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Flow Productions on alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä 
esittävän taiteen tuottaja. Osoituksena tästä on mm. Suomen Teatterit ry:n 
myöntämä ”Vuoden 2020 Teatteri” -palkinto. Hyvä yleisösuhde ilmenee palautteena, 
jota tuotantoryhmä saa runsaasti niin suullisesti, sähköpostilla kuin sosiaalisessa 
mediassa. Myös yhteistyökumppanimme ja alueen päättäjät nostavat toimintamme 
erityislaadun palautteessaan esiin:

Säveltaiteilija Jaakko Kuusistolle Oulu ei ole ”Paska kaupunni” (Kaleva 8.3.2021)

”Lahden festivaalitarjonta oli pitkään melko vaatimatonta, samoin koko vapaan 
kentän toiminta ylipäätään. Esimerkiksi Pirjo Yli-Maunulan Flow-sirkuksen kaltaista 
helmeä ei voinut ajatellakaan: olin aivan ihmeissäni, että tällainenko täällä. Sen 
jälkeen opin tuntemaan myös kaupungin tanssitoiminnan laajuuden.”
Oulun Musiikkijuhlien taiteellisena johtajana toimineen Jaakko Kuusiston Kalevan 
haastattelu

Facebookissa Taide elämässä -haasteeseen vastasi Katariina Kummala 10.3.2021:

”Kuudenneksi nostoksi valitsin Svalbardin All Genius All Idiot -nykysirkusteoksen, 
jonka Flow-sirkus tuotti Valvesaliin 2016. Mikä vaikuttava kokonaisuus fyysistä 
teatteria, elävää musiikkia, suorastaan uhkarohkeaa akrobatiaa ja pohdintaa 
ihmisyyden ilmentymisen äärilaidoista. Hurjaa taituruutta, koskettavan monitasoista 
luottamusta, ajankohtaista sanomaa ja pistämätöntä huumoria samassa paketissa. 
Kiitos Pirjo Yli-Maunula tästäkin elämyksestä.”

Valveen johtaja, kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotarin haastattelu munoulu.fi 
-nettijulkaisussa syksyllä-21 hänen jäädessään eläkkeelle: 

Työuraltaan mieleen painuneita kulttuurielämyksiä Huotari muistaa useita, mutta jos 
jotain pitäisi nimetä, niin Pirjo Yli-Maunulan teokset. Pirjon immersiiviset teokset ovat 
kyllä vaikuttavia ja menevät ihon alle. Paljon on kiinni omasta mielentilasta, mikä 
milloinkin uppoaa, mutta nykysirkuksen teokset tuottavat minulle iloa ja riemua, 
Huotari pohtii.

Sähköposti kaupunginjohtajalta lokakuussa-21:

”Kiitos huikeasta ja mielenkiintoisesta AER näytöksestä – ilman, tuulen ja 
ilmavirtauksen hetkistä. Näytös oli pysäyttävä ja visuaalinen ja musiikki täydensi 
kaiken. Mielenkiintoinen kokemus. Hyvää Flow Productions syksyä ja menestystä 
näytöksiin. Hieno ohjelma! On todella hienoa, että meillä Oulussa on tanssitaidetta!”
Päivi Laajala, kaupunginjohtaja

AER
Kansikuva: Janne-Pekka Manninen
Tämä sivu: Pekka Mäkinen



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-
2021 yhteensä 40 omaa teosta ja järjestänyt 
vuosina 2013-2021 yhteensä 55 nykysirkusvie-
railua. 

Flow´lla on kumppanuussopimus Oulun kaupun-
gin kanssa (toiminta-avustus vuosille 2018-21) 
sekä toiminta-avustus Taiteen edistämiskeskuk-
selta (3-vuotinen 2019-21). 

Yhteistyökumppaneita vuonna 2021 olivat kult-
tuuritalo Valve, Lumo Company, Oulun Teatteri, 
Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali, Oulun 
juhlaviikot, Oulun kaupungin järjestämä Valta-
kunnalliset Kotiseutupäivät,  Kallo Collective ja 
sen järjestämä NouNous -festivaali, Cirko- uu-
den sirkuksen keskus, Company Portmanteau,  
sekä Lastenkulttuurikeskusten liitto (Taidetestaa-
jat -hanke). 

Koronavuoden 2021 haasteet ja onnistumiset

Toimintasuunnitelmaan sisältyi kaksi oman 
tuotannon ensi-iltaa: AER ja Varjakka Revisited. 
Lisäksi käynnistettiin vuoden 2022 immersiivisen 
teoksen harjoitukset. Flow-sirkus esityssarjassa 
oli tavoitteena 10 nykysirkusvierailua. Pandemia 
ja sen aiheuttamat rajoitukset lisäsivät tuntuvasti 
haastetta toteuttaa näitä tuotantoja ja vierailuja. 

Omat tuotannot ja seuraavan vuoden teoksen 
harjoitukset toteutuivat suunnitellusti. AER 
-teoksen harjoituksia järjestettiin poikkeukselli-
sissa paikoissa ja katsojamäärä rajoitettiin 22 
henkeen. Vuoden 2022 Varikko -teoksen har-
joitukset järjestettiin, mutta koronarajoitusten 
ollessa pahimmillaan juuri silloin, työryhmän 
koronatestauksista ja niiden organisoimisesta 
syntyi lisäkuluja. 

Flow-sirkuksessa toteutettiin lopulta kymmenen 
sijaan seitsemän teoksen vierailu ja niistä jär-
jestettiin yhteensä 40 esitystä. Vierailuista 3 oli 
ulkomaista ja neljä kotimaista. Korona-pandemi-
an vuoksi peruuntui / siirtyi 3 tuotannon vierailu 
ja niistä 13 esityskertaa. Kahdesta toteutetusta 
vierailuista ei pystytty järjestämään esityksiä 
suurelle yleisölle lainkaan, vain esitykset Taide-
testaajille. 

Taidetestaajanäytökset saatiin pääosin toteutet-
tua, mutta vain yhdelle koululle kerrallaan. Siitä 
johtuen katsojamäärä näissä näytöksissä laski 
suunnitellusta noin kolmanneksella, mikä teki 
toiminnasta ennakoitua tappiollisempaa. Yksi 
teoksista jouduttiin vaihtamaan ulkomaisesta 
kotimaiseen keväällä ja syksyllä yksi ulkomainen 
teos siirtämään seuraavaan vuoteen. 

Yhteistyössä suunnitellut Flow-sirkusvierailut Ou-
lun musiikkijuhlille ja Lasten ja nuorten teatteri-
festivaalille peruuntuivat.

Ruotsalaisen Cirkus Syd Cineman kanssa jär-
jestettiin HYLKY -teoksen taltioinnista kan-
sainvälinen screenaus ja sen ohessa esitettiin 
taiteilijahaastattelu, jonka toteutti Circus Talk. 
Haastattelu oli koko vuoden kuunneltavissa. Tal-
tiointia esitettiin yhtenä viikonloppuna. 

Kokonaiskatsojamäärä oli kaikissa live-esityksis-
sä yhteensä 3878. Verkossa esitetty maksullinen 
Hylky mukaan lukien katsojamäärä oli 3951. 

Taloudellisesti selvittiin haasteellisesta vuodesta 
yllättävän hyvin. Yhdistys sai Suomen kulttuu-
rirahastolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
koronatukea, mikä vähensi stressiä jatkuvista 
korona-ajan muutoksista ja yleisömäärän enna-
koitua pienemmästä määrästä. Tilikauden tulos 
oli +33 080,63€.

Tilikauden tavoitteena oli saada säästymään 
omista tuotoista rahaa seuraavan vuoden suur-
tuotannon toteuttamiseen. Tässä onnistuttiin.



Strategia ja sen toteutuminen

Brändi
Flow Productions on onnistunut strategisissa päätavoit-
teissaan tuottaa monipuolista, monenlaisia yleisösuh-
teita hyödyntävää, erilaisille kohderyhmille suunnattua, 
rohkeaa ja huippulaadukasta ohjelmistoa, johon kuu-
luvat omat tuotannot näyttämölle tai erityisiin paikkoi-
hin sekä Flow-sirkus -esityssarja.  Flow Productions on 
saanut luotua brändin, jonka laatuun luotetaan. 

Talous
Flown pyrkimys kehittää monipuolista ansaintalogiikkaa 
on siltä osin hyvin onnistunut, että oman toiminnan tuot-
to on 27,51% ja yhteistyökumppanien merkitys kulujen 
jakamisessa on pysynyt merkittävässä roolissa. Rahas-
tojen ja säätiöiden produktiokohtaisia apurahoja emme 
ole onnistuneet tuotannoillemme saamaan nyt viiteen 
vuoteen – siihen toivoisimme muutosta. Oulun kaupun-
gin avustukseen saadaan tuntuva 50% nousu vuonna 
2022. Myös Taiteen edistämiskeskuksen tuki nousee 
vuonna 2022 130 000 euroon. Strategiakauden tavoite 
on nostaa budjettia lähes 400 000 euroon – siihen on 
vielä matkaa, kun toimintavolyymi kuluvana vuonna oli 
n. 280 000€. 

Yhteistyöverkosto
Yhteistyöverkoston kasvattaminen ja yhteistyön syven-
tämisen tavoite on edennyt hyvin. Kulttuuritalo Valveen 
kumppanuus merkitsee yhdistykselle edelleenkin paljon 
niin toimitilojen kuin muidenkin resurssien näkökulmas-
ta. Yhteisöllinen jakaminen Valveen kanssa ja sen henki-
nen tuki on koronavuosina vain korostunut. 

Yhteistyönäkymät Oulun teatterin kanssa ovat merkit-
tävästi parantuneet teatterin uuden taiteellisen johtajan 
Alma Lehmuskallion aloitettua työnsä. Teatterin kanssa 
on suunnitteilla yhteistuotantoja, olemme vuokranneet 
sieltä harjoitustilaa ja vierasasuntoa artisteillemme sekä 
toteutamme yhteistyössä vuosittain vähintään yhden 
Flow-sirkusvierailun Lasten ja nuorten teatterifestivaalil-
le. 

Yhteistyö nykysirkuksen vapaiden ryhmien kanssa, eri-
tyisesti Kallo Collectiven, Lumo Companyn ja Company 
Portmanteaun kanssa jatkuu ja saanut uusia muoto-
ja.  Kallo Collective on vieraillut omilla tuotannoillaan 

Flow-sirkuksessa, toteuttanut ulkomaisia esitysvierai-
luja Suomeen yhteistyössä kanssamme sekä tehnyt 
tänä vuonna Helsingissä kantaesitetyn The Divine Lie 
-teoksen kautta myös taiteellista yhteistyötä, kun Pirjo 
Yli-Maunula toimin teoksen ohjaajana.  Lumo Companyn 
kanssa tehtiin yhteistyötä AER -teoksen toteuttamisessa. 
Ryhmän johtaja Hanna Moisala loi teoksen yhdessä Pirjo 
Yli-Maunulan kanssa ja Lumo oli osarahoittamassa ja 
tuottamassa teosta. Company Portmanteau puolestaan 
oli teoksensa PERTO loppuvaiheen residenssissä kulttuu-
ritalo Valveella Flow´n vieraana ja teoksen kantaesitys 
oli Flow-sirkuksen ohjelmistossa. 

Cirko – uuden sirkuksen keskuksen kanssa etsitään jat-
kuvasti mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä erityisesti ulko-
maisten nykysirkusvierailujen tuomiseksi Suomeen. Tänä 
vuonna toteutui belgialaisen Be Flat -ryhmän ulkoilma-
esitykset teoksesta Follow Me Oulussa ja Helsingissä. 

Oulussa järjestetyt Valtakunnalliset kotiseutupäivät oli 
vuoden 2021 merkittävä yhteistyökumppani. Oulun 
kaupunki tilasi kotiseutupäivien ohjelmaan Flow´n oman 
tuotannon Varjakka Revisted ja ulkoilmateoksen Follow 
Me, jonka belgialaiset urbaanit akrobaatit esittivät 4 ker-
taa. Suunniteltu Race Horse Companyn vierailu tapahtu-
man gaalassa peruuntui johtuen esiintymispaikan, Oulun 
teatterin suuren näyttämön remontista sitä kohdanneen 
myrskytuhojen jälkeen. 

Barentsin tanssiyhteistyö on ottanut uuden vaihteen, 
kun BDN Suomi perustettiin ja uusia tanssitaiteilijoita 
on liittynyt tähän verkostoon. Verkoston työskentely on 
ollut erityisen tärkeää ajatusten vaihdon ja vertaistuen 
näkökulmista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti zoomis-
sa. Tänä vuonna Flow järjesti myös verkostotapaamisen 
livenä Oulussa. 

Flow Productions on ollut aktiivinen suhteessa Ou-
lu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Konkreetti-
sesti oltiin mukana toukokuussa esiintymässä kulttuu-
ripääkaupungin valitsijaraadille, joka kiersi kaupunkia 
Potnapekalla. Reitin varrella, Ainolan puistossa raati 
kohtasi Varikko-työryhmän neljä esiintyjää, jotka tulevat 
olemaan mukana myös kulttuuripääkaupunkivuonna 
toteutettavassa immersiivisessä teoksessa.

Yleisötyö
Yleisösuhteen syvenemistä on tapahtunut niin omissa 
tuotannoissa kuin Flow-sirkuksessa. Se ilmenee dialogi-
na, jota erityisesti taiteellinen johtaja käy yleisön kanssa 
niin kasvotusten, sosiaalisessa mediassa kuin taidetes-
tauksen yhteydessä järjestetyissä yleisökeskusteluissa, 
joihin myös artistit osallistuvat.  Kokonaisyleisömäärässä 
on potentiaalia kasvaa merkittävästi, kunhan koronasta 
päästään.

Viestintä
Viestinnän tavoitteissa on pääosin onnistuttu. Visuaa-
lisesti korkeatasoinen viestinnällinen ilme on jatkunut 
niin valokuvien kuin videoiden osalta. Erityisen ylpeitä 
olemme omista trailereistamme sekä making of -kuvista, 
jotka luovat odotuksia ja kurkistavat kulissien taakse 
teosten tekoprosessiin.  Nettisivut uusittiin ja julkaistiin 
kesällä 2021. Ne toteutettiin sisältötoimisto Warian 
kanssa ja prosessissa oli mukana taiteellinen johtaja ja 
hallituksen puheenjohtaja. Osa-aikaisen viestintätyön-
tekijän palkkaaminen keväällä 2020 antoi myönteisiä 
kokemuksia, mutta jatkuvien koronapandemian haastei-
den takia emme ole jatkaneet työsuhdetta.  

Hallinto
Hallinnon pitäminen kevyenä ja kiinteiden kulujen vähäi-
syys on etenkin poikkeuksellisena vuonna osoittautunut 
valtiksi. 

Yhteisöllisyys ja kollektiivisuus
Flow´n toiminnan ytimenä on omien tuotantojen luomis-
työn dialogisuus ja kollektiivisuus, mikä sai jälleen uutta 
todistusvoimaa AER -tuotannossa. Jokaiselle taiteilijalle 
annetaan paljon vapautta ja vastuuta toteuttaa oma 
osuutensa kokonaistaideteoksen sisällä. Teoksen omista-
juuden jakaminen ja luottamuksellinen ilmapiiri rakenta-
vat työyhteisöstä avointa ja tasavertaista.  

Flow-sirkus vierailutoiminta
Vierailutoiminnan kautta otetaan vastuuta nykysirkus-
teosten kierrättämisestä. Volyymia pyrittiin lisäämään jo 
vuonna 2020, mutta korona pisti suunnitelmat jäihin. Ta-
voitteena on tulevaisuudessa edelleen lisätä nykysirkus-
teosten kantaesityksiä ohjelmistossa sekä niihin liitettyjä 
loppuvaiheen residenssejä näyttämötilassa. 



VUOSI 2021 LYHYESTI

Live-esitykset
10 teosta, 53 näytöstä, 3926 katsojaa

- Oma näyttämöteos AER yhteistyössä Lumo Companyn kanssa,
9 näytöstä, joista 1 ennakkonäytös ja  8 varsinaista näytöstä. 
- Lisäksi AER:sta esitettiin katkelma Täydenkuun Tanssien juhlagaalassa,
1 näytös. 
- Immersiivinen Varjakka Revisited -teos esitettiin Oulun Valtakunnallisilla 
kotiseutupäivillä, 2 näytöstä
- Varikko -työryhmän esiintyminen Oulu2026 valintaraadille ulkosalla,
1 näytös 
- Flow-sirkuksessa 7 vierailuteosta, 40 näytöstä

On line -esitykset 
108 katsomiskertaa

- Immersiivisen HYLKY -teoksen esitys viikonlopun ajan Cirkus Syd Cineman 
nettisivujen kautta. Siihen liittyi lisäksi yleisötyöksi taustoittava keskustelu Ar-
tist Talk, jotka oli koko vuoden kuunneltavissa Cirkus Sydin sivuilla. Ne keräsi-
vät 108 lipun ostanutta katsojaa. 

Yleisötyö
2556 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, 
2556 oppilasta

Some-seuraajien määrät

Facebook, 2112  
Instagram, Flow-sirkus 548 
Instagram, Flow Productions 732 
Twitter 387

Organisaatio ja talous

Hallinto:
1 taiteellinen johtaja, päätoiminen
1 rahastonhoitaja, osa-aikainen

Omissa tuotannoissa:
 14 projektikohtaista palkallista työntekijää 
 6 ostopalvelun kautta työskentelevää 
 1 vapaaehtoinen

Flow-sirkuksessa: 
 22 työntekijää, ostopalveluna

Toiminnan kokonaisvolyymi  280 000€
Tulos    +33 080,63€
Taseen oma pääoma  44 106,30€

Tulorakenne

Valtionavustus   115 000€
Oulun kaupunki  30 000€
OKM, koronatuki  28 000€
SKR, koronatuki   30 000€
Yhteistyökumppanuudet 7 005€
Esitys-ja pääsylipputulot 70 025,73€
Muut tulot   2 799,02€
yht.    280 106,75€

Menorakenne

Henkilöstökulut ja
ostopalvelut   171 955,83€
Tilavuokrat   23 006,36€
Tuotanto- ja muut kulut 52 063,93€
yht.    247 026,12€



VUODEN 2021 OMAT TUOTANNOT



Kantaesitys: AER

Valikoituja yleisöpalautteita: 

Heittämällä paras esittävän taiteen elämys tälle vuodelle ja ehkä pitkään aikaan. 
Tasoja löytyy. Kaikki kohdallaan ja tilaa katsojalle tulkita. Maaginen ja voimakas veto.

Kiitos ihan valtavasti upean kauniista, viisaasta ja puhuttelevasta teoksesta! Ihan 
mielettömän hienoja näyttämökuvia ja -tilanteita, jotka kytkeytyvät toisiinsa vähän 
samalla tavalla kuin ne narut ja köydet. Pidin tosi paljon! 

Ihan huikea AER! Vaikuttava, mykistävä, taidokas, vahva! Meni syvälle tunteisiin!
Kiitos >3

Oli vaikuttava teos! Kiitos ja onnea! Löysin todella monta koskettavaa tarinaa, mulle 
avautui paljon kerroksia. Tulkitsin luonnon tuhoutumista, haurautta sekä voimaa, 
maapallon hyvästelyjä, ihmisen hukassa olemista ja väsymistä. Koskettava. Kiitos! 

Kritiikit:

AER-teos on aisteja hivelevä ja terävöittävä meditatiivinen vaellus, jossa tapahtuu 
kosmisten ja ihmisen mittaisten aikatasojen ja elementtien kohtaaminen. […] 
Saapuessaan Valvesaliin katsoja häikäistyy sinne rakennetusta maailmasta. Hän 
ei astukaan katsomoon vaan kuin kutsuvieras sisään maisemaan. […] Tila on kuin 
kaunis fantasia tai absurdi uninäky. […] AER etenee huoliteltujen ja estettisesti 
loppuun asti ajateltujen kuvien ja tapahtumisten kautta aina yhteen asiaan keskittyen. 
Teoksen intensiivisyys tarttuu katsojaan. Esiintyjät Hanna Moisala ja Pirjo Yli-Maunula 
onnistuvat poikkeuksellisen hienosti herkistämään yleisönsä. 
Eeva Kauppinen, Kaleva 20.10.2021

Ilman, veden ja kivien henkiä manaamassa 
Aiheeseen sen paremmin perehtymättömänä on helppoa luonnehtia AERin estetiikkaa 
japanilaiseksi, sillä siihen suuntaan assosiaatiot vievät: raju lakanpunainen väri, 
luonnonkivistä koottu puutarha, ohuenohut paperi, meditatiivinen ja filosofinen 
ilmapiiri. Vastakkaisuudet yhdistyvät vaikuttavaksi. Silkkipaperi kohoaa korkeuksiin 
ilmavirtojen ajamana ja kivet rusentaisivat sen maahan, ellei köysi niitä pidättelisi. 
Samalla materiaalien kaavamaisia ominaisuuksia tutkitaan ja kyseenalaistetaan. […]

Visuaalisesti hämmästyttävimmät hetket sijoittuvat alkupuolelle. Esityksen edetessä 
ehtii miettiä, hiipuuko intensiteetti katonrajaan kurottavien paperimyrskyjen 
jälkeen. Esityksen loppu kuitenkin osoittaa, kuinka pieni voi olla suurta. Näennäisen 
yksinkertainen ja vaatimaton oksien käsittely voi olla kuin kalligrafiaa. 
Tenka Issakainen Tanssi & Teatteri + Sirkus -lehti 8/2021

AER, kuvaaja Pekka Mäkinen



AER

Nykysirkuksen vapaa ryhmä Lumo Company ja 
Flow Productions toteuttivat yhteistuotannon 
AER. Teoksen koreografeina ja esiintyjinä toimi-
vat sirkustaiteilija Hanna Moisala ja tanssitaiteili-
ja Pirjo Yli-Maunula. Muihin monitaiteista teosta 
luoneisiin taiteilijoihin kuuluivat pukusuunnittelija 
Pirjo Valinen, äänisuunnittelija Aake Otsala, 
valosuunnittelija Jukka Huitila ja lavastaja Heidi 
Kesti. Valokuvaajana toimivat Janne-Pekka 
Manninen ja Pekka Mäkinen. Teosta harjoiteltiin 
Oulussa, Helsingissä ja Hailuodossa useammas-
sa periodissa.

AER viittaa ilmaan, tuuleen ja ilmavirtaukseen, 
elämää ylläpitävään elementtiin. AER yhdistää 
sirkus- ja tanssitaidetta, visuaalisuutta ja musiik-
kia luoden kokonaisvaltaisen kokemuksen. Teos 
hyödyntää visuaalisuudessa ja näyttämötoimin-
nassa materiaaleja, kuten silkkipaperia ja kiviä 
– näistä kontrastisista elementeistä rakentuu 
maailma, jonka sisään katsojat asettuvat seuraa-
maan esitystä.

Teos esitettiin 22 katsojalle kerrallaan. Esitykset 
olivat 100% loppuunmyytyjä ja teos sai suoras-
taan hurmioituneen vastaanoton. Teoksesta 
oli 9 näytöstä, yksi kutsuvieraille ja kahdeksan 
muulle yleisölle - sen näki 191 katsojaa. Lisäksi 
teoksesta esitettiin katkelma Pyhäjärven Täyden-
kuun Tanssien juhlagaalassa heinäkuussa. Siellä 
katsojia oli 217.

AER, kuvaaja Janne-Pekka Manninen



Kantaesitys: VARJAKKA REVISITED

Oulussa järjestetyn Valtakunnallisten kotiseututupäivien tilauksesta Flow Pro-
ductions toteutti uuden version vuonna 2014 kantaesitetystä immersiivisestä 
teoksesta Varjakka. Osittain uudella työryhmällä tehty teos koettiin Varjakan-
saaressa elokuussa. 

Varjakka Revisted vei katsojansa kiertokävelylle Oulun edustalla sijaitsevaan 
Varjakansaareen ja syvälle alitajuiseen maailmaan, jossa kohdataan mieliku-
vituksellisia näkyjä ja todistetaan unen kaltaisia kohtauksia. Teos hyödyntää 
saareen liittyvää historiaa ja tarinoita. 

Teoksessa esiintyi ja sitä olivat luomassa tanssijat Titta Court, Jared ja Katarii-
na van Earle, Vaatu Ravela, Kira Riikonen ja Pirjo Yli-Maunula. Lavastuksesta 
ja puvustuksesta vastasi Heidi Kesti, äänisuunnittelusta Anssi Laiho ja oppaana 
toimi Nikke Launonen ja lautturina Juha-Matti Korhonen. Valokuvaajana toimi 
Janne-Pekka Manninen. Ohjauksesta vastasi Pirjo Yli-Maunula. 

Valikoituja yleisöpalautteita:

Varjakka Revisited. Ihana saari, ihmeellinen tunnelma. Sain hiekkahuoneessa 
pienen palan laivan mukana kulkeutunutta painolastia, ja sinisessä huoneessa 
toteutui pitkäaikainen haaveeni: sain soittaa sahaa. Olen vuosikausia unelmoinut 
siitä. Onnistuin tuottamaan äänen, jota ehkä soinniksikin voi kutsua, jos on oikein 
hyvä mielikuvitus. Tuota lisää! 

Lämmin kiitos lauantain ensimmäisestä esityksestä. Lumoava luonto ja hienot 
hetket, lopun lankkukohtaus isolla terassilla sai kyyneleet silmiin. 

Kiitos. Jätti jälleen jäljen. Surullisen kaunista, koskettavaa, kiehtovaa. Huikean 
taitavia ootte! 

Huikeen hienoa taidetyötä kaikkinensa! Taasen! Kiitos Paljon!

Varjakka Revisited, kuvaajat Sanna Krook & Janne-Pekka Manninen



On line -esitys: HYLKY

Ruotsalaisen Cirkus Syd Cineman kanssa järjestettiin HYLKY -teoksen talti-
oinnista kansainvälinen on line -screenaus ja sen ohessa esitettiin ennakkoon 
nauhoitettu taiteilijahaastattelu, jonka toteutti Circus Talk. Haastattelu oli koko 
vuoden kuunneltavissa Cirkus Sydin sivuilla. Taltiointia esitettiin yhtenä viikon-
loppuna. 

Yleisöpalaute Instagramissa:

“I watched! Thank you for this incredible work. So much work!” (Kanada)

”Kiitos tästä! Todella hienoa työtä koko työryhmältä.” (Suomi)

”Oli ensimmäinen immersiivinen taidekokemukseni (käsittämätöntä kyllä), ja 
osui ja upposi. Eläköön hylyt!”

VUODEN 2022 VARIKKO – TEOKSEN HARJOITUKSET KÄYNNISTYIVÄT

Touko-kesäkuussa ja syyskuussa aloitettiin harjoittelemaan Oulun kaupungin-
varikolle sijoittuvaa immersiivistä teosta VARIKKO, jonka on määrä tulla ensi-
iltaan elokuussa-22.  Työryhmä aloitti tutkimaan rakennuksen ja sen tilojen 
mahdollisuuksia ja luonnostelemaan kohtauksia. 

Varikkorakennus on teoksen keskeinen päähenkilö, joka elää ja hengittää teok-
sen myötä ja tarjoaa historiaa henkivät puitteet kansainvälisellä työryhmällä to-
teutettavaan teokseen. Teos rakentuu rakennukseen hyvin orgaanisella tavalla 
hyödyntäen koreografiassaan sen häkellyttävää arkkitehtuuria, raskaita koneita 
ja industriaalisia kalusteita. 

Harjoituksiin osallistuivat esiintyjät Milla Virtanen, Kim-Jomi Fischer, Henna 
Kaikula, Marta Alstadsæter, Jared ja Katariina Van Earle, äänisuunnittelija 
Anssi Laiho, lavastaja Heidi Kesti, valosuunnittelija Jukka Huitila, valokuvaaja 
Janne-Pekka Manninen ja avustaja Nikke Launonen. 

HYLKY, kuvaaja Janne-Pekka Manninen
Varikko -harjoitukset, kuvaaja Janne-Pekka Manninen



Flow-sirkus

Flow Productions käynnisti vuonna 2013 
nykysirkusesitysten vierailusarjan Oulussa. Pirjo Yli-
Maunulan kuratoimassa Flow-sirkus esityssarjassa 
nähtiin vuonna 2021 yhteensä 7 vierailuteosta ja niistä 
yhteensä 40 esitystä. 

Flow-sirkuksessa vierailivat seuraavat ryhmät ja teokset: 

Kallo Collective:
Pendulum, 8 esitystä – fyysinen komedia 

Lumo Company:
WireDo, 8 esitystä – nuorallatanssia ja shibaria

Be Flat:
Follow Me, (Belgia), 4 esitystä – urbaania akrobatiaa

Company Portmanteau:
Perto, 3 esitystä – nykysirkusta, tanssia ja videotaidetta

Kat & Jared -akrobaattiduo:
Shapes of Water, 3 esitystä – tanssia ja pariakrobatiaa 

Guy Waerenburgh:
Der Lauf, (Belgia/Ranska), 8 esitystä – jongleerausta

Paolo Nani:
The Letter, (Italia/Tanska), 6 esitystä - klovneriaa

Toteutuneiden Flow-sirkus -vierailujen järjestämiseksi 
tehtiin yhteistyötä kulttuuritalo Valveen, Cirko – 
uuden sirkuksen keskuksen, Company Portmanteaun, 
Oulun juhlaviikkojen ja Kallo Collectiven ja heidän 
järjestämänsä NouNous -festivaalin kanssa.  

Korona-pandemian vuoksi peruuntui / siirtyi 3 tuotannon 
vierailu, 13 esityskertaa. Peruuntuneiden esitysten 
osalta tehtiin yhteistyötä Oulun teatterin, Lasten ja 
Nuorten teatterifestivaalin ja Kallo Collectiven kanssa. 

Be Flat: Follow Me, kuva Jaani Föhr
Lumo Company: WireDo, kuva Mia Bergius

Kallo Collective: Pendulum, kuva Cosmin Kirstea

Somepalautteet yleisöltä:

Follow Me

Olipa hilipiä matka. Huikeita akrobaatteja ja valloitta-
via persoonia. Mikä yllätti eniten oli kuitenkin se kuinka 
rennosti ja rohkeasti yleisö osallistui esitykseen. Ja jos 
osallistaminen ahdistaa niin tässä esityksessä se toi 
hyvän mielen jokaiselle. Toteutus oli rento ja luonteva! 
Jälleen yksi loistava teosvierailu Oulussa – kiitos Pirjo Yli-
Maunula ja Flow-sirkus! Suosittelen! 

Hattu pois kyllä näiden herrojen edessä – eilen ei ollut 
varmasti helpoin keli kiipeillä ja roikkua märillä katoilla. 
Mutta hymy ei hyytynyt, vaan tarttui. Kiitos heille ja kiitos 
teille! 

Aivan huikea esitys tänäänkin. Kiitos taas kerran Pirjolle, 
joka näitä tänne Ouluun hommaa.

Shapes of Water

No huh, kylläpä meni tunteisiin tää upea esitys Shapes of 
Water. Kiitos! Ihan meinaa pakahtua!

Todella kaunis ja koskettava esitys. Pidimme tyttäreni 
kanssa kovasti. Kiitos >3 

Der Lauf

Hyvä oli, äärimmäisen kekseliäs romuralli. Jonglöörit oli-
vat hieman nostaneet vaikeustasoa esiintymällä ämpärit 
päässä ja nyrkkeilyhanskat käsissä. 

Tajuntonta miten henkeäsalpaavan huikaisevan mu-
kaansatempaava esitys. Harvoin sitä pääsee heittämään 
pallollla esiintyjän ämpäripään päältä lautasia noin ihan 
yhden asian mainitakseni



Kritiikkilainauksia:

Tämä on minun kuppini teetä huumorilla sokeroituna 
(Kaleva 4.2.2021)

”Keinutuolit ja keinuminen viedään uudelle tasolle sirkus-
taiteilijoiden Luis Sartori do Valen ja Thom Moncktonin 
uutuusteoksessa Pendulum, joka kiikkuu, heiluu ja liikkuu 
kaikilta osiltaan. Nariseva keinutuoli kellistää katsojat 
sisään jonkinlaiseen viimeisen aristokratian kehtoon. 
Tunnelmassa on ripaus aikansa elänyttä, sijoiltaan vink-
sahtanutta ja unholaan vaipunutta vanhaa aateluutta. 
[…] Idearikas esitys on minun kuppini teetä huumorilla 
sokeroituna.”

Köysitaiteen ja musiikin kudelma henkii japonismia 
(Kaleva 4.3.2021)

”Teoksen tunnelmaa hallitsee zen, tietoisuus merkityk-
sellisestä momentumista, esiintyjän ja yleisön yhteisestä 
läsnäolosta. Esityksen kauneus ei synny vaikeuden arti-
kuloimisesta, vaan asioiden näkemyksellisestä yksinker-
taistamisesta. Moisalan taide on harkitun ritualistista ja 
herkistyneen meditatiivista.”

”Turvaväleihin ja etäyhteyksiin on pandemia-aikana saa-
nut tottua. Sirkustaidetta ja videomanipulaatiota yhdistä-
vä Perto-teos – nimi on portugalia ja merkitsee ”lähellä” 
– pohtii älllistyttävän kekseliäästi, kuinka ihmiset voivat 
olla yhtä aikaa toisiaan lähellä ja toisistaan kaukana. 
Livevideoprojisointien yhdistäminen esityksiin ei ole enää 
uutta, mutta niitä on harvoin nivottu olennaiseksi osaksi 
teosta. Perto hyödyntää videota tavalla, joka tuo mieleen 
varhaisen mykkäfilmin magian. ” (Tenka Issakainen, 
Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehti)

Sydämelliset ja taiturimaiset ämpäripäät
(Kaleva 29.11.2021)

Belgialainen sirkustaiteilija Guy Waerenburgh keksi 
varioida klassisen lautastempun laittamalla sinkkiäm-
pärin päähänsä. Sokkona tempusta tulee kahta kertaa 
jännittävämpi, kun yleisö juoksuttaa esiintyjää putoa-
maisillaan olevalta lautaselta toiselle. Samalla Waeren-
burgh loi sympaattisen hahmon, jolla on pään paikalla 
iso ämpäri. […] Esitys Der Lauf on harkitun minimalisti-
nen, koreografiassaan millintarkka ja yllätyksiä täynnä. 
[…] Guy Waerenburghin ja Baptiste Bizienin taituruus 
on henkeäsalpaavaa. […] Tämä intensiivinen esitys saa 
yleisön puolellen.

Tyhjät kirjeet ovat täynnä riemua Oulussa – Paolo Nani 
paljastaa kielellisen lahjakkuutensa kirjamellisesti 
(Kaleva 8.12.2021)

Hattu päästä, maestro Paolo Nani vie koomikon taidot 
vulgäärille, kädettömälle ja kielellisesti lahjakkaalle 
tasolle.! […] Käsin kirjoitetut kirjeet ovat meidän päi-
viemme mediamaailmassa harvinaisuuksia. Harvinai-
suus on myös Paolo Nanin show, joka sylkee ja räiskyy 
inhimillisen kekseliäisyyden ilotulitusta. The Letter on 
komiikan mestarin kivasti repaleinen ja samalla arvos-
tettavan viimeistelty käsialanäyte.”

Der Lauf, kuvaaja Lena Politovski
The Letter, kuvaaja Cinzia Campana 



Taidetestaajat

taidetestaajat.fi

Flow-sirkus on kolmatta lukuvuotta osana Suomen 
kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondetin sekä
vuodesta 2020 myös valtion rahoittamaa ja Suomen 
Lastenkulttuurikeskusten Liiton koordinoimaa 
Taidetestaajat –hanketta. Vuoden 2021 taidetestaaji-
en kävijämäärä oli 26 näytöksessä 2556. 

Taidetestaajat – hanke on ollut Flow Productionsille 
erittäin palkitseva kokemus ja sen myötä olemme 
päässeet kehittämään yleisötyötämme ja kohtaa-
maan uusia yleisöjä. Ohjelmisto on valittu siten, että 
se
palvelisi kahdeksasluokkalaisia kohderyhmänä mah-
dollisimman hyvin. Tästä on tullut onnistumisen 
kokemuksia.

Taidetestaaja -hankkeeseen kuuluu taideorganisaati-
on toteuttamat etkot ja jatkot. Etkoina taidetestaajat 
saavat katsottavakseen toteuttamamme nykysirkusta 
esittelevän 8 minuutin mittaisen videon ja ohjelmassa 
olevan teoksen trailerin. Niiden käsittelemiseksi on 
laadittu sarja kysymyksiä. Kun oppilaat saapuvat 
katsomaan esitystä, taiteellinen johtaja opastaa 
esityskäytänteissä ja kertoo tekijöistä ja teoksesta. 
Esityksen 
jälkeen on yleisökeskustelu, jossa oppilaat voivat 
kommentoida näkemäänsä ja esittää kysymyksiä 
taiteilijoille. Myöhemmin taidetestaajat antavat pa-
lautetta Taidetestaajat -järjestelmässä. 

Taidetestaajien palautteita: 

Pendulum:

5* ”Kokemus olis loistava ja oli todella kiva päästä 
katsomaan esitystä koronasta huolimatta.” (Oulu)
5* ”Esitys oli omalaatuinen. En ollut ennen nähnyt-
kään mitään vastaavaa, joten kokemus yllätti.” (Oulu)

5* ”Pendulum oli tosi hauska, eikä tullut kertaakaan 
tylsää ku katoin sitä :) Ne näyttelijätyypit oli tosi 
taitavia.” (Oulu)
5* ”Upea ja inspiroiva teos, joka herätti monenlaisia 
tunteita.” (Oulu)
1* ”Vittu tämä saatana sirkus oli kyllä aikamoista 
paskaa. Esim tämä teidän mustaparta vittuili sekä 
kiiltokalju joka unohti siistiä hiukset.” (Oulu)
1* ”Ois mulla parempaakin tekemistä jo olla kat-
tomassa ko aikuiset miehet heiluu miten sattuu.” 
(Oulu)
5* ”Mahtava ja aivan ihana! Rakastin esitystä.” (Ou-
lainen)

WireDo

5* ”Kakka” (Raahe)
5* ”Se oli hyvällä tavalla outo ja erilainen. Itse tykkä-
sin hirveesti ja alko tekeen mieli harrastaa sirkusta.” 
(Oulu)
4* ”Kokemus oli mielenkiintoinen ja jännittävä. 
Esiintyjä oli hyvin taitava ja esitys oli myös estettisesti 
miellyttävä.” (Oulu)
4* ”Aiheutti sellaisen inspiroitumisen sirkustaitees-
ta.” (Oulu)

Der Lauf
5* Oli jännää, istuin penkin reunalla koko esityksen. 
C´est Fantastique et astucieux. 
5* Kokemus oli mahtava ja tulen muistamaan sen 
ikuisesti ellei dementia iske XD
5* Kokemus oli mahtava. Olen aina halunnut sir-
kusartistiksi ja rakastan nähdä ihmisiä tekemässä 
asioita, joita he rakastavat. 

The Letter
5* Kokemus oli mahtava. Nautin joka hetkestä. 
3* Tylsä. 

www.taidetestaajat.fi


Ostopalvelut

Taiteellinen johtaja on luennoinut Urban Culture 
-hankkeen opiskelijoille taiteen ja kulttuurin apu-
rahoista Lisäksi hän oli kutsuttuna puheenpitäjänä 
Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä järjestetyssä 
seminaarissa. 

Esityksiä on myyty ostopalveluna: 
- Varikko -työryhmä esiintyi vuoden 2026 kulttuu-
ripääkaupungin valintaraadille Ainolan puistossa 
kesäkuussa  

Viestintä

Flow Productionsin tiedotus ja markkinointi on 
rakentunut tuotantoryhmän vuonna 2021 uusittui-
hin nettisivuihin, kausiesitteeseen (painettiin vain 
syyskaudesta), teoskohtaisiin julisteisiin, videotrai-
lereihin, viestintään sosiaalisessa mediassa, uutis-
kirjeisiin, kulttuuritiloissa ja kaupungilla sijaitsevien 
sähköisten näyttöjen käyttöön sekä hyvien medi-
asuhteiden ylläpitämiseen. Myös yhteistyökump-
panien viestinnän 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. Lentoi Films toteutti 
tänä vuonna kantaesityksemme trailerin ja taltioin-
nin.  

Flow Productionsin nettisivuilla www.flowprod.fi in-
formaatio on suomeksi ja englanniksi. Teossivuilla 

on linkitys Vimeoon, josta löytyvät trailerit ja lisäksi 
salasanan takaa teostaltioinnit
vimeo.com/user2372402.

Olemme käyttäneet viestinnässä ilmaisia sähköi-
siä näyttöjä kirjastoissa, kulttuuritalo Valveella, 
Oulu10:ssä, Oulun Matkailun infopisteessä sekä 
Rotuaari -kävelykadulla sijaitsevalla LOISTO –näy-
töllä. 

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 2112 seuraa-
jaa. Yhdistyksellä on kaksi tiliä Instagramissa: 
omille tuotannoille Flow Productionsin nimellä ja 
vierailuesityksille Flow-sirkuksen nimellä.  Instag-
ramissa Flow Productionsia seuraa 732 henkilöä ja 
Flow-sirkusta 548 henkilöä. Twitterissa seuraajia 
on 387. 

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

Tanssin ja sirkuksen tiedotuskeskusten tapahtu-
makalenterien, Oulun tapahtumakalenterin ja 
sanomalehti Kalevan tapahtumakalenterin kautta 
tiedotetaan esityksistä. Sirkuksen tiedotuskeskuk-
sen uutiskirjeessä on säännöllisesti uutisia Flow-
sirkuksesta.

Myös yhteistyökumppanien tiedotuskanavilla on 
tärkeä merkitys viestinnässä.

Saavutettavuus

Flow Productions pyrkii työskentelemään esitys-
ten saavutettavuuden eteen tarjoamalla ilmaisia 
lippuja Kaikukorttia ja myös kirjastosta lainattavaa 
kausikorttia vastaan. 

Kulttuuritalo Valveen tiloihin on esteetön pääsy ja 
Valvesalissa on induktiosilmukka.

Flown nettisivujen ja Facebook tapahtumien tekstit 
ovat kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi.

Perto, kuvaaja Luis Sartori do Vale



Jäsenyydet, yhteiskuntasuhteet ja osallistumiset

Flow ry on Vapaat tanssiryhmät ry:n, Oulun kult-
tuuritapahtumayhdistys ry:n ja Tanssin Talo ry:n 
jäsen. Yhdistys kuuluu myös Barents Dance Net-
workiin. 

Vuoden 2021 vuosikokouksessa Yli-Maunula valit-
tiin jälleen Oulun juhlaviikkoja järjestävän Oulun 
kulttuuritapahtumayhdistys ry:n hallituksen vara-
puheenjohtajaksi. 

Yli-Maunula on myös Vapaat tanssiryhmät ry:n 
hallituksen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää tanssin vapaiden ryhmien toimintaedelly-
tyksiä ja keskinäistä yhteistyötä. 

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 edustaa 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.

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

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 kattoi nelivuotiskauden 
2018-21 ja oli suuruudeltaan koko sopimuskauden 
ajan 30 000€ vuodessa. Vuoden 2022 alusta tuki 
nousee 50% ollen 45 000€ seuraavan kolmivuotis-
kauden 2022-24.

Taiteen edistämiskeskuksen myöntämä toiminta-
avustus oli kuluneena vuonna 115 000€ suuruinen, 
se nousee 130 000 euroon vuonna 2022. Opetus-
ja kulttuuriministeriö myönsi koronatukea 28 000€ 
ja Suomen kulttuurirahasto 30 000€. 

Oman toiminnan tulojen osuus yhdistyksen tuloista 
oli 27,51%, summa noin 77 000€. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui 9 kertaa ja vuoden 
2021 vuosikokous pidettiin 21.4. 2021. Yhdis-
tyksen tulot vuonna 2021 olivat noin 280 000€. 
Tilikauden tulos on 33 080,63€.

Shapes of Water, kuvaaja Janne-Pekka Manninen
Follow Me, kuvaaja Janne-Pekka Manninen

Takakansi: AER, kuvaaja Janne-Pekka Manninen




