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Flow Productions on Vuoden Teatteri 2020

Suomen Teatterit ry myönsi Flow Productionsille ”Vuoden 2020 Teatteri” 
-palkinnon. Palkintoperustelut:  

”Oululaisen Flow Productionsin monitaiteelliset teokset muodostavat 
monipuolisen ohjelmiston, joka on samaan aikaan alueellisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä. Ryhmä osoittaa 
toiminnallaan, miten erilaiset tuotantomallit ja teokset pystyvät 
kytkemään yhteen erilaisia yleisöjä. Flow Productionsin toiminta 
on dialogista niin taiteessa kuin sen muussa toiminnassa. 
Tuotantoryhmä on onnistunut luomaan toimivan ja strategisesti 
kehittyvän toimintakonseptin, jonka ytimessä on yhteistyö esittävän 
taiteen toimijoiden kanssa.  Immersiiviset teokset ja kansainväliset 
huippuvierailut nykysirkuksen alalta tuovat esiin Flow Productionsin 
toiminnan laaja-alaisuutta.”

Yleisöpalautteita Flow Productionsin esitystoiminnasta somessa: 

”Flow Productionsin esitykset ovat pitkävaikutteisia, elämää kantavia 
voimia. Itse vieläkin ammennan jokaisesta näkemästäni jotakin. Ne 
luovat merkityksiä juuri sinuun itseesi.”

Flow Productions <3 Parasta Oulua. Tekee kaupungistamme 
yllätyksellisen, oudon ja jännittävämmän. 

HYLKY, kuvaaja Janne-Pekka Manninen
Kansi: Tuukka Jukola, Kira Riikonen, Hanna Moisala, Emma Langmoen
Tämä sivu: Hanna Moisala, Angeliki Nikolakaki



Historia ja toiminta

Flow Productions on oululaisten tanssitaiteilijoi-
den Maria Littowin ja Pirjo Yli-Maunulan vuonna 
2006 perustama tanssin tuotantoryhmä, joka 
toteuttaa omia tuotantoja ja vuodesta 2013 
lähtien myös ympärivuotista vierailevien nykysir-
kusesitysten sarjaa otsikolla Flow-sirkus.  

Flow´n tavaramerkkinä ovat elämykselliset moni-
taiteelliset teokset, jotka yhdistävät aina nyky-
tanssia, musiikkia ja visuaalisuutta, usein myös 
nykysirkusta. Joka toinen vuosi tehdään immer-
siivinen, paikkasidonnainen teos ja joka toinen 
vuosi näyttämöteos.

Toimisto ja kotinäyttämö sijaitsevat kulttuuritalo 
Valveella.  Taiteellisena johtajana toimii tanssi-
taiteilija Pirjo Yli-Maunula. 

Flow Productions on tuottanut vuosina 2006-
2020 yhteensä 38 omaa teosta ja järjestänyt 
vuosina 2013-2020 yhteensä 48 nykysirkusvie-
railua. 

Flow´lla on nelivuotinen kumppanuussopimus 
Oulun kaupungin kanssa (toiminta-avustus 
vuosille 2018-21) ja 3-vuotinen toiminta-avustus 
Taiteen edistämiskeskukselta (2019-21). 

Yhteistyökumppaneita vuonna 2020 olivat 
kulttuuritalo Valve, Oulun Musiikkijuhlat, Oulun 
Teatteri, Oulun lasten ja nuorten teatterifesti-
vaali, Oulun juhlaviikot, Oulu Sinfonia, Uuden 
Musiikin Lokakuu, Kallo Collective ja Lastenkult-
tuurikeskusten liitto (Taidetestaajat -hanke). 

Koronavuoden 2020 haasteet ja onnistumiset

Vuoden 2020 piti olla Flow Productionsille 
toimintavolyymin kasvattamisen vuosi. Suun-
nitelmissa oli oma tuotanto ja 12 Flow-sirkus-
vierailua. Yleisö- ja esitysmäärän oli määrä 
lisääntyä mm. Taidetestaajat -hankkeen kautta. 
Yleisömäärä laski koronapandemiasta johtuvien 
rajoitusten takia 17,6% edellisvuodesta ja koko-
naiskatsojamäärä oli live-esityksissä yhteensä 
3289. Taloudellisesti selvittiin haasteellisesta 
vuodesta yllättävän hyvin. Tilikauden tulos oli 
+12 914,03eur.

Oma immersiivinen, paikkasidonnainen HYLKY-
teos saatiin toteutettua suunnitellusti johtuen 
siitä, että se ajoittui onnekkaasti ajankohtaan, 
jolloin koronarajoitukset olivat kevyimmillään ja 
siitä, että teos tehtiin yksityisessä omistuksessa 
olevaan tilaan.  Harjoituskausi järjestettiin siten, 
että ohjaaja treenasi esiintyjien kanssa alkuvai-
heessa yksittäin tai pienissä ryhmissä. Ulkomai-
set esiintyjät tulivat mukaan harjoituksiin koti-
maisia myöhemmin ja harjoittelivat ensimmäisen 
viikon eri aikaan kuin muut. Saimme Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä koronatukea harjoituskau-
den pidentämisestä koituneisiin kustannuksiin. 
Teos oli koronan aiheuttamaan tilanteeseen 
sopiva, koska se oli lähtökohtaisesti suunniteltu 
pienelle 40 hengen yleisölle. Esityskauden täyttö-
aste oli 100%. 

Flow-sirkuksessa toteutettiin viiden teoksen vie-
railu ja niistä järjestettiin yhteensä 20 esitystä. 
Vierailuista yksi oli ulkomainen ja neljä kotimais-
ta. Koronan takia peruuntui 7 vierailua ja niistä 
16 näytöstä. Tästä johtuen myös taidetestaa-
jayleisön kokonaismäärä laski huomattavasti 
suunnitellusta. Järjestetyt esitykset olivat kuiten-
kin niin täynnä yleisöä kuin poikkeusaikana oli 
mahdollista. 

Kevätkaudella koronasulun aikaan tarjosimme 
yleisölle aiemmin julkaisemattomien immersii-
visten Varjakka-, Torni- ja The Secret Garden 
-teostemme taltioinnit ja juuri tätä tilannetta 
varten kuvatut taltiointeihin liittyvät taustoitta-
vat keskustelut Vimeon kautta. Kukin taltiointi 
oli katsottavissa viikon ajan. Keskustelut jäivät 
saataville pysyvästi. Lisäksi avasimme Oulussa 
helmikuussa kuvatun nykysirkusvierailu Grega-
riousin taltioinnin nähtäväksi, niin ikään viikon 
ajaksi. Tämä tarjonta keräsi hyvin yleisöä, reilut 
2300 katsomiskertaa. Muuta nettinäkyvyyttä 
tarjosivat Hylky -tuotantoon liittyvät Behind the 
Scenes -videot, jotka keräsivät yhteensä 545 
katsomiskertaa. 

Omien tuotantojen kiertue-esityksistä Villa-
teoksen ulkoilmaesitykset Ärjän taidefestivaalilla 
peruuntuivat kesältä. Sen sijaan Villan puku-
suunnittelu oli esillä kansainvälisessä Critical 
Costume -tapahtumassa, joka tänä vuonna 
järjestettiin on line -tapahtumana. 

Kulttuuritalo Valve, johon toimintamme sijoittuu, 
oli kiinni yleisöltä maaliskuun puolivälistä heinä-
kuun loppuun ja taas joulukuun. Toimistotilaa sai 
kuitenkin halutessaan käyttää, mutta taiteellinen 
johtaja teki pääosin työtään suositusten mukai-
sesti etänä. 

Yhdistyksen selviämistä korona-ajasta helpotta-
vat pienet kiinteät kulut vuonna 2020. Taiteel-
linen johtaja teki taiteellisen työnsä taiteilija-
apurahalla. Vuokrakulut ovat pienet ja niihinkin 
saatiin Valveen kiinni ollessa vuokrahelpotuksia. 
Peruuntuneista vierailuista ei syntynyt kustan-
nuksia. 



Strategia ja sen toteutuminen

Flow Productions on onnistunut strategisissa pää-
tavoitteissaan tuottaa monipuolista, monenlaisia 
yleisösuhteita hyödyntävää, erilaisille kohderyh-
mille suunnattua, rohkeaa ja huippulaadukasta 
ohjelmistoa, johon kuuluvat omat tuotannot näyt-
tämölle tai erityisiin paikkoihin sekä Flow-sirkus 
-esityssarja.  Flow Productions on saanut luotua 
brändin, jonka laatuun luotetaan. Vuonna 2020 
saimme myös Vuoden Teatteri -palkinnon, joka on 
yksi osoitus tuotantoryhmämme onnistumisesta 
myös valtakunnallisessa brändin rakennuksessa. 

Flown pyrkimys kehittää monipuolista ansaintalo-
giikkaa on siltä osin hyvin onnistunut, että oman 
toiminnan tuotto on niinkin merkittävä kuin 37% ja 
että yhteistyökumppanien merkitys kulujen jaka-
misessa on pysynyt merkittävässä roolissa. Rahas-
tojen ja säätiöiden produktiokohtaisia apurahoja 
emme ole onnistuneet tuotannoillemme saamaan 
nyt neljään vuoteen – siihen toivoisimme muutosta. 
Oulun kaupungin avustukseen toivomme tuntuvaa 
nousua viimeistään sitten, kun uusi sopimuskausi 
alkaa vuonna 2022. Taiteen edistämiskeskuksen 
tuki kasvoi 15 000€. Strategiakauden tavoite on 
nostaa budjettia 350 000 euroon – siihen on vielä 
matkaa, kun toimintavolyymi kuluvana vuonna oli 
n. 247 000€.

Yhteistyöverkoston kasvattaminen ja yhteistyön 
syventämisen tavoite on edennyt hyvin. Kulttuuri-
talo Valveen kumppanuus merkitsee yhdistykselle 
edelleenkin paljon niin toimitilojen kuin muidenkin 
resurssien näkökulmasta. Yhteisöllinen jakaminen 
Valveen kanssa ja sen henkinen tuki on korona-
vuonna vain korostunut. Yhteistyönäkymät Oulun 
teatterin kanssa ovat merkittävästi parantuneet 
teatterin uuden taiteellisen johtajan Alma Lehmus-
kallion aloitettua työnsä. Barentsin tanssiyhteistyö 
on ottanut uuden vaihteen, kun BDN Suomi perus-
tettiin ja uusia tanssitaiteilijoita on liittynyt verkos-

toon. Flow-sirkuksen osalta uusiksi yhteistyökump-
paneiksi saatiin Oulu Sinfonia ja Uuden Musiikin 
Lokakuu -festivaali. 

Yleisötyön kehittäminen on edennyt Taidetestaaja 
-hankkeen ja koronavuoden nettinäkyvyyden kaut-
ta. Kokonaisyleisömäärässä on potentiaalia kasvaa 
merkittävästi, kunhan koronasta päästään. Ylei-
sösuhteen syvenemistä on tapahtunut niin omissa 
tuotannoissa kuin Flow-sirkuksessa. Se ilmenee 
erityisesti hyvin runsaana yleisöpalautteena niin 
kasvotusten, sosiaalisessa mediassa kuin taidetes-
taajajärjestelmässä.

Viestinnän tavoitteissa on pääosin onnistuttu. 
Visuaalisesti korkeatasoinen viestinnällinen ilme 
on jatkunut niin valokuvien kuin videoiden osalta.  
Nettisivujen uusiminen on taloudellisista syistä 
edelleen siirtynyt vuoteen 2021. Osa-aikaisen vies-
tintätyöntekijän palkkaaminen keväällä 2020 antoi 
myönteisiä kokemuksia, mutta koronapandemian 
haasteiden takia emme ole jatkaneet työsuhdetta. 

Hallinnon pitäminen kevyenä on etenkin poikkeuk-
sellisena vuonna osoittautunut valtiksi. Määräai-
kaisen, osa-aikaisen viestintähenkilön lisäksi Hylky 
-tuotannossa oli kaksi tuotantoassistenttia, toinen 
opiskelijatyönä ja toinen kulttuuritalo Valveen kaut-
ta työllistettynä. Kaikki nämä ovat osoittautuneet 
tarpeellisiksi. 

Flow´n toiminnan ytimenä on omien tuotantojen 
luomistyön dialogisuus ja kollektiivisuus, mikä sai 
jälleen uutta todistusvoimaa Hylky-tuotannossa. 
Jokaiselle taiteilijalle annetaan paljon vapautta ja 
vastuuta toteuttaa oma osuutensa kokonaistaide-
teoksen sisällä. Teoksen omistajuuden jakaminen 
ja luottamuksellinen ilmapiiri rakentavat työyhtei-
söstä avointa ja tasavertaista.  

Vierailutoiminnan kautta otetaan vastuuta ny-
kysirkusteosten kierrättämisestä. Volyymia pyrittiin 
lisäämään vuonna 2020, mutta koronavuosi pisti 
suunnitelmat jäihin. Tavoitteena on tulevaisuudes-
sa edelleen lisätä nykysirkusteosten kantaesityksiä 
ohjelmistossa sekä niihin liitettyjä loppuvaiheen 
residenssejä näyttämötilassa. 

Ballantine Scale, kuvaaja Ulla Kokki
Ilona Jäntti, Aino Venna



VUOSI 2020 LUKUINA

Live-esitykset
6 teosta, 37 näytöstä, 3289 katsojaa

- Oma immersiivinen, paikkasidonnainen tuotanto HYLKY, 17 näytöstä, 3 
ennakkonäytöstä testiyleisölle
- Flow-sirkuksessa 5 vierailuteosta, 20 näytöstä
- Katsojamäärä yhteensä 3289

Esitykset internetissä koronan aikaan 
2803 katsomiskertaa

Immersiivisten teosten Varjakka, Torni ja The Secret Garden taltioinnit olivat 
kukin viikon nähtävillä Vimeossa. Niihin liittyen tehtiin yleisötyöksi taustoitta-
vat keskustelut, jotka ovat pysyvästi nähtävillä. Ne keräsivät 1858 katsomis-
kertaa. 

Oulussa kuvattu nykysirkusvierailu Gregarious-teoksen taltiointi oli viikon 
nähtävillä, sitä katsoi 461 katsojaa. 

Hylyn työryhmästä Emma Langmoen esiintyi Pohjoinen kulttuurivirtaa -tapah-
tumassa 7.8. Striimiä seurasi n. 300 ihmistä ja siitä tehtyä tallennetta You 
Tubessa on katsottu 136 kertaa. 

Yleisötyö
1912 kokijaa

- Taidetestaajat etkot ja jatkot: nykysirkuksen esittelyvideo ja teostrailerit apu-
kysymyksineen ennakkoon, teosesittelyt ja yleisökeskustelut ennen ja jälkeen, 
näytösten sekä oppilaiden palaute Taidetestaaja-järjestelmässä jälkikäteen, 
1307 oppilasta
- Ennakkonäytökset Hylystä, 3 avointa harjoitusta, testikatsojia 60
- Behind the scenes -videot Hylystä, 545 katsomiskertaa kolmelle
videolle

Some

Facebook seuraajia 2089
Instagram, Flow-sirkus 420
Instagram, Flow Productions 558
Twitter 383

Organisaatio ja talous

Hallinto:
1 taiteellinen johtaja, päätoiminen
1 rahastonhoitaja, osa-aikainen
1 viestintäassistentti, osa-aikainen, ostopalvelu
2 tuotantoassistenttia, toinen osa-aikainen opiskelijatyönä ja toinen yhteistyö-
kumppanuuden kautta

Omassa tuotannossa:
8 projektikohtaista palkallista työntekijää 
9 ostopalvelun kautta työskentelevää 
8 vapaaehtoista/opiskelijaa 

Flow-sirkuksessa: 
11 työntekijää, ostopalveluna
yht. 31 palkattua, 10 opiskelijaa/vapaaehtoista

Toiminnan kokonaisvolyymi  247 000€
Tulos    +12 914€
Taseen oma pääoma  11 025€

Tulorakenne

Valtionavustus   115 000€
Oulun kaupunki  30 000€
OKM, koronatuki  9 000€
Projektiavustukset  2 000€
Yhteistyökumppanuudet 7 720€
Esitys-ja pääsylipputulot 71 064€
Muut tulot   12 494€
yht.    247 278€

Menorakenne

Henkilöstökulut ja
ostopalvelut   164 734€
Tilavuokrat   11 702€
Tuotanto- ja muut kulut 54 106€
yht.    230 542€



VUODEN 2020 OHJELMISTO



Kantaesitys: immersiivinen HYLKY

Hylky – a world class performance in Oulu

Hylky is a powerful watch that appears to capture and mesmerise the 
audience. Some people looked spell-bound. It´s very spontaneous and 
thought-provoking, full-on experience. Everyone in the audience is likely to 
find something that strikes a particular chord and resonates very strongly 
with his or her own life. Erika Benke 

Väkevää pullopostia itsekkäälle ihmiskunnalle

Pirjo Yli-Maunulan ja työryhmän Hylky-teos uppoaa vaikuttavasti 
Hiukkavaaran kasarmin entiseen ruokalaan. Haaksirikon, hukkumisen ja 
selviytymisen teemat kelluvat hyvin ajassa. Hylky on järkyttävä, häiritsevä, 
yllättävä ja autuaallisen kaunis. Esitys houkuttelee hengittelemään ja 
viipyilemään, kun vielä voi. Kaleva, Eeva Kauppinen 

Ensimmäisestä luokasta viimeiselle rannalle

Yli-Maunulan teoksissa esityksen immersiivinen luonne on elimellisesti 
sidoksissa valittuun teemaan. Ympäristökatastrofia maalailevassa The 
Secret Gardenissa ymmärsi, kuinka omat valinnat vaikuttavat edessä 
oleviin vaihtoehtoihin. Hylyssä korostuu kokijan henkilökohtainen hätä, 
toki turvallisuudessaan kutkuttavana: Mihin minun on mentävä? Riittääkö 
pelastusveneessä tilaa?
Katsojia opastetaan hienovaraisesti, rohkaistaan lähtemään omille teilleen 
ja houkutellaan jälleen suurenmoiseen finaaliin, jossa yhdistyvät kiehtovasti 
toivo ja äärimmäinen epätoivo. Haaksirikkoiset ovat menettäneet kaiken, 
mutta matka ei ole vielä päätepisteessä. Teatteri&Tanssi + Sirkus –lehti 
numero 6-7, Tenka Issakainen

Vuoden kohokohta

Vuoden kohokohta oli Flow Productionsin Hylky. Se oli mieletön 
immersiivinen, paikkasidonnainen ja monitaiteellinen kokonaisuus, 
Forsblom suitsuttaa. ote kulttuurijohtaja Samu Forsblomin haastattelusta 
30.12.2020 Kalevassa

HYLKY, kuvaaja Janne-Pekka Manninen
Edellinen sivu: Angeliki Nikolakaki

Tämä sivu: Janne Saarakkala



HYLKY

Flow Productionsin immersiivinen, paikkasidon-
nainen ja monitaiteellinen tuotanto HYLKY esit-
tää katsojalleen perustavanlaatuisen kysymyksen: 
Mikä meitä kannattelee niin yksilönä kuin yhtei-
sönä? Haaksirikkoutumisessa on kyse selviytymi-
sestä, arvojen uudelleentarkastelusta ja toivosta. 
Katastrofi pakottaa meidät tilanteen eteen, jossa 
joudumme tekemään valintoja ja punnitsemaan 
omia arvojamme uudelleen. Minkä varaan ra-
kennamme toivomme ja millainen on se parempi 
huominen, jollaisesta haaveilemme?

Esitykset olivat 100% loppuunmyytyjä ja teos sai 
suorastaan hurmioituneen vastaanoton. 

Hylyn tiimissä oli mukana 27 henkilöä. Teoksen 
konseptista, ohjauksesta ja tuotannosta vastasi 
Pirjo Yli-Maunula, lavastuksesta ja puvustuksesta 
Heidi Kesti, valosuunnittelusta Jukka Huitila ja 
äänisuunnittelusta Anssi Laiho. Lisäksi lavastus-
tiimissä olivat mukana Petri Haapakoski (hylkyjen 
installaatiot), Nikke Launonen (origamit), Janne-
Pekka Manninen (valokuvat), Leevi Lehtinen (ku-
vat kodittomista), OSAO:n floristimestariopiskeli-
jat Kati Juvani, Marja Peltola-Oikarainen, Hyeeun 
Kim, Janika Saviluoto, Mervi Juurikka sekä lehtori, 
floristimestari Pasi Kivilompolo. Teoksessa esiintyi-
vät tanssija Kira Riikonen, sirkustaiteilijat Hanna 
Moisala, Emma Langmoen ja Angeliki Nikolakaki, 
näyttelijä Tuukka Jukola, esitystaiteilija Janne 
Saarakkala sekä esiintyjä Nikke Launonen ja Anssi 
Laiho/Jukka Huitila. Teoksen making of -kuvat, 
juliste- ja teoskuvat otti Janne-Pekka Manninen. 
Tuotantoassistentteina toimivat Taina Ala-Ketola 
ja Johanna Laurila. All around -avustajana toimi 
Suvi Calamnius. Ilmakiinnityksistä vastasi Kari 
´Snuupi´ Sunnela, graafisesta suunnittelusta 
Tomi Hurskainen ja videotrailerin ja teostaltioin-

nin teki Double Deuce Productions (Kalle Jurvelin 
ja Acke Salo). Tuotannollisena yhteistyökump-
panina toimivat Oulun Juhlaviikot, kulttuuritalo 
Valveen aluetuotannot, KOY Hiukan Piha (tilat), 
Museovirasto sekä Pohjois-Pohjanmaan museo 
(Hahtiperän hylky). 

Teoksen harjoitukset järjestettiin kahdessa peri-
odissa: 18.-30.5. ja 20.7.-25.8., yhteensä 71/2 
viikkoa. Koronan takia taiteilijat osallistuivat alku-
vaiheen harjoituksiin yksittäin tai pienissä ryhmis-
sä. Opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella 
saatiin hajautettua harjoituksia pidemmälle ajalle 
ja korvattua osan taiteilijoista pidempi harjoitus-
aika. Esityskausi oli neljän viikon mittainen 26.8.-
19.9. sisältäen 17 esitystä ja 3 ennakkonäytöstä. 
Teoksen näki 778 katsojaa. Hylyn kävijäkysely 
toteutettiin Oulun juhlaviikkojen toimesta.

”Hylky. Jännittävä ja rentouttava valveuni. 5/5”

”Hylky…jotain mitä ei voi sanoin kuvailla…menkää kat-
somaan. Olen sanaton.”

Hylky <3 Olen mykistynyt ja haltioissani. Kertakaikkisen 
lumoutunut <3

”Yksi huikeimmista kokemuksista IKINÄ.”

”Jos menette katsomaan yhden näytöksen tänä syksynä, 
niin sen on oltava tämä. Kosketti ja ravisti monella tasol-
la. Kaunis, uskomaton HYLKY. ”

”Hylyssä oli turvallista ahdistua, säikkyä, sääliä, seikkail-
la ja heittäytyä, etsiä pelastusta ja lohtua. Jumalattoman 
taitavia esiintyjiä. Puistattava, kaunis, energinen, herkkä, 
vapauttava. Vaikuttava kuvasto ja äänimaisema.”

”Aivan huikea, kaunis, koskettava…Paras näkemäni 
tanssiteos. Eikä vain tanssi, vaan myös valot, äänet, 
lavasteet. Pitäis mennä katsomaan uudelleen!”

”Ihmiset, minulla on teille vahva taidesuositus. Koin eilen 
Flow Productionsin HYLKY -teoksen. Tämän selfien räp-
sin hetki ennen kun astuimme pelastusliiveissä toiseen 
todellisuuteen – mielenkiintoiseen, jännittävään, pelot-
tavaan, kauniiseen ja tunteelliseen tilaan. Sain auttaa 
ja avustaa, asetella ja keräillä, antaa ja ottaa, nähdä ja 
näkyä…Aistia ja tuntea. Olla ihminen ihmiselle.”

”Tämän vuoden ja saa ehkä laittaa mukaan pari edellis-
täkin jännittävin, moniulotteisin ja sykähdyttävin taideko-
kemus.”

”Hylky oli eeppinen. Kuin loistava elokuva, mutta kolmi-
ulotteinen ja tuoksujen kanssa! Loistavaa!”

HYLKY, kuvaaja Janne-Pekka Manninen
Janne Saarakkala ja video-ohjaaja Kalle Jurvelin



Yleisötyö netissä

VARJAKKA – BEHIND THE SCENES
https://vimeo.com/402476905

THE SECRET GARDEN – BEHIND THE SCENES
https://vimeo.com/399412186

TORNI – BEHIND THE SCENES
https://vimeo.com/400990997

OULUN JUHLAVIIKKOJEN HYLKY BEHIND THE SCENES VIDEOT: 
OSA 1 https://youtu.be/05UN2wJjjyw 
OSA 2 https://youtu.be/Btg90QgK5Bc

HYLKY PROMO BEHIND THE SCENES – video julistekuvan valokuvauksesta
https://vimeo.com/429234544

OULU2026 Instagram tilillä: Joulukalenterin luukku 8 – taiteellinen johtaja vastaa 
kysymykseen mitä kulttuuripääkaupunkihankkeen pääteema kulttuurinilmaston-
muutos merkitsee Flow Productionsille ja mitä Flow suunnittelee vuodelle 2026. 

VOIMA.FI joulukalenterin luukku, Taiteen paikka / 24. syytä tehdä taidetta
https://voima.fi/taiteen-paikka/24-syyta-tehda-taidetta/
Pirjo Yli-Maunulan vastaus kysymykseen miksi hän tekee taidetta. 

OULU2026 Cultural Climate Change video
Taiteellisen johtajan haastattelu ja kuvituskuvaa Flown tuotannoista
https://www.youtube.com/watch?v=pCkZWxz0SQw&t=4s

Selfie: Pirjo Yli-Maunula, Anssi Laiho, Janne-Pekka Manninen ja Lentoi Filmsin Acke Salo ja Samu Saukko
THE SECRET GARDEN, Milla Virtanen, Maria Littow, Pirjo Yli-Maunula, Anssi Laiho, Milla Järvinen,
kuva JP Manninen

https://vimeo.com/402476905
https://vimeo.com/399412186
https://vimeo.com/400990997
https://youtu.be/05UN2wJjjyw
https://youtu.be/Btg90QgK5Bc
https://vimeo.com/429234544
https://voima.fi/taiteen-paikka/24-syyta-tehda-taidetta/
https://www.youtube.com/watch?v=pCkZWxz0SQw&t=4s


Flow Sirkus

Kritiikkilainauksia:

Citius, altius, fortius! Olympialiikkeen motto toteu-
tuu huipputaitavien akrobaattien Nilas Kronlidin ja 
Manel Rosésin esityksessä sananmukaisesti: nope-
ammin, korkeammalle, voimakkaammin. Kaksikko 
edustaa sirkustaiteen huippua. 
Teoksesta Gregarious, Eeva Kauppinen, Kaleva

Rauli Dahlbergin loistava kosmos lyö kipinää – ääni-
taiteilija Miro Mantereen kanssa toteutettu äänitila-
avaruuden odysseia on taidon ja leikin monoliitti. 
O´DD on syvästi ajateltu ja hienosti toteutettu esi-
tys, jolle toivoo pitkää ikää ja kattavaa maailman-
valloitusta. Se edustaa visionääristä sirkustaidetta, 
joka on valovoimaista sekä myös monella tavalla 
uskottavaa. 
Teoksesta O´DD, Eeva Kauppinen, Kaleva

Somepalautteet yleisöltä:

Gregarious:
Ratkiriemukas. Oivaltava. Osaamisessaan ker-
rassaan järisyttävän taidokas tiimi! Olipa elämys. 
Kiitos #flowsirkus

Only Bones:
Only Bones oli hieno. Sai kiemurrella naurusta ja 
ihailla nerokkuutta ja taituruutta huuli pyöreänä. 

O´DD:
Herranjestas että oli taas taattu Flow-sirkus -vierai-
lu. Hypnoottista ja käsittämättömän taitavaa – mitä 
sitä nyt muuta Race Horse Companylta odottai-
sikaan. Ja aina saa enemmän kuin odottaa. Että 
minä rakastan taitavaa nykysirkusta. 

Taidetestaajien palautteita: 

Ballantine Scale: 
”Outo ja lumoava.” (3H)
”En ole monesti käynyt tämän kaltaisissa esityk-
sissä, mutta oli aika kivaa.” (5H)

Gregarious: 
”Sirkustaide in kiinnostanut minua ihan pienestä 
pitäen. Joten vierailu oli mieluinen. Nilas ja Manel 
olivat mahtavia! Kiitos” (5H)
”Se oli tosi jees (: Ne taiteilijat oli tosi taitavia.” 
(4H)

O´DD
”Tuntui kuin olisi unessa.” (4H)
”Esitys oli todella hyvä. Siinä oli riittävästi toimin-
taa ja hyvää musiikkia.” (5H)

Only Bones: 
”Mietin et miten ihmeessä joku voi äänellä ja 
keholla tehä niin monimutkaisia asioita. Vitsin 
siistiä!!” (5H)

”En ole ennen käynyt sirkuksessa ja suosittelisin 
muillekin tämän käynnin jälkeen käymään.”
(5H)

”Lähdin esitykseen varautuneena ja epäileväi-
senä. Mutta esitys ylitti kaikki odotukset ja oli 
erittäin hyvä ja kiinnostava.” (5H)

ONLY BONES, kuvaaja Aurelia Tassafi
Thomas Monckton



Flow Sirkus

Flow Productions käynnisti vuonna 2013 nykysirkusesitysten vierailusarjan 
Oulussa. Pirjo Yli-Maunulan kuratoimassa Flow-sirkus esityssarjassa nähtiin 
vuonna 2020 yhteensä 5 vierailuteosta ja niistä yhteensä 20 esitystä. 
Katsojamäärä oli yhteensä 2511. 

Flow-sirkuksessa vierailivat seuraavat ryhmät ja teokset:

Ilona Jäntti & Aino Venna:
Ballantine Scale, 6 esitystä – ilma-akrobatiaa ja livemusiikkia

Company Soon:
Gregarious (Ruotsi), 5 esitystä – kahden akrobaatin humoristinen teos

Sakari Männistö/Agit Cirk:
Jong, 2 esitystä – jonglööri Sakari Männistön teos Lotta Wennäkosken 
musiikkiin Oulu Sinfonian konsertissa

Race Horse Company:
O´DD, 3 esitystä – trampoliinivirtuoosi Rauli Dahlbergin sooloteos

Thomas Monckton/Kallo Collective:
Only Bones v1.0, 4 esitystä – fyysinen komedia 

Toteutuneiden Flow-sirkus -vierailujen järjestämiseksi tehtiin yhteistyötä 
kulttuuritalo Valveen, Oulu Sinfonian ja Uuden Musiikin Lokakuun kanssa. 

Korona-pandemian vuoksi peruuntui 7 tuotannon vierailu, 16 esityskertaa. 
Peruuntuneiden esitysten osalta tehtiin yhteistyötä Oulun teatterin, Lasten ja 
Nuorten teatterifestivaalin, Oulun Musiikkijuhlien, Oulun juhlaviikkojen, Kallo 
Collectiven ja sen järjestämän NouNous-festivaalin kanssa.

Race Horse Company: O’DD, kuva Minja Kaukoniemi
Sakari Männistö: Jong, kuva Teemu Ullgren ja Maija Toivanen

Company Soon: Gregarious, kuva JP Manninen



Taidetestaajat

taidetestaajat.fi

Flow-sirkus on toista vuotta osana Suomen 
kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondetin 
sekä vuodesta 2020 myös valtion rahoitta-
maa ja Suomen Lastenkulttuurikeskusten 
Liiton koordinoimaa Taidetestaajat –hanketta. 
Vuoden 2020 taidetestaajien kävijämäärä oli 
kahdessatoista näytöksessä 1307. 

Taidetestaajat – hanke on ollut Flow Produc-
tionsille erittäin palkitseva kokemus ja sen 
myötä olemme 
päässeet kehittämään yleisötyötämme ja koh-
taamaan uusia yleisöjä. Ohjelmisto on valittu 
siten, että se palvelisi kahdeksasluokkalaisia 
kohderyhmänä mahdollisimman hyvin. Tästä 
on tullut onnistumisen kokemuksia.

Taidetestaaja -hankkeeseen kuuluu taideorga-
nisaation toteuttamat etkot ja jatkot. Etkoina 
taidetestaajat saavat katsottavakseen toteut-
tamamme nykysirkusta esittelevän 8 minuutin 
mittaisen videon ja ohjelmassa olevan teoksen 
trailerin. Niiden käsittelemiseksi on laadittu 
sarja kysymyksiä. Kun oppilaat saapuvat kat-
somaan esitystä, taiteellinen johtaja opastaa 
esityskäytänteissä ja kertoo tekijöistä ja teok-
sesta. Esityksen jälkeen on yleisökeskustelu, 
jossa oppilaat voivat kommentoida näkemään-
sä ja esittää kysymyksiä taiteilijoille. Myöhem-
min taidetestaajat antavat palautetta Taidetes-
taajat -järjestelmässä. 

Ostopalvelut

Taiteellinen johtaja on luennoinut Urban Cultu-
re -hankkeen opiskelijoille taiteen ja kulttuurin 
apurahoista sekä Sisältötoimisto Warian järjes-
tämässä koulutustilaisuudessa yhdistysmuo-
toisesta kulttuuritoiminnasta. Lisäksi hän oli 
kutsuttuna puheenpitäjänä Hailuodon kotiseu-
tupäivillä kertomassa Hylky -teoksen teemoista 
ja lähtökohdista. 

Esityksiä on myyty ostopalveluna:

Sirkustaiteilija Emma Langmoen esiintyi livest-
riimissä Pohjoinen Kulttuurivirta -tapahtumassa: 
https://youtu.be/O7joYwnwzUQ 

Ilona Jäntti & Aino Venna esiintyivät Kiimingin 
Syketalon esitystilan avajaisissa Ballantine
Scale -teoksella. 

www.taidetestaajat.fi
https://youtu.be/O7joYwnwzUQ


Viestintä

Flow Productionsin tiedotus ja markkinointi on 
rakentunut tuotantoryhmän nettisivuihin, kausiesit-
teisiin, teoskohtaisiin julisteisiin, videotrailereihin, 
viestintään sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeisiin, 
kulttuuritiloissa ja kaupungilla sijaitsevien sähköis-
ten näyttöjen käyttöön sekä hyvien mediasuhteiden 
ylläpitämiseen. Myös yhteistyökumppanien viestin-
nän kautta saatu näkyvyys on ollut merkittävä.

Flow´n markkinointi toteutetaan yhteistyössä 
graafikon, valokuvaajan, tekstinkirjoittajan ja 
videokuvaajien kanssa. Graafikko Tomi Hurskaisen 
ja toimittaja-valokuvaaja Janne-Pekka Mannisen 
kanssa on luotu omien teoksien visuaaliselle ja 
sanalliselle viestinnälle tehokas ja teoksen sisältöä 
henkivä yleisilme, joka tukee ja rakentaa myös 
Flow Productionsin brändiä. Double Deuce Produc-
tions toteuttaa tuotantojemme trailerit ja taltioin-
nit. 

Janne-Pekka Manninen hoiti kevätkaudella ostopal-
veluna määräaikaisesti Flow´n viestintää. 

Flow Productionsin nettisivuilla www.flowprod.fi in-
formaatio on suomeksi ja englanniksi. Teossivuilla 
on linkitys Vimeoon, josta löytyvät trailerit ja lisäksi 
salasanan takaa teostaltioinnit http://vimeo.com/
user2372402.

Olemme käyttäneet viestinnässä ilmaisia sähköi-
siä näyttöjä kirjastoissa, kulttuuritalo Valveella ja 
Oulun Matkailun infopisteessä. Samoin Rotuaari 
-kävelykadulla sijaitsevaa suurikokoista LOISTO –
näyttöä on saatu käyttöön veloituksetta.

Flow käyttää sosiaalisen median kanavista Face-
bookia, Instagramia ja Twitteriä. Facebookissa 
on oma sivu, ja sinne on luotu kaikista esityksistä 

omat tapahtumat. Facebookissa Flown toimintaa 
seurasi toimintavuoden päättyessä 2089 seuraa-
jaa. Määrä nousi vuoden aikana 16%. Vuonna 
2020 yhdistykselle luotiin kaksi tiliä Instagramiin: 
omille tuotannoille Flow Productionsin nimellä ja 
vierailuesityksille Flow-sirkuksen nimellä.  Instag-
ramissa Flow Productionsia seuraa 558 henkilöä ja 
Flow-sirkusta 420 henkilöä. Twitterissa seuraajia 
on 383. 

Hyvät mediasuhteet ovat Flow Productionsin valtti. 
Teoksista ja vierailuista on ollut erittäin kiitettäväs-
ti juttuja ja arvosteluja etenkin Kalevassa, mutta 
myös ilmaisjakelu Forum24:ssa, Kaltiossa sekä 
Tanssi&Teatteri+Sirkus -lehdessä.

Tanssin ja sirkuksen tiedotuskeskusten tapahtuma-
kalenterien ja sanomalehti Kalevan tapahtumaka-
lenterin kautta tiedotetaan esityksistä. Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen uutiskirjeessä on säännöllisesti 
uutisia Flow-sirkuksesta.
Myös yhteistyökumppanien tiedotuskanavilla on 
tärkeä merkitys viestinnässä.

Saavutettavuus

Flow Productions pyrkii työskentelemään esitysten 
saavutettavuuden eteen tarjoamalla ilmaisia lippu-
ja Kaikukorttia ja vuonna 2020 ensimmäistä kertaa 
myös kirjastosta lainattavaa kausikorttia vastaan. 
Kulttuuritalo Valveen tiloihin on esteetön pääsy. 

Company Soon: Gregarious, kuva JP Manninen

http://vimeo.com/user2372402
http://vimeo.com/user2372402


Jäsenyydet, yhteiskuntasuhteet ja osallistumiset

Vuoden 2020 vuosikokouksessa Yli-Maunula va-
littiin toistamiseen Oulun juhlaviikkoja järjestävän 
Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry:n hallituksen 
varapuheenjohtajaksi. 

Yli-Maunula työskenteli Sirkuksen tieotuskeskuk-
sen kutsusta nyt kolmatta kertaa Sirkuksen Lumo 
–raadissa päättämässä vuosittaisesta sirkustaiteen 
palkinnon saajasta.

Flow-sirkuksen kuraattorin ominaisuudessa Yli-
Maunula vietti 2 viikkoa Lontoon Suomi Instituutin 
tuottajaresidenssissä Lontoossa tammikuussa. Hän 
tutustui London Mime -festivaalin ohjelmistoon, 
kävi katsomassa näyttelyitä ja immersiivisiä esityk-
siä sekä verkostoitui. Erityisesti mainittakoon 
Jackson´s Lane -teatteriin tutustuminen. 

Flow Productions osallistuu Barentsin tanssiyhteis-
työhön. Vuonna 2019 perustettiin Pohjois-Suomes-
sa 
toimivien freelance-tanssitaiteilijoiden ja taide-
organisaatioiden työryhmä, jonka tavoitteena on 
vahvistaa
tanssitaiteen asemaa Pohjois-Suomessa sekä edus-
taa pohjoisen Suomen tanssitaidetta
laajemmin Barentsin alueella. BDN Suomi edustaa 
jäseniään mm. Barents Dance Networkin  
kokouksissa. Se tukee yhteistyöverkostojen kehitty-
mistä ja pyrkii nostamaan tanssin ammattilaisten 
profiilia Pohjois-Suomessa kehittääkseen elinvoi-
maista pohjoista tanssin kenttää kestävällä tavalla.

Yhdistys on Tanssin Talo ry:n ja Oulun kulttuurita-
pahtumayhdistyksen jäsen.

Hallinto ja talous

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka pu-
heenjohtajana toimii Janne-Pekka Manninen, sih-
teerinä ja rahastonhoitajana Maria Littow, varapu-
heenjohtajana Milla Lehtinen sekä jäseninä Tapani 
Launonen ja Pirjo Yli-Maunula. Yhdistyksen tilejä 
hoitaa Tilitoimisto A. Karppinen Oy. Tilintarkasta-
jana toimii Kirsi Kontro.

Flow ry:n talous on avustusten, apurahojen, tuo-
tantotukien, lipputulojen ja esityspalkkioiden varas-
sa. Flow otettiin Oulun kulttuurikumppaniksi vuo-
den 2018 alusta, sopimus kattaa nelivuotiskauden 
2018-21 ja on suuruudeltaan koko sopimuskauden 
ajan 30 000€ vuodessa. Taiteen edistämiskes-
kuksen myöntämä toiminta-avustus oli kuluneena 
vuonna 115 000€ suuruinen (nousua edellisvuo-
teen nähden oli 15 000€) Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto myönsi Soon Companyn vierailuun 
1500€ ja Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto 
norjalaisen sirkustaiteilijan matkakuluihin 500€. 
Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi koronatukea 
Hylky -produktion toteuttamiseen 9000€.

Oman toiminnan tulojen osuus yhdistyksen tuloista 
oli noin 37%, summa 91 278€.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa ja vuoden 
2020 vuosikokous pidettiin 31.3.2020. Yhdistyksen 
tulot vuonna 2020 olivat 247 278€. Tilikauden 
tulos on +12 914,03€.

HYLKY, kuvaaja Janne-Pekka Manninen
Tämä sivu: Emma Langmoen
Takakansi: Janne Saarakkala




