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Tee oma elokuva
Movie World -näyttelyssä
Oulun taidemuseo • Tiedekeskus Tietomaa • Pohjois-Pohjanmaan museo • Kierikkikeskus • Turkansaaren ulkomuseo •
Merimiehenkotimuseo • Pateniemen sahan museo • Oulunsalon kotiseutumuseo • Oulun linnan kellari

Urheilun huumaa ja
kulttuuria kesälomaan

K

oulut loppuvat aivan lähipäivinä ja monien mielessä on kesäloma ja lomareissut. Mediassa on jo pitkään mainostettu mielenkiintoisia lomakohteita ympäri
Suomen. Mitäpä jos tänä kesänä lomailisitkin
Oulussa?
Kädessäsi oleva Luuppi-lehtinen esittelee
museo- ja tiedekeskus Luupin kesän. Luupin
kohteet ovat täynnä erilaisia mielenkiintoisia
näyttelyitä ja tapahtumia, jotka ovat saavutettavissa myös kävellen tai pyöräillen.
Luuppi kertoo tarinoita pohjoisesta – tuttuja ja tuntemattomampia. Tiedätkö ketä ovat
oululaiset olympiaurheilijat tai mitä kaikkea
aikansa seurapiirijulkkikseksikin tituleerattu
Essi Renvall teki? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus Pohjois-Pohjanmaan
museon Sata sankaritarinaa urheilusta -näyttelystä ja Oulun taidemuseon Essi Renvall
-näyttelystä.

Luuppi tarjoaa upeita elämyksiä myös
ulkona. Kauniina kesäpäivänä voit suunnata Oulujoen kauniiseen saaristoon
Turkansaaren ulkomuseoon tai koko
päivän reissulle kivikauden Kierikkikeskukseen. Sateisen kesäpäivän
pelastus koko perheelle löytyy Tiedekeskus Tietomaasta. Tietomaan
kesää vauhdittavat upea 3D-jättielokuva Pienet jättiläiset sekä
koko neljännen kerroksen vallannut elokuvan tekoa esittelevä Movie
World -näyttely.
Paras tapa nauttia Luupin kesästä on edullinen Luuppi-lippu. Tervetuloa tutustumaan ikimuistoisiin tarinoihimme!
Jonna-Marleena Härö
Museo- ja tiedekeskuksen johtaja

Luuppilainen työssään,
Museomestari Merja Vedenjuoksu
1. Mitä teet ja kuinka kauan olet
työskennellyt Luupissa?

Olen museomestari, ja toimin näyttelynrakentajana. Lisäksi teemme myös taidekokoelmien sijoituksia kaupungin muihin
kohteisiin ja kierrätämme erilaisia päiväkotinäyttelyitä. Aloitin syksyllä 2013.

2. Kuinka sinusta tuli Luupin museomestari?
Olin Tampereella museomestarina yli 10
vuotta. Muutimme puolisoni työn vuoksi
Ouluun. Olen koulutukseltani puualan artesaani ja artenomi, ja työhistoriani onkin
pääosin näyttelysaleista ja lavastamoista.

3. Millainen on museomestarin työpäivä?
Näyttelyihin liittyvää työtä on monenlaista. Noudamme teokset ja näyttelyesineet
museoon, puramme pakkaukset, suunnittelemme maalaamiset ja ripustukset ja kokoamme vitriinit. Varsinainen teosripustus
kestää noin viikon. Aika usein on erilaisia
haastavia ja jännittäviä installaatioita. Lisäksi asennamme tekstejä ja kuvia sekä
säädämme valoja.

Purkuvaiheessa pakkaamme teokset ja
näyttelyesineet sekä kuljetamme ne pois.
Sitten salit siistitään ja tekniikkaa huolletaan seuraavaa näyttelyä varten. Työryhmä
on vaihteleva. Mukana voi olla toinen museomestari ja av-mestari, kuraattori, amanuenssi, konservaattori ja usein myös taiteilijoita.

4. Mitkä ovat mielestäsi parhaita
puolia museomaailmassa työskentelyssä?

Vaihtelevat työpäivät, mielenkiintoiset taideteokset ja historiallinen esineistö, joihin
pääsee tutustumaan kulissien takana ja lähietäisyydeltä.

5. Mikä on suosikkisi Luupin kevään
ja kesän näyttelyistä? Kenelle suosittelisit sitä?

Aina viimeisin valmistunut on suosikki. Ripustusvaiheessa tutustuu teoksiin ja taiteilijoihin ja tila muuntuu teosten mukana.
Suosittelen tutkimusretkiä kaikille!
Maria Ullner

Kesäkuussa Luupissa
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Avaruusseikkailu

Movie World

T

ietomaa, we have a problem! Avaruusasemalta tulee hätäviesti:
robotit ovat ottaneet vallan. Maasta on saatava kiireesti apua.
Näin alkaa museo- ja tiedekeskus Luupin toiminnallinen uutuusnäyttely Movie World Tiedekeskus Tietomaassa, johon on rakennettu kokonainen elokuvastudio lavasteineen ja digitaalisine tehosteineen.
Näyttely on vuokrattu tšekkiläisestä
tiedekeskus TechmaNÄYTTELYSSÄ VOI ITSE
niasta, jossa näyttely toteuKOKEILLA ELOKUVISSA
tettiin 2014 tiedekeskuksen
KÄYTETTÄVIÄ TEKNIIKOITA
laajennuksen
valmistuessa.
Kumppanuuspäällikkö Katerina
Chabova kertoo, että Techmania on moderni ja trendikäs tiedekeskus.
Se tarjoaa hyvän oppimisympäristön ja toimii matkailullisena ja opetuksellisena kohteena Pilsenissä ja sen ympäristössä.
Movie World on suunniteltu Techmaniassa. Se heijastelee nuoren
tiimin innostuneisuutta ja raikasta asennetta, Chabova kehuu. Reilun
vuoden aikana näyttelyn näki noin 250 000 vierailijaa ja se oli erityisesti lasten suosiossa. Näyttelyn suosituin yksittäinen kohde oli Matrix, jossa otetaan 360-asteinen kuva näyttelyvieraasta.
Näyttelyn kohderyhmänä ovat Chabovan mukaan yli 10-vuotiaat,
jotka voivat näyttelyssä itse kokeilla monia elokuvien ja tv-ohjelmien
teossa käytettäviä tekniikoita, kuten animaatiota, kamera-ajoa sekä
green screeniä, jossa taustat ja tapahtumat lisätään kuvaan digitaalisesti.
Tachmanialla on ollut aikaisemmin yhteistyötä Suomessa Tiedekeskus Heurekan kanssa, mutta Katerina Chabova on tyytyväinen, että he
saavat työskennellä nyt myös Luupin ja Tietomaan kanssa. Näyttely
on toteutettu yhteistyössä Oulun Energian kanssa. Näyttelyyn voi
tutustua 11.5.2016–12.2.2017.
Sampo Puoskari
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Jukka Pitkänen tekee työkseen sitä, mistä moni haaveilee: tutkii, leikkii ja oivaltaa. Pitkänen on Tietomaan
näyttelysuunnittelija, jonka käsissä syntyy kaikkea
fakiirinpedistä kestosuosikeiksi nousseisiin simulaattoreihin. ”Onhan tämä ihan hemmetin hauskaa”, hän
summaa.

äyttelyiden ideat tulevat Pitkäsellä uniin tai hän nappaa niitä
arjen pulmatilanteista. Mielessä on myös toistaiseksi toteutumattomia näyttelyitä. ”Haaveilen satunäyttelystä, jossa satu ja
tiede kohtaavat uudella tavalla”, Pitkänen paljastaa ja maalailee kuvia
Muumeista tiedemaailmassa.
Onnistunut tiedekeskusnäyttely antaa asiakkaalle elementit omalle tutkimukselle. Lisäksi hyvä näyttely on vauhdikas, näyttävä ja helppokäyttöinen. ”Täytyy syntyä vau-elämys, josta kerrotaan vielä kotona
tai otetaan kuva sosiaaliseen mediaan”, Pikänen kertoo.
Tietomaan uudessa Mekaniikkalinnassa pureudutaan mekaniikan
perusilmiöihin ja tutustutaan esimerkiksi kampeen ja epäkeskoon.
Hauskat, pienet hahmot tutustuttavat näyttelyvieraan mekaniikan
saloihin vaivihkaa – luurankobändin tahdissa.
Riikka Harjula
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Urheilukuume nousee!

S

ata sankaritarinaa urheilusta -näyttely kertoo tarinoita suomalaisen urheilun historiasta, urheilun tähtihetkistä ja
pettymyksistäkin. Mukana on myös pohjoisen
sankareita.

Taitoluistelija Susanna Rahkamo teki parinsa Petri Kokon kanssa suomalaisen jäätanssin historiaa voittamalla muun muassa
Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa vuonna 1995.
Näyttelyn kummiksi lupautunut Susanna
Rahkamo muistelee omaa uraansa: ”Urheilijan uralla on paljonkin pettymyksen hetkiä.
Niitä on loppukädessä enemmän kuin huippuhetkiä. Mutta ne huippuhetket sitten kannattelevat ja niiden avulla kestää ne huonot-

kin hetket. Yksittäisenä parhaana hetkenä
on Helsingin EM-kisat vuonna 1993, jossa me
voitettiin ensimmäinen arvokisamitali. Luisteltiin Sibeliuksen Valse Trieste. Kun musiikki
loppui, oli hetken täysi hiljaisuus ja sitten siihen meidän näkökenttään tulee sadoittain ja
tuhansittain kukkia. Ruusuja ja kaikkea siihen
hiljaisuuteen. Se on sellainen kuva, joka on
painunut mieleen.”
Susanna Rahkamon haastattelu löytyy
Luupin YouTube –kanavalta.
Arja Keskitalo
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Susanna Rahkamo ja Petri Kokko sijoittuivat
Lillehammerin olympialaisissa neljänsiksi
vuonna 1994. Vapaaohjelman kulkuritarina
luisteltiin Nino Rotan musiikin tahdissa.
Kuva Juha Sorri/Urheilumuseo.

Mauri Kunnaksen kirjoihin perustuvat Koiramäen
hahmot ovat seikkailleet Pohjois-Pohjanmaan
museossa jo 20 vuotta, eikä loppua näy.
”Luupin
Koiramäen ilmeikkäät pienoishahmot
Myllytullin alueen
ovat kaikenikäisten suosiossa.
museokohteisiin on
© Mauri Kunnas
alle 18-vuotiailla
vapaa pääsy!”
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Taidemaalari Kirsi Tervo työn ääressä.

Kasarmin
monta elämää

O

ulun keskustasta kuuden kilometrin päässä sijaitsevaan Hiukkavaaraan liittyy monelle enemmän hikisiä ja harmaita kuin
kultturellejä muistoja. Suljettu alue heräsi uuteen eloon 1990luvun lopulla, kun varusmieskoulutuksesta tyhjentyneet tilat siirtyivät vähitellen kymmenien kuvataiteilijoiden, satojen bändien, harrastusporukoiden ja verstaiden käyttöön – viimeisimpinä tulokkaina
pikamajoitetut turvapaikanhakijat. Kasarmialue onkin tätä nykyä yksi
Suomen suurimmista luovan toiminnan keskittymistä. Taidemuseon
näyttely tarjoaa monipuolisen ja tuoreen kattauksen kuvataiteilijoiden Hiukkavaaraan.
Tiiviissä tunnelmassa mukana 12 tekijää: Anni Arffman, Mary Jane
Gregory, Jari Huhta, Helena Kaikkonen, Minna Kangasmaa, Tuomo
Kangasmaa, Heidi Kesti, Leevi Lehtinen, Daniel Nagy, Päivi Pussila, Kari
Södö ja Kirsi Tervo.
Elina Vieru
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Muottiin
taipumaton
– kuvanveistäjä
Essi Renvall

L

ahjakas, sisukas ja omaperäinen – oululaissyntyinen kuvanveistäjä Essi Renvall (1911–1979) oli kaikkea sitä. Hän oli kuvanveistotaiteemme naispioneeri, joka pystyi ansaitsemaan elantonsa
taiteellisella tuotannollaan. Tämä seurapiirikaunotar ja tiedotusvälineiden kestosuosikki innosti taiteellaan sekä kohahdutti räväköillä mielipiteillään ja tempauksillaan. Vaikka Essi Renvallin elämä oli
kovaa työtä, se oli myös epätavallista ja sadunhohtoista.
Näyttely vie kuvataiteista ja historiasta kiinnostuneen kävijän aikamatkalle kuvanveistäjän arkeen, maailmanmatkaajan
seikkailuihin ja ennen kaikkea hänen monipuoliseen
tuotantoonsa, jonka keskeisintä antia olivat väriin
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Liikuttavat
kuvat
Suomalaisen mediataiteen pioneeri Marita Liulia
(s. 1957) on tehnyt ainutlaatuista yhteistyötä tanssijoiden ja muusikoiden kanssa jo vuosikymmenien ajan.

K

ameraa ja tietokonetta päätyökaluinaan käyttävä Liulia zoomaa
Oulun näyttelyssä nimenomaan ilmaisevaan kehoon.
Tanssijat-valokuvasarjaa täydentää kaksi lyhytelokuvaa: visuaalisesti häikäisevä Jumalattaren paluu, jonka mystisenä naisena nähdään tanssija-koreografi Virpi Pahkinen sekä ensiesityksensä
saava Swan Song, jonka tunteikasta kerrontaa tähdittää Kansallisbaletista 2012 eläkkeelle jäänyt prima ballerina Minna Tervamäki.
Elina Vieru
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Juhannusyön taikaa
Turkansaaressa 24.6.
Aidon maalaisjuhannuksen taikaa voit kokea juhannusasuisessa Turkansaaren ulkomuseossa.
Lämminhenkisessä tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle.

J

uhannusaaton Iltamat käynnistyvät lipunnostolla ja komeasti kajahtavalla lippulaululla. Esiintymislavalla konsertoi Iin
Laulupelimannit, joka myös laulattaa yhteislauluja sekä säestää juhannustansseja. Illan
aikana kuullaan myös Hannu Tarvaksen kertomia Lapintarinoita. Juuni & Olkimaa -duon
elovenapoppi menee jalan alle ja houkuttaa
kaikki tanssimaan.
Iltamat tarjoavat hauskaa ohjelmaa myös
perheen pienimmille. Nukketeatteri Sytkyjen
Juha Laukkanen lumoaa lapset Tervatonttu
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Toivo -esityksellään ja muksuille musisoi Liikkuva Laulureppu. Juhannusiltamat päättyvät

JUHANNUSJUHLASTA LÖYTYY
OHJELMAA NIIN AIKUISILLE KUIN
LAPSILLEKIN.
juhannuskokon sytyttämiseen. Tänä vuonna
ei sytytetä tervahautaa, mutta tervan historiaan ja tervanpolton välineisiin Turkansaaressa voi edelleen tutustua.

Ulkosalla myydään makkaraa, kahvia,
mehua ja perinteisiä korvapuusteja. Pirtin
kahvilasta saa lohikeittoa sekä suolaisia ja
makeita leivonnaisia.
Pääsyliput: 10/8/4 € (lapset 3–18 vuotta,
lapset alle 3 vuotta ilmaiseksi)
Tarkemman ohjelman löydät verkkosivuiltamme osoitteesta ouka.fi/turkansaari
Patrik Franzen

Sanotaanko Tahdon
Turkansaaressa?
T
urkansaari sijaitsee noin 14 kilometrin päässä Oulun keskustasta, Oulujoen yläjuoksulla. Kävelysillat yhdistävät Turkansaaren ja Siikasaaren mantereeseen. Saaret toimivat kesäisin
ulkomuseona sekä monenlaisten perhejuhlien ja tapahtumien näyttämönä. Vanhat rakennukset sekä idyllinen maalaismaisema luovat upeat puitteet kesäjuhlille. Kalastajakirkkomaisen Turkansaaren
kirkon historia ulottuu 1600-luvulle saakka ja on tunnelmaltaan ainutlaatuinen vihki- ja kastekirkko. Ylikärpän talon kotoisassa ja lämpimässä tunnelmassa voitte viettää häitä, syntymäpäiviä, lakkiaisia
ja muita mukavia perhejuhlia. Hääjuhliin oman ohjelmanumeronsa
tuo morsiusparin leipoman hääleivän ripustaminen pirtin kattoon.
Turkansaaren navetta tarjoaa rennon rouheat puitteet kesähäille
ja muille juhlille. Turkansaaren maalaisromanttinen latotanssitunnelma luo upeat puitteet hääkuvauksille. Turkansaaressa juhlan järjestäjää palvelee kattavat catering-palvelut tarjoava Pitopata, joka
toimii myös museokahvilana.
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Museokirkon käyttömaksu: 150 euroa.
Kysy lisää: turkansaari@ouka.fi

Nauti huikeasta maisemasta
– juhlat Oulun kattojen yllä

O

letko järjestämässä kesäjuhlia, haluatko palkita tiimisi hyvin
tehdystä työstä tai haluatko järjestää liikeneuvottelusi uniikissa, varmasti mieleenpainuvassa ympäristössä?
Varaa illallinen Tiedekeskus Tietomaan tornin näköalatasanteelle.
Saatte nauttia huikaisevasta maisemasta, hyvästä kotimaisesta ruuasta ja ystävällisestä palvelusta koko illallisen ajan.
Juhlatilassa on asiakaspaikkoja 24 hengelle. Tarjoamme myös kokouspalveluita. Museo- ja tiedekeskus Luupissa on uniikkeja juhla- ja
kokoustiloja monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
Ota yhteyttä myyntipalveluumme:
myynti.luuppi@ouka.fi, p. 044 703 1335

Ju
ikimu hlien
istois
ek
p
Tiede aikaksi so si
p
kesku
s Tiet ii
omaa
upea
n
t
näkö
o
alata rni
sante
ella

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Heinäkuussa Luupissa

ukset n
kaiva
ja
Yleisö inäkuun a
e
7
h
1
o
–
k
2
1
ko
klo
ti–la

15-vuotias Kierikki
–riehakas teini-ikäinen

Tänä vuonna 15-vuotta täyttävän Kierikkikeskuksen syntyhistoria oli nopea, tehokas ja onnekas.
Alkusysäyksen antoivat vuonna 1993 löytyneen Kuuselankankaan asuinpaikan kaivaukset.

H

arva osasi tuolloin ennustaa, mihin
tämä johti, kun Yli-Iin kunta kumppaneineen ryhtyi tuumasta toimeen.
Vuonna 1995 perustettu Kierikki-projekti
sai parissa vuodessa paljon aikaan. Toimintaverkosto, rahoitus ja arkkitehtikilpailu järjestettiin ja saatiin ympäristökeskus mukaan
rakentamaan mm. kivikauden kylä. Jopa ohikulkeva tie siirrettiin kahdessa vuodessa!
13 kilometriä hirttä niellyt päärakennus

näyttelyineen valmistui 2001. Kokonaisuus
täydentyi pian hotellilla.
Vauhti jatkui 2000-luvulla, kun keskus ja
sen arkkitehtuuri saivat kansainvälisiä palkintoja. Keskus pyöritti EU-projekteja, opasti
vuositasolla 4000 koululaista ja järjesti ohjelmapalveluita matkailuyrityksenä.
Nyt Luuppiin kuuluva Kierikki on osoittanut, että historiaan ja luontoon voidaan
panostaa. Työ jatkuu edelleen riehakkaan

Lue lisää
blogista!

15-vuotiaan innolla.
23.5.–12.6. Kierikki ennen ja nyt -näyttely
Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa esittelee keskuksen taustaa, toimintaa ja tekijöitä.
Leena Lehtinen
Lue intendentti Leena Lehtisen koko blogiteksti www.oulunluuppi.fi

Kaivaudu kivikauteen!

S

uositut yleisökaivaukset järjestetään
Kierikinkankaalla jälleen heinäkuussa.
Kymmenen kesää jatkuneilla kaivauksilla on jo yli tuhat vapaaehtoista kaivajaa
osallistunut arkeologien johdolla noin 5500
vuotta vanhan asuinpaikan tutkimiseen. Kaivauskuoppaan mahtuvat rinnakkain sekä innokkaat lapsiperheet että arkeologiasta kiinnostuneet varttuneemmatkin kaivajat.
Kesän 2016 kaivauksilla tutkitaan suuren
kivikautisen asumuksen jäännöstä. Tuhansista löydöistä tavallisimpia ovat kvartsi-iskok-

set sekä saviastioiden ja palaneiden luiden
kappaleet. Toisinaan maasta voi paljastua
myös kokonaisia kiviesineitä ja meripihkasta
valmistettuja koruja. Tule kokeilemaan arkeologin arkea ja koe löytämisen riemu!
Yleisökaivaukset koko heinäkuun ajan ti–
la klo 12–17.
Alaikäraja 7 vuotta, alle 10-vuotiaat lapset
saavat osallistua kaivaukselle vain aikuisen
seurassa.
Sami Viljanmaa
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Moottoripyörällä
menneisyyteen

K

ierikkikeskus Yli-Iissä on erinomainen päiväkohde moottoripyöräilijöille Oulun seudulla. Oulusta sinne kertyy matkaa vajaa
60 kilometriä, ja valittavana on kaksi reittiä. Kierikkiin voi ajaa
E8-tietä Iin kautta ja ihailla komeaa Iijoen jokimaisemaa Iin ja Yli-Iin
välillä. Vaihtoehtoisesti voi ajella tien 20 ja Kiimingintien kautta. Tiet
ovat mukavan mutkaisia ja rauhallisia.

KIERIKKIKESKUKSEN PÄÄRAKENNUS ON
POHJOISMAIDEN SUURIN MODERNI HIRSIRAKENNUS.
Perillä Kierikkikeskuksessa voi aloittaa vierailun tutustumalla kivikausinäyttelyyn. Ajomatkan jälkeen tekee myös hyvää jaloitella 500
metriä lankkupolkua kivikauden kylään, jossa kivikautisten asumusten lisäksi silmä lepää kauniissa jokimaisemassa. Kierikkikeskuksen
ravintolassa voi käydä haukkamaassa purtavaa, jotta jaksaa ajaa vielä
kotiinkin. Ja jos ei jaksa, on Hotelli Kierikinhovin tilavat huoneet oivallinen paikka levätä yön yli. Kierikkiä voi ehdottomasti suositella välietappina myös kaikille pohjoiseen matkaaville.
Maria Ullner
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Muinaismarkkinoilla
Kierikki ryntää
rautakaudelle!

K

ierikin muinaismarkkinoilla 30.–31.7. rautakausi kohtaa kivikauden. Luvassa on muun muassa raudanvalmistusta ja muinaismusiikkia. Teräs kalskahtaa terästä vasten sekä taistelunäytöksissä että sepän alasimella.
Kokeile myös jousiammuntaa sekä saviastioiden ja kiviesineiden
valmistamista! Paikalla on myös shamaani tarinoineen ja tietysti saunomista. Lauantaina voi osallistua vielä arkeologisiin yleisökaivauksiin
kivikautisella asuinpaikalla.
La 10–17, su 12–18. Liput 12/9/6 €. Myös perhelippuja.

Heinäkuussa Luupissa

Touhua tenaville
Turkansaaressa
Muksujen museoviikolla 6.–10.7. puuhaillaan joka
päivä jotain mukavaa. Pikkuväki voi touhuta Vekaravintillä
askartelun merkeissä, rapsutella lampaita, ratkoa Turkansaareen liittyviä tehtäviä ja ihmetellä entisajan elämänmenoa. Luvassa on myös musiikkia muksuille ja nukketeatteria.
Viikko huipentuu Tervatonttujen teemapäivään, jolloin tutustutaan Tervatonttu Toivon seikkailuihin tanssin, satutuokioiden ja tehtävien avulla. Museoviikko on mukava tapa
tutustua maalaiselämän historiaan koko perheellä!
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Luupin
senioriklubin
ohjelmaa

M

useo- ja tiedekeskus Luupin senioriklubi tarjoaa yli 60-vuotiaille ja eläkeläisille mukavia tapahtumia kesälläkin. Tiedossa
on viihtyisää yhdessäoloa ja keskustelua esimerkiksi näyttelyiden teemoista.
Kesäkuussa klubilaiset retkeilevät yhdessä Oulunsalon kotiseutumuseon avajaisiin, joita vietetään perinteisen Päivikin päivien -tapahtuman yhteydessä. Heinäkuun senioriklubi viettää lomaa, mutta elokuussa kokoonnutaan kuuntelemaan Kierikin akatemian esitelmiä ja
keskustelua jääkäriliikkeen historiasta ja toiminnasta. Toki samalla on
mahdollisuus tutustua Kierikkikeskuksen näyttelyyn ja kivikauden kylään. Syyskuussa on vuorossa tutustuminen aikansa harvinaisuuteen
eli naiskuvanveistäjä Essi Renvallin näyttelyyn taidemuseolla.
Outi Dekker ja Marjatta Savolainen

Tarinoita
muotoilusta

Lue lisää
blogista!

A

vasimme uuden, värikkään ja monipuolisesti suomalaista muotoilua esittelevän osion Pohjois-Pohjanmaan museon perusnäyttelyyn. Käsikirjoitimme ja rakensimme uuden näyttelynosan museon 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Nostamme esille
näyttelyssä raikkaalla otteella suomalaisen muotoilun kehittymistä ja
kodinsisustamisen muutoksia museon syntyajoilta nykypäivään.
Huonekalujen, tekstiilien, vaatteiden, korujen sekä koriste- ja käyttöesineiden suunnittelu on ilmentänyt kautta aikain esteettisiä ja
käytännöllisiä tarpeita. Muotoilu koskettaa meitä jokaista joka päivä
vauvasta vaariin. Muotoilukokonaisuuden esinevalinnoilla olemme
pyrkineet herättämään muistoja ja valottamaan kiehtovia tarinoita
tuotteiden takaa. Esillä on jokaiselle jotain tuttua, mutta myös jotain
ainutlaatuistakin.
Jonna Mölläri

Lue kokoelma-amanuenssi Jonna Möllärin koko blogiteksti
www.oulunluuppi.fi.

͕͕ To 16.6. Kesäretki Oulunsalon kotiseutumuseoon
- Klo 17 tutustuminen Oulunsalon kotiseutumuseoon oppaan
johdolla
- Klo 18 Päivikin päivät, museon kesäkauden avajaiset
͕͕ La 13.8. klo 10–14 Kierikin akatemia IV. Teemana ”Jääkäriliike
100 vuotta”, Kierikkikeskus. Bussikuljetus Oulun kaupungintalolta klo 8:30 hintaan 10 €. Ks. www.kierikki.fi
͕͕ To 1.9. klo 13 Muottiin taipumaton – Kuvanveistäjä Essi Renvall,
Oulun taidemuseo
Tarkempi ohjelma www.ouka.fi/taidemuseo/seniorit

Syyskuussa Luupissa

Mennään
markkinoille

T

ervetuloa syysmarkkinoille! Turkansaaren ulkomuseon kesä
päättyy perinteisesti tänäkin vuonna saaressa järjestettäviin
Syysmarkkinoihin. Markkinapöytiä saaren piha-alueella on nelisenkymmentä. Myynnissä on syksyn satoa ja käsitöitä.
Museokahvilassa voi ostosten välissä piipahtaa kahvilla ja nauttimassa kahvilan herkkuja. Markkinatunnelmaa loihtivat myös mandoliininsoittajat musiikillaan. Markkinapäivä päättyy kello 16.
Markkinoille on vapaa pääsy. Markkinapäivä on sunnuntaina 11.9.,
jolloin portit avataan markkinaväelle kello 10.
Patrik Franzen
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Lulun matkassa pääset mukaan
avajaisten juhlatunnelmaan,
tapahtumien iloiseen melskeeseen,
kurkistamaan kulissien taakse ja
tutkailemaan näyttelyitä, jotka
tempaavat sinut mukaan mitä
ihmeellisimpiin seikkailuihin.

Tutustu Luupin
kauppoihin!

K

aikissa Luupin käyntikohteissa on kauppa. Kaupat ovat vähän samanlaisia kuin
sinäkin olet – tavallisen mukavia, iloisesti yllättäviä ja sopivasti erilaisia. Ne ovat
avoinna käyntikohteensa mukaisesti.
Käy kurkkaamassa valikoimia ja osallistu
samalla kesäarvontaan. Arvomme kesän lopulla 1.9. kaksi 50 euron arvoista lahjapakettia, joissa on yllätyksiä kaikista Luupin
kaupoista.
Merkitse vieressä olevaan kuponkiin, mikä
kaupoistamme on suosikkisi ja perustele vastauksesi. Ehdota samalla, mitä muuta toivoisit kaupoistamme löytyvän.

Leikkaa kuponki

Luupin kaupoista suosikkini on:
Ainoa, Oulun taidemuseo
Kirstu, Turkansaaren ulkomuseo
Parkki, Pohjois-Pohjanmaan museo
Pihka, Kierikkikeskus
Sirius, Tiedekeskus Tietomaa
Miksi valitsemani kauppa on suosikkini?:

Toivoisin, että kaupoista löytyisi:

Etunimi:
Sukunimi:
Puhelin:

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

11.5.2016–12.2.2017 | Movie World

Tietomaa

2.5.–30.10. | Pienet jättiläiset 3D-jättielokuva
9.6.2016–8.1.2017 | Sata sankaritarinaa urheilusta
18.8. | Taiteiden yö. Museo auki
klo 9.00-22.00. Vapaa pääsy koko
päivän. Museon edustalla Kahvila
Hanna Å.

PohjoisPohjamaan
museo

20.8. | Perheolympialaiset
museossa ja Ainolan puistossa.
Yhteistyössä: Likkojen Lenkki

Syyskuussa pääsylipun hinnalla
opastus Sata sankaritarinaa
urheilusta -näyttelyyn.
Ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.

18.6.–4.9. | Muottiin taipumaton – kuvanveistäjä Essi Renvall
18.6.–4.9. | Marita Liulia – Tanssia kameralle
18.6.2016–8.1.2017 | Hiukkavaaraa
Taidemuseo
19.6. | Klo 14 Essi Renvall -näyttelyn
yleisöopastus

18.8. | Klo 17–22 Taiteiden Yö

1.9. | Klo 13 Luupin senioriklubin
kokoontuminen
Essi Renvall -näyttelyyn

28.8. | Klo 14 Essi Renvall -näyttelyn yleisöopastus

10.–11.9. | Interaktiivinen installaatio, tekijä Christelle Mas
25.9. | Klo 14 Hiukkavaaraa-näyttelyn taiteilijatapaaminen

16.5.–28.10. | Virtaa, elantoa ja elämää Iijoen alajuoksulla -näyttely
27.6.–7.8. | Asta Siurua: Huovan kauneutta -näyttely

Kierikki

9.–22.8. | Nahkaveneen tekoa ja
kokeellista arkeologiaa kivikauden
kylässä

1.7.–30.7. | Yleisökaivaukset
10.7. | Maakirkko

13.8. | Kierikin akatemia 4:
Jääkäriliike 100 vuotta

30.–31.7. | Muinaismarkkinat

13.8. | Oulunsalo soi -konsertti
13.8. | Luupin senioriklubin
retki Kierikkiin

Turkansaari

Oulunsalon
kotiseutumuseo
Oulun
linnan
kellari

5.6. | Avajaiset
24.–25.6. | Turkansaaren juhannus

6.–10.7. | Muksujen museoviikko

7.8. | Pelimannituokio

23.–24.7. | Perinneviikonloppu

9.8. | Museon syntymäpäivät

25.7. | Jaakonpäivät

17.8. | Tynnyritervan valmistus

11.9. | Syysmarkkinat

16.6. | Päivikinpäivät,
museo avautuu
16.6. | Luupin senioriklubin
kesäretki Oulunsalon
kotiseutumuseoon
1.6. | Avajaiset

Leikkaa kesäkalenteri talteen!

Museo- ja tiedekeskus Luuppi
PL 53, 90015 Oulun kaupunki | p. 050 316 6489 | www.oulunluuppi.fi
Tiedekeskus
Tietomaa
Avoinna 27.6.-14.8.:
joka päivä 10-18.
Liput 11–15 €
p. 08 558 41340
Nahkatehtaankatu 6,
Oulu
www.tietomaa.fi

PohjoisPohjanmaan
museo
Avoinna 5.6. saakka
ti-pe 9-16, la-su 10-17
7.6.-14.8. ti-su 10-17
16.8. alkaen ti-pe 9-16,
la-su 10-17
Ma suljettu
Liput 4-6 €,
alle 18-v. ilmaiseksi
p 044 703 7161
Ainolanpolku 1, Oulu
www.ouka.fi/ppm

Oulun
taidemuseo

Kierikkikeskus
Avoinna

Turkansaaren
ulkomuseo

Oulunsalon
kotiseutumuseo

Avoinna ti–pe 9–16,
la–su 10–17
5.6. alkaen ti–la klo
10–17, su 11–18.
Liput 4–6 €, alle 18-v.
ilmaiseksi

Avoinna 16.5.-28.10.
joka päivä. Ks. aukioloajat verkkosivuiltamme
Liput 5–8 €

Avoinna 5.6.-31.8. joka
päivä. Ks. aukioloajat
verkkosivuiltamme
Liput 4–6 4, alle 18-v.
ilmaiseksi

Avoinna 16.6.-30.7. ti–la.
Ks. aukioloajat verkkosivuiltamme.
Vapaa pääsy

p. 050 4107309
Pahkalantie 447 A, Oulu
(Yli-Ii)
www.kierikki.fi

p. 044 703 7191
Turkansaarentie 165,
Oulu
www.ouka.fi/turkansaari

p. 044 703 7471
Kasarmintie 9,Oulu
www.ouka.fi/taidemuseo

p. 050 523 9569
Jääsköntie 5,
Oulunsalo
www.ouka.fi/oulu/ppm/
oulunsalon-kotiseutumuseo

Plusmark Oy

Luupissa tapahtuu kesä-syyskuussa

