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Kaikki alkoi siitä, että meillä oli visio yhdistää voimamme Oulun Seudun Oppaat ry:n kanssa, jotta voisimme 
yhdessä tuottaa valovoimaisen, voimakkaalla tunnelatauksella varustetun valoteoskokonaisuuden 
marraskuussa 2018 Oulussa järjestettävään Lumo-valofestivaalitapahtumaan. Valotaideprojektimme pääsi 
toden teolla käyntiin, kun Oulun keskustassa sijaitseva koulumme valittiin yhdeksi festivaalin sisällön-
tuottajista Tunteet-teemaiseen festivaaliin.



Oulun Seudun Oppaat kävivät projektin aluksi
”lämmittelemässä” oppilaita aiheeseen vierailemalla
luokissa ja kertomalla kiehtovia, Oulun paikallishistoriaan
liittyviä kummitustarinoita. Keskeiset kummitustarinat ja
teosten työstäminen jaettiin luokka-asteittain 3.-9. luokkien
kesken. 

TUNNEHAHMOT / 3.-6. lk
Tarinat ja tunteet:
Hanna Åströmin päiväkodin tarinat — pelko,
uteliaisuus, onnellisuus,  nolostuminen ja raivo

KATTOKRUUNUT / 7. lk
Tarinat ja tunteet:
Ebba Lavonius, Oulun prinsessa — rakkaus
Lääninhallitustalon kuvernöörin tarina — ylpeys
Sara Wacklin, Oulun opettaja — luottamus

KUMMITUKSET / 8.-9. lk
Tarinat ja tunteet:
Johan Julin, tiedemies — kateus ja kiukuttelu
Clementine Åström, Rauhalan emäntä — suru



Osana valoteosten ideointia
ja suunnitteluprosessia oli
luontevaa tehdä oppilaiden
kanssa paljonkin erilaisia
tunnetaitoharjoituksia. Myös
värien psykologiaa ja merkityksiä
kävimme yhdessä läpi.

3.-6. luokkalaiset valmistivat
tunnehahmoja (kuvien ylä-
ikkunat) foliosta muotoillen
ja fluorisoivalla spray-maalilla
maalaten. Tunnistatko kuvissa
näkyvien hahmojen tunteet?

Lisäksi 3.-6. luokkien oppilaat
toteuttivat mustasta paperista
leikaten siluettikuvia sekä
kummitustarinoihin liittyvistä
oululaisista rakennuksista että
tarinoiden hahmoista (alaikkunat).



7. luokkalaiset rakensivat
kierrätysmateriaalista kymmen-

kunta kattokruunua, jotka ripustettiin
koulua ympäröiviin puihin. Monet

kruunista rakennettiin polkupyörän
vanteiden ympärille. Kruunuja

maalattiin sekä akryylimaalilla että
fluorisoivalla, pimeässä

hohtavalla spray-maalilla.

Oppilaat
keräsivät

kotoa
kierrätys-

materiaaleja
ja toivat

ne kouluun.



8.-9. luokkien oppilaat tekivät
isoimman urakan valmistaessaan
ihmisen kokoisia hahmoja Oulun
historiasta. Hahmot rakennettiin
sekä oppilaiden että mallinukkien
päälle siten, että alimmiksi
kerroksiksi rullattiin pakkaus-
kelmua ja sen päälle monta
kerrosta läpinäkyvää teippiä.
Vaatteita hahmoille tehtiin mm.
hallaharsosta ja kuplamuovista.



Koska yksi tarinoista liittyi Hanna Åströmin
päiväkotiin, päätettiin hahmoiksi työstää
myös leluja. Oppilaat toivat kouluun
omia lelujaan, jotka toimivat muotteina
ruokalan ikkunoista tervehtiville valoteos-
hahmoille. 

Kaiken kaikkiaan festivaalin aikana
toteutimme valoteokset noin viiteen-
kymmeneen ikkunaan. Materiaaleihin
ja valaistuksen hankkimiseen saimme
apurahaa Lumo-valofestivaalilta.
Valtaosa 1000 euron apurahasta
kului LED-valonauhojen, spottivalojen
ja jatkojohtojen hankintaan.



Viereisessä kuvassa ovat Sara Wacklin ja tyttö-
oppilas kurkkimassa koulun takaovella. Sara
Wacklin oli tyttöjen koulutuksen pioneeri, joka
avasi ensimmäisen tyttökoulunsa Oulussa
vuonna 1819.

Opimme paljon uutta Wacklinista ja monesta
muusta vanhasta oululaisesta tämän yhteisen
muotoiluprojektimme aikana. Oppilaat
kokivat kummitustarinat inspiroivina ja
luovuutta kutkuttavina! Yhdessä oli mukava
työstää vähän isompiakin hahmoja ja
kuvitella niille entinen elämä asusteineen
päivineen.

Puoli vuotta myöhemmin kaikki valoteoksemme
saivat uuden elämän Oulun teatterin Lasten ja
nuorten teatteripäivien somistuksena. Teatteri-
festivaalia varten hahmot maalattiin ja oppilaat
kehittelivät niistä mitä mielikuvituksellisimpia
avaruuden kulkijoita festivaalin teeman mukaan.
Mutta se onkin sitten jo toinen projektitarina… J




