjailija Satu Alajoki 
ja kuvittaja Ella Kurki

Satu Alajoki Ella Kurki

Sanna Tahvanainen Tuutikki Tolonen Laura Ertimo
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la 6.5. klo 12.30
kirjailija
Tuutikki Tolonen

Klo 15 ohjelmassa on sanataidesunnuntain tarinatuokio ja opastettu näyttelykierros.



kuva: Ella Kurki

15

OULUN KAUPUNGINKIRJASTO 140 VUOTTA!
Lastentapahtuma pääkirjastossa 
la 13.5. klo 11–13
Vapaa pääsy

Kirjaston syntymäpäiväjuhlilla on tarjolla tarinoita ja elämyksiä koko perheelle! Myös 
Lumotut sanat matkaa juhlavieraaksi kirjastolle lahjanaan kaikille avoin tarinatuokio 
sekä sanataidepaja, jossa punotaan unitoiveita. Tule sinäkin mukaan juhlimaan!

ONNELIN KESÄINEN LUKUSEIKKAILU
pe 9.6. klo 12–15
Ainolan puisto

Lumotut sanat kutsuu kaikki kirjojen ystävät mukaan kirjalliselle piknikille kesänvihreil-
le Hupisaarille. Pakkaa eväskoriisi myös kirjastokortti, sillä piknikkiä ilostuttaa Oulun 
kaupunginkirjaston iki-ihana kirjastoauto Onneli. Onnelissa voi hypistellä kirjoja ja lai-
nata kesälukemista kotiin saakka. Kirjapiknikin aluksi nähdään ja kuullaan tarinanker-
rontaesitys Oili Tannisen Nunnu-kirjasta. Ohjelmassa on myös sanataidepaja, jossa istu-
tetaan unien siemeniä. Sadesään sattuessa seikkailemme Alaköökin Piparkakkutalossa 
sekä kirjastoauton lämmössä.

Mukaan piknikille löytää, kun suuntaa taidemuseon viereltä valkoista siltaa pitkin hupi-
saarten huvimajalle.

kuva: Oulun kaupunginkirjasto
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UPPO-NALLE 
su 28.5. klo 13.30
Sallittu
Kesto: 67 min

Uppo-Nalle on runoja lausuva nallekar-
hu, jonka kuusivuotias Reeta-tyttö löytää 
eräänä päivänä meren rannalta. Heistä 
tulee parhaat ystävät ja Uppo-Nalle muut-
taa Reetan perheen luokse asumaan. Up-
po-Nalle-elokuva (1991) on lämminhenki-
nen tarina ystävyydestä, salaisuuksista ja 
seikkailuista. Elokuva perustuu Elina Kar-
jalaisen samannimiseen klassikkokirjaan. 

HASSUT HURJAT HIRVIÖT
su 4.6. klo 13
Ikäraja: 7
Kesto: 1 h 43 min

Fantasiaelokuva Hassut hurjat hirviöt 
(2009) perustuu Maurice Sendakin ihas-
tuttavaan lastenkuvakirjaan, jossa pieni 
poika Max lähtee hurjalle seikkailulle 
hirviöiden maahan. Sendakin kirja il-
mestyi ensimmäisen kerran yli 40 vuotta 
sitten, ja se on hurjan suosittu edelleen. 
Elokuvan hahmot ovat hätkähdyttävän 
ilmeikkäitä ja persoonallisia, ja näytteli-
jöiden ilmaisu on vahvaa paksun karva-
reuhkankin alta.

FESTIVAALIN ELOKUVAT
Sanataideviikkojen elokuvat esitetään kulttuuritalo Valveen elokuvateatteri Studiossa. 
Elokuviin on vapaa pääsy. Nouda vapaalippusi Valveen lippumyymälästä 22.4. alkaen!

kuva:  VLMedia Oy

Muista myös Lumotun illan elokuva
IKJ eli ISO KILTTI JÄTTI

pe 5.5. klo 20.30
Ikäraja: 7 

Kesto: 118 min
katso sivu 12

Kuva elokuvasta Hassut hurjat hirviöt
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SANATAIDEOHJAAJAKOULUTUS LUMO 6
Sykähtääkö sydämesi sanataiteelle? Kiinnostaako sinua sanataiteen ohjaaminen? Vai onko 
sinulla jo oma sanataideryhmä, mutta tunnet itsesi toisinaan yksinäiseksi? Haaveiletko, että 
voisit puhua sanataideunelmista ja -kokemuksista toisten kanssa? Vai oletko kenties vielä 
vailla omaa sanataideryhmää, mutta toivoisit saavasi sellaisen?

Sanataideohjaajakoulutus Lumo on kahden vuoden mittainen koulutus, joka kokontuu 
1–2 koulutusviikonloppuna lukukaudessa. Lumon tarkoituksena on tuoda lasten, nuor-
ten ja sanataiteen parissa työskenteleville (tai siitä haaveileville) tietoa, ideoita, elämyk-
siä ja vertaistukea.

Huippusuosittu valtakunnallinen Lumo-koulutus järjestetään jo kuudetta kertaa ja to-
teutetaan pääosin uusin sisällöin. Avausviikonloppuna 5.–6.5. koulutuksessa sukelletaan 
Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikkojen tunnelmiin. Perjantai-iltapäivän 
aloittaa tietokirjailija Laura Ertimo, jonka jälkeen vuorossa on festivaalin Lumottu ilta. 
Lauantai vie osallistujat kirjailija Tuutikki Tolosen kirjoituspajaan, kirjavinkkauksen 
uranuurtaja Marja-Leena Mäkelän oppiin sekä opastetulle retkelle ja kirjoittamaan Uni-
kudelmia-näyttelyyn. Ensimmäisen koulutusviikonlopun koko ohjelmaan voi tutustua 
osoitteessa www.lumotutsanat.fi.

Ilmoittautuminen: 3.4. alkaen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu. Mu-
kaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta.

Hinta: 75 € maksetaan ensimmäisen koulutuskerran jälkeen. Mukaan päässeille ilmoi-
tetaan viikon 15 loppuun mennessä.

Lisätietietoja: Valveen sanataidekoulun vastuuopettajat Anna Anttonen ja Kati Inkala, 
etunimi.sukunimi@ouka.fi, 
p. 044 703 7543 ja 044 703 7541
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SANATAITEELLISET KESÄKURSSIT
ARKIMAAILMAN KÄÄNTÖPUOLIA
Sanataiteellinen kesäkurssi
yli 13-vuotiaille
6.–8.6. klo 12–16  
kulttuuritalo Valve
Hinta 40 €

Ympärillämme elää piiloutuneiden tarinoiden verkosto, josta voi kehrätä vaikkapa suloi-
senkeveitä päiväunia tai painavia painajaisia. Tule kirjomaan tarinoita kaupungeista ja 
kylistä, joiden kujilla ja takapihoilla kohtaavat uniin kutsutut ja niistä karkotetut hahmot, 
ja luomaan arkimaailman kääntöpuolia, missä mikä tahansa on mahdollista. Kurssilla 
teemme muun muassa kollaaseja, kuvarunoja sekä etsimme kätkeytyneitä tarinoita Uni-
kudelmia-näyttely ja sen teokset inspiraationlähteinämme.

Lisätietoja: Kurssin ohjaaja Minna Mikkonen p. 044 347 2066

UNIRETKIÄ JA PAINAJAISPOLKUJA
Sanataiteellinen kesäkurssi
9–12-vuotiaille
7.–9.6.2017 klo 9–15
kulttuuritalo Valve 
Hinta 40 €

Unissa voi tapahtua mitä vain: yhtäkkiä voi ymmärtää kummallista kieltä, saada puhelun 
Nukkumatilta tai löytää puun alta reitin toiseen maailmaan. Uniretkiä ja painajaispolkuja 
-kesäkurssi on sanataiteellinen tutkimusmatka uniin, unelmiin ja fantasiamaailmoihin. 
Kesäkurssin kotikolo on Unikudelmia-näyttely, jossa pääsee leijailemaan Hulihopperilla 
Haaverantaan kuulemaan ja keksimään hauskoja unia ja tutkimaan kiinnostavaa unien 
kirjastoa. Matka voi viedä myös Aaverantaan, jossa vastassa ovat yöajan pahimmat pai-
najaiset. Sanoja, tarinan aiheita ja runojalkoja metsästetään Unikudelmien lisäksi myös 
muualta Valveelta ja ulkoa puistoista. Sanataideleiri on tarkoitettu kaikille, jotka tykkää-
vät kirjoista ja kirjoittamisesta. 

Lisätietoja: Valveen sanataidekoulun vastuuopettajat Anna Anttonen ja Kati Inkala, 
etunimi.sukunimi@ouka.fi.
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KUJEILEVAT SANAT
Sanataiteellinen kesäkurssi
9–12-vuotiaille 
6.–8.6. klo 9–15
Kiimingin Syke-talo
Hinta 40 € 

Tervetuloa kujeilemaan kirjallisuuden, kirjoittamisen ja yhdessä tekemisen pariin 
Syke-talon kirjastolle. Kolmen päivän kurssilla sukelletaan sanataiteen syövereihin ja 
loikataan lukemisen lumottuun maahan. Tutustutaan yhdessä kirjallisuuteen ja sana-
taiteeseen monipuolisesti, vaihtelevista vinkkeleistä, leikin ja kirjoittamisen kikoin – 
kaikilla aisteilla, sisällä ja ulkona!  

Lisätietoja: Kurssin ohjaajat Ainokaisa Veteläinen p. 040 049 5017 ja Mari Hakala
p. 050 372 2228

MAHDOTTOMUUKSIEN SANATAIDELEIRI
9–12-vuotiaille 
14.–16.6. klo 9–15 
Oulunsalon kirjasto
Hinta 40 €

Ihmiselle on mahdotonta uida valtameren yli. Mutta tarinassa niin voi tehdä. Oulunsa-
lon kirjastossa tutkimme mahdollisia mahdottomuuksia, hulluttelemme kielellä ja kir-
joitamme tekstejä, jotka ovat outoja kuin unet. Pinoa sanoista maailma. Astu sisään.

Lisätietoja: Kurssin ohjaaja Timo Harju p. 040 860 1657

ILMOITTAUTUMINEN
24.4. alkaen

www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu

Kukin kurssi toteutetaan, mikäli osallistujia 
ilmoittautuu vähintään kahdeksan. 
Osallistujille lähetetään kirje ennen

kurssin alkua.


