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Mää oulusa! - kulttuuriteema vuosille 2018-2020
Varhaiskasvatuksen kulttuuriteema lukuvuosille 2018− 2020 on Mää
Oulusa! Tämän kulttuuriteeman kaksivuotiskauden aikana otetaan
lasten kanssa selvää siitä, mitä on oululaisuus. Oululaisuuteen on
tarkoitus perehtyä monipuolisesti ja tarkkoja kuntarajoja piirtämättä.
Nostetaan rohkeasti esiin niin alueen kulttuuriperinne, taiteilijat,
tapahtumat kuin oululaisuutta ilmentävät paikat.
Vinkkimateriaalista löydät eri kulttuuritahojen ja kulttuuritoimijoiden
tarjoamia tapahtumia, jotka tukevat varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusta tulevan lukuvuoden aikana. Vinkkimateriaali päivitetään
lukuvuodelle 2019−2020 seuraavana kesänä.

antoisaa kulttuurivuotta
oululaisuuden parissa!
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kulttuuritoimintaa oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa
Tietoa ja tukea kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa löydät Akkunasta osiosta Kulttuurikasvatuksen ohjeistus.
Sivustolta löytyy Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuriopas,
joka on osa kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, sisältäen muun
muassa ikäkausikohtaiset vähimmäistavoitteet yksikkökohtaiseen
kulttuurikasvatussuunnitelmaan. Kulttuuriopas löytyy myös osoitteesta
www.ouka.fi/oulu/alakooki

Kulttuurikapsäkki
Kulttuurikapsäkki-työryhmä toimii kulttuurikasvatuksen tukijana, asiantuntijana, kehittäjänä ja keskustelun ylläpitäjänä. Työryhmään kuuluu
varhaiskasvatuksen opettajia, alaköökiläiset ja kulttuurituottaja. Työryhmä muun muassa suunnittelee vuosittaisen kulttuurikasvatuksen
yhteisen teeman ja siihen liittyvät aloitustapahtumat sekä kulttuurin
kevätjuhlat ja suunnittelee koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kulttuuriaiheisia koulutuksia löydät Akkunasta Sikun koulutuskalenterista.

Alakööki
Alakööki on Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ja kulttuurikasvatuksen kehittämisyksikkö, joka toimii päiväkotien
oppimisympäristön laajentajana. Toiminta on alkanut vuonna 2004.
Alaköökin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kokemuksellista ja
elämyksellistä toimintaa varhaiskasvatusyksiköille luonnossa, päiväkodeissa ja kulttuurilaitoksissa sekä kehittää ja tukea varhaiskasvatuksen
kestävän kehityksen kasvatusta ja kulttuurikasvatusta.
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Alaköökin kivijalkana toimivat kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat, kaupungin ympäristöohjelma ja oululaisuus. Alaköökin toimintaa järjestetään mm. Hupisaarten kaupunginpuistossa,
Timosenkosken luontokoulun retkeilyalueella, Pohjois-Pohjanmaan
museossa, Oulun taidemuseossa, Oulun teatterissa, Oulun kaupunginkirjastossa, päiväkodeissa, päiväkotien lähimetsissä ja -puistoissa.
Alakööki tiedottaa päiväkoteja tulevasta toiminnastaan sähköpostitse
kulttuurivastaavien kautta sekä sähköisellä ilmoitustaulullaan, joka
löytyy Akkunasta.
Alaköökin tarjontaa Mää Oulusa! kulttuuriteemavuoteen ovat mm. toiminnalliset näyttelyopastukset Taidemuseolla Anni Rapinojan Luonnollisesti-näyttelyyn, Purjelaivojen aikaa -näyttelyopastus Pohjois-Pohjanmaan museolla, Tiernapolku päiväkotien lähimetsissä, Kirkko keskellä
kaupunkia-kierrokset Tuomiokirkossa, Teatterin tilat tutuksi -kierrokset
Oulun teatterilla, toimintaa kaupunginkirjastossa ja Vaakunaseikkailu
Hupisaarilla.

Kulttuurikummitoiminta
Syksyllä 2004 käynnistyi Alaköökin kehittämä ja ylläpitämä kulttuurikummitoiminta. Päiväkodit voivat hakea kulttuurikummia vuodeksi
kerrallaan vapaamuotoisella hakemuksella syyskuussa Alaköökistä. Hakemusten perusteella Alakööki valitsee kummille päiväkodin.
Kulttuurikummeina toimii henkilöitä eri kulttuurilaitoksista. Kulttuurilaitosten edustaja eli kulttuurikummi vierailee päiväkodissa ja kertoo
kulttuurilaitoksensa toiminnasta ja tuo näin kulttuurisen tervehdyksen
päiväkotiin. Kulttuurikummi kutsuu lapset vierailulle omaan toimipaikkaansa katsomaan ja kuuntelemaan harjoitusta, näyttelyä tai muuten
vain kiertämään ja tutustumaan rakennukseen ja toimintaan. Lapset
tuovat tullessaan kulttuuritervehdyksen esim. esityksen tai taideteoksen muodossa.
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kaupungin kulttuuritoimijoiden tarjontaa mää oulusa!-teemavuoteen
Oulun kaupunginkirjasto ja lähikirjastot
“Oli ennen onnimanni”
Teuvo Pakkalan Aapisen innoittama tarina- ja lorutuokio
esikoululaisille tutustuttaa lasten elämään ennen vanhaan.
Kysy tarinatuokiota pääkirjaston lasten ja nuorten osastolta
tai lähikirjastostasi.
Oulun kaupunginkirjasto
www.ouka.fi/oulu/kirjasto
puh. 08 558 47342 Pääkirjaston lasten ja nuortenosasto.

Pohjois-Pohjanmaan museo
NÄYTTELYT
Kakaravaara – Lasten elämää Oulussa
22.9.2018–25.8.2019
Lapsille suunnattu näyttely, jossa sopivassa määrin tietoa ja
tekemistä. Näyttelyssä on mahdollisuus tehdä vanhanaikaisia leluja,
leikkiä junaradalla, ohjata laivaa tai leikkiä kauppiasta. Tiesitkö, että
oululaisesta Ebbasta tuli ihan oikea prinsessa? Haluaisitko sinä olla
prinsessa tai prinssi?
Perusnäyttelyt:
Koiramäki-osasto
Vaihtuvat näyttelyt:
www.ouka.fi/oulu/luuppi/pohjois-pohjanmaan-museo

Eläinten jäljillä museossa –
kiva omatoiminen museoretken aihe
Lisätiedot:
www.ouka.fi/oulu/luuppi/tehtavia-koululaisille-ppm
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Hiirijahti museossa
IIk – hiiret ovat vallanneet museon toisen kerroksen huoneet.
Löydätkö kaikki piilotetut hiirulaiset? Tule etsimään!
Ilmoitathan vierailustasi etukäteen:
info.PPM@ouka.fi
puh. 044 703 7161
Hinta:
Pohjois-Pohjanmaan museoon on päiväkotiryhmille
vapaa pääsy. Opastukset ja työpajat laskutetaan erillisen
hinnaston mukaan.
Päiväkotien yhteyshenkilöt:
Museolehtori Arja Keskitalo
arja.h.keskitalo@ouka.fi
puh. 044 703 7159
Sijainti:
Ainolanpolku 1
Lisätiedot:
www.oululuuppi.fi

Päiväkodeille lainattavat pienoisnäyttelyt:
Näin sitä leikkiä leikittiin –
perinneleikkiviikko päiväkodeille
Yhteyshenkilö:
maakuntamuseotutkija Riina Kohonen,
riina.kohonen@ouka.fi

Museolaukku
Tiedustelut asiakaspalvelusta:
info.PPM@ouka.fi
puh. 044 703 7161
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Oulun taidemuseo
NÄYTTELYT

Luonnollisesti Anni Rapinoja
26.9.2018–13.1.2019
Näyttelyssä on mukana muun muassa uusia videoteoksia, papanoista
tehty Luonnonvalot-sarjan installaatio, Maaäidin arkisto ja Rapinojan
(s. 1949) kenties tunnetuimpia ja rakastetuimpia teoksia, takkeja, laukkuja, kenkiä ja hattuja Luonnon Garderobi -sarjasta. Teosten muoto
on usein otettu ihmisten maailmasta, mutta ensimmäinen ja viimeinen
sana on aina luonnolla, johon ihminenkin kuuluu. HUOM! Infopisteestä
on lainattavissa Rapinojan näyttelyyn liittyen omatoimisen näyttelykäynnin tueksi toiminnallinen virikemateriaalikassi ohjeistuksineen.

Outi Pieski – Čuolmaddit
2.2.–2.6.2019
Utsjoella ja Mäntsälässä työskentelevä Pieski (s. 1973) tunnetaan
saamelaisena nykytaiteilijana ja aktivistina, joka osallistuu herkillä ja
monitulkintaisilla teoksillaan saamelaiskulttuurin dekolonisaatioon ja
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaan keskusteluun. Maalausten
lähtökohtana on eletty ja koettu suhde kotiseudun tunturiluontoon ja
toisaalta paikkoihin liittyvät jaetut kertomukset, mytologia ja historia.

Helena Kaikkonen – Kaipuun horisontti
2.2.–2.6.2019
Oululaisen tekstiilitaiteilija Helena Kaikkosen (s. 1959) näyttelyn teemana ja innoittajana on luonnon kiertokulun ja ihmiselämän vaiheiden rinnastaminen. Oulun lähiseudulta ja eri puolilta Suomea kerätyt
rantojen ja metsien luonnonmateriaalit, kuten puiden lehdet, oksat ja
juuret sekä erilaiset esteettiset löytöesineet antavat tilaa alitajunnalle ja
sattumalle.
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Terttu Jurvakainen – Loistava paletti
16.2.–28.4.2019
Laaja retrospektiivinen näyttely esittelee taiteilijan keskeistä tuotantoa
1980-luvulta nykyhetkeen. Vuosikymmeniin mahtuu erilaisia tyylillisiä
periodeja, mutta värien ilmaisevuudella ja aistikkailla rinnastuksilla
on aina ollut suvereeni päärooli suurissa abstrakteissa maalauksissa.
Nonfiguratiivisten teosten rinnalla nähdään muun muassa rakastettuja
kukka-aiheita ja osittain omakuviksi tulkittavia naisfiguureja.

Kasvu ja lähtö – Kaikki auki
11.5.–15.9.2019
Tukka hyvin, kaikki hyvin! Hiukset eivät todellakaan ole yhdentekevä
asia ihmiselämässä tai taiteessa. Oulun taidemuseon ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhteistyönä syntyneessä näyttelyssä on toinen
toistaan kiehtovampia teoksia yli kolmeltakymmeneltä nykytaiteilijalta
sekä hiuksiin liittyvää historiallista esineistöä Pohjois-Pohjanmaan
museon kokoelmista.

Pajat ja opastukset
Oulun taidemuseo järjestää sopimuksen mukaan pajoja ja toiminnallisia opastuksia. Muistathan aina ottaa yhteyttä taidemuseon asiakaspalveluun ja sopia ryhmänne vierailusta etukäteen, jotta mahdollistamme miellyttävän vierailukokemuksen kaikille ryhmille. Samalla voitte
myös sopia mahdollisista lainamateriaaleista, kuten istuinalustoista,
vierailunne ajaksi.
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Päiväkodeille lainattava taidekaappi
Oulun kaupungin päiväkoteihin on maksutta lainattavissa pieniä taidenäyttelyitä Oulun taidemuseosta. Näyttelyt sisältävät muutamia taideteoksia ja oheismateriaalin, jossa on tietoa taiteilijasta ja teoksista.
Laina-aika on noin kolme viikkoa. Päiväkotien henkilökunta huolehtii
lainaamansa näyttelyn ripustuksesta ja pakkaamisesta. Kuljetuksista
vastaa taidemuseo. Näyttelyvaraukset ja tiedustelut sähköpostilla outi.
dekker(at)ouka.fi. Vapaita aikoja on saatavilla keväälle 2019.
Otukset maalla, merellä ja ilmassa –taidekaappi sisältää kuusi naivistista eläinaiheista maalausta, joissa esiintyy eläinkunnan otuksista
koira, kala ja perhonen. Teokset ovat esillä valmiiksi ripustettuina
taidekaapissa sopivalla korkeudella lasten katsottaviksi. Näyttelyn taiteilijoita ovat Markku Kosonen, Pirkko Lepistö, Alina Ollikainen ja Tarja
Polari. Taidekaapin syvyys on noin 50 cm, leveys 130 cm ja korkeus
85 cm.
Ryhmänkäynnin ilmoittaminen ja lisämateriaalin varaaminen:
info.taidemuseo(at)ouka.fi
Hinta:
Vierailu taidemuseossa on päiväkotiryhmille ohjaajineen ilmainen
Toiminnallinen opastus 50 euroa
Työpajojen hinnat vaihtelevat, alkaen 50 euroa,
Hintatiedustelut:
peda.taidemuseo@ouka.fi /
Laura.Lampinen@ouka.fi
Sijainti:
Kasarmintie 9
Lisätiedot:
www.ouka.fi/oulu/luuppi/oulun-taidemuseo
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Oulun teatteri
ESITYKSET
5.12.2018 saakka
Tove Jansson Näkymätön lapsi
Tove Janssonin Näkymätön lapsi on koko perheen
taianomainen tarina pienestä Ninnistä, joka tuodaan
eräänä syysmyrskyisenä iltana Muumiperheen taloon.
On vain yksi ongelma: Ninni on täysin näkymätön aina
päälaesta varpaankärkiin asti.
Muumimamma, Muumipappa, Muumipeikko ja Pikku Myy ryhtyvät tarmokkaasti tekemään Ninniä näkyväksi, kukin tavallaan. Oppiiko Ninni
ollenkaan leikkimään ja nauramaan? Saadaanko Ninni näkyviin ennen
talviunille menoa?
Näkymätön lapsi on herkkä kertomus pikkuisesta olennosta, joka on
peloteltu kadottamaan ääriviivansa. Esiintulemiseen tarvitaan Muumiperheen rakkautta, yhdessäoloa, leikkejä – ja aika paljon myös
Pikku Myyn suuttumusta. Tove Janssonin luoma, ihastuttava maailma nähdään kauniina ja riehakkaana toteutuksena, jossa ei väistetä
hauskuutta eikä melankoliaa. Esitys sopii myös niille, joille suomi ei ole
ensimmäinen kieli.
Rooleissa: Milla Järvinen, Pentti Korhonen, Antti Launonen, Merja Pietilä,
Annina Rokka ja Kirsti Valve
Arkipäiväesitykset:
to 18.10. klo 10
ti 30.10. klo 10
ti 6.11. klo 10
to 29.11. klo 10
la 8.12. klo 10
Ikäsuositus 5+
Liput: 13 €, opettajat ja ohjaajat vapaalipulla
Sijainti: Kaarlenväylä 2
Lisätiedot: www.teatteri.ouka.fi
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15.11.–13.12.2018
Mike Kenny Tontut Suutareina
Herttainen, iäkäs suutaripariskunta valmistautuu jouluun. He ovat
kuitenkin tukalassa tilanteessa; ruoka on loppu, on kylmä ja kenkiin
tarvittavaa nahkaakaan ei enää ole. Koko joulu on vaarassa
peruuntua.
Apuun rientävät vikkelät, reippaat ja kekseliäät tontut. He liikkuvat
öisin ja harva heitä ehtii edes nähdä. Öiseen aikaan, kun vanha
pariskunta on untenmailla, tontut pistävät parastaan.

Suomennos: Sami Parkkinen. Ohjaus: Merja Larivaara, Musiikki: Samuli
Laiho, Lavastus ja valot: Jukka Kyllönen. Rooleissa: Anneli Niskanen ja
Timo Pesonen.
Arkipäiväesitykset:
to 15.11. klo 10 ennakkoesitys
pe 16.11. klo 10 ensiaamu
ke 21.11. klo 10
to 22.11. klo 10
pe 30.11. klo 10
pe 7.12. klo 10
to 13.12. klo 10
Ensiaamu perjantaina 16.11. klo 10
Liput: 10 €, opettajat ja ohjaajat vapaalipulla
Sijainti: Kaarlenväylä 2
Lisätiedot: www.teatteri.ouka.fi
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LASTENKONSERTIT
Liikkuva Laulureppu
Oululainen Liikkuva Laulureppu-duo tarjoaa päiväkoteihin mukavia
osallistavia konsertteja kaikenikäisille lapsille. Liikkuvan Laulurepun
päiväkotikonserteissa saa liikkua ja laulaa, itkeä ja nauraa! Duokonsertin hinta päiväkodeille 200 € (akustinen konsertti, alle 100 lasta)
ja 250 € (konsertti äänentoistolla, isommat ryhmät).
Varaukset ja tiedustelut:
Mari ja Timo Rautio
050 4401437 tai 050 5398263 tai
sähköpostilla: liikkuvalaulureppu@hotmail.fi
Lisätiedot:
www.laulureppu.fi

Suzukikoulu Oktaavia
Järjestämme paljon avoimia konsertteja, keikkailemme (voimme tulla
esim. päiväkoteihin) ja olemme avoimia erilaisille yhteistyöprojekteille.
Tuotamme myös omaa lastenmusiikkia, Oktaavian lauluja.
Suzukikoulu Oktaavia tarjoaa ainoana yksityisenä musiikkikouluna
taiteen perusopetusta Oulussa. Koulussamme opiskelee vajaat 200
oppilasta ikähaarukalla 2-60v.
Olkaa yhteydessä, jos haluatte lisää infoa.
Toiminnanjohtaja:
Greta Hovi-Pietilä
Suzukikoulu Oktaavia
P. 040-5063394
Lisätiedot:
www.oktaavia.fi.
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lasten festivaaleja oulussa

Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot
järjestetään Oulussa 27.4.–9.6.2019. Sanataideviikot tuo kaupunkiin
kirjallisuustapahtumia ja erilaisia esityksiä, sanataidetyöpajoja ja
koulutuksia sekä kirjailijoita.
Viikoilla 19–22 festivaali tarjoaa päiväkodeille maksuttomia sanataidepajoja kirjallisuuslähtöisessä näyttelymaailmassa kulttuuritalo Valveella. Sanataideviikkojen ohjelma julkaistaan verkkosivuilla
(www.lumotutsanat.fi) maaliskuussa 2019.
Lumotut sanat tuottaa sanataideharjoitusmateriaalia kunkin vuoden
teemakirjoihin. Jo nyt sanataideviikkojen verkkosivuilta löytyy kymmeniin kotimaisiin kirjoihin tehtäviä, jotka ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.
taiteelliset johtajat:
Anna Anttonen ja Kati Inkala
etunimi.sukunimi@ouka.fi
p. 044 703 7541/
044 7037543
Lisätiedot:
www.lumotutsanat.fi
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37. Oulun kansainvälinen lasten- ja
nuortenelokuvien festivaali
Järjestetään 12.–18.11.2018. Tervetuloa ilmaiseksi elokuviin ma-pe
8.45-13.15 alkaviin näytöksiin.
Varausinfo postitetaan päiväkodeille viimeistään ma 29.10.
Se sisältää mm. varausohjeistuksen, elokuvien esittelyt ja aikataulut.
Järjestäjä:
Oulun Elokuvakeskus ry.
Hallituskatu 7
90100 Oulu
Yhteyshenkilö:
Mika Anttolainen
mika.anttolainen@oufilmcenter.fi
Lisätiedot:
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef

38. Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali
järjestetään taas vapun jälkeen 2.–5.5.2019. Mukana on jälleen
kymmeniä eri esityksiä kaikenikäisille. Ohjelmisto julkaistaan ja
lipunmyynti alkaa helmikuussa.
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julkaisija: oulun kaupunki/ varhaiskasvatuksen kestävän
kehityksen ja kulttuurikasvatuksen kehittämisyksikkö alakööki.
toimittaja: alakööki/ hanna tuomala
kuvitus ja taitto: miro turunen
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