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Kulttuurikevät 2020-esite sisältää kulttuuri- 
kasvatussuunnitelmaan liittyvän kulttuuri- 
tarjonnan peruskouluille sekä eri kulttuuri-
tahojen tarjoamat ohjelmistot myös lukioille  
ja 2.asteen oppilaitoksille.

Lisätietoja näyttelyistä, esityksistä  
ja työpajoista: 
vantaa.fi/lastenkulttuuri

Ohjelmat on merkitty kohderyhmittäin: 
    Esiopetus 
    Alakoulu 
    Yläkoulu 
     Lukio 
      2.aste  
KOPS Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisille  
vuosiluokille 

 
 
Julkaisija: Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut 
Esitteen toimitus: Mirva Aalto 
Lastenkulttuurikeskus Pessi,  
Kielotie 14, 01300 Vantaa
040 843 6665, kops@vantaa.fi 
Taitto ja kansi: Rebekka Barongo 

Ryhmäliput esityksiin ostetaan joko  
kulttuuriliput.vantaa.fi -palvelusta tai ne voi-
daan laskuttaa jälkikäteen. Vantaa-infoissa ei 
enää myydä lippuja. 

Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. 
Vantaan kulttuuripalveluiden järjestämien  
maksullisten esitysten peruuttamattomasta  
tai alle viikkoa ennen peruutetusta ryhmä-
varauksesta perimme 50 % lippujen hinnasta!

Kuva Uupi Tirronen.

http://vantaa.fi/lastenkulttuuri
https://kulttuuriliput.vantaa.fi/app/consumer


Hyvä opettaja!

Koulun kulttuurikevät 2020-esite julkaistaan  
e-julkaisuna. Esite löytyy seuraavilta sivuilta:

Kulttuurikasvatus

kulttuuri-esite/kouluille_ja_paivakodeille

Koulun kulttuurikevät 2020 -esitteessä on mukana 
opetussuunnitelman kulttuurikasvatussuunni-
telma. Tarjoamme kouluille mahdollisuuden raken-
taa suunnitelman puitteissa kulttuuripolun, joka 
sisältää kattavasti Vantaalla toteutuvia kulttuu-
ritapahtumia, taidetyöpajoja ja -projekteja sekä 
näyttelyitä. Kulttuurikasvatuksen tavoitteena 
on tehdä siitä koulun sisällä kaikkien juttu, sen 
tulisi olla läsnä arjessa ja helposti lähestyttävää!

Kulttuuritarjonnasta löytyy paljon eri vuosiluo-
kille kohdennettua tarjontaa. Koulun kulttuu-
ripolkuun suositeltu maksuton ohjelma eri  

taiteenlajeista on merkitty KOPS-tunnuksella, ja 
lisäksi muut maksuttomat mahdollisuudet ovat  
listattu ehdotuksena mukaan laaja-alaisten osaa-
misalueiden kanssa sivulle 6–7. 

Toivomme opettajien soveltavan laadukasta 
ja edullista ohjelmaa osana opetusta, sillä eri 
kulttuuritahot ovat ne teitä varten tuottaneet.  
Suurin osa taidetyöpajoista on maksuttomia 
ja mahdollista tilata omalle koululle ja eri oppi-
aineisiin integroituina. Niistä on iloa oppilaille  
ilmiöoppimisen osana.

HSL-kuntien koululaisryhmien matkoista julki-
sissa liikennevälineissä ei peritä maksua kuntien 
opetustoimelta, kun opettaja tekee oppilaittensa 
kanssa koulun retkiä HSL:n joukkoliikenteessä. 
Opettajalla pitää olla kantakortti, ja matkoja 
voi tehdä lukuvuosien aikana arkisin klo 9–15.  

Tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden vierailla 
eri kulttuurikohteissa!

Iloisia elämyksiä ja vierailuita kulttuurin ja 
taidekasvatuksen  parissa Sinulle ja oppilaillesi!
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KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA

KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA OSANA 
OPETUSSUUNNITELMAA

Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma on 
osa paikallista opetussuunnitelmaa. Suunnitel-
man sisältöjä ja sille laadittua kulttuuripolkuohjel-
mistoa kehitetään ja organisoidaan yhteistyössä 
kulttuuripalveluiden ja perusopetuksen kanssa. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma Vantaan  
opetussuunnitelmassa (luku 5.5.):

Kulttuuripalveluiden taidelaitosten; Van-
taan kaupunginmuseon ja taidemuseon, 
Lastenkulttuurikeskusten Pessin ja Totee-
min, Vantaan Kulttuuritalo Martinuksen 
sekä Vantaan kuvataidekoulun ja musiikki-
opiston koululle suunnatuissa kulttuuritar-
jonnoissa etsitään keinoja lasten ja nuor-
ten identiteettien, kulttuurisen osaami-
sen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.  
Kulttuuripalveluiden taidepedagogiikalla 
vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja  
osallisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti.  
 
Oppilaalle tarjotaan tasavertainen mah-
dollisuus vähintään kolmeen eri taiteenla-
jeja soveltavaan kulttuurilliseen kokemuk-
seen perusopetuksen aikana seuraavasti:   

1. Esittäviin taiteisiin ja kulttuuriin  
 perehtyminen 1–3 luokkien aikana   

2. Visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin  
 perehtyminen 4–6 luokkien aikana   

3. Mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin  

 perehtyminen 7–9 luokkien aikana   

Opetussuunnitelmassa laaja-alaiset osaa-
misalueet, oppiaineisiin integrointi, ilmiö-
pohjaisuus, moniammatillisuus ja moniluku-
taito tarjoavat useita mahdollisuuksia sisäl-
lyttää taide ja kulttuuri koulun arkeen.

KOULUN KULTTUURIPOLUN LAATIMINEN

Koulu voi lukuvuoden alussa yhdessä kulttuu-
riyhdysopettajan kanssa laatia oman kulttuuri-
polkunsa suunnitelman mukaisesti. Suunnittelua 
helpottamaan ja toteutumisen arviointia varten 
on laadittu Koulun kulttuurisuunnitelmalomake. 
Opettajat voivat sen avulla kirjata koulun kult-
tuurikasvatuksen toteuttamisen tavoitteet ja  
sisällöt lukuvuodeksi. Opetussuunnitelman laaja-
alaiset osaamisalueet on hyvä ottaa huomioon,  
ja se miten kulttuurikasvatusta voi koulussa  
toteuttaa integroimalla kulttuuri ja taidesisällöt 
eri oppiaineisiin.

Lomakkeelle voi kirjata, mitä teemoja painot-
taen koulu haluaa kulttuurikasvatusta toteuttaa.  
Koulun valitsema kattoteema voi tulla esimer-
kiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien tee-
moista tai teemavuodesta. Teema voidaan valita 
myös koulun vahvojen painopisteiden mukaisesti 
taide- ja kulttuuripainotteiseksi projektiksi, taide-
työpajoiksi tai vierailuiksi eri kulttuurikohteissa. 

Lukuvuoden lopulla (huhtikuussa) lomakkeeseen 
voi halutessaan tehdä yhdessä opettajien kanssa

 arvioinnin kulttuurikasvatussuunnitelman toteu-
tumisesta. Oppilaatkin voivat osallistua arvioin-
tiin opettajien kanssa. Lomake on hyvä tallen-
taa seuraavien lukuvuosien suunnittelua varten.

Lomake ja muu kulttuurikasvatussuunnitel-
maan liittyvä materiaali löytyvät:

Vantaan Intrasta / perusopetus / kulttuu-
rikasvatus

LAAJA-ALAISET OSAAMISEN ALUEET

Kulttuuripolkua suunniteltaessa huomioidaan 
laaja-alaiset osaamisen alueet, jotka sisältyvät 
koulun kulttuurikasvatukseen valituille luokille:

L1  Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
 (luovuus, pelillisyys < uuden keksiminen) 
L2  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja  
 ilmaisu (suurin osa kulttuurikasvatus- 
 suunnitelman sisällöstä sijoittuu tähän) 
L3  Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
L4  Monilukutaito (taiteen ja tieteen välisyys) 
L5  Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  
 (eri oppimisympäristöt, Heureka, kirjastot) 
L6  Työelämätaidot ja yrittäjyys 
L7  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän  
 tulevaisuuden rakentaminen  
 (Vaikuttajapäivä, monikulttuuriset ja  
 monitaiteiset taidepajat)

Kulttuurikasvatussuunnitelmassa osa tarjon-
nasta on maksutonta ja eri kulttuuritahojen 
kanssa toteutettua ohjelmaa. Edullista tarjontaa 
löytyy myös runsaasti. Ks. taulukko sivulla 6–7.
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KULTURFOSTRINGSPLANEN

KULTURFOSTRINGSPLANEN SOM EN DEL AV 
LÄROPLANEN

Kulturfostringsplanen för den grundläggande 
utbildningen utgör en del av den lokala lärop-
lanen. Innehållet i planen, samt de olika kul-
turstigar som utarbetats för planen, utvecklas 
och organiseras i samarbete med kulturservi-
cen och den grundläggande utbildningen. En del 
av utbudet i kulturfostringsplanen är avgiftsfritt 
och utgörs av program som förverkligats tillsam-
mans med olika kulturinstanser. Det finns också 
ett omfattande utbud av förmånliga program.

Kulturfostringsplanen i Vandas läroplan 
(kap. 5.5):

Kulturservicens konstinstitutioner – Vanda 
stadsmuseum och Vanda stads konstmu-
seum, Barnens konsthus Pessi och Totem, 
Vanda kulturhus Martinus samt Vanda konsts-
kola och musikinstitut – strävar i sitt kulturut-
bud som riktar sig till skolorna efter att hitta 
sätt att stärka barns och ungas identitet, kul-
turella kompetens och känsla av tillhörighet. 
Genom kulturservicens konstpedagogik 
stärks elevernas aktivitet i lärprocessen samt 
deras delaktighet såväl lokalt som globalt.   
 
Under den grundläggande utbildningen 
erbjuds eleverna jämbördiga möjligheter 
att delta och uppleva kultur inom minst 
tre konstarter enligt följande program:     

1 I årskurserna 1–3 stiftar eleverna bekant 
 skap med scenkonsten och -kulturen.  

2 I årskurserna 4–6 stiftar eleverna   
 bekantskap med den visuella konsten  
 och kulturen.

3 I årskurserna 7–9 stiftar eleverna   
 bekantskap med media och digital  
 kultur. 

I läroplanen erbjuder mångsidiga kompeten-
sområden, integration mellan kulturfostran och 
läroämnena, fenomenbaserat lärande, multipro-
fessionalitet och multilitteracitet många möjlighe-
ter att inkludera konst och kultur i skolans vardag. 
 
UTARBETANDE AV EN KULTURSTIG FÖR SKOLAN

I början av läsåret kan skolan tillsammans med 
kulturkontaktläraren göra upp sin egen kulturs-
tig i enlighet med planen. För att underlätta pla-
neringen och utvärdera hur planen förverkligas 
har det utarbetats en blankett för skolans kul-
turplan. Blanketten kan lärarna använda för att 
anteckna mål och innehåll för förverkligandet av 
skolans kulturfostran under läsåret. Det är skäl 
att beakta de olika områdena inom mångsidig 
kompetens och hur kulturfostran kan förverkli-
gas i skolan genom att integrera kultur och olika 
typer av konstinnehåll i de olika läroämnena.

På blanketten kan man anteckna, med betonin-
gen på vilka teman skolan vill förverkliga kultur-
fostran. Det övergripande tema som skolan väljer 
kan till exempel tas från olika teman i mångvetens-
kapliga lärområden eller temaår. Temat kan också 
väljas enligt skolans starka prioriteringar till att 
utgöra ett konst- och kulturbetonat projekt, konst

workshoppar eller besök vid olika kulturobjekt.  
I slutet av läsåret (i april) kan man, om man önskar, 
tillsammans med lärarna göra en utvärdering på 
blanketten av hur kulturfostringsplanen förverkli-
gats. Eleverna kan också delta i utvärderingen till-
sammans med lärarna. Spara gärna blanketten 
med tanke på planeringen av de följande läsåren.

Blanketten och övrigt material i anslutning 
till kulturfostringsplanen finns:  

i Vandas Intranet / perusopetus / kulttuu-
rikasvatus 
 
OMRÅDEN INOM MÅNGSIDIG KOMPETENS:

Då man planerar kulturstigen beaktar man de 
områden för mångsidig kompetens som ingår för 
de klasser som man valt ut för kulturfostran i skolan:

K1  Förmåga att tänka och lära sig att lära  
 (kreativitet, spelifiering < göra innovationer) 
K2  Kulturell och kommunikativ kompetens 
 (största delen av kulturfostringsplanens 
 innehåll finns här) 
 suunnitelman sisällöstä sijoittuu tähän) 
K3  Vardagskompetens   
K4  Multilitteracitet (relationen mellan konst och 
 vetenskap) 
K5  Digital kompetens (olika lärmiljöer, Heureka,  
 bibliotek) 
K6  Arbetslivskompetens och entreprenörskap  
K7  Förmåga att delta, påverka och bidra till en 
hållbar framtid (Påverkardagen, mångkulturella 
konstworkshoppar och konstworkshoppar där 
flera konstarter kombineras)
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KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA

JÄRJESTÄVÄ TAHO VUOSI-
LUOKKA

OHJELMA HINTA

KULTTUURIPALVELUT 
Kulttuuritahoilta ja laitoksilta tilattu 
ohjelma (KOPS)
KULTTUURIPALVELUT JA PERUSOPETUS
FESTIVAALIT
vantaa.fi/kulttuuri

esiopetus, 
1.–9.-luokat

4.-luokat

1.–9.-luokat 

Esitykset, työpajat / taideprojektit.
Tilauksesta kouluille. 
Itsenäisyysjuhlat Vantaan Energia Areena

Bravo! (2020) ja Hurraa! (2021)–festivaalit (maaliskuu), 
Tanssinviikot (huhtikuu)

MAKSUTON 

MAKSUTON (bussikuljetukset kaikille)

MAKSUTON OSUUS: Esityksiin liittyvät ennakot, 
työpajat ja taiteilijavierailut

KULTTUURIPALVELUT / 
LASTENKULTTUURIKESKUS PESSI JA 
TOTEEMI
vantaa.fi/lastenkulttuuri

1.–9.-luokat Näyttelyiden museopedagogiikka. 
Esillä olevaan näyttelyyn opastus ja työpajat.
Arkeologien vierailut kouluissa.

MAKSUTON
(matkakustannukset koululla)

VALTAKUNNALLINEN KOULUJEN  
ELOKUVAVIIKKO
elokuvaviikko.fi 

3.- ja 9.-luokat Valtakunnallinen Koulujen elokuvaviikko koulussa, loka-
kuu MAKSUTON 

Oppimateriaalisisällöt eri oppiaineisiin, suorite-
taan koulussa

KULTTUURIPALVELUT
taidetestaajat.fi

SUOMEN KANSALLISOOPPERA 
oopperabaletti.fi

18.-luokat

1.–9.-luokat

Taidetestaajat-hankkeen kohteet kaikille 8.-luokille

Oopperan pääharjoitukset, taideprojektit (koululais-
oopperat)

MAKSUTON (sisältää kuljetukset)

MAKSUTON 

VERNISSAN ANIMAATIOASEMA
kulttuuritehdasvernissa.fi

3.–9.-luokat Animaatiotyöpajat MAKSUTON 

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
vantaa.fi/kaupunginmuseo

1.–9.-luokat Näyttelyiden museopedagogiikka. Esillä olevaan näyt-
telyyn opastus ja työpajat. Arkeologien vierailut  
kouluissa. Ohjelmaa myös ruotsiksi

MAKSUTON

Alla olevassa taulukossa on koottu maksuttomia vierailukohteita ja vaihtoehtoja sekä oppimateriaalilinkkejä.
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JÄRJESTÄVÄ TAHO VUOSI-
LUOKKA

OHJELMA HINTA

VANTAAN TAIDEMUSEO
artsimuseo.com

esiopetus, 
1.–9.-luokat

Näyttelyiden museopedagogiikka. Performanssitaide.  
Esillä olevaan näyttelyyn opastus ja työpajat.  
Ohjelmaa myös ruotsiksi.

MAKSUTON

KULTTUURIPALVELUT 
vantaa.fi/lastenkulttuuri

1.–9.-luokat Monikulttuuriset ja globaalikasvatuksen työpajat.  
Tilauksesta kouluille (kevät 2020).

MAKSUTON

VANTAAN KULTTUURITALO MARTI-
NUS/ VANTAAN VIIHDEORKESTERI/ 
VANTAAN MUSIIKKIOPISTO
viihdeorkesteri.fi 

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO
vmo.fi 

1.–9.-luokat 

1.–9.-luokat 

Viihde- ja sinfoniaorkesterikonsertit Kulttuuritalo  
Martinuksessa
 

 
Kevät- ja syyskonsertti Kulttuuritalo Martinuksessa

MAKSUTON

MAKSUTON

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
vantaanseurakunnat.fi/verkko-
kirkko/laurentius

3.-luokat Tutustuminen kotiseutu- ja kulttuurihistoriaan Pyhän  
Laurin kirkossa ja sen ympäristössä (syksyisin). 

MAKSUTON

VANTAAN KIRJASTOT
vantaa.fi/vapaa-aika/kirjasto/ 
kirjasto_palvelee

1.–6.-luokat

7.–9.-luokat

Aineistovinkkaus, oppilaiden osallisuus (4. ja 7.-luokat)

Mediataidot ja monilukutaito MAKSUTON

SIRKUSPAKKI /
KULTTUURIPALVELUT

1.–6.-luokat Lainattava sirkusvälineistö ja menetelmäoppaat MAKSUTON
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KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA

KULTTUURIKASVATUSTA JA TAIDEPROJEKTEJA TUKEVAT OPPIMATERIAALIT

Vantaan oma Intra-sivusto / Kulttuurikasvatussuunnitelma ja sen liitteet: 
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Kulttuuripalveluidenintranet/SitePa-
ges/Kulttuurikasvatus.aspx?web=1

Tapahtumien Vantaa -sivusto ja tapahtumakalenteri:  
tapahtumat.vantaa.fi

Kulttuurikohteet Vantaalla:  
vantaa.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuria_vantaalla

Osallisuus, lapset ja nuoret ympäristön rakentajina: 
vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/ohjelmat_
ja_projektit/lapset_ja_nuoret_ymparistonsa_rakentajina

Opetushallituksen opettajien verkkopalvelu: edu.fi

Verkkomateriaaleihin on koottu lastenkulttuurin oppimateriaaleja kasvatus-
työn tueksi eri taiteenlajeista. Aineistoilla voi täydentää kulttuurikasvatus-
suunnitelmatyötä: lastenkulttuuri.fi/verkkomateriaalit

Valtakunnalliset kulttuurikasvatussuunnitelmasivut: 
kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Taidemenetelmien oppaat, eri taidelajit: 
lastenkulttuuri.fi

Eri kulttuurien juhlat: juhlakalenteri.fi

Lukudiplomit: lukudiplomit.net

Taidetestaajat-hanke: taidetestaajat.fi 

Elokuvakasvatuksen tueksi: elokuvapolku.kavi.fi

Tulevaisuuskoulu: tulevaisuuskoulu.fi

Oppimateriaaleja kootusti eri taidelajeista ja museoista sekä kulttuurikoh-
teista pääkaupunkiseudulla: kultus.fi

JULKAISUJA

•  Uusi maailmankartta  
 -visuaalisen taidekasvatuksen menetelmäopas

•  Lastenkirja raollaan – avaa ovet sadulle  
 -sanataiteen menetelmäopas

•  Tanssien läpi lukkarin -perusopetuksen  
 tanssikasvatuksen menetelmäopas

•  Toiminnallinen satuseikkailupolku  
 -menetelmäopas

Tilaukset: kops@vantaa.fi 

KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA
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https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/uusi-maailmankartta-visuaalisen-taidekasvatuksen-menetelmaopas/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/uusi-maailmankartta-visuaalisen-taidekasvatuksen-menetelmaopas/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/lastenkirja-raollaan-avaa-ovet-sadulle/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/lastenkirja-raollaan-avaa-ovet-sadulle/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/tanssien-lapi-lukkarin/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/tanssien-lapi-lukkarin/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/toiminnallinen-satuseikkailupolku/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/toiminnallinen-satuseikkailupolku/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/lastenkirja-raollaan-avaa-ovet-sadulle/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/tanssien-lapi-lukkarin/
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/uusi-maailmankartta-visuaalisen-taidekasvatuksen-menetelmaopas/
mailto:kops@vantaa.fi 
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/menetelmaopas/toiminnallinen-satuseikkailupolku/
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KOULULLE TILATTAVAT OPETTAJIEN KOULUTUKSET:

SIRKUSKOULUTUKSET OPETTAJILLE

Sosiaalisen sirkuksen yhdistys Sirkus Magenta järjestää opettajille hauskoja, toiminnallisia kou-
lutuksia, jotka sopivat hyvin myös virkistyspäiväksi. Aiheina voivat olla mm. eri kulttuureista tule-
vien ja erityisoppilaiden tukeminen soveltavan sirkuksen menetelmien avulla. Työvälineinä käy-
tämme sirkusta sekä liikunta- ja ilmaisuharjoitteita. Koulutukset räätälöidään toiveiden mukaan. 

Yhteystiedot ja hintatiedustelut: silja.kyytinen@sirkusmagenta.fi  tai 044 074 5525

TANSSIEN LÄPI LUKKARIN  
– opettajien tanssikurssi 
 
 2–4 t, osallistujamäärä 8–25  
perusopetuksen opettajaa

Kurssilla opettajat saavat vinkkejä, kuinka sovel-
taa tanssia ja liikeilmaisua eri aineiden ope-
tuksen osana uutena oppimisympäristönä ja 
ilmiönä. Kurssilla ei tarvitse osata tanssia! Har-
joitukset pohjautuvat Tanssien läpi lukkarin 
-tanssimenetelmäoppaaseen. Kurssien hinnat 
neuvotellaan keston ja ajankohdan mukaan. 

Tilaukset ja lisätiedot: kops@vantaa.fi

AVAA OVET SADULLE  
– sanataidekoulutus kasvattajille ja  
alakoulun opettajille

Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät Avaa 
ovet sadulle -sanataiteen menetelmäoppaa-
seen. Osallistujat saavat vinkkejä, kuinka oppaa-
seen liittyvää kirjallisuutta voi soveltaa esiope-
tuksen, valmistavien ja 1.–2.-luokkien opetuk-
sessa. Jokainen osallistuja saa menetelmäop-
paan sekä oivallisen paketin kirjallisuuteen liit-
tyviä sanataideharjoituksia. Kurssien hinnat 
neuvotellaan keston ja ajankohdan mukaan. 

Tilaukset ja lisätiedot: kops@vantaa.fi

sirkusmagenta.fi

KIERTÄVÄ SIRKUSPAKKI

Tilaa koulullesi lainaan sirkuspakki elävöittä-
mään opetusta liikuntatunneilla. Pakki sisäl-
tää Pienen sirkusoppaan ja sirkusleikkikortit 
ohjeineen sekä erilaisia välineitä sirkusteluun 
ja pienen sirkusesityksen tekemiseen. Pakista 
löytyy mm. diablot, huivit, jongleerauspallot, 
-renkaat ja -lautaset.  Sirkuspakkia lainataan 
n. kuukauden ajaksi maksutta ja se toimite-
taan kaupungin sisäisellä postilla koululle. 

Lisätiedot ja tilaukset: kops@vantaa.fi

KOULUTUSTA OPETTAJILLE

Kuva Niklas Meltio.

mailto:silja.kyytinen@sirkusmagenta.fi
mailto:mailto:kops%40vantaa.fi%20?subject=
http://sirkusmagenta.fi
mailto:mailto:kops%40vantaa.fi?subject=
mailto:mailto:kops%40vantaa.fi%20?subject=


TAIDE, ELÄMÄ, FILOSOFIA  
-LUENTO- JA KESKUSTELUSARJA

Galleria K, Asematie 7, Tikkurila 
Keskiviikkoisin klo 18–19.30  
Vapaa pääsy!

Keväällä 2020 sukellamme elämän ikuisiin ja ylikulttuurisiin teemoihin. Kaikkien  
alojen taiteilijat ovat lähestyneet niin unta, luontoa, hullutta kuin huumautumista ja 
rakkautta, mitä erilaisimmin keinoin. Taidehistoria on edelleen luennoissa keskiössä, 
mutta luentojen aiheita katsotaan myös esimerkiksi kirjallisuuden ja musiikin kautta.

Luennoitsijana teemoihin johdattelee FM, tietokirjailija Antti Kauppinen

Ohjelma:

ke 12.2. Uni – syntinen laiskuus vai  
uutta luova tuntematon 

ke 26.2. Luonto – ihmiselle vieras vai osa meitä

ke 11.3. Hulluus – taiteen epämieluinen kumppani

ke 1.4. Huumautuminen – muuntuneen tietoisuuden tilan hakuisuus 

ke 15.4. Rakkaus – aiheista ikuisin

Tarkempi ohjelma:   
vantaa.fi/taideelamafilosofia ja facebook.com/vantaankulttuuri

Lisätietoja: kulttuurituottaja Arja Keränen, arja.keranen@vantaa.fi

Järjestäjä: Vantaan kulttuuripalvelut

KOULUTUSTA OPETTAJILLE

Kuva Eros ja Psykhe, William-Adolphe Bouguereau, 1889.10

http://facebook.com/vantaankulttuuri
http://vantaa.fi/taideelamafilosofia
http://facebook.com/vantaankulttuuri
mailto:arja.keranen@vantaa.fi


Lisätietoa: vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt

LASTENKULTTUURIKESKUS PESSIN JA TOTEEMIN NÄYTTELYT

HIRVEÄN IHANA VANTAA -SATUNÄYTTELY

Oletko huomannut, että Vantaan kartta näyttää hirven päältä? 
Lähdetään saturetkelle tutkimaan, mitä Vantaalta löytyy! Sari-Anneli 
Ruonilan hauskat kuvitukset ja jännittävät sadut saavat lapset 
näkemään kaupunkimme uusin silmin ja lisäävät Vantaa-tuntemusta. 
Näyttelyssä mielikuvitus ja todellisuus kietoutuvat innostavaksi 
kokonaisuudeksi. Kiitotie vapaaksi, täältä tulee Hirveän ihana Vantaa! 
Näyttelyn toteutus (sadut, kuvitus, idea ja kokonaisuus) Sari-Anneli 
Ruonila. Graafinen suunnittelu: Rebekka Barongo.

RYHMÄVIERAILUT HIRVEÄN IHANA VANTAA 
-NÄYTTELYSSÄ TOTEEMISSA    

         (1.–3.-lk.) KOPS   60 min, max 25 oppilasta

Satuopas, näyttelyn taiteilija Sari-Anneli Ruonila vie näyttelyvieraat 
saturetkelle näyttelyn kuviin ja tarinoihin. Opastukseen kuuluu työpaja-
osuus.
 
to 23.1. | pe 24.1. | ma 27.1 | ma 3.2. | to 6.2. | 
pe 7.2. | to 13.2. : klo 9.30, 10.45 ja 12.30  
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6

Maksuton. Pakolliset varaukset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 

KIERTÄVÄ ROLL-UP -NÄYTTELY JA OPASTUKSET:  
HIRVEÄN IHANA VANTAA   

     (1.–3.-lk.) KOPS   45 min / yksi opastus 

Roll up -satunäyttely opastuksien kera on tilattavissa itä- ja keski-
Vantaalle oman koulun liikuntasaliin tai tilavaan tyhjään luokkaan:  
ma 2.3., ti 3.3., to 5.3., pe 6.3., ma 9.3., ti 10.3., ke 11.3.

Koulu organisoi 1–2 kokonaista opastuspäivää, 4 peräkkäistä ryhmää 
päivässä klo 9–13 välille.

Opas Sari-Anneli Ruonila opastaa yhden luokan kerrallaan, á 45 minuut-
tia. Näyttelyyn liittyy opettajille suunnattu pedagoginen materiaali, 
jossa on tehtäviä näyttelyyn liittyen. 

Maksuton. Varaukset: kops@vantaa.fi

Kuva Leela Konttavaara.

Kuvitus Sari-Anneli Ruonila. 11

http://vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
mailto:kops@vantaa.fi
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LASTENKULTTUURIKESKUS PESSIN JA TOTEEMIN NÄYTTELYT

MIKSI MÖRKÖ HYMYILEE  

7.2.–7.3. Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
10.3.–14.4. Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 

Tutkimusretki satuihin ja tarinoihin, joista on tehty nukketeatteriesitys. Teat-
terinuket ovat upeita taideteoksia, jotka hurmaavat katsojan. Nuket voi-
vat olla marionettinukkeja, käsinukkeja, keppinukkeja, tai jättiläisnukkeja. 
Listasta puuttuu vielä ainakin neljä tyyppiä, keksitkö mitkä? Myös naami-
oita nähdään nukketeatterinäyttämöillä. Toisinaan esineet heräävät hen-
kiin saaden uuden tehtävän ja merkityksen. Opastuksen yhteydessä on 
työpaja, jossa pääset itse taiteilemaan! 

Näyttelyn kuraattori: Anne Lihavainen. Työryhmä: Tiina Kolehmainen ja 
Petteri Korkman (musiikki ja äänimaisema)

RYHMÄVIERAILUT MIKSI MÖRKÖ HYMYILEE -NÄYTTELYSSÄ    
 
      (1.–3.-lk.)   90 min, max 25 oppilasta  
 
Luokka jaetaan kahteen eri ryhmään, jotka ovat vuorotellen 
opastuksessa ja työpajassa. 

Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14:  
ma 10.2. | pe 14.2. | ma 24.2. | ti 25.2. | pe 28.2. | ma 2.3. | 
ti 3.3. | pe 6.3.:  
klo 9.30 ja 11.30, sekä ti 11.2. klo 11.30

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6:  
ti 10.3. | ke 11.3. | ma 16.3. | ma 23.3. | pe 27.3. | ti 31.3. | 
pe 3.4. | ti 7.4. | ti 14.4.:  
klo 9.30 ja 11.30.

Maksuton. Pakolliset varaukset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 

Kuva Teija Sivula.

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
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TAIDETYÖPAJAT

HUOM! ILMOITTAUTUMINEN TAIDETYÖPAJOIHIN ALKAA KE 8.1. KLO 8: kops@vantaa.fi

Työpajoja on rajallinen määrä ja sama luokka voi saada ainoastaan yhden pajan  
lukuvuoden aikana. Ilmoittautumisessa oltava ehdottomasti seuraavat tiedot: 

Työpajan nimi, koulu, luokka-aste ja oppilasmäärä, 

opettajan yhteystiedot (puhelinnumero + sähköposti)

Taidetyöpajoja on tarjolla eri taiteenlajeista ja ne ovat kestoltaan taideprojekteja tai yhden kerran tutustumisia. Suurin osa pajoista on 
osallistuville luokille maksuttomia (ellei toisin mainita) ja ne ovat suunnattu kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisille luokka-asteille. 

Vantaan Tanssiopisto  
STREETDANCE-TYÖPAJA      
 
      (1.–3.-lk.), erityisopetusryhmät  
KOPS    3x90 min, osallistujamäärä 
yksiluokka/paja. Ajankohdat räätälöidään 
erikseen. 
 
Toteutetaan koulun liikuntasalissa. 
 
Tanssityöpajan tavoitteena on tutustuttaa 
oppilaat katutanssiin. Tanssipajojen sisältö 
voidaan suunnitella luokanopettajan kanssa, 
jolloin tanssituntien teema voi liittyä eri 
kouluaineiden teemoihin. Tanssia lähestytään 
hauskasti ja rennosti. Työpajassa liikutaan, 
leikitään, pelataan, pyöritään, hypitään, 
kuunnellaan, rentoudutaan, tehdään luovia 

 
ryhmäharjoituksia sekä tanssisarjoja. 
Oppilaiden kehontuntemus ja kehonhallinta 
paranevat. Liikkeellinen vuorovaikutus kehittää 
luokan yhteishenkeä. Toivottaessa voimme 
valmistaa pienimuotoisen esityksen.  

 
ILMIÖITÄ TANSSIEN  
-liike- ja tanssityöpaja   
 
     (1.–3.-lk.), myös erityisopetus ja valmistavat 
luokat, KOPS    3x45 min, minimi 2 ryhmää 
peräkkäin, max n. 25 oppilasta /ryhmä  

Pajat toteutetaan koulun liikuntasalissa. Osallis-
tuvat ryhmät aikataulutetaan samalle päivälle! 

Tanssi voi olla myös oppimisympäristö, jossa liik-
keen kautta opittavat ilmiöt voi hahmottaa uudella 
innostavalla tavalla! Pajassa voidaan ottaa tar-
kastelun kohteeksi eri oppiaineiden sisältöjä mm. 
biologian, maantiedon tai vaikka matematiikan. 
Työpaja sopii myös starttina uuteen aiheeseen. 
Tanssinopettajana Suvi Pohjonen. 

TEATTERI- JA SIRKUSTYÖPAJA 
 
      (1.–2.-lk.), KOPS    3 x 90 min,  
Ajankohdat sovitaan erikseen. Toteutetaan 
koulun liikuntasalissa tai Kulttuuritehdas 
Vernissalla, Tikkurilantie 36.

Työpajassa tutustutaan teatteri- ja sirkustaitee-
seen leikkien ja pelien kautta. Kokeillaan erilai-
sia rooleja ja hahmoja sekä tutustutaan erilai-
siin sirkusvälineisiin. Lopuksi kerrataan opittua 
ja tehdään esityskokeiluja. Työpajan teatteri- ja 
sirkusohjaajat ovat Tikkurilan Teatteri- ja Sirkus-
koulun opettajia.  

Tiedustelut ja varaukset: kops@vantaa.fi ellei tosin ilmoiteta.

mailto:kops@vantaa.fi
mailto:kops@vantaa.fi 
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TAIDETYÖPAJAT

Kuvitus Terttu Torkkola.

Tanssiteatteri Raatikko  
MOONIKA MEKANIKS -TANSSIPAJA   
 
            KOPS    40 min, max 25 lasta / paja. 
  
Toteutetaan tilauksesta koulun liikuntatilassa. 
Tilattavissa 3.2.–14.2. sekä 16.3.–9.4., ajankoh-
dat sovitaan erikseen.  

Työpajan ja esityksen yhdistävä Moonika Meka-
niks houkuttelee lapset tanssimaan. Moonika 
Mekaniks on keksijä, jonka tyylitaju on pettä-
mätön ja uteliaisuus loputon. Vietereiden, kis-
kojen, muttereiden ja mittojen kiehtova maa-
ilma aukeaa, kun Moonika Mekaniks astuu esiin 
ja alkaa tanssin. Tanssityöpajan inspiraationa 
toimivat mekaaniset lelut sekä pienten keksintö-

jen ihmeellinen maailma. Osallistu-
jat innostetaan liikkumaan 

monipuolisesti leikin ja  
oman oivalluksen kautta. 
 

Tanssija: Laura Faarinen. 
Koreografi: Heidi Masa-

lin. Puvut: Terttu Torkkola. 
Musiikki ja ääni: Olli Havu.  
 

Varaukset: raatikko@raa-
tikko.fi, 09 8732306.

NINNIN SEIKKAILUT!    
 
            erityisryhmät KOPS     30 min + työ-
paja n. 10 min, max 20 katsojaa/esitys.

Esitys on suunnattu 1.–9.-luokkien erityisryhmille 
(autismin eri kirjot, lievästi ja vaikeasti kehitys-
vammaiset, aistiherkkyys, kielelliset haasteet).  
 
Esitykset: yksi päivä, jonka aikana kolme esitystä, 
yhden koulun omassa tilassa, ajankohta 27.1.–14.2. 
(ei 5.2., 12.2. ei torstaisin), tarvitaan pimennet-
tävä tila.

Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36: 
ke 5.2. klo 9.00, 10.15 ja 11.30

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6: 
ke 12.2. klo 9.30 ja 10.45

Moniaistisessa esityksessä arka Ninni-hiiri vie kat-
sojat matkalle, jonka aikana käydään metsässä, 
avaruudessa ja meren rannalla. Tarinan edetessä 
Ninni rohkaistuu huomatessaan, että hän saa olla 
sellainen kuin on, eikä hän ole yksin maailmassa. 
Esityksessä osallistetaan katsojat tarinaan. Esi-
tyksen jälkeen katsojat voivat halutessaan tehdä 
itselleen kortin muistoksi matkasta. Työryhmä: 
Riikka Herva, Hanna Häyhä ja Markku Ihamäki.

Tiedustelut ja varaukset: kops@vantaa.fi ellei tosin ilmoiteta.

PIIRI- JA LAULULEIKKITYÖPAJA 
      (1.–3.-lk.) KOPS     45 min,  
12–25 oppilasta/ryhmä

Työpajat järjestetään koulun liikuntasalissa tai 
ulkona koulun kentällä opettajan toiveen mukaan.

Piiri- ja laululeikkityöpaja on sekä leikkiä että esi-
tys, jossa yhdistyvät yksinkertainen koreografia 
sekä yhteislaulu. Työpajan leikkejä voi käyttää 
koulun juhlissa tai aamunavauksessa, jossa leik-
kivä luokka on lavalla ja yleisö yhtyy esitykseen 
laulun tai helpon koreografian kautta. Leikit voi-
daan myös videoida. Jokainen ryhmä saa Elä-
köön Leikki! - kirjan, josta löytyy 46 laululeikkiä. 
Ohjaajina Perinneleikit ry:n leikittäjät.

BIISINIKKARIT  
     (4.–6.-lk.) KOPS    60–75 min, max. 35 oppi-
lasta. Toteutetaan tilauksesta koululla.

Pajassa nikkaroidaan kahden Uulun muusikon 
kera nollasta äänityskuntoon saakka ihan oma 
kappale, johon tehdään sanat, sävel ja sovitus. 
Omaa musiikkia luodaan etnisillä soittimilla. Kap-
pale harjoitellaan esityskuntoon ja lopuksi nau-
hoitetaan demo muistoksi työpajasta. Luokka 
saa oman biisinsä saman viikon aikana mp3-tal-
lenteena. Työpajaan tarvitaan taulu/ fläppilaulu 
ja lattiatilaa, oppilaat mielellään muualle kuin 
pulpetteihin istumaan. Ja sitten ei kun säveltä-
mään!

mailto:raatikko@raatikko.fi
mailto:raatikko@raatikko.fi
mailto:kops@vantaa.fi 
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TAIDETYÖPAJAT

RYTMIREILAAJA  
     (4.–6.-lk.) KOPS    45 min, max. 40 oppi-
lasta. Toteutetaan tilauksesta koululla. 
 
Uulun Rytmireilaaja-pajassa lähdetään seikkai-
lemaan maailmalle eri rumpujen, helistimien ja 
kellojen maailmaan! Pajan aikana kierretään 
useampi kohdealue, joiden kaikkien musiikkia 
ja rytmiikkaa käsitellään itse soittamalla, laula-
malla, räppäämällä, tanssimalla ja kehorytmien 
kautta. Pajassa soveltuu osaksi mm. maantie-
toa, uskontoa, historiaa ja ympäristöoppia. Ter-
vetuloa nopealle, edulliselle ja ilmastoystävälli-
selle matkalle! 

SYDÄMEN MUOTOINEN MERI   
 
     (1.–3.-lk.) KOPS    90 min

Sydämen muotoinen meri on monitaiteinen työ-
paja, jossa yhdistyvät sanataide ja ilmaisutaito.  
Miten ilo tanssii? Missä se tuntuu? Entä suru, onko 
sillä nimeä? Viha, kantaako se kiviä vai viskoo rai-
von kyyneleitä? Missä piileksii lohtu? Mistä tiedän, 
että minä riitän? Sanan ja liikkeen vuoropuhelu, 
herättää tunteet eloon. Pajan lopuksi askarrellaan 
omat tunnetaulut. Ohjaajina Vantaan Sanataide-
koulun opettajat.

Tiedustelut ja varaukset: kops@vantaa.fi ellei tosin ilmoiteta.

VALOTAIDEPAJAT     
 
     (erityisopetus ja valmistavat luokat)  
KOPS    45 min, max 12 oppilasta 
 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14:  
ti 31.3. klo 9, 10, 11.15 ja 12.15

Valotyöpajoissa jokainen osallistuja pääsee 
itsenäisesti tekemään valotaidetta. Paja koos-
tuu varjoasetel-mista ja valomaalaamisesta. 
Varjoasetelmissa tehdään led-avaimenperillä 
varjokuvioita pienoisnäyttämöl-le. Valomaa-
laamisessa jokainen pääsee piirtämään valai-
similla valojuovia, jotka projisoidaan seinälle.  
Huom! Pyörätuoli ei ole pajassa este vaan mah-
dollisuus! Taideohjaaja Jukka Laine. Lisätietoja: 
valopaja.com

Kuvat Rebekka Barongo.

MOVE IT! -liike- ja tanssivideoprojekti 
 
    (6.-lk.),               KOPS Kesto 5 x 90 min 
 
Toteutetaan tilauksesta koululla. 
 
Työpajassa opetellaan tanssivideon kuvaa-
mista. Miten kuvaan liikettä? Miten teen 
käsikirjoituksen tanssivideoon? Työpajassa 
kuvataan minuutin mittaisia tanssivideoita, 
jotka ladataan omalle Youtube-kanavalle. 
Videot kuvataan koulun tabletilla tai omal-
la puhelimella. Myös internet-yhteys tarvi-
taan. Lisäksi oppilailla on oltava kuvauslu-
vat. Opetuskielenä on englanti. Työpajan 
ohjaajana on Beniamino Borghi. Varaukset: 
raatikko@raatikko.fi, 09 8732306.

mailto:kops@vantaa.fi
http://valopaja.com
mailto:raatikko@raatikko.fi


TAIDETYÖPAJAT

OPTIIKKA NELJÄSSÄ NÄYTÖKSESSÄ    
 
     (4.–6.-lk.) KOPS  1x20 min. Max 60 oppi-
lasta/esitys, kielet suomi, ruotsi ja englanti.

Tiedekeskus Heureka, Tiedepuisto 1

Vierailu sisältää esityksen ja Heurekan näytte-
lyt. Optiikka neljässä näytöksessä -tiedeteat-
teriesitys tarjoaa huikeita elämyksiä ja tutus-
tuttaa optiikan perusilmiöihin. Tiedeteatteri-
esityksessä perehdytään muun muassa valon 
heijastumiseen ja taittumiseen hämmästyttä-
vien kokeiden avulla. 

PUHUVA PÄÄ         
– robotiikkaa, ohjelmointia, luovuutta 
ja mediataitoja yli oppiainerajojen 
 
     (6.-lk.)      (7. & 9.-lk.) KOPS  1 x 90 min. 
Max 24 oppilasta/työpaja, kielet suomi, ruotsi 
ja englanti. Sisältää pääsyn Heurekan näyt-
telyihin.  

Tiedekeskus Heureka, Tiedepuisto 1

Puhuva pää on uutistenlukijarobotti, joka luo-
daan yhdessä ja ohjelmoidaan lukemaan 
oppilasryhmän tuot-tama uutis- tai urheiluse-
lostuspätkä. Puhuva pää -ohjelmassa tutus-
tutaan ohjelmoinnin perusteisiin ja luo-daan 
käsitys siitä, mitä ohjelmointi on ja mitä sillä 
voidaan tehdä. Puhuva pää -robotille askar-

rellaan pää ja vartalo, jonka jälkeen se ohjel-
moidaan liikuttamaan uutispätkän äänityksen 
rytmiin leukaa, silmiä ja käsiä. Oppiainerajoja 

rikkova ohjelma 
kehittää oppilai-
den mediataitoja, 
tukee teknologia- 
ja luovuuskasva-
tusta sekä kannus-
taa vuorovaikutuk-
seen. Rajallinen 
määrä maksutto-
masti!

VIDEOPAJA/ TUBEPAJA   
 
     (4.–6.-lk.)      KOPS    90 min 
 
Paja sisältää lyhyen interaktiivisen "tietoiskun" 
tubemaailman monipuolisuudesta sekä video-
esimerkein vinkkejä siitä, miten esim. omasta 
itsestä voisi kertoa erilaisten videoformaattien 
keinoilla. Pajan aikana kuvataan eri tubefor-
maatteja hyödyntäen oma pieni video itsestä 
tai vaihtoehtoisesti jostain aiheesta, joka voi-
daan sopia opettajan kanssa etukäteen esim. 
jonkin koulussa käsiteltävän aiheen/teeman tii-
moille. Taideohjaaja: Mervi Maatela, luokan-
opettaja ja mediakasvattaja.

AURINKO-TYÖPAJA
     (1.–3.lk.) KOPS, max yksi luokka (25 oppi-
lasta)   6 – 8 x 45 min, kahden eri päivän 
aikana koulun omissa tiloissa  

Työpajassa harjoitellaan läsnäoloa ja tunne-
taitoja joogan, käsityön ja taiteen keinoin. Paja 
on kaksipäiväinen. Molempien päivien alussa 
syvennytään aiheeseen aurinkoa tervehtien 
liikeilmaisun kautta. Ensimmäisenä päivänä 
uppoudutaan väreihin aurinkovärjäämällä kan-
gasta ja toisena päivänä aurinkoa maalaten 
taideilmaisun keinoin.

Ohjaajat: joogaohjaaja ja taiteilija Paula Nord-
fors, käsityönopettaja Iina Pärssinen, käsityön- 
ja kuvataiteen opettaja ja muotoilija Annukka 
Mäntynen.

SIRKUS MAGENTAN MAKSULLISET 
TYÖPAJAT
Yhteystiedot ja hintatiedustelut: silja.kyytinen@ 
sirkusmagenta.fi  
tai 044 074 5525

Hauskat sirkustyöpajat koko luokalle! Sirkus 
Magentan työpajoissa tutustutaan eri sirkus-
lajeihin, leikitään ja harjoitellaan esiintymistä.  
Sirkus Magenta on sosiaalisen sirkuksen yhdis-
tys, jonka työpajat sopivat hyvin myös erityis-
luokille ja ei-suomenkielisille oppilaille. 

Kuva Heureka.

Tiedustelut ja varaukset: kops@vantaa.fi ellei tosin ilmoiteta.
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GLOBAALIKASVATUSTA DRAAMAN  
KEINOIN -TOIMINTAPÄIVÄT 
 
     (4.–6.lk.) KOPS   2 t 
 
Tilauksesta kouluille, minimitilaus 2 luokkaa 
samana päivänä 
 
ma 11.5.–pe 15.5.

Rauhankoulun toimintapäivissä käytetään glo-
baalikasvatuksen teemojen käsittelyyn draama-
tarinoita.

Tarinoiden teemoina ovat kasvaminen globaa-
liin vastuuseen ja yhdenvertaisuutta edistävään 
elämäntapaan. Ne ovat "käsikirjoitettuja" koko-
naisuuksia, kehyskertomuksia, joissa tarina kul-
kee osallistavien draamaharjoitusten avulla. 
Draamatarinoissa oppilaat pääsevät eläyty-
mään tarinan kulkuun ja saavat omakohtaisen 
kokemuksen käsiteltävistä teemoista. Draaman 
avulla harjoitellaan toisen asemaan eläyty-
mistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongel-
manratkaisutaitoja. Toimintapäivän aikana opi-
taan kehitysmaiden todellisuudesta, YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteista ja vaikuttamisen tai-
doista. Toimintapäivän ohjaajina ovat Rauhan-
koulun draamaohjaajat.

DIGITARINAPAJA  
 
      (7.–8.-lk.) KOPS   5 x 90 min 
 
Ajankohdat sovitaan erikseen.  
Toteutetaan omalla koululla.

Viiden kerran työpajassa valmistellaan oman 
tarinan käsikirjoitus, joka toteutetaan digitaa-
lisesti. Tarinan kerronnassa käytetään sano-
jen lisäksi kuvia, videokuvaa, ääntä ja musiik-
kia. Oma tarina voi olla kronologinen, episo-
dimainen, symbolinen, metafora, allegoria tai 
runo. Työpaja sisältää erilaisia toteutusvink-
kejä, ääni- ja kuvatyöskentelyä sekä eri teksti-
modaliteettien yhdistämistä. Työpajassa käy-
tetään koulun omia digilaitteita. 

ELÄINTARINOITA ELÄMYKSELLISESTI  
 
     (3.–4.-lk.), S2-opetusryhmät KOPS   
 3 x 90 min 
 
Ajankohdat sovitaan erikseen. Toteutetaan 
omalla koululla.

Tutustumme lastenkirjallisuuden avulla eläin-
tarinoihin, faabeleihin ja runoihin. Vierai-
lemme suomalaismet-sissä ja Afrikan savan-
neilla. Selvitämme, miten kettu sai valkoisen 
hännänpään ja miksi kirahvilla on pitkä kaula 
ja seepralla raidat. Oppilaat saavat itse ker-
toa, kirjoittaa ja kuvittaa omia eläintarinoita, 

runoja, afo-rismeja ja arvoituksia. Kielen 
kanssa leikitään myös musiikin, rytmin ja rii-
mittelyn avulla. Ilo, elämykselli-syys, leikkimie-
lisyys ja mielikuvituksen rikastuttaminen ovat 
oleellinen osa sanataidetuntia. Toteutus Van-
taan Sanataidekoulu.

NUORTEN KAPINARUNOUS   
 
    (9.–10.-lk.)          KOPS   3 x 90 min 
 
Ajankohdat sovitaan erikseen. Toteutetaan 
omalla koululla. 
 
Nyt kapinoimaan sanoilla! Tässä pajassa 
saat sanoa painavan sanasi! Kapinan koh-
teena voi olla mikä tahansa epäkohta, jon-
ka koet tärkeäksi tuoda julki. Se voi liittyä 
koulumaailmaan, vanhempiin, yhteiskun-
taan, tasa-arvokysymyksiin, ympäristöön 
ja niin edelleen. Protestointia harjoitellaan 
runouden kautta. Pajojen innoittajana 
toimii kapinarunokerääjä Jussi Särkelä. 
Toteutus Vantaan Sanataidekoulu.

Tiedustelut ja varaukset: kops@vantaa.fi ellei tosin ilmoiteta.

Kuva Sanataidekoulu.
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oppilas pääsee osallistumaan molempiin pajoi-
hin. Pajojen aiheita ovat mm. köydenpunonta  
perinteisellä köydenpunontalaitteella. 

POLKKAA, POLKKAA KARHUNPOLKKAA      
- sanataiteen ja tanssin työpaja

     (2.–4.-lk.) KOPS    3 x 60 min.  
Pajat voidaan toteuttaa saman päivän 
aikana.

Työpaja pohjautuu Eppu Nuotion, Maami Snell-
manin ja Sanna Pelliccionin kirjaan Karhu ja 
kaverit – tarinoita ja tehtäviä, Bazar 2017. Kir-
jassa on seitsemän lyhyttä karhutarinaa, joissa 
käsitellään mm. kiusaamista, yksinäisyyttä, 
varattomuutta ja pakolaisuutta. Ennen ensim-
mäistä pajaa luokka valitsee kirjasta heille sop-
ivan tarinan osaksi ilmiöoppimista. Sanataide-
pajassa syvennetään tarinaa ja kirjoitetaan 
siitä oma versio. Toisella tapaamisella tarina 
muuntuu tanssiksi. Työpajan kolmannella ker-
ralla valmistetaan pienimuotoinen esitys, johon 
oppilaat saavat luoda rekvisiittaa. Esitystä voi 
vapaasti hyödyntää kevät-/joulujuhlissa sekä 
koulun muissa tapahtumissa. 

Ohjaajat: Maami Snellman, Vantaan sanataide-
koulun vastaava sanataideopettaja & Suvi Poh-
jonen, Tanssiteatteri Dis Tanzin tanssija-koreo-
grafi. 

TAIDETYÖPAJAT

MITÄ OPIMME ÖTÖKÖILTÄ?  
-taideprojekti
       (3.–5.lk.) KOPS   3 x 3 oppituntia (á 45 min) 

Maksuton. Tilauksesta koululle. Työpaja-ajat 
räätälöidään erikseen. 

Ilmiöpainotteinen taideprojekti, joka koostuu 
kolmesta työpajapäivästä, kukin 3 x 45 min. 
Ötökkäyhteiskunta toimii täydellisesti, kukaan 
ei jää yksin. Tutkimme, mitä voimme oppia 
ötököiltä? Työpajakerroilla menetelminä ovat 
kuvallinen ilmaisu, kirjoittaminen ja lasten osal-
listaminen yksilö- ja ryhmätyöskentelynä.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden 
osallisuutta ja vuorovaikutus- 
sekä  
ongelmanratkaisutaitoja 
taiteellisen prosessin avulla. 
Ohjaajat: Nuppu-Marie 
Saarinen (KM), taidemaal-
ari / pedagogi Anne-Marie 
Keckman, kirjailija Juha 
Jyrkäs. 

 

TAITOA-ILOA-MUOTOA  
-kädentaitopajat  
 
    (4.–6.lk.), KOPS   90 min 
 
ma 20.4., ti 21.4., ke 22.4., ma 27.4., ti 28.4. 

Taitokeskus Hiekkaharju, Leinikkitie 22 B: 
ryhmä 1 klo 9–10.30 ja ryhmä 2 klo 11.30–13

Kouluryhmä tutustuu Tai-
tokeskus Hiekkaharjun tiloissa 

Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-
Suomen oppilas-työnäytte-
lyyn. Näyttelyssä keskustellaan 
oppilaiden kanssa erilaisista käsi-
työtekniikoista, -materiaaleista 

ja toteutustavoista. Oppilas-
ryhmä jaetaan kahteen 

osaan. Kädentaitopajoja on kaksi, ja ryhmät 
osallistuvat vuorotellen niihin niin, että jokainen 

Tiedustelut ja varaukset: kops@vantaa.fi ellei tosin ilmoiteta.

 
KÄSILLÄ TAITOA-ILOA-MUOTOA 
 
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suo-
men, Hakunilan toimipisteen lasten ja nuor-
ten ryhmien oppilastyönäyttely 
 
Taitokeskus Hakunila, Oritie 1  
ke 15.4.-to 23.4. Avoinna ma 9–17, ti 13–17, 
ke 8–16 ja to 10–18.

Kuva Päivi Saarikoski.

NÄYTTELY
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KULTTUURIPERINTÖKASVATUS

AIKAMATKA KESKIAIKAAN  
-rooliopastus  
           (1.–2.-lk.) KOPS     n. 50 min,  
max 25 oppilasta.

Helsingin pitäjän kirkonkylä, Kirkkotie 45.  
7.5., 12.5., 14.5., 19.5., 26.5.,  
klo 9.30 ja 10.30

Rooliopastuksella tutustutaan kotiseutuun ja paik-
kakunnan omaleimaiseen historiaan ja kulttuuriin. 
Van-taan juuret löytyvät keskiajalta. Aikamatka 
keskiaikaan toteutetaan aidossa keskiaikaisessa 
miljöössä, Pyhän Laurin kirkon ja pappilan ympä-
ristössä, Helsingin pitäjän kirkonkylässä. 

Opastuksella keskiaikaiseen asuun pukeutunut 
opas kertoo, kuinka keskiajalla elettiin, mitä lapset 
tekivät keskiajalla ja miltä kylässä näytti satoja 
vuosia sitten. Opastuksella tutustutaan myös kivi-
kirkkoon ja hau-tausmaahan. Kierroksella käyte-

tään apuna kuvakortteja, joiden avulla seuraa-
vaa kohdetta etsitään aina yhdessä. Järjestäjä: 
Vantaa-Seura ry.

Tilattavissa rajallinen määrä maksutta! 
(KOPS-kiintiötön hinta: 60 € / ryhmä) Varaukset: 
riina.koivisto@vantaaseura.fi tai 050 443 4040

KOTISEUDUN HISTORIATUNNIT KOULUILLA 
      (4..–6.-lk.) KOPS    45 min. Ajankohta sovi-
taan tarkemmin varauksen yhteydessä.

Kutsu vantaalainen arkeologi koululle kertomaan 
pitäjän varhaisvaiheista, esihistoriasta ja arkeolo-
gisista menetelmistä. Vantaalla on suoritettu lukui-
sia esihistorian ja keskiajan arkeologisia kaivauk-
sia. Alueen esihistoria ja historian varhaisvaiheet 
tunnetaan hyvin. Keskiajan maaseudun tutkimuk-
sessa Vantaa on ollut viime vuosina edelläkävijä.

Maksuton. Varaukset: andreas.koivisto@vantaa.fi

VANTAA – MAASEUDUSTA KAUPUNGIKSI 
Tilaa rakennustutkijan esitys koulullesi!       
     (KOPS)              45 min 
Järjestetään omalla koululla.

Esikaupungistumisen ja lähiöitymisen historiaa 
käsitellään oppitunnilla asemakaavoituksen his-
torian, eri aikakausien rakennustyyppien ja kou-
lun oman lähialueen rakennuskantaan tutustu-
misen kautta. Oppitun-neilla pohditaan, minkä-
lainen rakennuskanta on arvokasta ja miten his-

Kuva VKM.

toria näkyy rakennuksista.

Lisätiedustelut ja varaukset: susanna.paavola@
vantaa.fi

KURKISTA KÄSITYÖMATKALAUKKUUN 
     (3.–6.-lk.)      KOPS     90 min 
 
Varaukset: info@db-saatio.fi,  
jätä yhteystiedoissa myös puh.numerosi.

Tiedustelut: p. 050-546 7401

Työpajassa tutkitaan oppaan kanssa käsityöesi-
neistöä ja työvälineitä, joita testataan myös käy-
tännössä! Kokeillaan esim. langan tekemistä, kir-
jontaompelua ja ympyräkudontaa. Samalla tulee 
tutuksi erilaisia käsityömateriaaleja, kestävä käsi-
työ ja Vantaan paikallishistoria. 

Järjestäjä: Dagny Bäckströmin säätiö yhteis-
työssä Vantaan kulttuuripalvelut ja Taito Etelä-
Suomi ry

Dagny Bäckström (1918 - 2007) oli innokas van-
taalainen käsityön harrastaja, jonka kokoelman 
ja elämänkaaren innoittamana käsityömatka-

laukku on koottu. 
Säätiö ylläpitää 
käsityöperintöä 
ja edistää van-
taalaisten käden-
taitoa ja -tietoa. 
db-saatio.fi

Kuva Heli Arvilommi.
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Animaatioasema Vernissa 
ANIMAATIOPAJAT KOULUILLE  
     (3.–9.-lk.)      KOPS   120 min, max (20) 
/ 25 oppilasta. Aikataulut sovitaan koulun ja 
Animaatioaseman kanssa. 

Animaatioasema, Vernissa, 2.krs,  
Tehdassali ja aula, Tikkurilantie 36
 
Tutustumme suomalaisten animaatioteki-
jöiden töihin ja teemme itse pienet eloku-
vat. Työpajan päätteeksi katsomme elo-
kuvat animaatioaseman elokuvateatte-
rissa. Taideohjaajana Tuomas Heimala. 

Maksuton. Ryhmävaraukset:  
tuomas.heimala@vantaa.fi tai 050 314 6388

Kuva Animaatioasema, Kulttuuritehdas Vernissa

VANTAAN TAIDEMUSEON KEVÄT

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI   
Myyrmäkitalo, Paalutori 3, Vantaa  
p.043 826 8990 Avoinna ti, ke, pe 11–18,  
to 13–20, la, su 11–16. Vapaa pääsy! 

Ajankohtaista tietoa tapahtumista:  
artsimuseo.com  
facebook.com/vantaantaidemuseoartsi  
twitter.com/vantaaartmuseum  
artsimuseo.com/yleisotyo

Artsi-kierrokset, työpajat ja tapahtumat ovat maksuttomia, 
ellei toisin mainita. Pienet muutokset Artsin yleisötyössä ovat 
mahdollisia. 

GALLERIA K 
Asematie 7, Vantaa 
p. 045 196 1155

Artsin kokoelmien helmiä ja Van-
taan taitelijaseuran näyttelyitä 
on esillä Tikkurilassa Galleria 
K:ssa! 
 
Ajankohtaista tietoa näyttelyistä 
ja tapahtumista löydät osoittees-
ta: artsimuseo.com/galleria-k-
nyttelykalenteri 

 
 

 
 
KUVAN VAPAUS  
14.2.–17.5.2020

Mihin kuvan vapaus rajoittuu? Koskevatko sananvapauden säännöt myös kuvia? 
Näyttely tutkii sananvapauden käsitettä ja miten se ilmenee kuvien maailmassa, eli 
sitä miten voi hauskalla ja humoristisella tavalla kuvien kautta käsitellä vaikeitakin yh-
teiskunnallisia asioita. Esillä on teoksia nuoren polven kuvittajilta (mm. Karstein Vol-
len Le Monde Diplomatiqué -lehdelle ja Into-kustannukselle tekemiä kuvituksia), sar-
jakuvataiteilijoilta (Ville Ranta, Emmi Nieminen, Tuomas Tiainen ja Hannele Richert), 
sekä graffiti- ja taidemaalareilta. Mukana on myös romaninaisten ja suomalaistaitei-
lija Katriina Haikalan Lupta Femeilor -työryhmä valokuva- ja videoinstallaatiollaan.

NÄYTTELY
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ARTSI-KIERROKSET  
 
Opettajille ja kasvattajille  
 
Torstaisin klo 17. Tarkista poikkeusaukioloajat 
Artsin sivuilta.    45–60 min  
 
Yleisöopastuksella tutustutaan oppaan joh-
dolla yhdessä keskustellen Kuvan vapaus 
-näyttelyyn. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoit-
tautumista.

 
OHO! – kierrokset  
 
          (1.–2.-lk.) KOPS    45 min   
Kierroksella tutustutaan Kuvanvapaus -näyt-
telyyn jutellen, eläytyen ja pieniä tehtäviä 
tehden.  Varaukset ja tiedustelut: helena.
erakare@vantaa.fi 

Vapauden kaipuu – opastus tasa-
arvon äärellä 
 
    (3.–6.-lk.)               KOPS    45 min 
 
Mitä vapaus merkitsee taiteessa? Entä yhtei-
sessä keskustelussa? Näyttelyn kuvat tutkivat 
sitä, miten huumorilla voi käsitellä vaikeitakin 
asioita. Opastuksella keskustelemme yhdessä 
siitä, mitä tasa-arvo ja moniäänisyys voi tar-
koittaa sanojen ja kuvien maailmassa. Toimin-
nallinen työskentely vahvistaa myös yhteisen 
keskustelun hyviä tapoja. Varaukset ja tiedus-
telut: eeva.hytonen@vantaa.fi 

TYÖPAJAT 

Croquis illat 
 
Keskiviikkoisin 4.3., 1.4. ja 6.5. klo 18–20 Artsis-
sa piirretään elävää mallia. Omat piirustusvä-
lineet ja paperit mukaan. 
Hinta 5 €, ei ennakkoilmoittautumista.

Kuvitellaanko? – opastus ja työpaja 
  
          (1.–2.-lk.), KOPS    1,5 h 

Vierailu alkaa lyhyellä kierroksella Kuvanvapaus 
-näyttelyyn. Työpajassa päästetään mielikuvitus 
valloilleen ja kuvitetaan näyttelyn virittämiä kuvi-
telmia. Varaukset ja tiedustelut: helena.erakare@
vantaa.fi 

Kuvitella vapaus – opastus ja työpaja  
 
     (3.–6.-lk.)                 KOPS    1,5 h 

Tutustumme lyhyellä opastuksella Kuvanva-
paus -näyttelyn teoksiin ja teemoihin. Millai-
set kuvat kertovat vapaudesta? Mitä ja miten 
vapautta voi kuvata? Jatkamme teemojen työs-
tämistä näyttelyyn liittyvässä työpajassa.  
Varaukset ja tiedustelut: eeva.hytonen@vantaa.fi 
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VANTAAN KAUPUNGINMUSEON KEVÄT

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
Hertaksentie 1, Tikkurilan vanha asema 
Vapaa pääsy!

Avoinna ti–pe klo 10–18,   
la–su klo 11–16.  
Ennalta sovituille ryhmille näyttely on avoinna 
myös maanantaisin ja arkisin klo 9 alkaen.

KOHTI TUNTEMATONTA -NÄYTTELY 
Näyttely avoinna 17.4.2020 saakka. 

Näyttely kertoo kuolemasta, siihen valmistautu-
misesta, itse kuoleman hetkestä, hautauksesta, 
surusta ja muistamisesta, sekä siitä mitä meistä 
jää jäljelle kuoleman jälkeen. Tilainstallaatioina 
toteutetut sairaala-, hautausmaa- ja ullakkohuo-
neet johdattavat keskustelemaan kuolemasta, 
tuosta tuntemattomasta asiasta, joka koskettaa 
meistä jokaista, ennen pitkää. 

Maksuton.

Näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti tai varata 
ohjatun vierailun: marjo.eerikainen@vantaa.fi

NÄYTTELYYN LIITTYVÄT OPASTUKSET 
JA TYÖPAJAT:

Muistan sinua rakkaudella -työpaja
 
          (1.−3.lk.) KOPS    75 min  
 
Maksuton. Ajankohta sovitaan varauksen 
yhteydessä.

Mikä on muisto? Ketä sinä haluat muistella? Mil-
laisen muiston haluat itsestäsi antaa? Muistan 
sinua rakkaudella -työpaja liittyy Maami Snell-
manin, Sanna Pelliccionin ja Kiti Szalain saman-
nimiseen lastenkirjaan. Kirja kertoo kuoleman 
kohtaamisesta. Siinä toisiaan tervehtivät 

Seuraa ajankohtaista tiedottelua  
museon somekanavilla: 
vantaankaupunginmuseo.fi
muistaakseni.blogspot.com
fb: Vantaan kaupunginmuseo
mobile.twitter.com/VantaaKaupMuseo
instagram.com/vantaakaupmuseo/

Kuva VKM
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suomalainen sureminen ja meksikolainen Dia 
de los muertos eli kuolleiden päivä perinteineen. 
Työpajassa kuulet kirjan tarinan ja saat valmis-
taa oman värikylläisen muistojen taulun. Työ-
paja toteutetaan yhteistyössä Vantaan Santai-
dekoulun kanssa. Ohjaajana Maami Snellman. 
Varaukset: marjo.eerikainen@vantaa.fi

Mustat ruudut -työpaja
    (6.lk.)                 KOPS    75 min 

Sovellettavissa 6.−9.-lk., lukio, 2. aste. Maksuton. 
Ajankohta sovitaan varattaessa.

Ihmisen elämänkaaren loppupäähän sijoittu-
vaan Kohti tuntematonta -näyttelyyn tutustu-
taan pienryhmissä keskustellen. Kierroksella 
heränneitä ajatuksia työstetään sarjakuvan 
menetelmin. Työpajassa oman elämän tärkeät, 
ikimuistoiset, huvittavat tai surulliset asiat saa-
vat kuvallisen muodon. Varaukset: marjo.eeri-
kainen@vantaa.fi

Pääsiäistaikoja
          (1.–4. lk.) KOPS    90 min

Maksuton. Järjestetään viikoilla 14–15, varaa 
aika omalle ryhmällesi. 

Museo-opas tarinoi vanhan ajan pääsiäisen 
viettoon liittyvistä tavoista ja uskomuksista. Pää-
siäisen perinteisiin liittyvien kertomusten lisäksi 
askarrellaan kotiin viemisiksi värikkäät pääsiäis-
munat. Varaukset: marjo.eerikainen@vantaa.fi

Ku
va

 V
KM

Kuva VKM

Mobiilioppaita ja aineistoja - 
tutustu maastossa tai koululuo-
kassa:

Tutustu Tikkurilan rakennuksiin ja 
Vantaan luontoon

Tikkurilan keskustassa on nähtävillä eri-ikäisiä 
rakennuskulttuurin kerrostumia. Vuonna 1862 
valmistunut Tikkurilan asema toimii nykyisin 
Vantaan kaupunginmuseona. 

Museosuunnistuksen avulla pääset tutus-
tumaan Tikkurilan alueen historiaan sen eri 
rakennusten kautta. https://tarinasoitin.fi/
museosuunnistus

https://tarinasoitin.fi/jokikavelyt löytyy 
puolestaan Vantaan historialliset jokiluon-
non kohteet.

Vuosi 1918 
Reitti esittelee Suomen sisällissotaan ja 
sotaan johtaneisiin vuoden 1917 tapahtumiin 
liittyviä kohteita Vantaalla. https://tarinasoi-
tin.fi/vantaa1918
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TIEDEKESKUS HEUREKA 
Tiedepuisto 1 
Lisätiedot, aukioloajat ja varausohjeet:  
heureka.fi/koulut

NÄYTTELYT

Koululaishinnat: Näyttelylippu 7,50 €, näyt-
telyt ja yksi kouluohjelma tai planetaarioelo-
kuva 9 €, näyttelyt ja yksi planetaarioelo-
kuva ja yksi kouluohjelma 10,50 €

JÄTTIMÄISET DINOSAURUKSET 
Näyttely avoinna 15.3.2020 asti

Dinosaurukset ovat jälleen Heurekassa – ja 
tällä kertaa vieläpä ne kaikkein isoimmat! 
Näyttely koostuu dinosaurusroboteista ja luu-
rankojen kopioista. Näyttelyssä koet, kuinka 
isoja suurimmat dinosaurukset olivat. Siellä 
selviää myös, miksi dinosaurukset kehittyivät 
niin isokokoisiksi, miten paleontologit tekevät 
tutkimustaan ja miten dinosaurukset näkyvät 
nykyajassa. Sopii kaikenikäisille.

AIVOT NARIKASTA! 
Näyttely avoinna 20.9.2020 asti

Tehdään yhdessä hyvää aivoille! Näyttelyssä 
otetaan narikasta matkaan kannettavat aivot, 
joita herätellään muun muassa tanssimalla, 
soittamalla, liikkumalla, rentoutumalla ja ai-
vopähkinöitä ratkomalla. Sopii kaikenikäisille.

SuperPUU
10.4.2020–14.3.2021

Näyttely esittelee puurakentamisen mahdol-
lisuuksia urbaanissa ympäristössä, sekä tutus-
tuttaa puun muotokieleen ja puumateriaalien 
hyvinvointivaikutuksiin. Sopii kaikenikäisille.

TIEDEKESKUS HEUREKA

Kuvat Heureka

http://www.heureka.fi/koulut


                   HEUREKAN KOULUOHJELMATPLANETAARIOELOKUVAT 
 
Ikäraja 5 vuotta

Elävä aurinko  25 min

Planetaarioelokuva kertoo aurin-
gosta, planeettamme voimalasta, 
jonka tuottama energia ylläpitää 
kaikkea elämää ja sen edellytyksiä 
maapallolla. Tutustu auringon historiaan 
ja salaisuuksiin, sekä näe ennennäkemättö-
miä kuvia lähimmästä tähdestämme.

Törmäyskurssilla!  25 min

Planetaarioelokuvassa perehdytään aste-
roideihin sekä aurinkokuntamme mennei-
syyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 
Katsojat pääsevät mukaan vauhdikkaalle 
matkalle, jossa yritetään pysytellä asteroidi-
en ja komeettojen jäljillä päättymättömässä 
avaruudessa.

Meren uumen  38 min

Planetaarioelokuva esittelee kauniin häiväh-
dyksen meren eliöstön hätkähdyttävästä 
monimuotoisuudesta. Kohtaamme elämää 
mikroskooppisen pienestä planktonista meri-
hevosiin, paholaisrauskuihin ja ryhävalaisiin. 
Elokuva on kuvattu lähes kokonaisuudessaan 
veden alla: Indonesian saaristossa, Tongalla 
ja omassa Itämeressämme.

 
Olomuotolaboratorio  
 
          (3.–9.-lk.)    45 min 
 
Laboratorio-ohjelmassa 

tutustutaan olomuotoon 
ilmiönä ja olomuotomuutok-

siin kokeellisten töiden sekä 
demonstraatioiden kautta. 

Mittauslaboratorio  
 
             45 min

Liikkeeseen ja voimaan keskittyvässä labora-
torio-ohjelmassa harjoitellaan vaunuradan 
avulla mekaniikan ilmiöiden mittausta sekä 
digitaalisen datan keräämistä ja analysoin-
tia. 

Puhuva pää  
 
         (3.–9.-lk.)    75 min

Robotiikkaa, ohjelmointia, luovuutta ja me-
diataitoja yli oppiainerajojen. Työpajassa 
Puhuva pää -robotti luodaan ja ohjelmoidaan 
lukemaan oppilaiden tuottama, opetukseen 
soveltuvaa teemaa käsittelevä uutispätkä. 

 
Värilaboratorio  
 
         (1.–2.-lk.)    35 min

Laboratorio-ohjelmassa tehdään värikkäitä 
kokeita oikeilla välineillä. Samalla saadaan 
ensimmäinen kosketus kemian tut-
kimuskenttään, aineisiin ja nii-
den ominaisuuksiin. 

Tuntevat aivot  
 
         (3.–9.-lk.)    45 min

Ohjelmassa tunnistetaan 
tunteita sekä havainnoi-
daan, miten ne ovat yhteydes-
sä aivoihin ja aisteihin. 

Sähköinen ketjureaktio  
 
         (3.–9.-lk.)    60 min

Ideoimalla ja rakentamalla syntyy koko luo-
kan yhteinen sähköinen ketjureaktio, jossa 
edellinen virtapiiri käynnistää aina seuraa-
van ja saa näin aikaan mielenkiintoisen koko-
naisuuden.

 

Kuvat Heureka
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Makukoulu  
 
                      45 min

Makukoulussa testataan, miten makuaistin 
lisäksi ruokailukokemuksessa myös haju-, 
näkö-, kuulo- ja tuntoaisteilla on suuri merki-
tys. 

DNA-elektroforeesi   
 
        120 min

Lukion kurssisisältöjä täydentävässä ohjel-
massa tutkitaan DNA-näytettä elektroforeesi-
välineistöä hyödyntäen. 

Iloa ilmasta  
 
                      20 min

Tiedeteatteriesityksessä havainnollistetaan 
ilman kaasujen ominaisuuksia vauhdikkaiden 
demonstraatioiden avulla.

Aurinkokunta   
 
                  30 min

Opastetussa esityksessä lähdetään tutkimus-
matkalle aurinkokuntaan ja tutustutaan sen 
planeettoihin ja kuihin.  

Optiikka neljässä näytöksessä  
 
          (3.–9.-lk.)        20 min 

Tiedeteatteriesitys tarjoaa huikeita elämyksiä 
ja tutustuttaa optiikan perusilmiöihin. Esityk-
sessä perehdytään muun muassa valon hei-
jastumiseen ja taittumiseen hämmästyttävien 
kokeiden avulla. 

TIEDEKESKUS HEUREKA
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SUOMEN ILMAILUMUSEO 

Opastusten hinta: 60 € + sisäänpääsymaksu (Ilmastonmuutos-työpaja: 90 €) 
Alle 7-vuotiaat: 0 €. Koululaisryhmät (ala- ja yläkoulu): 5 €. Opiskelijat: 7 €. Opettaja, koulun muu henkilö-
kunta ja kuljettaja: 0 €. 

Suomen Ilmailumuseo on ilmailuhistorian valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa kokoelmiinsa monipuoli-
sesti Suomen harraste-, siviili- ja sotilasilmailuun liittyvää aineistoa. Museon perusnäyttelyssä on useita kymme-
niä ilma-aluksia ja muita mielenkiintoisia kohteita, kuten moottoreita, lentosimulaattoreita, potkureita, mittareita, 
viestintävälineitä ja pienoismalleja.

Museon yhteydessä toimivasta ravintola ManDelista voi tilata välipalaa tai lounasta. Myös omien eväiden syömi-
nen on mahdollista, kunhan on varmistettu etukäteen, ettei tiloja ole varattu muuhun käyttöön (esim. kokousasi-
akkaat). Lentokonehalleissa ei ole lämmitystä, joten suosittelemme talviaikaan pukeutumaan lämpimästi.

Tiedustelut ja varaukset:   
info@ilmailumuseo.fi tai p. 09 8700 870. 
ilmailumuseo.fi/vierailuohjeet 

Kuva Suomen Ilmailumuseo.

Karhumäentie 12 

 
Kuva Suomen Ilmailumuseo.

LENTOMATKUSTAMINEN ENNEN JA NYT  
 
           + valinnainen Lentoliikenne ja ilmaston-
muutos -työpaja    1,5 t 

Lentomatkustamisen ja ympäristön suhde on 
saanut paljon huomiota viime aikoina. Opas-
tuksella perehdytään siihen, miten nykytilan-
teeseen on tultu. Opastukseen voidaan liittää 
työpaja, jossa pohditaan tämän päivän len- 
tomatkustamisen ympäristövaikutuksia ja sitä, 
miten oppilaat voivat omilla valinnoillaan vai-
kuttaa niihin. 

PLL– PIKKU PILOTIN LENTOKOULU 
 
             1 t  
 
Pikku Pilotin lentokoulussa tutustutaan yh-
dessä havainnoiden ja pohtien lentämisen 
perusteisiin ja siihen, miten erilaiset ilma-
alustyypit pysyvät ilmassa. 

PERUSOPASTUS  
 
                 1 t 
 
Perusopastuksella tutustutaan oppaan 
johdolla museon perusnäyttelyyn ja sen 
esineiden kautta Suomen sotilas- ja siviili-
ilmailun historiaan.
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VANTAAN KAUPUNGINKIRJASTO

Kirjaston ohjatut palvelut kouluille

Kirjastovierailujen tavoitteena on tutustuttaa 
oppilaat kirjastoon, innostaa heitä lukemaan 
ja kehittää heidän monilukutaitoaan. Oppilaille 
tarjotaan perusopetuksen aikana mahdollisuus 
ohjattuun kirjastokäyntiin kolmannella, neljän-
nellä ja seitsemännellä luokalla. Opettajan kan-
nattaa olla yhteydessä omaan lähikirjastoon 
vähintään muutamaa viikkoa ennen ajankohtaa. 

 3.-luokille: Kirjavinkkaus 

 4.-luokille: Mediamysteeri-pelivierailu  
 (ainoastaan Mediataitoviikolla) 

 7.-luokille: Kirjavinkkaus

 Lisäksi kirjastojen ohjattuja palveluita  
 kouluille ovat ekaluokkalaiskampanja ja  
 Opi vaan mitä vaan! -oppimispolku  
 esikouluikäisille.

Kirjavinkkaus, lukudiplomi  
ja muu lukemaan innostaminen
 
Kirjavinkkaus tarkoittaa kirjavinkkarin 
vetämiä tutustumistuokioita tarinoihin. 
Tunnin lopussa oppilaat voivat lainata 
tai varata haluamiaan kirjoja. Vinkka-
uksissa tutustutaan myös lukudiplomi-
kirjoihin, joten vinkkaustuokio voi innos-
taa myös lukudiplomin suorittamiseen. 
Kirjavinkkaus tukee oppilaiden lukuhar-
rastusta, tarjoaa vaihtoehtoja eri tyyppi-
sistä aineistoista ja kirjallisuuden lajeista 
sekä lisää ymmärrystä lukutaitojen ja luke-
misen merkityksestä.

Mediamysteeri-pelivierailu

Mediamysteeri on draamakasvatuksellisia 
ja pelipedagogisia menetelmiä hyödyntävä, 
pelillistetty vierailumalli, joka innostaa lapsia 
toimimaan oma-aloitteisesti medialukutaitoa 
ja mielikuvitusta kehittävällä tavalla. Konsep-
tin ideana on pelillistää koululuokan vierailu 
kirjastoon. Pelissä luokat keräävät yhteistä pis-
tesaldoa, jolla he kilpailevat Mediataitoviikon 
Mediamysteeri-voittajan tittelistä. Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman laaja-alaisista oppimi-
sen tavoitteista: L1 Ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu, L4 Monilukutaito ja L5 Tieto- ja vies-
tintäteknologinen osaaminen.

Sovi kirjastovierailu

Sovi kirjastovierailu ottamalla yhteyttä  
alueesi vastuukirjastoon joko sähköpostitse 
tai soittamalla. 

Katso vastuukirjastot vantaa.fi-sivulta 
kohdasta Kirjastopalvelut.

Kuva Kati Oinonen.

https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/kirjasto/kirjasto_palvelee/kouluille_ja_paivakodeille


VANTAAN SANATAIDEKOULU 

SANATAIDETTA KOULULAISILLE

Tiedustelut ja varaukset:  
Anna Rautiainen 045 353 3707  
tai info@sanataidekoulu.fi 
 
sanataidekoulu.fi

Sanataiteen opetus korostaa leikkimieltä, iloa, 
eläytymistä ja rohkeita kokeiluja. Virikkeelliset 
ja poikkitaiteelliset tehtävät auttavat ilmaise-
maan itseään monipuolisesti. Kurssipaikkana 
toimii oma koulu, ellei toisin mainita. Luokan 
oma opettaja tarvitaan mukaan kurssin aikana.

HURJA-HIRVIÖ 
     (1.–3.-lk.)    1 x 90 min

Maistuu hirviölle muovi ja namut, vaan missä on 
sen kaikki kamut? King Kong jylisee, Loch Ness 
veteen sukeltelee, kun muovi hirviö eteen kurkis-
telee. Tutkitaan, tutustutaan hirviömaailmaan 
ja luodaan oma roskahirviö kollaasitekniikalla 
ja sanataiteen keinoin.

Työtavat: lukeminen, kirjoittaminen, teatteri-
ilmaisu, kädentaidot 
Materiaalit: ohjaaja tuo paikalle.  
Ohjaaja: Kati Oinonen

Hinta: 7 € / oppilas

KREIVIN AIKAAN 
     (3.–5.-lk.)    1 x 90 min

Koiramäen Suomen historia herää eloon herää 
eloon, kun kreivi Pietari Brahe saapuu vierailulle 
luokkaan. Pajassa tutkitaan Suomen lasten his-
toriaa. Luokka jaetaan ryhmiin, jotka valmistavat 
annettujen ohjeiden pohjalta eri tekstilajeja hyö-
dyntäen uutisen, monologin tai mielipidekirjoituk-
sen. Lopuksi tuotokset luetaan tai esitetään toisille 
sekä Kreivi Pietari Brahelle. Ohjaaja: Kati Oinonen. 
Materiaalit: ohjaaja tuo paikalle. Ohjaaja on 
välillä roolissa.

Hinta: 7 €/oppilas

ELÄINTARINOITA ELÄMYKSELLISESTI 
     (3.–4.-lk.)    2 x 90 min

Tutustumme eläintarinoihin, faabeleihin ja runoi-
hin. Ääneen luetut tarinat toimivat lähtökohtana 
oppilaiden omille kertomuksille, piirroksille, kollaa-
seille ja pienimuotoisille esityksille. Elämyksellisissä 
työpajoissa selviää muun muassa, miten kettu sai 
valkoisen hännänpään ja miksi kirahvilla on pitkä 
kaula ja seepralla raidat. Eläintarinat tarjoavat 
tilaisuuden erilaisuuden, tunteiden ja yksilöllisten 
vahvuuksien tunnistamiselle ja käsittelylle. Toimin-
nallisuus, leikkimielisyys ja mielikuvituksen rikas-
tuttaminen ovat oleellinen osa sanataidetuntia.  
Ohjaaja: Saara Laakso

Hinta: 10 €/oppilas

LÖYTÖRETKI RUNOIHIN  
     (3.–6.-lk.)    3x90 min

Toiminnallisilla runotunneilla tutustumme las-
tenrunouden uutuuksiin ja klassikoihin kuun-
telemalla ja itse tekemällä. Oppilaat pääsevät 
saksimaan olemassa olevista teksteistä uusia, 
kuvittamaan ja esittämään runoja, sekä mais-
telemaan erilaisia runotyyppejä. Kolmen työpa-
jan kokonaisuus sisältää teosvinkkejä, sanoilla 
leikkimistä ja runojen tulkitsemista monitaiteisin 
menetelmin. Työpajakokonaisuus tarjoaa opetta-
jalle käytännön vinkkejä runoteosten käsittelyyn.  
Ohjaaja: Saara Laakso

Hinta: 15 €/oppilas

RUNON MAHDOLLISUUDET  
        2 x 90 min

Innostava työpajakokonaisuus kannustaa nuoria 
osallistumaan runokulttuuriin sekä antaa näkökul-
mia runojen lukemiseen. Ohjaajan lukemat teks-
tiesimerkit toimivat lähtökohtana keskustelulle ja 
oppilaiden omille tekstiluonnoksille. Tutustumme 
kollaasitekniikkaan ja muihin leikkisiin kirjoitusme-
netelmiin kokeilemalla niitä itse. Työpajan paino-
piste on 2000-luvun runouden ilmiöissä. Ohjaaja: 
Saara Laakso

Hinta: 10 € / oppilas
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TEATTERIESITYKSET 

 
Bravo!- esittävän taiteen festivaali lapsille ja nuorille valloittaa pääkaupunkiseudun kult-
tuuritalot 14.–22.3.2020 korkealaatuisilla, kansainvälisillä esityksillään lapsille, nuorille ja 
perheille. Festivaalin ohjelmisto julkaistaan kokonaisuudessaan tammikuun 2020 alussa.

bravofestivaali.fi.

Claire Parsons Co. / Ruotsi 
GRÄS

         (1.–2.lk.) KOPS    40 min 
 
Kulttuuritehdas Vernissa,  
Tikkurilantie 36 
ti 17.3. klo 9.30 ja 10.45 
 
Lumosali, Urpiaisentie 18:  
ke 18.3. klo 10 

Maksuton. Pakolliset lippuvaraukset:  
kulttuuriliput.vantaa.fi (mobiilisivusto).

Näyttämö on peitetty ruoholla ja puolikas auto 
on ajamassa sisään. Kaksi punatukkaista hah-
moa ja kahvisieppo-naapuri ilmestyvät näyt-
tämölle. Jokin liikkuu ja musiikki sekoittuu lin-
nunlauluun ja ruohonleikkurin ääniin. Tällä ruo-
hikolla kaikki on mahdollista! GRÄS tuo tans-
sin ja nukketeatterin taikaa lapsille ja lapsen-
mielisille!

Kuva Petra Hellberg
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Nukketeatteri Pikkukulkuri 
NIGAN 8 VUODENAIKAA

          (1.–2.lk.)    30 min

Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36: 
to 6.2. klo 10

Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti: kulttuuriliput.vantaa.fi (mobii-
lisivusto).

Vilkkaalla mielikuvituksella ja uteliaisuudella 
varustettu Niga-poika seikkailee eläinystäviensä 
kanssa Suomen pohjoisimmassa

kolkassa kalastellen ja tuntureissa vaellellen. Poh-
joisen kaikki kahdeksan vuodenaikaa, villi erä-
maan luonto ja ihmeellinen eläinmaailma tulee 
tutuksi Nigan lempeiden tarinoiden ja herkkien 
laulujen myötä. Saamelaisten kansallispäivän esi-
tys kunnioittaa saamelaiskulttuuria ja tutustuttaa 
siihen. Esiintyjät: Ilpo Mikkonen ja kanteletaiteilija 
Salla-Marja Hätinen. 

Linnateatteri  
TATU JA PATU, SYÖMÄÄN! 

         (1.–2.-lk.)    40 min 

Havukosken koulun auditorio, Tarhakuja 2:  
ti 25.2. klo 10 

Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti osoitteessa kulttuuriliput.
vantaa.fi (mobiilisivusto). 

Outolan ruoka- ja juomatieteellinen tutkimuskes-
kus on liikkeellä ympäri Suomea. Tatu ja Patu pal-
jastavat kaiken olennaisen kaikille olennaisesta 
toiminnasta - syömisestä. Suosittu näytelmä tar-
joilee hauskaa, hyvän makuista ja helposti nieltä-
vää asiaa ravinnosta. 

UNIKUSKIT

         (1.–2.-lk.) KOPS    1 h 

Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14:  
pe 20.3. klo 10

Vuoden 2019 ITU-palkinnon voittaja!

Maksuton. Pakolliset lippuvaraukset: kulttuurili-
put.vantaa.fi (mobiilisivusto).

Unikuskit on railakas ja anarkistinen las tenteat-
teriesitys. Esitys perustuu lasten näkemiin uniin, 
joita on kerätty haastatteluilla päiväkodeissa ja 
alakouluissa. Näyttämöllä: Elisa Salo ja Eero Ojala

Kuva Mikael Ahlfors.Kuva Satu Muurinen.
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TEATTERIESITYKSET 

Tanssiteatteri Auraco   
MISSÄ OLET, KÖPELÖSTI?

          (1.lk.)    20 min + keskustelu 15 min 

Lastenkulttuurikeskus Toteemi,  
Myyrmäentie 6:  
ti 24.3. klo 9.30

Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14: 
ti 21.4. klo 9.30 ja 10.15 

Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti osoitteessa kulttuuriliput.van-
taa.fi (mobiilisivusto).

Mestarisalapoliisietsivä Köpelöstin käsissä

 

yksinkertainenkin tehtävä voi muuttua mitä omi-
tuisimmaksi seikkailuksi ja pienet arkipäiväiset 
kömmähdykset voivat viedä mielikuvituksellisiin 
maailmoihin – avaruuteen ja merten syvyyksiin. 
Esitys on interaktiivinen ja sisältää klovneriaa, mii-
miä sekä tanssia. Näyttämöllä: Jouni Bäckström.

NotaBene Art Group 
MAIJA LEPAKKONEN - SUPERSANKA-
RITYTTÖ

     (1.lk.)    35 min

Lumosali, Urpiaisentie 14: 
Tanssinpäivänä ke 29.4. klo 10 

Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti osoitteessa kulttuuriliput.van-
taa.fi

Tanssiteatteriesityksen tarina kertoo Maijasta, 
joka on rohkea ja utelias supertyttö. Hän esiintyy 
katsojille lukuisina hahmoina, kuten avaruuslen-
täjänä, räppärinä ja urheilijana.

Musiikki: Natalia Kochelenko, koreorafia/esiintyjä: 
Vera Lapitskaya, Ääni: Alisa Salonen

Mamia Company  
SAMMAKKOLAMMIKKO 

             35 min

Mamia Companyn studionäyttämö,  
Kilterinkuja 2:  
pe 17.1., ma 16.3., ti 17.3. klo 9.30:

Liput: 5 €, varaus: mamiacompany@gmail.com 

Suuren suosion saanut vuorovaikutteinen tanssi-
satu puhtaan veden tärkeydestä! Teos edusti Suo-
mea syksyllä -19 Kids Euro festivaalilla Washing-
ton DC:ssä Yhdysvalloissa. Viivi Viitasammakko 
palaa kotilammelleen ja huomaa, että lammikon 
henki, Mikko Lammikko on sairastunut kaikesta 
siihen heitetystä roskasta. Pystyykö Viivi pelas-
tamaan ystävänsä vai tarvitaanko siihen vähän 
apua?  
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Mamia Company  
ETSIVÄTOIMISTO NAPPI  

 

              40 min

Mamia Companyn studionäyttämö,  
Kilterinkuja 2: 
pe 3.4. klo 9.30 

Liput: 5 €, varaus: mamiacompany@gmail.com

Vuorovaikutteinen etsiväseikkailu ennakkoluu-
loista. Etsivätoimisto Napin etsivät Kisu Pikkulai-
nen ja Rotta ovat saaneet ratkaistavakseen kipe-
rän arvoituksen, johon tarvitaan vähän apua ja 
katsojien aivopapua. Tanssisatu opettaa, että se 
kuka muita haukkuu, niin saattaa olla, että sen 
oma napa paukkuu. 

Mamia Company  
KISU PIKKULAINEN VAAROJEN  
VARJOISSA 

         (1.lk.)    35 min 

Liput: 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) 
sekä ennakkomyynti osoitteessa kulttuurili-
put.vantaa.fi 

Länsimäen koulun auditorio,  
Pallastunturintie 27:  
ke 22.4. klo 10 

Havukosken koulun auditorio,  
Tarhakuja 2:  
to 23.4. klo 10 

Lämminhenkinen seikkailutarina Kisu Pik-
kulaisesta, joka huomaa, että yhdessä on 
kivempaa ja yksin ei pärjää kukaan. Perhe 
Pikkulainen on pakannut tavaransa ja on 
aika palata kesän jälkeen mökiltä kaupun-
kiin. Kisu Pikkulainen jää kaikessa tohinas-
sa huomaamatta mökille. Tästä alkaa Kisun 
seikkailu lankakerien ja lakanoiden maail-
massa. Jääkö Kisu mökille vai pääseekö ko-
tiin perheen luo kaupunkiin? 
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Kuva Olli Berg.
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TANSSITEATTERI RAATIKKO

raatikko
Viertolankuja 4 B, Vantaa 

Liput 14,50 €. Ryhmäliput 14 € / oppilas, 
sisältää bussikuljetuksen. Ilman  
kuljetusta ryhmälippu 10 € / oppilas.

Varaukset:  
raatikko@raatikko.fi, 09 8732306

MOONIKA MEKANIKS -TANSSIPAJA 

             40 min, n. 25 lasta / paja

Tilauksesta koululle tai päiväkodille 3.2.–14.2. 
sekä 16.3.–9.4.

Paja pidetään koulun liikuntatilassa tai vastaa-
vassa, kellonajat sovitaan ryhmän kanssa

Hinta: 130 € / paja. (Huom! Kops-pajoissa s.  14 
rajallinen määrä maksutta)

Työpajan ja esityksen ihanasti yhdistävä Moo-
nika Mekaniks houkuttelee lapset tanssimaan.  
Moonika Mekaniks on keksijä, jonka tyy-
litaju on pettämätön ja uteliaisuus lopu-
ton. Vietereiden, kiskojen, muttereiden ja mit-
tojen kiehtova maailma aukeaa, kun Moo-
nika Mekaniks astuu esiin ja alkaa tanssin. 
Tanssityöpajan inspiraationa toimivat mekaani-
set lelut sekä pienten keksintöjen ihmeellinen maa-
ilma. Osallistujat innostetaan liikkumaan moni-
puolisesti leikin ja oman oivalluksen kautta.

Tanssija: Laura Faarinen  
Koreografi: Heidi Masalin 
Puvut: Terttu Torkkola 
Musiikki ja ääni: Olli Havu 
Ensi-ilta 1.2.2020 

PIM JA POM  
Kolme klovnia ja kermakakku – kaikella 
ystävyydellä 

             50 min

Tanssiteatteri Raatikko, Viertolankuja 4 B: 
3.–14.2. ja 16.4.–29.5. arkisin klo 9 ja 10.30

Ystävyysteemaa käsittelevän teoksen pääosassa 
on kolme klovnia ja syntymäpäiväkakku. Esityk-
sessä vietetään syntymäpäiviä, jotka eivät suju 
aivan suunnitelmien mukaan. Ensin katoaa päi-
vänsankari, kohta katoaa kakkukin... Tanssijan, 
näyttelijän ja muusikon muodostama kokoon-
pano lupaa ratkiriemukasta menoa, joka viihdyt-
tää sekä lapsia että aikuisia. Myös yleisö osallis-
tuu vuorovaikutteisen esityksen kulkuun – yhdessä 
esiintyjien kanssa tehdään kakuntekotanssi ja 
lopuksi koristellaan kakku. 

Esiintyjät: Kiureli Sammallahti, Leo Kirjonen, 
Iida-Maaria Lindstedt / Pauliina Palo 
Käsikirjoitus: Pirjo Toikka 
Ohjaus ja koreografia: Marja Korhola 
Skenografia: Raisa Kilpeläinen 
Musiikki: Olli Kari / Kiureli Sammallahti 

Kuva Johnny Korkman.

mailto:raatikko@raatikko.fi


Kuva Anna-Maria Vairio.

TARINOITA MUUMILAAKSOSTA  

             50 min 

Tanssiteatteri Raatikko, Viertolankuja 4 B: 
26.2.–9.4. arkisin klo 9 ja 10.30 

Tanssiteatteri Raatikon Tarinoita Muumilaaksosta 
perustuu Tove Janssonin muumikirjaan Näkymä-
tön lapsi ja muita kertomuksia. Muumiteos ker-
too mielikuvituksen ja tunteiden voimasta. Tove 
Janssonin rakastetuista tarinoista löytyy jotain 
tuttua ja jotain arvaamatonta kaikenikäisille kat-
sojille. Raatikon esityksessä kiehtova muumiker-
tomus saa tanssillisen tulkinnan.

Esiintyjät: Taru Kallio, Nooa Kekoni, Joonas Kää-
riäinen, Anniina Ukkonen 
Käsikirjoitus: Pirjo Toikka 
Ohjaus ja koreografia: Marja Korhola 
Lavastus ja puvut: Terttu Torkkola 
Musiikki: Antti Hynninen 
Videosuunnittelu: Joona Pettersson 
Valosuunnittelu: Christian Hernberg 
Esitysoikeudet: Agency North / Moomin Cha-
racters

Kuva Matti Rajala.
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TIKKURILAN TEATTERI JA TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36

www.tikkurilanteatteri.fi

Aino Järvi-Eskola, tuotantokoordinaattori 
aino.jarvi-eskola@tikkurilanteatteri.fi, 044 013 0086

LUMIKUNINGATAR 

        n. 1,5 h

Vernissasali / Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36:

Koululaisnäytökset: ti 24.3. klo 9.30,  to 2.4. klo 9.30

Hans Christian Andersenin klassikkosatuun perustuva Lumikuningatar-näytelmä on kertomus  
rohkeudesta, ystävyydestä ja itsensä voittamisesta. Tikkurilan Teatterikoululaisten esitys soveltuu 
yli 7-vuotiaille.

Koululaisnäytösten ryhmäliput  
6 € / oppilas. Ryhmäliput laskutetaan  
ennakkoon. Ryhmälippuvaraukset:  
liput@tikkurilanteatteri.fi.

TIKKURILAN TEATTERIN OHJELMISTO  
KOULULAISRYHMILLE: 

RISTO RÄPPÄÄJÄ JA NUKKAVIERU NELLI 

           n. 2 t

Koululaisnäytös: ke 19.8. klo 13.00

Tikkurilan KesäTeatteri, Kotiseututalo På-
kaksen pihapiiri, Vanha Kuninkaalantie 2

Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan kirjoista 
tutut Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää seik-
kailevat tänä kesänä Tikkurilan KesäTeatteris-
sa! Risto huolestuu Nellistä, kun tämän perhe 
yllättäen muuttaa asumaan vaatimattomaan 
mökkiin ja vaihtaa auton polkupyöräilyyn. 
Mistä oikein on kyse? Hulvattomassa kesä-
teatteriesityksessä suosikkikirjan hahmot 
heräävät eloon!

Koululaisnäytösten ryhmäliput 6 € / oppilas. 
Ryhmäliput laskutetaan ennakkoon. Ryhmä-
lippuvaraukset:  
liput@tikkurilanteatteri.fi.
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TIKKURILAN TEATTERI JA TEATTERI- JA SIRKUSKOULU
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Silkkisali, Tikkurilantie 44 
teatterivantaa.fi

Pakolliset ennakkovaraukset:  
09 836 1919, silkkisali@teatterivantaa.fi 

KANI KURITON 
             n. 25 min

Esitykset klo 10: 
ti 3.3., ke 4.3., ke 11.3.

Liput: 9 €, opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi ryh-
män mukana. 

Kani Kuriton ei oikeasti tarkoita olla 
tuhma. Tavarat vain levittäytyvät las-
tenhuoneesta olohuoneen matol le. 
Leikin tiimellyksessä unohtuu, että kuraiset jalat 
piti pyyhkiä ennen sisääntuloa ja vauhdissa saat-
taa maljakkokin mennä rikki. Lämmin ja värikäs 
lastennäytelmä perustuu Richard Scarryn kirjaan.

Dramatisointi, ohjaus ja musiikki:  
Kanerva Pasanen 
Näyttämöllä: Anne Nielsen 
Puvut ja lavastus: Terhi Ursin 

VIIRUN SYNTYMÄPÄIVÄT 

             30 min

Esitykset klo 10: 
pe 22.5., ma 25.5., ti 26.5., ke 27.5.

Mitä kaikkea sattuukaan, mm. sonni herää ilta-
päivänokosiltaan ja pyörän kumi puhkeaa 
ennen kuin Pesonen saa leivottua Viiru kissalle 
syntymäpäiväkakun. Lastennäytelmä poh-
jautuu rakastetun Sven Nordqvistin kirjaan. 
Pesonen, lavastus: Matti Pasanen 
Henkilöohjaus ja laulut: Kanerva Pasanen 
Nuket ja maski: Terhi Ursin

KIERTUE-ESITYKSET: 
Pakolliset ennakkovaraukset:  
09 836 1919, silkkisali@teatterivantaa.fi 

VIIRUN SYNTYMÄPÄIVÄT

Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14: 
ke 20.5. klo 10

Liput: 9 €, opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi ryh-
män mukana

KANI KURITON

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6: 
to 12.3. ja pe 13.3. klo 10

Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14: 
to 2.4. klo 10

Liput: 9 €, opettajat ja 
ohjaajat ilmaiseksi 
ryhmän mukana

TEATTERI VANTAA

Kuva Kare Bonsdorff.

Kuva Irina Salonen.
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LURPUKKA JA SININEN TAKKI 
             30 min

Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14: ti 28.1. klo 10  
 
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36:ke 29.1. klo 10  
 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6: to 30.1. klo 10

Suloinen ja hellyttävä satu pienen Lurpukan puuhista ja seikkailuista. Näytelmän yllätykselliset 
käänteet ja hienovarainen huumori riemastuttavat kaiken ikäistä yleisöä. Kansansadun kään-

TANSSITEATTERI RAATIKKO

Nukketeatteri Sampo

Normaalihintaiset liput 12 €. Ryhmäliput 9 € / 
lapsi, ohjaajat 1 €.

Lippuvaraukset 020 735 2235, toimisto@nuk-
keteatterisampo.fi. Normaalihintaisia lippuja 
voi ostaa myös verkosta:  
nukketeatterisampo.fi

Kuvat Uupi Tirronen.

NUKKETEATTERI SAMPO
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nös: Riitta Oittinen. Sovitus, ohjaus, nuket: Maija 
Barić. Lavastus: Suvi Ylinen. Musiikki: Anna Barić 
ja Josef Švejk. Rooleissa: Susan Aho ja Iivo Barić.
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MIAU! PÄÄSIÄINEN NUKKETEATTERISSA 
             40 min

Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36: 
ke 25.3. klo 10 

Lumosali, Urpiaisentie 14: 
ke 1.4. klo 10

Keväinen suosikki MIAU! esittelee pääsiäiseen liit-
tyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdik-

kaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on 
mukana loruja, runoja ja lauluja, monipuolista 
nukketeatteriosaamista ja huumoria monen ikäi-
sille. Esityksen laulut kuultavissa Pieni pääsiäis-
levy –cd:ltä sekä iTunesistä.

Käsikirjoitus, sovitus, nuket, lavastus, alkuperäi-
nen ohjaus: Maija Barić 
Uusintaohjaus: Iivo Barić 
Musiikki: Maija Barić ja Bojan Barić 
Musiikin sovitus: Esiintyvät muusikot 
Esiintyjät: Susan Aho, Iivo Barić, Lassi Logrén ja 
Antero Reinistö

LENNÄ LENNÄ LEPPÄKERTTU 
             30 min

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6: 
pe 24.4. klo 10

Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa maailmassa. 
Matkalla se kohtaa monia uusia ystäviä. Leppä-
kerttu tahtoo oppia lentämään, mutta se on kovin 
vaikeaa! Esitys on kuin kuvakirja, jonka jokaiselta 
aukeamalta löytyy uusi tuttavuus ruohikon maail-
masta. Sanaton, lämminhenkinen esitys, joka sukel-
taa syvälle luontoon, sopii perheen pienimmille.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Iivo Barić 
Musiikki: Iivo Barić ja Satu Lankinen 
Visuaalinen suunnittelu: Matti Westerlund 
Nuket ja lavasteet: Tape ja Emma Komulainen 
Valosuunnittelu: Immanuel Pax 
Puvustus: Kristiina Jokinen 
Esiintyjät: Sofia Airas ja Satu Lankinen
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KONSERTIT

Loiskis Trio, Soili Perkiö ja Hannele Huovi  
KAIKKI LAULAA TAVALLAAN! 
     (1.–4.-lk.)    45 min 

Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36 : 
ti 3.3. klo 10.30 

Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti osoitteessa kulttuuriliput.van-
taa.fi (mobiilisivusto). 

Loiskis on saanut Kaikki laulaa tavallaan! -kon-
serttiin maan mainiot vierailijat: Hannele Huovi 
ja Soili Perkiö! Konserttiin on sävelletty Huovin 
runoja ja Hannele itse myös runoaa konsertissa. 
Lauluun ja leikkiin kutsutaan myös yleisö mukaan. 

Lastenmusiikkiyhtye Orffit  
HYMYKUOPPAISELLA TIELLÄ 

          (1.–2.-lk.)    40 min 

Monitoimikeskus Lumo,  
Urpiaisentie 14: 
pe 7.2.  klo 10 

Länsimäen koulun auditorio,  
Pallastunturintie 27:  
pe 7.2. klo 12.30 

Liput: 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti osoitteessa kulttuuriliput.van-
taa.fi (mobiilisivusto). 

Orffien ohjelma perustuu yhtyeen omiin laului-
hin, jotka edustavat teksteiltään ja soitannoltaan 

kotimaisen lastenmusiikin moderneinta hiukkas-
kiihdyttämöä. Kunnioitus ja kumarrus perinteelle 
puskevat silti rivien välistä esiin lempeästi ja villisti! 
Konsertissa kuunnellaan, pohditaan ja lauletaan 
yhdessä. Voimaannutaan ja pyritään lisäämään 
meidän ryhmän ja koko kylän yhteyttä. Konsertti 
on luonteeltaan välitön ja kuplivan ilakoiva. Kon-
sertti muokataan aina paikan päällä kuuntelijoi-
den ikäryhmää ja erityistarpeita huomioivaksi. 

Konserttikeskus 
Maria Baric Company 
SALAISUUKSIEN SATEENVARJO 
 -KOULUKONSERTTI 
     (1.–3.lk.) KOPS    35 min

ke 1.4. Tilauksesta koulun auditorioon tai saliin. 
Konserttiajat räätälöidään erikseen.

Maksuton. Varaukset: kops@vantaa.fi
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Duo Armas JaTuli 
KALEVALAN PÄIVÄN KONSERTTI 
          (KOPS 1.–3.-lk.)    40 min

pe 28.2. Kalevalan päivä

Maksuton. Tilauksesta koulun auditorioon tai 
saliin. Konserttiajat räätälöidään erikseen.Vara-
ukset: kops@vantaa.fi

Suomalaista uutta ja vanhaa kansanlaulupe-
rinnettä yhdistelevä konsertti, jossa taitelijoiden 
omia kalevalaisia runolaulusävellyksiä sähkökan-
teleella ja lyömäsoittimilla säestettynä. 

Esiintyjinä mystinen etnorock-duo Armas JaTuli:  
Anne-Marie Keckman, laulu / lyömäsoittimet, 
Juha Jyrkäs, bassosähkökantele 

TALVEN SINFONIAA  
-KOULULAISKONSERTIT 

     (3.–6.lk.)      KOPS    45 min

Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36:

to 6.2. klo 10.15 ja klo 12.00 

Kuva Marjo Koivumäki.

Salaisuuksien sateenvarjo on varjoteatterin ja 
nukketeatterin keinoin visualisoitu tarinallinen 
konsertti, joka lumoaa satumaisuudellaan ja 
mukaansatempaavalla otteellaan. Konsertti on 
samanaikaisesti sekä yleisöä osallistava esitys, 
että yhteinen musiikillinen peli ja leikki. Yhtye 
esiintyy kvintettinä. 

Esiintyjät:  
Maria Baric, laulu, viulu, viola d’amore 
Seppo Salmi, kitara, laulu, Nemanja Stojanovic, 
nukketeatteri, varjoteatteri, laulu 
Kari Hulkkonen, kontrabasso, laulu 
Teho Majamäki, lyömäsoittimet, laulu 

Maksuton. Pakolliset ennakkoilmoittautumiset 
puh. 050 318 1654.

Vantaan Nuorten Sinfoniaorkesterin koululaiskon-
sertit. Ohjelmistossa mm. Sibeliuksen Karelia-alku-
soitto Op. 10 ja Finlandia sekä Felix Mendelssoh-
nin viulukonsertto solistina Tami Pohjola. Orkeste-
ria johtaa Juhani Lamminmäki.

 
VMO GOES ROCK!   
-KOULULAISKONSERTIT 
     (4.–6.lk.)      KOPS    45 min

Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36: 
pe 8.5. klo 9 ja klo 11 

Maksuton. Pakolliset ennakkoilmoittautumiset 
puh. 050 318 1654 
 
Legendaarinen rockpyhättö Vernissa rapisee lii-
toksistaan, kun Vantaan musiikkiopiston huip-
pubändit esittävät monipuolista rockmusiikkia 
eri vuosikymmeniltä.

MAKSUTTOMAT KOPS-KONSERTIT
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Kuva VMO.
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SUOMEN KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN PÄÄHARJOITUKSET KEVÄTKAUDELLA 2020       A Y KOPS     

SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI
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SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI 
Helsinginkatu 58, Helsinki 
Ajankohtaiset tiedot: ooppera baletti.fi/paaharjoitukset,  
yleisotyo@opera.fi 

Tarjoamme vantaalaisille kouluille mahdollisuuden tulla joihinkin talon 
pääharjoituksiin yleisöksi.

Paikat avoimiin pääharjoituksiin jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
niin, että ensikertalaiset huomioidaan ensin. 

Ryhmän koko voi olla suurimmillaan kaksi luokkaa. Huomaathan, että 
ilmoittautuminen ei takaa paikkoja harjoituksiin.   

Avoimiin pääharjoituksiin ilmoittaudutaan sivulle oopperabaletti.fi/
paaharjoitukset tulevilla lomakkeilla annetun aikataulun mukaan. Avoi-
miin harjoituksiin hakeneet ryhmät saavat vahvistuksen pääsystään 
noin kahden – kolmen viikon kuluessa.

Kuva Unto Rautio.

https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/paaharjoitukset/
mailto:yleisotyo@opera.fi
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43

TAITEEN PERUSOPPILAITOKSET VANTAALLA

SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI 
Helsinginkatu 58, Helsinki 
Ajankohtaiset tiedot: ooppera baletti.fi/paaharjoitukset,  
yleisotyo@opera.fi 

Taiteen perusopetuslaitoksilta voi tilata koululle maksullisia taidetyöpajoja ja koulutuksia osana 
kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Listassa ovat mukana kaikki Vantaalla toimivat taiteen perusoppilaitokset.

ARKKITEHTUURI
LASTEN JA NUORTEN  
ARKKITEHTUURIKOULU ARKKI
info@arkki.net
arkki.net

KUVATAIDE
VANTAAN KUVATAIDEKOULU 
kuvataidekoulu@vantaa.fi
vantaa.fi/kuvataidekoulu

KÄSITYÖ
TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOI-
LUKOULU ETELÄ-SUOMI
toimisto@taitoetelasuomi.fi
taitoetelasuomi.fi

MUSIIKKI
VANTAAN MUSIIKKIOPISTO  
– VANDA MUSIKINSTITUT 
musiikkiopisto@vantaa.fi
vmo.fi

MUSIIKKIOPISTO BBG 
info@musiikkiopisto.fi
vantaanbbg.fi

ITÄ-VANTAAN MUSIIKKIKOULU/
SOIVAT MUSIKANTIT
musiikkikoulu@p inet.fi 
soivatmusikantit@suomi24.fi 
ivmk.fi

JAMKIDS MUSIIKKIKOULU 
info@jamkids.fi
jamkids.fi

KESKI-VANTAAN MUSIIKKI-
OPISTO
opisto@kevamo.com
kevamo.com

LYSTILEIKKI 
toimisto@lystileikki.fi
lystileikki.fi

MUSIIKKIKOULU DEMO 
asiakaspalvelu@musiikkikoulu-
demo.fi
musiikkikouludemo.fi

MUSIIKKIKOULU GROOVE 
info@musiikkikoulugroove.fi
musiikkikoulugroove.fi

MUSIIKKIOPISTO MUSAIIKKI 
musaiikki@musaiikki.fi
musaiikki.fi

MUSIIKKIOPISTO MUSIKE 
toimisto@musike.fi
musike.fi

UUDENMAAN SUZUKI-INSTITUUTTI 
sisko.hyvonen@uudenmaansuzuki- 
instituutti.fi
uudenmaansuzuki-instituutti.fi

SANATAIDE
VANTAAN SANATAIDEKOULU 
toimisto@sanataidekoulu.fi
sanataidekoulu.fi

SIRKUS 
TIKKURILAN TEATTERI- JA 
SIRKUSKOULU 
carita.valitalo@tikkurilanteatteri.fi
tikkurilanteatteri.fi

TANSSI  
BALETTIKOULU HARI 
taina.vaatainen@netti.fi
balettikouluhari.net

HELSINGIN TANSSIOPISTO 
hto@helsingintanssiopisto.fi
helsingintanssiopisto.fi

VANTAAN TANSSIOPISTO 
vto@vantaantanssiopisto.fi
vantaantanssiopisto.fi

TEATTERI
TIKKURILAN TEATTERI- JA 
SIRKUSKOULU 
carita.valitalo@tikkurilanteatteri.fi
tikkurilanteatteri.fi

https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/paaharjoitukset/
mailto:yleisotyo@opera.fi
mailto:info@arkki.net
http://www.arkki.net
mailto:kuvataidekoulu%40vantaa.fi?subject=
http://www.vantaa.fi/kuvataidekoulu
mailto:toimisto%40taitouusimaa.fi?subject=
http://www.taitouusimaa.fi
mailto:musiikkiopisto%40vantaa.fi?subject=
http://www.vmo.fi
mailto:info%40musiikkiopisto.fi?subject=
http://www.vantaanbbg.fi
mailto:musiikkikoulu%40p%20inet.fi?subject=
mailto:soivatmusikantit%40suomi24.fi?subject=
http://www.ivmk.fi
mailto:info%40jamkids.fi?subject=
http://www.jamkids.fi
mailto:opisto%40kevamo.com?subject=
http://www.kevamo.com
mailto:toimisto%40lystileikki.fi?subject=
http://www.lystileikki.fi
mailto:asiakaspalvelu%40musiikkikouludemo.fi?subject=
mailto:asiakaspalvelu%40musiikkikouludemo.fi?subject=
http://www.musiikkikouludemo.fi
mailto:info%40musiikkikoulugroove.fi?subject=
http://www.musiikkikoulugroove.fi
mailto:musaiikki%40musaiikki.fi?subject=
http://www.musaiikki.fi
mailto:toimisto%40musike.fi?subject=
http://www.musike.fi
mailto:sisko.hyvonen%40uudenmaansuzuki-instituutti.fi?subject=
mailto:sisko.hyvonen%40uudenmaansuzuki-instituutti.fi?subject=
http://www.uudenmaansuzuki-instituutti.fi
mailto:toimisto%40sanataidekoulu.fi?subject=
http://www.sanataidekoulu.fi
mailto:carita.valitalo%40tikkurilanteatteri.fi?subject=
http://www.tikkurilanteatteri.fi
mailto:taina.vaatainen%40netti.fi?subject=
http://www.balettikouluhari.net
mailto:hto%40helsingintanssiopisto.fi?subject=
http://www.helsingintanssiopisto.fi
mailto:vto%40vantaantanssiopisto.fi?subject=
http://www.vantaantanssiopisto.fi
mailto:carita.valitalo%40tikkurilanteatteri.fi?subject=
http://www.tikkurilanteatteri.fi


 

vantaa.fi/kulttuuri

Vantaan kulttuuripalvelut on Suomen  
lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.
Vanda kulturservice är medlem i  
Förbundet för barnkulturcenter i Finland.
lastenkulttuuri.fi

Seuraa kuulumisia:  

      vantaankulttuuri 

      Lastenkulttuurikeskus Pessi  

      Lastenkulttuurikeskus Toteemi

      @kulttuuria_vantaalla

      #kulttuuriavantaalla, #kulturivanda

http://www.vantaa.fi/kulttuuri
https://www.lastenkulttuuri.fi/
https://www.instagram.com/kulttuuria_vantaalla/?hl=en



