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LUMOTUT SANAT – LASTEN JA NUORTEN 
SANATAIDEVIIKKOJEN TUOTANTO

Taiteellinen johto Anna Anttonen ja Kati Inkala
Tuottajat Tiina Paaso ja Pauliina Eronen
Tiedotus Maaria Rousu
Tuotantosihteeri Armi Jylhänniska
Tuotannon assistentti Riika Ruottinen
Sanataideopettajat Timo Harju, Mari Hakala, Anna Kivari ja Inka Kuivamäki
Festivaalijuliste ja -ohjelman kuvitus Anne Vasko
Graafinen suunnittelu Sami Pietilä
Projektityöntekijät ja harjoittelijat Heidi Hyväri, Eveliina Lesonen, Suvetar Saastamoi-
nen, Veera Mononen, Jenni Oikarinen, Emilia Illikainen ja Vappu Väisänen 
Yhteistyökumppanit Flow Productions, kahvila Konst o. Deli, Katukulttuuriyhdistys 
KatKu ry, Kuvittajat ry, Lastenkirjainstituutti, Lukukeskus, Oulun Elokuvakeskus, Oulun 
kaupunginkirjasto, Oulun sarjakuvakeskus, Oulun yliopisto, Pro lastenkirjallisuus – Pro 
Barnlitterature ry, Skidit Festarit, Tampereen taidemuseo, Teatteri Akseli Klonk, Valveen 
alueelliset kulttuuripalvelut, Vastarannan Siili, Vattumadon talo ry, WSOY, WSOY:n kirjal-
lisuussäätiö ja Zodiak Finland

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

www.lumotutsanat.fi 
   /lumotutsanat
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Lumotut sanat matkaa menneeseen ja 
kutsuu juhliin juuri nyt

Kirja on seikkailu. Se on aikakone ja portti loputtomaan fantasiaan. 
Kirja on matka toisiin maailmoihin, rooleihin ja aikoihin,  
kamaluuksiin ja kauneuteen – johonkin aivan uuteen. 

Kevään sanataideviikoilla juhlitaan rakastettuja kirjoja menneisyydestä sekä nostetaan 
esiin tuoreita tekijöitä viime vuosilta. Lumotut sanat tuo Ouluun kaksi näyttelyä, jotka 
esittelevät suomalaisen kuvitustaiteen kärkinimiä klassikoista nykypäivään. Kuvitustai-
teen klassikot ja Tarinoiden puisto – 18 nykykuvittajaa -näyttelyt ovat kiertäneet ympäri 
Suomen ja valtakunnallinen kiertue päättyy tänä keväänä Ouluun. Kuvituksista pääsee 
nauttimaan Lumottujen sanojen elämyksellisessä näyttelytilassa, joka rakennetaan sa-
nataideviikkojen ajaksi Valvegalleriaan. 

Lumottujen sanojen vuoden kuvittaja 2018 on taitelija Anne Vasko, jonka oma näyttely 
Karhu & Leijona on esillä koko sanataideviikkojen ajan kahvila Konst o. Delissä. Anne 
saapuu vieraaksemme festivaalin avajaisjuhlapäivänä, lauantaina 21.4. 

Vuosi 2018 on rakastetun kirjailija Marjatta Kurenniemen 100-vuotissyntymäpäiväjuh-
laa! Kevään valtakunnallinen syntymäpäiväviikko huipentuu Oulussa äitienpäivänä, jol-
loin Valveella järjestetään kunnon kekkerit aivan kaikille.

Viikoilla 19–22 sanataideviikot tarjoaa maksutonta ohjelmaa päiväkodeille, kouluille, 
iltapäiväkerhoille, oppilaitoksille ja kaikenlaisille muillekin ryhmille, kun Valvegalle-
rian kuvitusnäyttelyissä järjestetään päivittäin tarinamatkoja, sanataidepajoja ja näyt-
telyopastuksia. Valveen sanataidekoulu on laatinut festivaalin teemakirjoihin liitty-
vän sanataideharjoitusmateriaalin, joka on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä.   
 
Sanataideviikot kutsuu kaikenikäiset kirjojen ystävät mukaan monipuoliseen ohjelmaan, 
joka jatkuu kesäkuulle saakka.

Sydämellisesti tervetuloa!

Anna Anttonen ja Kati Inkala

Lumotut sanat -sanataideviikkojen

taiteelliset johtajat 

www.lumotutsanat.fi 
   /lumotutsanat
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SANATAIDEVIIKKOJEN AVAJAISJUHLA 21.4.

Kello kymmenen kuuluu iloista murinaa ja Lumotut sanat on täällä taas! On aika juhlia ja 
asettua kuuntelemaan Mur, eli karhun tarinaa. Sen kertovat tietysti avajaisjuhlan kunnia-
vieraat, sanataideviikkojen vuoden kuvittaja Anne Vasko sekä TV:n lastenohjelmistakin 
tuttu kirjailija Kaisa Happonen. 

Kahvila Konst o. Delin seinät valloittaa Annen Vaskon ikioma Karhu & Leijona -näyttely, 
ja kirjoista tuttua väkeä on pullollaan myös Valvegalleria, jossa on esillä suomalaista 
kuvitustaidetta klassikoista nykypäivään.

Sirkuksen riemua ja taikaa juhlapäivään tuo Kompani Giraffin kekseliäs ja hurmaavan 
leikkisä huippuvierailu suoraan Ruotsista! Mukana menossa ovat myös festivaalin oma 
kirjakauppa Kirjava sekä Oulun kaupunginkirjaston pop up – muista siis napata mukaasi 
myös kirjastokortti!

La 21.4. klo 10–14 
Valvegalleria ja kahvila Konst o. Deli
Vapaa pääsy

SANATAITEELLISIA 
TYÖPAJOJA KLO 10.30–14 

Piipahda juhlahumun lomassa Valveen ala-aulaan ja 
kahvila Konst o. Deliin avautuviin sanataidepajoihin. 
Luvassa muun muassa Mollin ja Sisun seikkailurata, 
eriskummallisia eläinystäviä, kieltotaulukepposia 
sekä Mur-karhun naamaripaja kuvittaja Anne Vas-
kon ja kirjailija Kaisa Happosen johdolla.

Konst o. Delin 
keittolounas 

klo 11–13
7,5/5 €
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KOMPANI GIRAFF (Ruotsi): TVÄRSLÖJD 
Sirkusesitys yli 3-vuotiaille
La 21.4. klo 11 ja klo 14
Su 22.4. klo 14 
Kesto n. 30 min
Valvesali
Liput 15/10 €

Yli 3-vuotiaille suunnattu ihanan kekseliäs akrobatiaa ja taikuutta sisältävä Tvärslöjd 
tuo näyttämölle kaksi ruotsalaista sirkustaiteilijaa, jotka tasapainoilevat luoden eläviä 
veistoksia omista kehoistaan ja jokapäiväisistä esineistä. Mielikuvituksen leikillä nyhjä-
tään tyhjästä ja rohkaistaan pientä katsojaakin oppimaan, keksimään ja kuvittelemaan. 
Kompani Giraff on tukholmalainen nykysirkusryhmä, joka tekee teoksia lapsille uskoen 
lapsen kykyyn ymmärtää ja oivaltaa. Vierailu toteutetaan yhteistyössä Flow-sirkuksen 
kanssa.  
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POP UP -KIRJAKAUPPA KIRJAVA 21.4.–10.6.2018 
Tee kevään parhaat kirjalöydöt pop up -kirjakauppa Kirjavasta! Tarjolla kuvakirjoja, las-
tenromaaneja, satuja, runoja, nuorten ja aikuisten proosaa, tietokirjoja – kaikkea! Kirja-
valikoimassa painottuu sanataideviikkojen tämän vuoden teemakirjallisuus, mutta jou-
kosta löytyy myös kirjahelmiä menneiltä vuosilta.     

Kirjakauppa on avoinna sanataideviikkojen tapahtumien aikana kahvila Konst o. Delissä. 
Tarkemmat aukioloajat löytyvät verkkosivuilta www.lumotutsanat.fi. Kirjat ovat myynnis-
sä myös Valveen lippumyymälässä koko festivaalin ajan. 
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KARHU & LEIJONA  
Anne Vaskon kirjakuvituksia
21.4.–10.6.2018
Kahvila Konst o. Deli
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti
Vapaa pääsy

Anne Vaskon kuvitusnäyttely muodostuu kahden kuvakirjasarjan kuvituksista ja hah-
moista: karhusta nimeltä MUR ja leijonasta nimeltä Jellona.
 
Mur, eli karhu on Kaisa Happosen kirjoittama ja Anne Vaskon kuvittama kuvakirja, jonka 
teemoissa käsitellään unelmia, erilaisuutta ja rohkeutta olla oma itsensä. Murista on 
ilmestynyt keväällä 2018 uusi kirja nimeltä Mur ja mustikka.

Jellona on Anne Vaskon luoma kuvakirjahahmo. Jellona-kirjoissa pienen pehmoeläimen 
kautta pohditaan isoksi kasvamista, ystävyyttä ja salaisuuksia, joita vain pieni punainen 
leijona kuulee. Sarjaan kuuluvat kuvakirjat Jellona Suuri ja Jellona Toinen.
 
Anne Vasko on taiteilija ja kuvittaja, joka on luonut visuaalisen maailman lukuisiin niin 
omiin kuin muiden kirjoittamiin lastenkirjoihin. Vaskon tyyliä leimaa sympaattisuus, 
käsityömäisyys sekä ennakkoluuloton suhtautuminen materiaaleihin. Vasko pyrkii 
töissään huomioimaan ennen kaikkea lapsen näkökulman. 

FESTIVAALIN NÄYTTELYT
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MUR, ELI KARHU 
Sana- ja kuvataidepaja 7–10-vuotiaille 
La 21.4. klo 12.30–14
Valveen Sanataidevintti
Hinta 20 €

Leiki sanoilla, kuvilla ja mittasuhteilla, kuule Mur-karhun tarina kirjantekijöiden itse 
kertomana! 
 
Mistä ideat tulevat? Miten kirjan tyhjät sivut täyttyvät sanoista ja kuvista? Kuinka syntyy 
hahmo, jolla on tarina kerrottavana? Pajassa käsitellään unelmia, erilaisuutta ja 
rohkeutta olla oma itsensä.  
 
Tule ja luo oma hahmosi kollaasitekniikalla!

Sana- ja kuvataidepajaa ohjaavat Kaisa Happonen ja Anne Vasko. Kaisa Happonen on 
kirjailija ja Anne Vasko palkittu kuvittaja ja taiteilija. Yhdessä he ovat tehneet kirjat Mur, 
eli karhu sekä Mur ja mustikka (Tammi, 2016 ja 2018). 

Ilmoittautuminen 3.4. alkaen osoitteessa 
www.lumotutsanat.fi/sanataidekurssit
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LUMOTUT SANAT ESITTÄÄ:

Kuvitustaiteen klassikot &
Tarinoiden puisto – 18 nykykuvittajaa

Näyttelyt esillä Valvegalleriassa 21.4.–10.6.2018
Vapaa pääsy

Avoinna kaikille ma–pe klo 12–20, la–su klo 10–20,
ryhmille myös ma–pe klo 8–12
Ryhmävaraukset: p. 050 4118 193 / riika.ruottinen@ouka.fi

Lumotut sanat tuo Ouluun kaksi näyttelyä, jotka esittelevät suomalaisen kuvitustaiteen 
kärkinimiä klassikoista nykypäivään. 

Kuvitustaiteen klassikot -näyttely nostaa esiin muun muassa Rudolf Koivun, Tove Jans-
sonin ja Camilla Mickwitzin rakastettuja kuvia. Tarinoiden puisto – 18 nykykuvittajaa tu-
tustuttaa tämän hetken kotimaisen kuvitustaiteen kärkinimiin. 

Näyttelyt ovat kiertäneet ympäri Suomen ja valtakunnallinen kiertue päättyy tänä kevää-
nä Ouluun. Kuvituksista pääsee nauttimaan Lumottujen sanojen elämyksellisessä näyt-
telytilassa, joka rakennetaan sanataideviikkojen ajaksi Valvegalleriaan. 

Kuva näyttelystä Kuvitustaiteen klassikot
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KUVITUSTAITEEN KLASSIKOT 

Lastenkirjat ovat kuin aikakone. Äidin, isän tai isovanhempien sylissä olemme kuun-
nelleet toinen toistaan ihmeellisempiä tarinoita. Olemme sukeltaneet synkkiin metsiin 
ja satumaisiin juhliin. Kun kohtaamme lapsuuden kirjat, voimme vielä vuosikymmenien 
jälkeenkin aistia saman jännityksen ja haistaa, maistaa ja tuntea satujen maailmat. 

Kuvitustaiteen klassikot -näyttelyyn on koottu kuvitusoriginaaleja suomalaisen lastenkir-
jataiteen keskeisimmiltä kuvittajilta 1900-luvun varrelta. Mukana ovat kuvataiteilijat Ru-
dolf Koivu, Tove Jansson, Maija Karma, Camilla Mickwitz, Hannu Taina ja Kristiina Louhi. 

Näyttely johdattaa kävijänsä matkalle lapsuuteen ja mielikuvitukseen. Sen kautta voi ja-
kaa rakkaimmat lukumuistot sukupolvien välillä. Näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä 
Lastenkirjainstituutti, Tampereen taidemuseo, WSOY:n kirjallisuussäätiö ja Lukukeskus.  

TARINOIDEN PUISTO

Kuvakirjan kansi on kuin portti. Kun sen avaa, pääsee johonkin uuteen: toisiin aikoihin, 
rooleihin ja maailmoihin, huimiin seikkailuihin tai kauneuden ja naurun lähteille – Tari-
noiden puistoon. 

Tarinoiden puisto -näyttelyssä on lastenkirjakuvituksia 18 nykykuvittajalta 23 kirjasta 
vuosilta 2009–2016. Teokset käsittelevät tärkeitä teemoja kuten mediariippuvuutta, ystä-
vyyttä, erilaisuutta, perhesuhteita ja monenlaisia tunteita mutta johdattelevat myös tal-
ven taikaan, ötököiden hassuun maailmaan ja dinosaurusten aikaan. Lasten suursuosikit 
Tatu ja Patu, Risto Räppääjä sekä Heinähattu ja Vilttitossu ovat hekin päässeet mukaan. 

Tarinoiden puiston kuvittajat ovat Sari Airola, Linda Bondestam, Aino Havukainen & Sami 
Toivonen, Maija Hurme, Suvi-Tuuli Junttila, Jussi Kaakinen, Réká Kiraly & Marika Mai-
jala, Katri Kirkkopelto, Marjo Nygård, Virpi Penna, Camilla Pentti, Christel Rönns, Salla 
Savolainen, Virpi Talvitie, Laura Valojärvi ja Anne Vasko. 

Näyttelyn ovat tuottaneet Pro lastenkirjallisuus – Pro Barnlitterature Ry ja Kuvittajat Ry 
yhteistyössä WSOY:n kirjallisuussäätiön, Lastenkirjainstituutin ja Lukukeskuksen kans-
sa.
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Su 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 3.6. ja 10.6.
Klo 15
Valvegalleria
Vapaa pääsy, sopii kaikenikäisille

OPASTETTU KIERROS KUVITUSNÄYTTELYISSÄ
Klo 15.20 (kesto 20–30 min)

Tervetuloa aikamatkalle suomalaisen kirjankuvitustaiteen 
maailmaan! Opastettu kierros alkaa Kuvitustaiteen klassikot 
-näyttelystä, jossa muistellaan eri sukupolvien rakkaimpia lu-
kukokemuksia aina Topeliuksen Adalmiinan helmestä ja Vattu-
madosta Mickwitzin Mimosaan ja Kristiina Louhen Tomppaan. 
Päästäänpä myös pohtimaan, mikä Elina Karjalaisen Up-
po-Nalle-kirjoista on saanut kaikkein kauneimman kansikuvan. 
 
Klassikoiden jälkeen matka jatkuu Tarinoiden puistoon, jossa 
lumoavat nykykuvittajien lastenkirjakuvitukset. Erityisesti tu-
tustumme Lumotut sanat -festivaalin vuoden kuvittaja Anne 
Vaskon hurmaaviin kuviin, joissa seikkailevat leijona nimeltä 
Jellona sekä karhu nimeltä Mur.   

Sanataideviikoilla sunnuntait ovat juhlapäiviä, jolloin festivaalin kuvitusnäyttelyissä on 
tarjolla Katri Kirkkopellon upeaan Molli-kirjaan perustuva tarinatuokio sekä opastettu 
näyttelykierros. Avoinna on myös pop up -kirjakauppa Kirjava, josta voi ostaa sanataide-
viikkojen teemakirjallisuutta ikiomaksi. 

MOLLI
Tarinatuokio
Klo 15 (kesto n. 20 min)

Tuoksuu seikkailulle! Pikku Sisu poikkeaa 
erikoiseen puutarhaan ja päätyy ihan huo-
maamattaan ja vähän vahingossa Mollin ko-
tiovelle. Mollin oveen ei ole koskaan aiemmin 
koputtanut kukaan. PAM! Molli paukauttaa 
oven kiinni Sisun nenän edestä. Mutta kaikes-
ta huolimatta ja siltikin Molli haluaisi ystävän. 
Mistä ystävän oikein saa? Miten ystävän kans-
sa ollaan? Mollin tarina ystävyyden kaipuus-
ta on sympaattinen, hauska ja tunnistettava. 
Tarinatuokio perustuu Katri Kirkkopellon sa-
mannimiseen kuvakirjaan. 

SANATAIDESUNNUNTAIT
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VASTARANNAN SIILI MATKAILEE 
Harri Filpan sarjakuvia
21.4.–7.6.2018
Sarjakuvagalleria!
Avoinna ma–su klo 10–20
Vapaa pääsy

VASTARANNAN SIILIN LIVEPIIRUSTUSKONSERTTI 
Su 22.4. klo 16 (kesto n. 30 min)
Kahvila Konst o. Deli
Vapaa pääsy

Sunnuntain piristykseksi Vasta-
rannan Siili -trio tarjoilee live-
piirustuskonsertin, jossa sarja-
kuvantekijä Harri Filppa loihtii 
musiikin säestyksellä sarjakuvan 
Siilin matkasta. Viihdyttävässä 
musiikki- ja piirroshetkessä on 
myös mahdollisuus päästää oma 
luovuus valloilleen.   

Sanataideviikkojen aikaan jär-
jestetään Sarjakuvagalleria!ssa 
Vastarannan Siilin seikkailuihin 
sukeltava suomen- ja venäjän-
kielinen näyttely. Kesäkuussa 
Petroskoihin matkaava Siili 
tarjoilee Lumottujen sanojen 
kävijöille maistiaisia ja mahdol-
lisuuden kurkata kaksikieliseen 
maailmaan. Näyttelyssä on myös 
puuhanurkkaus lapsille.  
 
Näyttelyn järjestämistä ovat 
tukeneet Taiteen edistämiskes-
kus ja Koneen Säätiö.
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Su 13.5. klo 14–17
Kahvila Konst o. Deli ja Valvegalleria 
Vapaa pääsy

Juhlitaan yhdessä – lapsia, äitejä, 
isoäitejä, isoisoäitejä sekä kirjailija 
Marjatta Kurenniemen syntymän 
100-vuotisjuhlaa!

Ohjelmassa on synttäridisko, juhlahattujen 
askartelua, live-dj:n ja lausujan runoesitys, 
sanataidesunnuntain tarinatuokio ja näyt-
telyopastus sekä sokerina pohjalla koko 
perheen konsertti Valvesalissa. 

Päivän seremoniamestarina toimii Tuhat-
jalkainen, runoilija itsekin.

Helsinkiläinen

tuo synttärilahjaksi maailman 
pienimmän ja kreizeimmän 
diskon, herkkuja ja kuplia. 

HUU!

Synttäripäivänä ilmestyy Kurenniemen saduista ja runoista 
koottu, Ismo Loivamaan toimittama ja Sanna Manderin kuvittama 
kirja Toivoisin että asuisin kuussa (WSOY).

Marjatta Kurenniemi oli itse sitä mieltä, että juhlia järjestetään 
aivan liian harvoin. Siksi 100-vuotissynttäritkin laajenevat val-
takunnalliseksi juhlavuodeksi, jota koordinoi taiteilijakollektiivi 
Vattumadon talo.

ÄITIENPÄIVÄ 13.5.
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TOIVOISIN, ETTÄ ASUISIN KUUSSA
Runoesitys yli 5-vuotiaille ja aikuisille, kantaesitys
Su 13.5. klo 14 (kesto 35 min)
Valvesali
Liput 7 €

Mielikuvitusta ylistävä lausuntaesitys lapsille ja aikuisille. 
Livenä rakentuva elektroninen äänimaisema herkuttelee 

Onneli ja Anneli -kirjoista tunnetun Marjatta Kurennie-
men runojen fantasiaelementeillä ja tekee samalla kun-
niaa Kurenniemen vanhimmalle lapselle, suomalaisen 
elektronisen musiikin pioneeri Erkki Kurenniemelle. 

Teoskokonaisuuden dramatisoi, suunnittelee, raken-
taa ja esittää helsinkiläinen taiteilijapari Kaisa Osola 

ja Matias Harju.
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TUULIHATTUJA JA TUHATJALKAISIA
Koko perheen äitienpäiväkonsertti, kantaesitys
Su 13.5. klo 16 (kesto 35 min) 
Valvesali
Liput 9 €

”Lintu istui puussa linnunlaulu suussa. 
Laulu putos maahan — kertoa sen saanhan.”

Mutaveijareiden Miia ja Pikku Papun Orkesterin 
Sannis loikkaavat lastenkirjailija Marjatta Kurennie-
men runojen ihmemaahan koko perheen konsertissa. 
Luvassa on laulua, soittoa, leikkiä ja tanssia! Onko 
tuhatjalkaisella todella tuhat jalkaa? Mitä tapahtuu, 
kun neljä tuulihattua pitää katolla kokousta?

Sävellys ja esitys 
Miia Reko — laulu, trumpetti, ukulele, supersyna 
Sannis Sundström — laulu, viulu, guitalele
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ONNELI JA ANNELI JA 
SALAPERÄINEN MUUKALAINEN 
Su 6.5. klo 13  
Sallittu 
Kesto 1 t 15 min
 
Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen -elokuva perustuu Marjatta Kurenniemen 
kirjaan Onneli, Anneli ja orpolapset. Eräänä päivänä tyttöjen talon lähelle avataan uusi 
lastenkoti ja sieltä karkaa poika nimeltä Pekki. Pekki päätyy asumaan Onnelin ja Annelin 
rantamajaan ja kertoo tytöille, kuinka ankeaa elämä lastenkodissa on johtajatar Minna 
Pinnan tiukassa komennossa. Onneli, Anneli ja Pekki ryhtyvät toimiin, jotta lastenkodista 
tulisi taas iloinen paikka.

ONNELI JA ANNELI
Su 22.4. klo 13
Sallittu
Kesto 1 t 20 min

Marjatta Kurenniemen rakastettuun ro-
maaniin Onnelin ja Annelin talo perustuva 
elokuva kertoo kahden tytön, Onnelin ja 
Annelin, kesästä ja unelmahetkistä - het-
kistä joissa todellisuus ja fantasia kohtaa-
vat maagisella tavalla. Onneli ja Anneli 
löytävät kadulta rahaa ja ostavat löytämil-
lään rahoilla salaperäiseltä rouva Ruu-
supuulta talon itselleen. Tytöt muuttavat 
taloon ja alkavat viettää ihmeellistä kesää, 
josta ei puutu seikkailuja ja yllätyksiä. 

ONNELIN JA ANNELIN 
TALVI
Su 29.4. klo 13
Sallittu
Kesto 1 t 21 min

Eräänä joulukuisena iltana Onnelin ja An-
nelin pihaan ajaa pieni, tuskin kenkälaa-
tikon kokoinen auto. Autosta nousee ulos 
pikkuruinen Vaaksanheimon perhe, joka 
on joutunut kodittomaksi. Perhe muuttaa 
väliaikaisesti Onnelin ja Annelin nukke-
kotiin asumaan, mutta pian selviää, että 
kaikilla isoilla ihmisillä ei olekaan hyviä 
aikeita Vaaksanheimojen suhteen.

Kuva elokuvasta Onneli ja Anneli

Tervetuloa nauttimaan Saara Cantellin oh-
jaamista Onneli ja Anneli -elokuvista Valveen 
elokuvateatteri Studioon! Elokuvat tarjoaa 
Lumotut sanat, Zodiak Finland ja Oulun Elo-
kuvakeskus Marjatta Kurenniemen 100-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi. Nouda vapaalippusi 
Valveen lippumyyymälästä 11.4. alkaen. 

Kuva elokuvasta Onneli ja Anneli ja salaperäinen muukalainen

FESTIVAALIN ELOKUVAT
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KAUK! 
Naamiaisjuhlat 
Ke 2.5. klo 18 (kesto n. 60 min) 
Valvesali  
Liput 4 € 
 
Mikä, mitä, missä, milloin?  
Mikä KAUK!  
 
KAUK! on sanataiteen riemuhuuto, 
joka tarkoittaa kirjojen astumista ulos 
kansiensa välistä. Mikä on suosik-
kikirjasi? Minkä satujen sankarin 
saappaisiin haluaisit hypätä? Kuka 
kirjallisuuden hahmo kiinnostaa sinua 
kaikkein eniten? Pukeudu lempihen-
kilösi asuun ja tule mukaan naamiais-
juhlaan!  
 
Heti alkuun näyttämölle nousevat 
Valveen sanataidekoulun 6–11-vuotiaat 
harrastajat. Esitysten jälkeen nau-
timme naamiaishumusta puuhaillen, 
kertoen, keksien ja viihtyen. Tänä vuon-
na naamiaisjuhliin tuo vauhtia ja väriä 
myös Katukulttuuriyhdistys KatKu ry. 
työpajoineen ja esityksineen.  
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Kunniavieraaksi juhlailtaan 
saapuu kirjailija–kuvittaja 
Katri Kirkkopelto. 

Mukana 
menossa myös 

Oulun kaupungin- 
kirjaston pop up!  
Nappaa siis kirjas-

tokortti mukaan. 
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JAAKKO-KISSAN KARKUMATKA 
Maami Snellmanin kirjailijatapaaminen 
Su 27.5. klo 14.30 (kesto n. 30 min) 
Valvegalleria 
Vapaa pääsy 
 
Jaakko Enkeli Lentokenttä on kissa, joka rakastaa loikoilua, syömistä, leikkimistä ja 
ikkunaverhoissa roikkumista. Se osaa tehdä kuperkeikan, luikerrella kuin käärme ja 
karjua kuin leijona. Eräänä päivänä Jaakko päättää kadota, koska perhe aikoo laittaa 
sen kesälomamatkansa ajaksi hoitoon kissakotiin. Alkaa kissan hurja karkumatka, 
mutta mitäs sitten?  
 
Kirjailijatapaamisessa Maami Snellman kertoo esikoisteoksensa Jaakko Enkeli Lento-
kenttä katoaa syntyprosessista sekä lukee kirjasta pieniä tekstikatkelmia. 

SIIRI LOISKE JA OLLI SIMPUKKA 
Esitys ja työpaja merirosvojen seikkailuista 
3–7-vuotiaille (esitys 35 min, työpaja 30 min) 
Su 27.5. ja ma 28.5. 
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautuminen kirjastoon 
 
Siiri Loiske ja Olli Simpukka ovat merirosvoista hurjimmat. Heidän nimiään kuiskivat 
meren aallot ja rantojen puut. Eräänä päivänä Simpukka tähystää mastossa ja ilmoit-
taa Loiskeelle, että maata on näkyvissä. Löytävätkö he vihdoinkin aarteen, jota ovat 
etsineet jo vuosia? Esityksen jälkeen mahdollisuus osallistua sanataidetyöpajaan. 

Tarinankertoja: Maami Snellman 
Ohjaus ja käsikirjoitus: Eppu Nuotio  
Puvustus ja lavastus: Sanna Pelliccioni

Esitysajat:

Su 27.5. klo 15 
Valvegalleria
Kulttuuritalo Valve 
Ei ennakkoilmoittautumista
 
Ma 28.5. klo 9.30 
Haukiputaan kirjasto 
Jokelantie 1 
Ilmoittautuminen:  
haukipudas.kirjasto@ouka.fi
 
Ma 28.5. klo 12 
Maikkulan kirjasto  
Kangaskontiontie 3
Ilmoittautuminen:  
maikkula.kirjasto@ouka.fi



18

Ilmoittautuminen 3.4. alkaen osoitteessa 
www.lumotutsanat.fi/sanataidekurssit

PELOSTA ROHKEUTEEN 
Sanataidepaja 13–18-vuotiaille 
La 5.5. klo 13–16 
Valveen Sanataidevintti  
Hinta 20 €

Kirjailija Siri Kolun ohjaamassa sanataidepajassa pohditaan sitä, miten pelko vaikut-
taa kirjoittamiseen, kirjailijantyöhön – ja aivan tavalliseen elämään. Iltapäivän aikana 
tunnistetaan pelkoja, ylitetään niitä ja muutetaan niitä voimaksi!

KIRJALLINEN ILTA
nuorille ja aikuisille
Pe 4.5. klo 18.30 (kesto n. 90 min) 
Valvesali 
Liput 4 €

Ilta on lumottu! Valvesalin estradilla 
hurmaavat nuorten sanataiteilijoiden 
esitykset, ja ripauksen rokkimenoa 
juhlaan tuovat menneen vuosituhan-
nen teinit teatteri Akseli Klonkin näy-
telmästä Kuoleman nimi on Saab 96. 

Juhlatunnelmissa sukelletaan myös 
kiehtoviin ajatuksiin kirjallisuudesta 
ja kirjoittamisesta, kun illan kunnia- 
vieraana lumoaa suomalaisen lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden superstara, 
kirjailija Siri Kolu. Sirin kynästä ovat 
peräisin mm. huippusuositut Me 
Rosvolat, Taika Taksiset sekä monta 
muuta mahtavaa kirjaa.
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Teatteri Akseli Klonk:  
KUOLEMAN NIMI ON  
SAAB 96 
Musiikkinäytelmä 12–112-vuotiaille 
Pe 4.5. klo 20.30 
Valvenäyttämö 
Liput 10 €

“Elämä on kärsimystä. Silti ei ahista yhtään. Kärsimys johtuu elämänjanosta.”

Suomirokkia Haukiputaalta. Jukka Takalon keväällä 2018 ilmestyvään kirjaan perus-
tuva musiikkinäytelmä. 

Näytelmän päähenkilö ja hänen ystävänsä Kölni kärvistelevät lukion 3. vuosikurssin 
tunnilla odotellen joululomaa. Vuorokauden edetessä sankarimme  huojuvat järkkä- 
reinä nuorisodiscossa, toimittavat Lipsu Teutori -nimistä pienlehteä ja matkusta-
vat Saab 96:lla kaupunkiin katsomaan Juliet Jonesin Sydän -yhtyeen keikkaa.

”EI AHISTA YHTÄÄN” 
Jukka Takalon kirjailijatapaaminen 
La 5.5. klo 15.30 (kesto n. 45 min) 
Valvegalleria 
Vapaa pääsy 
 
”Täällä on ihan helevetin kylymä” sanon 
samalla kun kaasutan lisää.  
”Me jäädytään tänne autoon, vaikka läm-
mitykset olis täysillä.” 
”Bensaa näyttää olevan ehkä tunniksi”, 
sanoo Kölni. 
Sammutan auton. 
”Me kuollaan, jos me jäädään tänne.”

Jukka Takalon toukokuussa 2018 
ilmestyvän Kuoleman nimi on Saab 96 
-romaanin tapahtumat sijoittuvat vuoden pisimpään yöhön joskus viime vuosituhannen 
puolella, kaupunkiin jäätikön reunalla.
 
Taiteilijatapaamisessa Takalo kertoo kirjan synnystä ja kirjoitusprosessista. Keskus-
telussa on mukana myös Saab 96:n teatterisovituksen dramatisoinut Akseli Klonkin 
johtaja Janne Kuustie. 
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KOHTAA KIRJAILIJA TAI KUVITTAJA

La 21.4. klo 11
kuvittaja Anne Vasko 
ja kirjailija Kaisa Happonen

Ke 2.5. klo 19.30
kirjailija ja kuvittaja 
Katri Kirkkopelto

Pe 4.5. klo 20
kirjailija Siri Kolu

La 5.5. klo 16.15
kirjailija ja muusikko 
Jukka Takalo

Su 27.5. klo 16
kirjailija Maami Snellman 

ONNELIN KESÄINEN 
LUKUSEIKKAILU
To 7.6. klo 13–15
Ainolan puisto
Vapaa pääsy

Tervetuloa kesänvihreälle kirja-
piknikille Hupisaarille! Eväskoriin 
kannattaa sujauttaa myös kirjas-
tokortti, sillä lukuseikkailuun hu-
rauttaa mukaan Oulun kaupun-
ginkirjaston iki-ihana kirjastoauto 
Onneli. Kirjastoautossa voi sukeltaa tarinoihin ja lainata kesälukemista kotiin saakka! 
Kirjapiknikin aluksi nähdään ja kuullaan tarinankerrontaesitys, ja matka jatkuu istutta-
malla puhuvien kasvien siemeniä. 

Mukaan piknikille löytää, kun suuntaa taidemuseon viereltä valkoista siltaa pitkin Hupi-
saarten huvimajalle. Sadesään sattuessa lukuseikkailua vietetään Alaköökin Piparkak-
kutalossa sekä kirjastoauton lämmössä.

Siri Kolu
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Jukka Takalo Maami Snellman

Kaisa Happonen Katri Kirkkopelto
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Tule tapaamaan sanataideviikkojen taiteilijoita Pop up -kirjakauppa Kirjavaan!
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LOISKIS 
Konserttikiertue kirjastoissa
Ke 25.4.–to 26.4.
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautuminen kirjastoon

Loiskis-trio huristelee keikka-autolla Oulun kirjastoihin! Loiskis-konsertissa kuullaan 
sekä klassikkoja että uuden uutukaisia lastenlauluja. Myös yleisö pääsee mukaan laula-
maan, leikkimään ja ratkomaan musiikillisia pähkinöitä. 

Triossa laulavat ja soittavat Loiskis-orkesterin muusikot Tomi Nurmi, Marianne Oivo ja 
Pekka Nättinen.

Kiertue järjestetään yhteistyössä Valveen alueellisten kulttuuripalveluiden kanssa. 
Konsertteihin on vapaa pääsy, mutta ilmoittaudu ennakkoon suoraan kirjastoon! 

Kiertueaikataulu: 

Ke 25.4. klo 11.30 
Oulunsalon kirjasto
Karhuojantie 2  
Ilmoittautuminen: 
oulunsalo.kirjasto@ouka.fi

Ke 25.4. klo 17.30 
Hiukkavaaratalon kirjasto 
Tahtimarssi 3 
Ei ennakkoilmoittautumista

To 26.4. klo 9.30 
Kellon kirjasto
Uuvenperäntie 4 
Ilmoittautuminen: 
kello.kirjasto@ouka.fi

To 26.4. klo 11.30 
Rajakylän kirjasto 
Ruiskukkatie 2 
Ilmoittautuminen: 
rajakyla.kirjasto@ouka.fi
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SANATAITEELLISET KESÄKURSSIT

TAIOTTU ROOLIPELILEIRI
Roolipelikurssi 10–13-vuotiaille
18.–20.6.2018 klo 9–15 
Kulttuuritalo Valve
Hinta 40 €

Astu sisään elävään fantasiamaailmaan! Roolipeli on 
yhteistä tarinankerrontaa, joka tapahtuu puhumalla, 
karttoja piirtämällä, noppaa heittämällä, eläytymällä 
kaikin aistein... 
Jokainen osallistuja luo oman seikkailijahahmonsa 
salaisuuksineen ja toiveineen. Leirillä tutustutaan 
roolipelien mekaniikkaan ja vinkataan kiinnostavia 
pelejä. Leiri sopii erityisen hyvin ensimmäiseksi ko-
sketukseksi roolipeleihin mutta antaa uusia ideoita 
myös asiaan vihkiytyneille.

Lisätietoja: Kurssin ohjaajat Teemu Tuohimaa ja 
Timo Harju, timo.juhani.harju@gmail.com

MITÄ PUISTOT TARINOIVAT?
Sanataiteellinen kesäkurssi 9–12-vuotiaille
5.–7.6.2018 klo 9–15
Kulttuuritalo Valve
Hinta 40 €

Mitä kuiskitaan Tarinoiden puistossa? Mitä kummia kuvat sinulle kertovat? 
Mitä puistot tarinoivat -kesäkurssilla astutaan toisiin maailmoihin lukemisen, leikin, 
keksimisen ja kirjoittamisen polkuja pitkin. Kurssin taianomainen kotikolo sijaitsee Val-
vegallerian kuvitusnäyttelyiden elämysmaailmassa. Lisäksi tarinoimme ja taiteilemme 
ulkona kesäisessä lähiympäristössä. Kurssi huipentuu Onnelin kesäinen lukuseikkailu 
-tapahtumaan Ainolan puistossa. Luvassa on monenlaista lystiä tarinankerrontaesityk-
sestä erilaisiin työpajoihin. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka viihtyvät kirjojen ja kirjoit-
tamisen parissa.

Lisätietoja: Lumottujen sanojen tuotantoassistentti Riika Ruottinen, 
riika.ruottinen@ouka.fi
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MATKUSTA SANOILLA
Sanataiteelliset kesäkurssit 9–12-vuotiaille
Leiri 1: 4.–6.6.2018 klo 9–15, Yli-Iin kirjasto  
Leiri 2: 13.–15.6.2018 klo 9–15, Kiimingin kirjasto
Hinta 40 €

Kuuntele kuin kuu
keksi kuin keksi
kirjoita maailma ihmeelliseksi.
Matkusta sanoilla
tarinahanoilla
kastele itsesi hetkeksi.

Sanataiteellisella kesäleirillä taivalletaan tarinapoluilla, keikutaan kirjavilla kallioilla ja 
ripustetaan runoja kesätuulen kainaloon. Leiri on tarkoitettu kaikille 9–12-vuotiaille kir-
jojen ja kirjoittamisen ystäville. Sanataideleirin kotikolo on kirjasto, ja välillä sanaseik-
kaillaan myös ulkosalla kesäisessä lähiympäristössä. Tervetuloa pitämään hauskaa, 
kokeilemaan ja keksimään!

Sama kurssi järjestetään sekä Yli-Iin että Kiimingin kirjastoissa.

Lisätietoja: Kurssin ohjaaja Riika Ruottinen, riika.ruottinen@ouka.fi

Ilmoittautuminen kesäkursseille: 
16.4. alkaen osoitteessa www.lumotutsanat.fi/sanataidekurssit

Kukin kurssi toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään kahdeksan. 
Osallistujille lähetetään kirje ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisaika päättyy 
kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista.

TARINOIDEN SIEMENIÄ
Sanataiteellinen kesäkurssi 9–12-vuotiaille
5.–7.6.2018 klo 9–15 
Oulunsalon kirjasto 
Hinta 40 €

Millaisesta maailmasta haluaisit lukea? Kenen kanssa tahtoisit lähteä seikkailuun? Mitä 
hänellä on taskussaan? Leirillä piirretään yhdessä suuren suuri kartta, muovataan hir-
viöitä ja sankareita, kirjoitetaan ja jutellaan. Myös runot ja muut räävittömät rääkäisyt 
ovat siemeniä, joista voi kasvaa vaikka mitä, juuri sitä mitä tahdot. Leiri sopii kaikille 
lukemisesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Lisätietoja: Kurssin ohjaaja Timo Harju, timo.juhani.harju@gmail.com
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