KESÄN 2021 KULTTUURIMENOT JA -MEININGIT ROKUA GEOPARKISSA
Mitäpä olisi suomalainen suvi ilman kodikkaiden pikku kylien tapahtumia ja näkemisen arvoisia
kulttuurikohteita? Meillä Rokua Geoparkin alueella on kolme kuntaa, Muhos, Utajärvi ja Vaala,
jotka tarjoavat kivoja tapahtumia kesäpäivien ja -iltojen viettoon sekä monenlaisia tapoja kokea
paikallista kulttuuria! On musiikkia, taidenäyttelyitä, kesäteatteria ja vähän urheiluakin… Nappaa
tästä talteen muutamat tämän kesän tapahtumatärpit ja kulttuurikohteet Rokua Geoparkissa!

VAALA
www.vaala.fi

1.6. – 31.8. SÄRÄISNIEMEN KOTISEUTUMUSEO
Säräisniemen kotiseutumuseo on ainoa koko Vaalan kunnan paikallisperinnettä
esittelevä kotiseutumuseo. Museo toimii Säräisniemen pitäjän vanhimman
koulutalon tiloissa. Sitä ylläpitää vuonna 1957 perustettu Säräisniemen Museo- ja
Kotiseutuyhdistys ry.
Kotiseutumuseon peruskokoelma koottiin Vaalan eri kyliltä 1950-luvun lopulla. Sen
jälkeen kokoelmia on täydennetty useaan otteeseen. Museon kokoelmissa on
kaikkiaan yli 3 500 esinettä. Museon kokoelmia on esillä perusnäyttelyissä ja
erikseen koottavissa vaihtuvissa näyttelyissä.
Säräisniemen museo on auki sunnuntaisin elokuun loppuun saakka klo 12 – 14 ja
sopimuksesta mahdollisuuksien mukaan ryhmille (vähintään 5 henkilöä) kesä –
syyskuussa. Museon sisäänpääsymaksu on aikuisilta 2 euroa.
Lue lisää Säräisniemen museosta Vaalan kunnan nettisivuilta!
Säräisniemen kotiseutumuseo
Säräisniementie 345
91760 Säräisniemi

18.6. –

KANKARIN TAIDEHUVILAN KESÄNÄYTTELY 2021

29.8.

Kankarin taidehuvila, taiteen keidas, sijaitsee luonnonkauniissa maisemassa
Oulujärven läheisyydessä. Järjestämme taidenäyttelyitä kesäisin ja talvisin.
Tämän vuoden taiteilijat:
Paola Suhosen rakkautta ja ajan rajallisuutta pohtiva valokuvanäyttely Portrait of
Pornstar. On ollut esillä aikaisemmin Helsingin Taidehallissa.
Jälleen kerran saamme nauttia Kuutti Lavosen teosten henkisyydestä ja
hengellisyydestä.
Ben Allal Ayad esiintyy nyt upeilla veistoksilla, jotka ovat syntyneet koronavuoden
aikana.
Pihagalleriassa Ivana Helsinki-shop ja taidehuvilan yläkerrassa BerberArt-shop.

Lue lisää ja osta opastettu kierros näyttelyyn helposti tästä! Näyttely on avoinna
päivittäin klo 12-17.
www.kankarintaidehuvila.com
Kankarin taidehuvila
Kankarintie 99
91730 Kankari

21.6. –

KESÄGALLERIA KIIKA

14.8.

Galleria Kiika esittelee Sinikka Rantalankilan 366 / kuva päivässä -projektin tuloksia
sekä muitakin töitä vuosien varrelta. Lisäksi on vaihtuvien taiteilijoiden teoksia.
Koko kesän esillä on Tiina Magentan mielenkiintoisia akryylitöitä, jotka perustuvat
Egyptin muinaisiin mytologioihin sekä muukalaistarinoihin. Nähtävänä on myös
muutamia Mikko Kaltiaisen intarsiatöitä.
Galleria Kiika on yhteinen olohuone, missä voi pitää kiireettömän tauon taiteesta
nauttien.
Aukioloajat 14.8. saakka:
ti – to klo 12 – 16
pe klo 13 – 17
la klo 11 – 14.
Muina aikoina tilauksesta.
Katso lisää Kesägalleria Kiikan Facebook -sivulta!
Kesägalleria Kiika
Vaalantie 16
91700 Vaala

9.7. – 1.8.

TARINA TAAJAMASTA, Ahmalan kesäteatteri
TARINA TAAJAMASTA on monologiesitys kolmesta pienen pohjoissuomalaisen
kylän kasvatista kolmessa eri sukupolvessa. Esityksen hahmot pohtivat kukin omalla
tavallaan suhdettaan juuriinsa, jotka sijaitsevat syvällä pikkukylän maaperässä.
Tämä yhden näyttelijän kesäteatteriesitys nauraa hyväntahtoisesti maalaiskylien
ilmiöille sekä ajankohtaisille aiheille.
Rooleissa sekä käsikirjoitus: Karri Karjalainen
Ohjaus: Jonne Suopajärvi
Äänisuunnittelu: Antti Lindholm
Graafinen suunnittelu: Minna Koponen

Lippujen varaus sähköpostilla ahmalankesateatteri@gmail.com. Lippujen osto sekä
lunastus tuntia ennen esitystä Ahmalan Kesäteatterista osoitteessa Jylhämäntie 12,
91700 Vaala.
Näytösajat alla. Lippuhinta 12€/6€. Lue lisää Ahmalan kesäteatterin FB-sivulta!

24.7.

OODI OULUJÄRVELLE -konsertti
Kesän kaunein Oodi Oulujärvelle -konsertti 24.7.2021 klo 15 – 20. Esiintyjinä
Elonkerjuu, Katri Ylander ja Raappana.
Tapahtuman järjestää Kolme Aittaa -maaseutumatkailu- ja elämyspalveluyritys
Oulujärven Salmenrannalla. Konserttilipun voit ostaa helposti tästä.
Lue tapahtumasta tarkemmin Kolme Aittaa -sivulta!
Kolme Aittaa
Salmenrannantie 103
91760 Säräisniemi

31.7.

OULUJÄRVEN MERIROSVOT -tapahtuma
Vietä hauska päivä merirosvona Oulujärven lomakylässä Vaalassa! Luvassa
merirosvo-seikkailurata lapsille sekä joukkuekilpailu! Lomakylän kioskista saatavana
mm. kahvia, virvoitusjuomia ja jäätelöä. Lisätietoa Vaalan Kulttuuriklubi ry:n
Facebook-sivuilta!
Oulujärven Lomakylä
Vuolijoentie 891
91760 Vaala

5. - 7.8.

VALENTIN VAALA -elokuvafestivaali
Ensimmäinen Valentin Vaala -elokuvafestivaali järjestetään 5.-7.8.2021 Vaalassa.
Tapahtuma on ainoa suomalaisen elokuvan kulta-aikaan keskittyvä maaseutuinen
elokuvafestivaali. Festivaalin taiteellinen johtaja on elokuvaohjaaja Markku Pölönen.
Festivaali tuo Suomi-Filmin nostalgian maaseudulle, Vaalan historialliseen
Veturitalliin, joka muunnetaan festivaalin ajaksi elokuvateatteriksi. Esitykset
toteutetaan 35 mm:n filmiprojektorilla, joka säteilee tapahtumaan elokuvallista
valoa ja lumoa (www.vvef.fi).
Vaalan Veturitalli
Vaalantie 8
91700 Vaala

Rokua Geopark AIKAMATKA-näyttely, Vaalan kirjasto.
Näyttely kertoo Oulujärven pohjoisosien, Rokuan ja Oulujokilaakson muodostaman
Rokua Geopark -alueen maiseman syntytarinan aina kallioperän ensimmäisistä
kehitysvaiheista harjun syntyyn ja jääkauden jälkeiseen ihmisasutuksen leviämiseen
seudulle. Näyttely rakentuu perinteisistä elementeistä kuten kangastulosteista ja
vitriineistä, mutta lisäksi on sijoitettu uusia, innovatiivisia virtuaalimalleja, jotka
täydentävät näyttelyiden kerrontaa ja saatua kokemusta.
Näyttely on avoinna Vaalan kirjaston aukioloaikojen mukaisesti, jotka voit tarkistaa
täältä. HUOM! Virtuaalilasit ovat toistaiseksi pois käytöstä terveysturvallisuuden
edistämiseksi.

Vaalan kirjasto
Niskantie 8
91700 Vaala

UTAJÄRVI
www.utajarvi.fi

16.6. - 7.8. TORIMAKASIININ NÄYTTELYT
Tänä kesänä Torimakasiinissa on esillä Aimo ja Riitta Laitisen sekä Tuomo
Kangasmaan yhteisnäyttely, joka koostuu puuveistoksista, ryijyistä ja
valokuvataiteesta.
Aimo ja Riitta Laitinen, Sisko ja sen veli, Puustakäsin: Laitisen sisarukset veistävät
molemmat puuta moottorisahalla, veistokirveellä, taltoilla ja puukolla. Näyttelyssä
on esillä vasikka- ja satujussipuuveistoksia sekä Tarinaryijyjä ja niihin liittyviä
tarinoita.
Tuomo Kangasmaa, Haaveet on mun vaatteet: näyttely koostuu valokuvista, jotka
syntyivät Utajärven Toimintakeskuksessa kehitysvammaisten päivätoiminnassa
toteutetun asu-projektin ohessa syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Osallistujat
suunnittelivat ja valmistivat itselleen asun tai vaatteen.
Torimakasiinissa on lisäksi Rokua Geopark Aikamatka -näyttely, joka kertoo
Oulujärven pohjoisosien, Rokuan ja Oulujokilaakson muodostaman Rokua
Geopark -alueen maiseman syntytarinan aina kallioperän ensimmäisistä
kehitysvaiheista harjun syntyyn ja jääkauden jälkeiseen ihmisasutuksen leviämiseen
seudulle. Näyttely rakentuu perinteisistä elementeistä kuten kangastulosteista ja
vitriineistä, mutta lisäksi on sijoitettu uusia, innovatiivisia virtuaalimalleja, jotka
täydentävät näyttelyiden kerrontaa ja saatua kokemusta. HUOM! Virtuaalilasit
ovat toistaiseksi pois käytöstä terveysturvallisuuden edistämiseksi.
Lue lisää näyttelyistä tästä. Aukioloajat: 16.6. – 7.8. ma - la klo 11.00 - 19.00 ja su klo
11.00 - 18.00. VAPAA PÄÄSY.
Utajärven torimakasiini
Vanhatie 48
91600 Utajärvi

1.7. – 30.7. SOFIAN KAMMARIN heinäkuun näyttely
Sofian Kammarin heinäkuun näyttelynä nähdään Ilpo Mikkosen akryylimaalauksia.
Oulussa syntynyt Mikkonen kertoo viettäneensä lapsuudessaan paljon aikaa
"mummuloissaan" Utajärvellä ja osa näyttelyssä esillä olevista tauluista onkin
maalattu Yli-Utoksella. Tervetuloa tutustumaan ihastuttaviin maalauksiin 30.7. asti
henkilökunnan paikalla ollessa!
Sofian Kammari on Utajärven kirjastossa sijaitseva näyttelytila. Tarkista aukioloajat
täältä.
Utajärven kirjasto
Anttilantie 13
91600 Utajärvi

24.7.

SANGIN KYLÄMARKKINAT
Tarjolla syötävää ja juotavaa, kilpailuja, lapsille bingo, elävää musiikkia..
Mahdollisuus osallistua myös arpajaisiin.
Sanginkylä on toimiva ja aktiivinen kylä. Kylä ei ole lamaantunut, vaan
omatoimisuudella ja talkootyöllä kylää tehdään edelleen viihtyisäksi. Kylässä on
runsaasti vesistöjä ja koskematonta erämaaluontoa. Valkeisen virkistysalue on
Sanginkylän sydän, ’kyläläisen oma olohuone’ jonka ovat onneksemme löytäneet
myös matkailijat (Sangin kyläseura ry). Lisätietoja Sanginkylän Facebook-sivuilta.
Sanginkylä sijaitsee Oulun läänissä noin kaksikymmentä kilometriä Utajärveltä
Puolangalle päin.

15.8.

AHMAKSEN KYLÄKIRKKO Ahmaksen Kalevalaisessa perinnekylässä, klo 13
”Kalevalainen perinnekylä Ahmaksella on kokoelma rakennuksia ja kertomuksia
menneiltä ajoilta. Niiden kautta kulkee perinteen mahtava voima läpi vuosisatojen.
Kautta aikojen on Ahmaksen kylässä asunut runonlaulajia ja kansanparantajia,
joiden tarinoihin voi tutustua mm. kansalliseepoksessa Kalevalassa.”

Lainaus ja kuvat: Kirjastovirma. Kalevalaisen perinnekylän Facebook-sivu täällä.
Ahmaksen Kalevalainen perinnekylä
Puukkolanniementie 7
91660 Utajärvi

31.8.

VALKEISEN VENETSIALAISET
Koko perheen tapahtuma upean Valkeisjärven rannalla klo 19.00 alkaen.
Livemusiikkia, yhteislaulantaa ja -soitantaa, makkaranpaistoa sekä ohjelmaa myös
lapsille! Tarkempi ohjelma lisätietoineen päivittyy Sanginkylän Facebook-sivulle.
Utajärven Sanginkylässä sijaitseva kirkasvetinen Valkeisjärvi on koko perheen
virkistysalue ja vaativankin urheilukalastajan erityiskalastuskohde. Alueella on
grillikioski, hyvä uimaranta, vuokravaunuja ja asuntovaunupaikkoja, sähköistetty
vuokrakota ja sauna, vuokraveneitä, kota ja nuotiolaavu. Erilaisia
harrastusmahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi lento- ja sulkapallokentät,

leikkivälineet ja hyvät sienestys- ja marjastusalueet. Alue soveltuu myös
liikuntarajoitteisille.
Valkeisen virkistysalue
Puolangantie 207
91620 Sanginkylä

21. – 22.8. ROKUA MTB, ROKUA TRAIL RUN JA ROKUAN KEISARI JA KEISARINNA urheilutapahtumat
Elokuun antoisa urheiluviikonloppu Rokua Geoparkin sydämessä Rokualla!

21.8. Rokua MTB -maastopyöräilytapahtuma. Tapahtuma on suunnattu kaikille
maastopyöräilyä harrastaville, soveltuu hyvin myös aloittelijoille, sillä teknisesti
vaativia osuuksia ei ole lainkaan.

22.8. Rokua Trail Run -polkujuoksutapahtuma. TrailRun sopii loistavasti
ensimmäiseksi polkujuoksuksi, mutta haastetta riittää myös kokeneille
maastourheilijoille!

21.-22.8. Rokuan Keisari ja Keisarinna. Tittelit, jonka jokainen haluaa, mutta harva
saa. 54km maastopyöräily ja 21km polkujuoksu haastaa hurjimmatkin polkujyrät!
Uskallatko yrittää?
Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautumiset täällä. Tapahtumakeskuksena toimii
Rokua Health & Spa Hotel, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua, www.rokua.com.

MUHOS
www.muhos.fi

26.6. –

Taidegalleria Terttu Jurvakainen, KESÄNÄYTTELY 2021

8.8.

Maalauksia Terttu Jurvakaiselta ja veistoksia Lasse Nissilältä. Avoinna la-su klo 1216.
Kuvataiteilija Terttu Jurvakainen on muhoslainen taidemaalari, runoilija ja
kulttuurivaikuttaja. Taiteilija on ylläpitänyt nimeään kantavaa galleriaa Muhoksen
keskustassa vuodesta 1977 lähtien. Kesänäyttelyssä on esillä laaja ja monipuolinen
kokoelma Terttu Jurvakaisen omaa maalaustaidetta. Mukana on myös joukko
vierailevia taiteilijoita; modernia kuvanveistoa, grafiikkaa ja lasitaidetta (Muhoksen
Kunta).
Taidegalleria Terttu Jurvakainen
Nykäläntie 18
91500 Muhos
www.terttujurvakainen.fi

7.7. – 28.7. KESÄN KESKIVIIKKOTORIT
Paljon toivotut Kesän keskiviikkotorit tulevat jälleen vuoden tauon jälkeen!
Heinäkuisina keskiviikkoina 7. – 28.7. luvassa mukavaa torimeininkiä, kirppistelyä
sekä upeita esiintyjiä! Tule mukaan torille joko ihan fiilistelemään tai
kirppistelemään tavarat nurkista pois!

Lisätietoja: https://muhos.fi/tapahtuma/kesan-keskiviikkotorit/

24.7.

WILLIN LÄNNEN MARKKINAT
Los Coyotes Ranch Muhoksella järjestää hauskat willin lännen markkinat! Ranchilla
on upeat puitteet Willin lännen tunnelmalle! Luvassa on mm. yhteislaulua,
lastenkonsertti, ilmapalloja, savurenkaita… Seuraa ilmoittelua Los Coyotes Ranchin
Facebook-sivulla.
Los Coyotes Ranch
Suokyläntie 749
91500 Muhos
www.loscoyotes.fi

5.8.

KESÄINEN YHTEISLAULUILTA kotiseutumuseolla klo 18-19
Laulamme yhteislauluja kanttori Ossi Kajavan johdolla kotiseutumuseon
pihapiirissä. Tilaisuudessa on väliaika, jolloin voi ostaa arpoja ja hyödyntää kahvion
palveluita. Tapahtuman yhteydessä on myös mahdollista tutustua
kotiseutumuseoon.
Muhoksen kotiseutumuseota ylläpitää vuonna 1953 perustettu Muhoksen
kotiseutuyhdistys. Museossa esitellään laajasti alueen museoesineitä ja
muistiinmerkittyä kansantietoutta. Lisätietoja Muhoksen kunnan nettisivuilla.

Muhoksen kotiseutumuseo
Muhostie 17
91500 Muhos

7.8.

EloWestarit
Tule viettämään ihanaa loppukesän iltaa EloWestareille Muhoksen omaan villin
lännen kylään Los Coyotes Ranchille! Luvassa loistavaa ohjelmaa ja musiikkia sekä
hulppea arvonta, jonka voittajat selviävät illan aikana. Artisteina Jani Jalkanen &
Dimitri Keiski ja Aikapommi, sekä Kulmakunnan Kutkuttajat. Seuraa ilmoittelua Los
Coyotes Ranchin Facebook-sivulla.
Los Coyotes Ranch
Suokyläntie 749
91500 Muhos
www.loscoyotes.fi

28.8.

OULUJOEN LOHIKUNINKUUS 2021
Oulujoen lohikuninkuuskisa palaa tauon jälkeen! Tervetuloa kisaamaan tai muuten
vain viihtymään kisakeskukseen Hartikan Kartanoon. Luvassa ohjelmaa koko
perheelle sekä iltaohjelmaa! Lisätietoja Oulujoen Lohikuninkuus 2021 Facebooksivulla.
Hartikan Kartano
Väliojantie 110
91500 Muhos

3.9.

TAITEIDEN YÖ
Upea kulttuuritapahtuma, jossa ohjelmaa koko perheelle! Tapahtumassa muun
muassa lasten oma taiteiden yö, toritanssit sekä Kauko Röyhkän konsertti.
Lue lisää Muhoksen kunnan tapahtumakalenterista.

Kuukausittain

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen NÄYTTELYT
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen aulassa on tunnelmallinen ja valoisa näyttelytila,
joka esittelee valtakunnallisesti erilaisia näyttelyitä. Näyttelyt vaihtuvat
kuukausittain, katso tarjonta täältä.
Heinäkuu: Sanoista polku – VoimanPaikan Luovat kirjoittajat. Miida Sammalen
luotsaama luovien kirjoittajien ryhmän näyttely. Näyttelyssä esillä runoja,
mininovelleja ja sepitelmiä. Tarkista näyttelyajat täältä.
Elokuu: ArsLiminka. 10-vuotis juhlanäyttely. ArsLiminka ry perustettiin v.2011, ja
sen jäseniin kuuluu niin ammatti- kuin harrastetaiteilijoitakin. Tarkista näyttelyajat
täältä.
Koivussa ja Tähdessä on lisäksi pysyvä Rokua Geopark Aikamatka -näyttely, joka
kertoo Oulujärven pohjoisosien, Rokuan ja Oulujokilaakson muodostaman Rokua
Geopark -alueen maiseman syntytarinan aina kallioperän ensimmäisistä
kehitysvaiheista harjun syntyyn ja jääkauden jälkeiseen ihmisasutuksen leviämiseen
seudulle. Näyttely rakentuu perinteisistä elementeistä kuten kangastulosteista ja
vitriineistä, mutta lisäksi on sijoitettu uusia, innovatiivisia virtuaalimalleja, jotka
täydentävät näyttelyiden kerrontaa ja saatua kokemusta. HUOM! Virtuaalilasit
ovat toistaiseksi pois käytöstä terveysturvallisuuden edistämiseksi.

Tutustu näihin ja muihin tapahtumiin tarkemmin kuntien nettisivuilla:
Vaala: www.vaala.fi
Utajärvi: www.utajarvi.fi/sivu/fi/tapahtumat/
Muhos: www.muhos.fi/tapahtumat/

Tietoa Rokua Geopark -alueen palveluista ja käyntikohteista löydät nettisivuiltamme
www.rokuageopark.fi

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN VAALAAN, UTAJÄRVELLE JA MUHOKSELLE!

