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

LUMOTUT SANAT – LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEVIIKKOJEN TUOTANTO 

Taiteellinen johto Anna Anttonen ja Kati Inkala 
Vastaava tuottaja Katri Tenetz 
Tuotanto ja tiedotus Riika Ruottinen, Tiina Paaso ja Maaria Rousu 
Tuotantosihteeri Armi Jylhänniska 
Sanataideopettajat Anna Anttonen, Kati Inkala, Riika Ruottinen, Timo Harju, Mari Hakala, Inka 
Kuivamäki ja Ainokaisa Veteläinen 
Festivaalijuliste ja -ohjelman kuvitus Liisa Kallio 
Graafikko Joona Laitinen 
Projektityöntekijät ja harjoittelijat Mikko Takkinen, Ari Halonen, Merituulia Aalto, Emilia Auvinen, 
Elisa Heikkinen, Pauliina Hietala, Johanna Kärkkäinen ja Sara Ojala 
Yhteistyökumppanit kahvila Konst o. Deli, Liikkuva Laulureppu, Nuoren Voiman Liitto, Oulun 
Elokuvakeskus, WSOY, Valveen elokuvakoulu, Oulun yliopisto, Oulun kaupunginkirjasto, Valveen 
alueelliset kulttuuripalvelut, OSAO Myllytullin-Pikisaaren yksikkö, Oulun kaupungin perusopetus, 
Oulun Sarjakuvakeskus, Teuvo Pakkalan koulu, Taito käsityökoulu Pohjois-Pohjanmaa, Oulun 
lasten ja nuorten teatterifestivaali sekä Alakööki.

www.lumotutsanat.fi 
      / lumotutsanat 

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

Valvesalin maksullisiin esityksiin käy 
Kaikukortti. Paikkoja rajoitetusti.



3

Iloinen, onnellinen ja tosi paljon  

tykkäävä tervetulotoivotus!

 

Lumotut sanat -sanataideviikkojen taiteelliset johtajat 

LUMOTUT SANAT TYKKÄÄ, TAHTOO JA USKALTAA
 
Tykkäystutkimuksia, sinistä surua, pelon seittejä ja kirjavaa iloa – tänä keväänä Lumotut 
sanat on tunteita täynnä! Festivaalin päätuotantona Valvegalleriaan rakentuu aivan uusi 
taidemaailma: Minä tykkään nyt – näyttely ilosta, surusta ja muista tunteista. Näyttely   
pe    rus  tuu samannimiseen kirjaan (WSOY 2019), jota meillä on ollut onni työstää yhdessä 
mahtavien taiteilijoiden, kirjailija Eppu Nuotion ja kuvittaja Liisa Kallion kanssa. 
 
Tunteet ja niiden kanssa pärjääminen on tärkeää juuri tänään ja ihan aina. Sanataide ja 
kirjallisuus avaavat reittejä toisiin maailmoihin, toisiin ihmisiin ja heidän tunteisiinsa. 
Tarinoihin upotessaan kohtaa lukemattomia erilaisia henkilöitä ja saa itkeä, nauraa, 
pettää, rakastua, pelätä, vihata ja antaa anteeksi yhdessä heidän kanssaan. Tällaiset 
kokemukset kehittävät moraalista mielikuvituskykyä ja empatiaa sekä vähentävät 
vihapuhetta ja vahvistavat yhdenvertaisuutta. 
 
Lumottujen sanojen vuoden kuvittaja 2019 on Liisa Kallio, jonka upea näyttely Miltä 
tuntuu on esillä koko sanataideviikkojen ajan kahvila Konst o. Delissä. Näyttelyn työt ovat 
syntyneet tämän kevään aikana Minä tykkään nyt -projektin innoittamana ja ne ovat esillä 
ensimmäistä kertaa. Liisa on vieraanamme sanataideviikkojen avajaisjuhlassa 27.4.
 
Viikoilla 19–22 sanataideviikot tarjoaa maksutonta ohjelmaa päiväkodeille, kouluille, 
iltapäiväkerhoille, oppilaitoksille ja kaikenlaisille muillekin ryhmille, kun Minä 
tykkään nyt -näyttelyssä järjestetään päivittäin näyttelymatkoja, sa    na tai de pajoja ja 
opastuksia. Valveen sanataidekoulu on laatinut festivaalin teemakirjoihin liittyvän 
sanataideharjoitusmateriaalin, joka on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä. Myös 
näyttelyn nimikirja Minä tykkään nyt on tehtäviä pullollaan!
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SANATAIDEVIIKKOJEN AVAJAISJUHLA

la 27.4. klo 14–17 
Valvegalleria ja kahvila Konst o. Deli 
Vapaa pääsy 

Avajaiset alkaa aa:lla, ilossa on ii eikä juhlia ole koskaan liikaa! 

 
Lumottujen sanojen avajaishumussa avataan ensi kertaa Minä tykkään nyt -kirjan 
kannet, matkustetaan kirjoista kumpuaviin näyttelymaailmoihin ja livepiirroskonserttiin 
sekä tunnetaan ja tehdään ihan itse! Avajaisjuhlan kunniavieraina hurmaavat 
sanataideviikkojen vuoden kuvittaja Liisa Kallio sekä rakastettu kirjailija Eppu 
Nuotio. Avajaisissa ovat avoinna myös festivaalin oma kirjakauppa Kirjava sekä Oulun 
kaupunginkirjaston pop up – muista siis ottaa mukaasi myös kirjastokortti!
 

SANATAITEELLISIA TYÖPAJOJA
klo 14.30–17

Pistäydy juhlan lomassa sanataiteellisiin non stop -pajoihin! Ohjelmassa mm. 
myrkkykasveja ja tunteellisia taikarohtoja, täydellisten juhlien resepti sekä kaikkein 
pienimpien pelkojen top 100!

 

 

TAIDE SYNTYY YHDESSÄ
klo 14.30–17 
Tule ja solmi tunteiden värejä! 

Taito käsityökoulu Pohjois-Poh-
janmaan pajassa rakennetaan 
porukalla yhteisöllinen kä-
sityötaideteos, jonka suun-
nittelusta vastaavat koulun 
omat nuoret. Valmis teos 
ripustetaan Valvegalleriaan 
osaksi Minä tykkään nyt 
-näyttelyä.
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NÄKYMÄTÖN POIKA
Runollinen piirroskonsertti yli 5-vuotiaille ja aikuisille 
Kantaesitys 
la 27.4. klo 15 (kesto n. 30 min) 
Valvesali  
Liput 7 € 
 
Kenelle superujo isä kertoo salaisuutensa? Mitä voi tapahtua, jos tykkäämisestä tulee tapa? 
Miksi ihmeessä kukaan vihaisi aamuja ja aurinkoa? Ja kuka kumma on näkymätön poika? 

Näkymätön poika -konsertti on kudelma runoja, lauluja, äänellä maalattuja 
maisemia sekä livenä valkokankaalle piirtyviä kuvia. Konsertin tekstit ovat peräisin 
kantaesityspäivänä julkaistavasta Eppu Nuotion ja Liisa Kallion kirjasta Minä tykkään nyt 
– ilosta, ujostelusta ja muista tunteista (WSOY).
  
Näkymätön poika saa kirjan astumaan ulos kansistaan! Konsertin kertojana hurmaa 
kirjailija Eppu Nuotio, ja livekuvituksillaan lumoaa Liisa Kallio. Sävellykset sepittää 
sanataideopettaja–lauluntekijä Anna Anttonen. Kirjantekijäkolmikon täydentää 
muusikko Mikko Räisänen, joka luo konsertin äänimaisemat.

  
Sekä konsertti että kirja sukeltavat tunteisiin.  

Eppu Nuotio vieraili kirjantekoprosessin 
aikana Saksan Suomi-kouluissa ja 

keräsi kirjaan lasten ajatuksia 
tunteista. Koululaisten ääni 

kuuluu myös konsertissa, sillä 
sen erikoisvieraina loistavat  

Teuvo Pakkalan koulun 4. 
musiik kiluokan lapset.
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FESTIVAALIN NÄYTTELYT

NÄYTTELY ILOSTA, SURUSTA JA 
MUISTA TUNTEISTA
la 27.4.–su 9.6.2019 
Valvegalleria 
Vapaa pääsy

Avoinna kaikille 
ma–pe klo 12–20, la–su klo 10–20 
toukokuussa ryhmille myös klo 8–12
Ryhmävaraukset p. 050 4118 193 /  
riika.ruottinen@ouka.fi
 
Valvegalleria tulvii tunteita, kun ilon kirjava päivänvarjo kieppuu kirjojen keskellä ja viha 
myrskyää mustaa ja punaista. Kyynelpulloon on säilötty sinistä surua ja seinää pitkin 
kiipeilee näkymättömiä ötököitä. Rinnassa läikähtää, kun pussauskopin seinästä löytyy 
hempeä halauskuva. Ja jos halaaminen hermostuttaa, voi perehtyä tykkäystutkijan 
työhön ja etsiä arkistosta mitä tahansa – aasta ööhön. Kokeile vaikka!
 
Minä tykkään nyt on elämyksellinen taidemaailma, jossa sukelletaan tunteisiin  
turval   lisesti ja mielikuvituksen voimalla. Moniaistinen taideseikkailu perustuu Eppu 
Nuotion ja Liisa Kallion samannimiseen kirjaan, 
johon Anna Anttonen ja Kati Inkala ovat 
valmistaneet sanataidetehtävät. Näyt-
telyssä on mahdollisuus lueskella 
kirjavan ilon keskellä, tykätä 
täydellisillä treffeillä, punnita surun 
helminauhoja ja kokeilla runoilijan 
ja kuvittajan työtä itse.
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Lumotut sanat -sanataideviikkojen vuoden kuvit-
taja Liisa Kallio on paitsi kuvittaja, myös kirjailija 
ja graafinen suunnittelija. Helsinkiläinen Kallio on 
kuvittanut lukuisia lastenkirjoja,  julkaissut omia 
kuvakirjoja sekä kirjoittanut runoja ja sanoituksia.
 
Liisa on taiteilija, joka luo arkeen taikaa. Hänen teoksis-
saan tavallinen limittyy fantasiaan, ja isoja asioita löytyy 
pienen ja yksinkertaisen kautta. Kenties parhaiten Liisa 

tunnetaan Pikku Papu -kirjoistaan. Liisan sanoittama ja kuvittama Pikku Papun laulut va-
littiin vuoden lastenlevyksi vuonna 2012.

Kuva: Marcos Katz

Kuva: Kurt Nuotio

NÄYTTELYN TYÖRYHMÄ

Käsikirjoitus ja luova suunnittelu:  
Anna Anttonen, Kati Inkala, Liisa Kallio ja Eppu Nuotio

Visuaalinen suunnittelu: Heidi Kesti

Elementtien suunnittelu ja rakennus: Petri Haapakoski ja Ari Halonen

Äänisuunnittelu: Mikko Räisänen

Tuotannon assistentit: Riika Ruottinen, Joona Laitinen ja Mikko Takkinen

Tuottaja ja visualisointi: Tiina Paaso

Vastaava tuottaja: Katri Tenetz

Työryhmään kuuluu lisäksi opiskelijoita ja harjoittelijoita Oulun yliopistosta ja OSAOsta 

sekä nuoria Taitureita Pohjois-Pohjanmaan Taitoyhdistyksen käsityökoulusta.

Eppu Nuotio on juuri Helsinkiin muutta  maisil laan 
oleva kirjailija, joka on kotonaan niin saaris tossa kuin 
suurkaupungeissa. Hänen laajaan tuotantoonsa kuu-
luu yli seitsemänkymmenen kirjan lisäksi tv-käsikir-
joituksia, musikaaleja, musiik ki satuja, näytelmiä ja 
lauluja. Nuotio palkittiin työstään lasten- ja nuorten-
kirjailijana Kaarina Helakisa -palkinnolla vuonna 2012.

Eppu on ollut Valveen sanataidekoulun haltijakummi-
kirjailija 2000-luvun alkuvuosista saakka. Hän 

on kirjoit tanut varhaisiän sanataideryhmien toiverunoja muun muassa kirjoihin 
Silkkipaperitaivas, Ripinä & Rapina sekä Riimikissa kikattaa. Lisäksi Eppu ja sanataide-
koulun vastuuopettaja Anna Anttonen ovat toimineet sanoittaja–säveltäjä-työparina 
erityisesti lastenmusiikin mutta myös musiikki- ja tanssiteatterin parissa.  
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SANATAIDESUNNUNTAIT

Sanataideviikoilla sunnuntait ovat juhlapäiviä. Jokaisena festarisunnuntaina ohjelmassa 
on opastettu tutkimusretki Minä tykkään nyt -näyttelyyn. Useana sunnuntaina tarjolla 
myös paljon muuta – poimi suosikkisi ja tule mukaan!

Sunnuntaisin on avoinna myös pop up -kirjakauppa Kirjava, josta voi hankkia 
sanataide viikkojen teemakirjallisuutta ikiomaksi.

 

TUTKIMUSRETKI TUNTEISIIN
Opastettu näyttelykierros  
Minä tykkään nyt -näyttelyssä 
su 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6. ja 9.6. 
klo 15 (kesto n. 40 min)
Valvegalleria 
Vapaa pääsy, sopii kaikenikäisille
 
Etsi ilo, punnitse surua, kurkkaa pelon pesään mutta varo vihan verkkoa – tervetuloa 
tunteiden tutkimusretkelle Minä tykkään nyt -näyttelyyn!
  
Opastetulla kierroksella kuljetaan tunteesta toiseen, etsitään sanoja ja tutkitaan 
taideteoksia. Matkan varrella selviää kiinnostavia salaisuuksia sekä kuvittajan, kirjailijan 
että tykkäystutkijan ihmeellisestä työstä. Liisa Kallion kuvat ja Eppu Nuotion runot 
tulevat taatusti tutuiksi.
 
Näyttelyssä voi lueskella kirjavan ilon keskellä, keksiä ja kirjoittaa aivan oman 
pelonpoistopulverin, nyrkkeillä vihaa tiehensä ja viettää täydelliset treffit pussauskopin 
takana. Tee se itse -seinällä voi myös kokeilla runoilijan ja kuvittajan työtä ihan itse! 



MILTÄ TUNTUU
Liisa Kallion näyttely 
27.4.–9.6.2019 
Kahvila Konst o. Deli 
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti 
Vapaa pääsy
 
Liisa Kallion näyttely koostuu tunnetiloja kuvaavista hiilipiirroksista, joiden piirros jälki 
vaihtelee lempeästä väkevään. Henkilö kohtaisesta itsetutkiskelusta nousevat teokset 
tarjoutuvat samastumiskohteiksi ja avaimiksi pohdiskeluun, miltä tuntuu suru, onni, 
huoli tai jokin muu elämän kosketus. Piirrokset ovat syntyneet Lumotut sanat -sanatai-
deviikkojen tunneteeman innoittamana ja ovat esillä nyt ensimmäistä kertaa. 
 
 

Teoksesta Lovers, Liisa Kallio 
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VALON SANKARI JA KADONNUT AURINKO
Ella Kurjen kuvitusnäyttely
Sarjakuvagalleria! 
27.4.–9.6.2019  
Avoinna kulttuuritalo Valveen aukioloaikojen mukaisesti 
Vapaa pääsy
 
Näyttelyn kuvat ovat Satu Alajoen kirjoittamista ja Ella Kurjen kuvittamista lasten 
saturomaaneista Valon sankari ja Kadonnut aurinko. 

Valon sankari esittelee kuuluisan Nukkumatti-veljensä varjoon jääneen Valve-Villen, joka 
herättää aamuisin meistä jokaisen. Kadonnut aurinko on seikkailullinen satu valosta 
ja pimeydestä, pelot voittavasta rohkeudesta ja ystävyydestä. Se jatkaa Valve-Villestä 
kertovaa tarinaa ja vie lukijansa auringon jäljille niin Jättiläisen maille kuin veden 
syvyyksiin. Unen ja toden maailmat sekoittuvat sadunomaisesti Valve-Villestä kertovissa 
kirjoissa.

Tule mukaan jännittävälle matkalle Unten maahan ja Aurinkolaaksoon!
 

Kirjasta Kadonnut Aurinko, Ella Kurki
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POP UP -KIRJAKAUPPA KIRJAVA
27.4.–9.6.2019 
kahvila Konst o. Deli
Aukioloajat osoitteessa www.lumotutsanat.fi

Tee hurmaavia kirjalöytöjä festivaalin omasta kirjakaupasta!

Lumottujen sanojen ajaksi kulttuuritalo Valveelle avautuu festivaalin ikioma pop 
up    -kirjakauppa Kirjava. Tarjolla on kuvakirjoja, lastenromaaneja, satuja, runoja, 
nuor ten ja aikuisten proosaa, tietokirjoja – kaikkea! Kirjakattauksessa painottuvat 
sanataideviikkojen tämän kevään teemat ja taiteilijat, mutta joukosta löytyy myös 
kirjahelmiä menneiltä vuosilta. 

Kirjakauppa on avoinna sanataideviikkojen tapahtumien aikana kahvila Konst o. Delissä. 
Kaupan tuotteet ovat myynnissä myös Valveen lippumyymälässä koko festivaalin ajan. 

Muutamissa festivaalitapahtumissa palvelee myös Oulun kaupunginkirjaston pop up 
tai hurmaava kirjastoauto Onneli. Avajaisjuhlaan, Eläinystävien naamiaisiin ja Onnelin 
kesäiseen lukuseikkailuun kannattaa siis pakata mukaan kirjastokortti!

Kuva: Juuso Haarala
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ELÄINYSTÄVIEN NAAMIAISJUHLA
ke 8.5. klo 18 (kesto n. 75 min) 
Valvesali  
Liput 5 €
 
Kuulkaa ja nähkää! Eläinystävien naamiaisjuhlassa Valvesali on täynnä murinaa 
ja mylvintää, kurnutusta ja kiehnäystä. Mistä eläimestä tykkäät erityisesti? Mikä 
eläin jännittää tai kiinnostaa sinua kovasti? Millainen on sisäinen voimaeläimesi? 
Hyppää lempiotuksesi nahkoihin ja astu sisään kaikenkarvaisten kulkijoiden 
naamiaistunnelmaan!
 
Heti aluksi näyttämön tähdiksi nousevat Valveen sanataidekoulun 
5–11-vuotiaat harrastajat, ja musiikkivauhtia juhlailtaan tuo   
Liikkuva Laulureppu. Kirjalliseksi kunniavieraaksi saapuu 
hervottoman hauskoista Puluboi ja Poni -kirjoista tunnettu Veera 
Salmi. Esitysten jälkeen naamiaishumua jatketaan juhlatilassa 
leikkien ja sanataiteillen. Mukana menossa myös Oulun kau-
pun ginkirjaston pop up! Nappaa siis kirjastokortti mukaan.

Heli Kajo: 
Antti Kokkola:

Sannis Sundström:
Sampo Sundström:

Reetta Kuisma: 

Liikkuva Laulureppu 
Kuva: Markku Hyttinen

Valokuva: Aapo Huhta

Kuva: Dorit Salutskij  

Veera Salm
i
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PIKKU PAPUN ORKESTERI
Lastenkonsertti 
su 26.5. klo 14 ja 16 (kesto noin 40 min) 
Valvesali 
Liput 9 €
 
Pikku Papun Orkesterin lauluissa seikkailee Liisa Kallion kirjoista tuttu neuvokas, pieni 
kilpikonna Pikku Papu ystävineen. Konsertissa kuullaan lauluja ystävyydestä, arjen iloista 
ja kiukuista, toisten kanssa toimeen tulemisesta ja koko elämän kirjoista. Tervetuloa 
leikkimään ja laulamaan myös itse!

Heli Kajo: 
Antti Kokkola:

Sannis Sundström:
Sampo Sundström:

Reetta Kuisma: 

laulu, nokkahuilu, harmooni
laulu, mandoliini, viulu 
laulu, viulu, kellopeli 
laulu, kitara, tamburiini 
laulu, kontrabasso, matkalaukku

Valokuva: Aapo Huhta

Kuva: Dorit Salutskij  

Veera Salm
i
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LUMOTTU ILTA
Kirjallinen ilta nuorille ja aikuisille  
pe 10.5. klo 18.30 (kesto n. 2 tuntia, sis. väliajan) 
Valvesali  
Liput 5 €

LÖYDÄ, REVI, LEIKKAA JA SYLJE!
Mikä on sanojen voima? Miten sanat soivat ja taipuvat eri 
yhteyksissä? Miksi kirjoitamme?
  
Lumotussa illassa Kaisa Happonen ja Karri Miettinen 
eli räp-artisti Paleface tuovat ajatuksensa lavalle. 
Kaksikon viime syksynä ilmestynyt Revi se -kirja tutkii 
kriittisesti mediatekstejä sekä innostaa tuottamaan omia 
runotulkintoja todellisuudesta. Runoja kuullaan myös 
laajemmin näiden kahden sanataiteilijan tuotannosta.
 
Illan aikana estradin valtaavat myös Valveen sanataide-
koulun omat nuoret, ja hurraahetkensä saa julk-
kareitaan juhliva sanataidekoulun yhteistekstikokoelma 
vuosimallia 2019! 
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REVI SE
Runopaja 13–18-vuotiaille 
la 11.5. klo 13–16 
Valveen sanataidevintti 
Hinta 20 € 

Kaisa Happosen ja Karri Miettisen työpajassa testataan sanojen ja sanavalintojen 
voimaa. Pajassa leikataan ja tussataan runoja esiin mm. sanomalehdistä. Visuaalisten 
runokuvien rakentaminen on ajatusleikki: jos pystyy kuvittelemaan vaihtoehdon 
vallitsevalle todellisuudelle, voi kenties myös muuttaa sitä. Materiaalia runoihin voi 
löytää myös kaupunkikuvasta, kylteistä ja liikennemerkeistä. Sanoja on kaikkialla!
  

Ilmoittautuminen 8.4. alkaen osoitteessa  

www.lumotutsanat.fi/sanataidekurssit 

Kuva: Laura Mendelin
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HALUATKO KIRJAILIJAKSI?
Seminaari
ti 28.5. klo 17–20 
Valvesali 
Vapaa pääsy 
Nouda vapaalippusi Valveen lippumyymälästä 27.4. alkaen. 

Haluatko kirjailijaksi? -seminaarissa tutustutaan kirjailijan työn eri puoliin. Mukana ovat 
kirjailija Marjo Heiskanen Kirjailijaliiton johtokunnasta, vuoden 2018 Finlandia Junior 
-voittaja, kirjailija Siiri Enoranta sekä kirjailija-kustannustoimittaja Niina Miettinen. 
Seminaarissa puhutaan kirjailijaksi tulemisesta, kirjailijan oikeuksista ja velvollisuuk-
sista sekä esimerkiksi kustannusprosessista. 
 
Haluatko kirjailijaksi? -tapahtuma on kaikille kiinnostuneille avoin ja ilmainen. Tervetuloa!

K
uva: Ville K

oivisto

Siiri Enoranta



KOHTAA KIRJAILIJA 

Tule tapaamaan sanataideviikkojen taitelijoita Pop up -kirjakauppa 

Kirjavaan!

K
uva: Ville K

oivisto

pe 10.5. klo 20.30
kirjailija Kaisa Happonen ja
kirjailija ja räp-artisti Karri Paleface Miettinen

ti 28.5. klo 20
kirjailija Siiri Enoranta

su 9.6. klo 16
kirjailija Essi Kummu

la 27.4. klo 16
kirjailija Eppu Nuotio ja 
kirjailija ja kuvittaja Liisa Kallio

ke 8.5. klo 19.30
kirjailija Veera Salmi

K
uvat: Laura Mendelin

Kuva: Marcos Katz

Ku
va

: P
ek

ka
 N

ie

minen

K
uv

a:
 P

ek
ka

 Rajala

K
uv

a:
 K

ur
t N

uotio

PUHELIAS ELIAS JA HÄÄTANSSIT
Essi Kummun kirjanjulkistusjuhlat
su 9.6. klo 16
Valvegalleria
 
Kesän kynnyksellä ja viimeisen sanataidesunnuntain kunniaksi juhlitaan 
Essi Kummun Puhelias Elias -kirjasarjan päätösosaa Häätanssit. Julk-
karijuhlassa kuullaan Essin ajatuksia tarinan takaa. Luvassa on myös 
sanataiteellisia työpajoja sekä letkeää viihtymistä Minä tykkään 
nyt -näyttelyssä.
   
Puhelias Elias -kirjat kertovat uusioperheen elämänmuutok-
sesta viisaasti ja lempeällä huumorilla höystettynä. Sarjan en-
simmäinen osa oli Finlandia Junior -ehdokkaana vuonna 2012.

Kuva: Sara Ahde

Marika Maijalan kuvitusta  
kirjasta Häätanssit
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KANTTIA KANSSA! 
Riemukas lastenesitys Minna Canthista 
yli 5-vuotiaille (esitys 40 min ja työpaja noin 30 min)
su 19.5., ma 20.5. ja ti 21.5.
Vapaa pääsy, huomaa ennakkoilmoittautuminen
 
Kanttia kanssa! tutustuttaa lapset Minna Canthiin ja 
hänen työhönsä. Esityksessä yleisö näyttelee tärkeää 
osaa: he ovat kuopiolaisia, kaupan asiakkaita, lapsia, 
naapureita, palvelusväkeä, virkamiehiä, rautatieläisiä, 
lukijoita, kriitikoita, salonkilaisia, kollegoita. Eppu Nuotion 
käsikirjoittama ja ohjaama esitys on Leena Virtasen ja 
Sanna Pelliccionin Minna! -kirjan (Teos) – ja tietysti Minna 
Canthin itsensä – innoittama.

ESITYSAJAT:

su 19.5. klo 13
Valvesali
Hae vapaalippusi Valveen  
lippumyymälästä  
27.4. alkaen
 
ma 20.5. klo 9
Yli-Iin kirjasto
Halametsä1
Ilmoittautuminen:
yli-ii.kirjasto@ouka.fi 
 
ma 20.5. klo 12.30
Ritaharjun kirjasto
Ritakierros 2
Ilmoittautuminen:
ritaharju.kirjasto@ouka.fi  

ti 21.5. klo 9
Kaakkurin kirjasto
Pesätie 13
Ilmoittautuminen:
kaakkuri.kirjasto@ouka.fi

ti 21.5. klo 12 
Oulunsalon kirjasto
Karhuojantie 2.
Ilmoittautuminen:
oulunsalo.kirjasto@ouka.fi
 

Esityksen Minna ja kaikki muut roolit:
Maami Snellman

Ohjaus ja käsikirjoitus: 
Eppu Nuotio

Visuaalinen suunnittelu:
Sanna Pelliccioni

K
uva: Sanna P

elliccioni
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Puluboin ja Ponin leffa 
su 12.5. klo 13.30  
Kesto 72 min 
Vapaa pääsy

Puluboin ja Ponin leffa (2018) perustuu 
hurjan hauskaan ja suosittuun Veera 
Salmen kirjaan. Elokuvassa koulun 
alku lähestyy ja Ponia jännittää. Hän 
ei halua koululaiseksi vaan pukeutuu 
mieluummin tekoturpaan ja laukkaa 
kaupungin katuja villinä ja vapaana. 
Kesään tuo vauhtia kummallinen 
lintumai  nen poika Puluboi. 

Maija Poppanen 
su 5.5. klo 13  
Kesto 139 min 
Vapaa pääsy

Rakastettu klassikkoelokuva Maija Po p    
panen  (1964) tempaa katsojan mukaan 
uskomattomalle matkalle arjen yläpuo-
lelle. P. L. Traversin kirj an pohjalta luotu 
elokuva on mielikuvituksen juhlaa. Tämän 
superklassikon parissa on viihdytty vuo-
sikymmenestä toiseen nauttien upeista 
lauluista ja hienosta kuvakerronnasta!

Maija Poppasen paluu  
(Mary Poppins Returns) 
la 27.4. ja su 28.4. klo 16.30 
Kesto 130 min (suom. tekstitys)
Liput 8 € 

Tuuli nousee Lontoossa, ja se enteilee 
jotakin – Maija Poppanen on palannut! 
Maija Poppasen paluu (2018) jatkaa 
rakastetun klassikon tarinaa 25 vuotta 
myöhemmin. Palkitussa elokuvassa 
eletään suuren laman Lontoossa. 
Pankin perheen lapset Anna ja Mikko 
ovat kasvaneet aikuisiksi, mutta Maija 
Poppasta tarvitaan yhä.

FESTIVAALIN ELOKUVAT

Lumotut sanat tarjoilee sympaattisen kattauksen kirjallisuuslähtöisiä elokuvia yhdessä 
Oulun Elokuvakeskuksen kanssa. Tervetuloa viihtymään Valveen Elokuvateatteri 
Studioon!

Esityksen Minna ja kaikki muut roolit:
Maami Snellman

Ohjaus ja käsikirjoitus: 
Eppu Nuotio

Visuaalinen suunnittelu:
Sanna Pelliccioni

Maksuttomiin elokuviin voi noutaa vapaaliput 
Valveen lippumyymälästä  

27.4. alkaen.

Elokuvasta P
uluboin ja P

onin Leffa
Elokuvasta  
M

aija P
oppasen paluu
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SANATAITEELLISET KESÄKURSSIT

MATKALLA TUNTEMATTOMAAN
Kesäkurssi 9–12-vuotiaille 
Kurssi 1: 3.–5.6.2019 klo 9–15, Laivakankaan koulu, kirjaston tiloissa
Kurssi 2: 12.–14.6.2019 klo 9–15, Yli-Iin kirjasto 
Hinta 40 €

Sanataiteellisella kesäkurssilla lähdetään matkalle toisiin maailmoihin ja seikkaillaan 
arvoituksellisia polkuja ja luolastoja pitkin. Kolmen päivän kurssilla kuullaan kummia ja 
keksitään vielä kummempia ja kirjoitetaan tavallinen tavattomaksi. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille mielikuvittelemisesta ja kirjoittamisesta pitäville lapsille. Tule luomaan oma 
salaisuuksien valtakuntasi tai merkillinen minikosmoksesi ja ota selvää, mihin sen reitit 
vievät. 

ILOPUUSTA PUSSIKIUKKU, PUSSIKIUKUSTA KIKHERNE
Kesäkurssi 9–12-vuotiaille
5.–7.6.2019 klo 9–15
Kulttuuritalo Valve
Hinta 40 €

Mitä mielen liikkeet ja oudot olotilat pitävät sisällään? Tätä päästään tutkimaan Valveen 
sanataiteellisella kesäkurssilla. Lukien, leikkien, kirjoittaen ja kertoen tutustutaan 
muun muassa tykkäystutkijan haastavaan työnkuvaan, selvitetään surupisaroiden 
koostumusta ja tarkastellaan, miten rapeaksi raivokohtauksella voi paahtaa kikherneen.  
Kurssin kotikolo sijaitsee Valvegallerian elämyksellisessä näyttelyssä, ja säiden 
salliessa tutkimusretkiä tehdään myös läheisessä kesäympäristössä. Kurssi huipentuu 
7.6. Onnelin kesäiseen lukuseikkailuun Ainolan puistossa.

ILMOITTAUTUMINEN KESÄKURSSEILLE:

 15.4. alkaen osoitteessa www.lumotutsanat.fi/sanataidekurssit

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

Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkamista.

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



21

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

Tervetuloa kesänvihreälle kirjapiknikille Hupisaarille! 
Eväs      koriin kannattaa su jaut  taa myös kirjastokortti, sillä 
lukuseikkailulle hurauttaa mukaan Oulun kaupunginkirjaston 
iki-ihana kirjastoauto Onneli. Kirjastoautossa voi sukeltaa 
tarinoihin ja lainata kesälukemista kotiin saakka! Kirjapiknikillä 
voi myös tehdä tykkäystutkimuksia, päihittää pelkoötökän ja 
istuttaa ilosanoja kesäisissä sanataidepajoissa.
  
Mukaan piknikille löytää, kun suunnistaa Pohjois-Pohjanmaan 
museolta leikkipuistoa kohti. Sadesään sattuessa seikkailemme 
Alaköökin piparkakkutalossa sekä kirjastoauton lämmössä.
 

Kuva: Juuso Haarala
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SANATAIDEOHJAAJAKOULUTUS LUMO 7

Sykähtääkö sydämesi sanataiteelle? Kiinnostaako sinua sanataiteen ohjaaminen? Haluaisitko 
kuulla sanataidekasvatuksen uusista menetelmistä ja mahdollisuuksista ja kokeilla niitä 
itse? Haaveiletko, että voisit puhua sanataideunelmista ja kokemuksista toisten kanssa?

Lumo on kahden vuoden mittainen koulutus, joka kokoontuu 1–2 koulutusviikonloppuna 
lukukaudessa. Väljärytmisen koulutuksen tarkoituksena on tuoda lasten, nuorten ja 
sanataiteen parissa työskenteleville tietoa, ideoita, elämyksiä sekä mahdollisuuden 
verkostoitua muiden saman alan tekijöiden kanssa. Lumossa tutustutaan 
sanataidekasvatuksen tuoreisiin innovaatioihin, kohdataan kirjailija- ja kouluttajavieraita, 
tehdään ja kokeillaan itse.

Huippusuosittu Lumo-koulutus järjestetään jo seitsemättä kertaa ja toteutetaan pääosin 
uusin sisällöin. Avausviikonloppuna 10.–11.5. koulutuksessa sukelletaan Lumotut 
sanat – lasten ja nuorten sanataideviikkojen tunnelmiin ja kouluttajina toimivat Lumon 
pääkouluttajat Anna Anttonen ja Kati Inkala sekä taiteilijavieraat Kaisa Happonen ja 
Karri Paleface Miettinen.
 
Ilmoittautuminen: Lumoon mahtuu mukaan 25 ensiksi ilmoittautunutta.  
Ilmoittautuminen alkaa 8.4. osoitteessa www.lumotutsanat.fi/sanataidekurssit  
Hinta: 75 €

LIITY SANATAIDEOPETUKSEN SEURAAN!
 
Suomen sanataideopetuksen seuran vuo tuinen kevät-
kokous järjestetään tiistaina 28.5. klo 13 Oulussa, 
kulttuuritalo Valveella. 
 
Seuran hallitus toivottaa lämpimästi terve tulleiksi 
sekä nykyiset että uudet jäsenet! Voit liittyä 
seuran jäseneksi vaikka heti kokouksessa – se 
kannattaa, jos sanataide innostaa sinua ja 
haluat olla osa valtakunnallista sanataiteen 
tekijöiden yhteisöä.

Lisätietoa: www.sanataide.fi
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Lipunmyynti:
teatteri.ouka.fi/festivaali
www.ticketmaster.fi

2.-5.5.2019

YLI 50 ESITYSTÄ 
NELJÄSSÄ PÄIVÄSSÄ
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