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kulttuuritahojen tarjoamat ohjelmistot myös 
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Ohjelmat on merkitty kohderyhmittäin:

      Esiopetus

      Alakoulu 

      Yläkoulu

      Lukio

      2.aste 

KOPS  Maksuton ohjelma kulttuurikasvatussuun-
nitelman mukaisille vuosiluokille

Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia.

Kaikki kulttuuriohjelmat toteutetaan kulloin-
kin voimassa olevien viranomaisten rajoitus-
ten ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Vantaan tapahtumakalenterista löytyvät
mm. eri esitykset ja konsertit:
tapahtumat.vantaa.fi

Julkaisija: Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut 
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Lastenkulttuurikeskus Pessi,  
Vernissakatu 4, 01300 Vantaa
040 843 6665, kops@vantaa.fi 
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Seuraa kuulumisia:

        lastenkulttuurikeskuspessi
        LastenkulttuurikeskusToteemi
        vantaankulttuuri
        
        @lastenkulttuurikeskus_pessi
        @lastenkulttuurikeskus_toteemi
        @kulttuuria_vantaalla 

Koulun kulttuurisyksy 2021-esite 
julkaistaan e-julkaisuna. 
Esite löytyy myös seuraavilta sivuilta:

Vantaan intra/Kulttuuripalveluiden intranet

Vantaa.fi/kouluille ja päiväkodeille
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Hyvä opettaja!

Koulun kulttuurisyksy 2021-esitteessä on mukana 
opetussuunnitelman kulttuurikasvatussuunnitelma. 
Tarjoamme kouluille mahdollisuuden rakentaa suunnitelman 
puitteissa kulttuuripolun, joka sisältää kattavasti Vantaalla 
toteutuvia kulttuuritapahtumia, taidetyöpajoja ja -projek-
teja sekä näyttelyitä. Kulttuurikasvatuksen tavoitteena on 
tehdä siitä koulun sisällä kaikkien juttu, sen tulisi olla läsnä 
arjessa ja helposti lähestyttävää!

Kulttuuritarjonnasta löytyy paljon eri vuosiluokille kohdennettua 
tarjontaa. Koulun kulttuuripolkuun suositeltu maksuton 
ohjelma eri taiteenlajeista perusopetukselle on merkitty 
KOPS-tunnuksella. Lukuvuoden teemoissa korostuvat kestävä 
kehitys ja ekologinen ajattelu. Lisäksi muut maksuttomat kult-
tuuripolkumahdollisuudet ovat listattu esitteeseen sekä paljon 
hyviä nettilinkkejä virtuaalisiin opetusmateriaaleihin sivulle 8. 

Toivomme opettajien soveltavan laadukasta ohjelmaa osana 
opetusta, sillä eri kulttuuritahot ovat ne teitä varten tuottaneet. 
Suurin osa taidetyöpajoista on maksuttomia ja mahdollista tilata 
omalle koululle ja eri oppiaineisiin integroituina. 

HSL-kuntien koululaisryhmien matkoista julkisissa liikenneväli-
neissä ei peritä maksua opetustoimelta, kun opettaja tekee 
oppilaittensa kanssa koulun retkiä HSL:n joukkoliikenteessä. 
Opettajalla pitää olla koulunsa kantakortti, ja matkoja voi tehdä 
lukuvuosien aikana arkisin klo 9–15. Tämä tarjoaa loistavan 
mahdollisuuden vierailla eri kulttuurikohteissa!

Iloisia elämyksiä ja vierailuita kulttuurin ja taidekasvatuk-
sen parissa Sinulle ja oppilaillesi!

Vantaan lasten ja nuorten kulttuuripalvelut
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KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA  
OSANA OPETUSSUUNNITELMAA

Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitel-
ma on osa paikallista opetussuunnitelmaa. 
Suunnitelman sisältöjä ja sille laadittua 
kulttuuripolkuohjelmistoa kehitetään ja 
organisoidaan yhteistyössä kulttuuripalve-
luiden ja perusopetuksen kanssa. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma Vantaan 
opetussuunnitelmassa (luku 5.5.):

Kulttuuripalveluiden taidelaitosten; Vantaan 
kaupunginmuseon ja taidemuseo Artsin, 
Lastenkulttuurikeskusten Pessin ja Toteemin, 
Kulttuuritalo Martinuksen sekä Vantaan 
kuvataidekoulun ja musiikkiopiston kouluille 
suunnatuissa kulttuuritarjonnoissa etsitään 
keinoja lasten ja nuorten identiteettien, 
kulttuurisen osaamisen ja yhteisöllisyyden 
vahvistamiseksi. Kulttuuripalveluiden tai-
depedagogiikalla vahvistetaan oppilaiden 
toimijuutta ja osallisuutta niin paikallisesti 
kuin globaalisti. 

Oppilaalle tarjotaan tasavertainen mahdol-
lisuus vähintään kolmeen eri taiteenlajeja 
soveltavaan kulttuurilliseen kokemukseen 
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, ilmiöpoh-
jaisuus, moniammatillisuus ja monilukutaito 
tarjoavat useita mahdollisuuksia sisällyttää 
taide ja kulttuuri koulun arkeen.

KOULUN KULTTUURIPOLUN LAATIMINEN

Koulu voi lukuvuoden alussa yhdessä 
kulttuuriyhdysopettajan kanssa laatia 
oman kulttuuripolkunsa suunnitelman 
mukaisesti. Suunnittelua helpottamaan ja 
toteutumisen arviointia varten on laadittu 
Koulun kulttuurisuunnitelmalomake (löytyy 
Intran kulttuurikasvatus-sivulta). Opettajat 
voivat sen avulla kirjata koulun kulttuuri-
kasvatuksen toteuttamisen tavoitteet ja 
sisällöt lukuvuodeksi. Opetussuunnitelman 
laaja-alaiset osaamisalueet on hyvä ottaa 
huomioon, ja se miten kulttuurikasvatusta 
voi koulussa toteuttaa integroimalla kult-
tuuri ja taidesisällöt eri oppiaineisiin.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyvä 
materiaali löytyy Vantaan Intrasta:

Vantaan Intra >> perusopetus >>
kulttuuripalvelut >> kulttuurikasvatus

Sivuilta löytyy myös 
Kulttuurikasvatusvinkit padlet-alusta.

LAAJA-ALAISET OSAAMISEN ALUEET

Kulttuuripolkua suunniteltaessa huomioi-
daan 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 ja KOPS-ohjel-
masta sijoittuu tähän)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
L4 Monilukutaito (taiteen ja tieteen 

välisyys)
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaami-

nen (eri virtuaaliset oppimisympäristöt, 
Heureka, Vantaan kirjastot)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestä-

vän tulevaisuuden rakentaminen (Vaikut-
tajapäivä, monikulttuuriset ja monitaitei-
set kestävän kehityksen taidepajat)

Kulttuurikasvatussuunnitelmassa osa tarjon-
nasta on maksutonta ja eri kulttuuritahojen 
kanssa toteutettua ohjelmaa. Edullista tar-
jontaa löytyy myös runsaasti. Taulukossa on 
koottu maksuttomia vierailukohteita ja 
vaihtoehtoja sekä oppimateriaalilinkkejä.
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Alla olevassa taulukossa on koottu maksuttomia vierailukohteita ja vaihtoehtoja 
sekä oppimateriaalilinkkejä.

JÄRJESTÄVÄ TAHO VUOSILUOKKA OHJELMA HINTA

KULTTUURIPALVELUT 
Kulttuuritahoilta ja laitoksilta tilattu 
ohjelma (KOPS)

KULTTUURIPALVELUT JA PERUSOPETUS

FESTIVAALIT
www.vantaa.fi/kulttuuri

esiopetus, 
1.–9.-luokat

4.-luokat

1.–9.-luokat 

Esitykset, työpajat / taideprojektit.
Tilauksesta kouluille. 

Itsenäisyysjuhlat Vantaan Energia Areena 
(ei järjestetä syksyllä 2021) 

Bravo! ja Hurraa! -festivaalit 
(maaliskuu 2022)

Tanssinviikot (huhtikuu 2022)

MAKSUTON 

MAKSUTON  
(bussikuljetukset kaikille)

MAKSUTON 

Tanssinviikkojen ohjelmisto 
maksullista.

KULTTUURIPALVELUT / 
LASTENKULTTUURIKESKUS PESSI JA 
TOTEEMI
www.vantaa.fi/lastenkulttuuri

esiopetus, 
1.–9.-luokat

esiopetus,  
1.–6.-luokat

Lastenkulttuurikeskus Pessin ja Totee-
min näyttelyiden oheisohjelmat. Pajat ja 
oheisohjelma räätälöidään näyttelyiden 
teemoihin. 

Valotaidepajat (erityisopetus ja valmista-
vat luokat)

MAKSUTON

kulttuurikasvatussuunnitelma

http://www.vantaa.fi/kulttuuri
http://www.vantaa.fi/lastenkulttuuri


KULTTUURIPALVELUT
www.taidetestaajat.fi

SUOMEN KANSALLISOOPPERA 
www.oopperabaletti.fi

8.-luokat

1.–9.-luokat

Taidetestaajat-hankkeen kohteet kaikille 
8.-luokille

Oopperan pääharjoitukset,
taideprojektit (koululaisoopperat)

MAKSUTON  
(sisältää kuljetukset)

MAKSUTON 

VALTAKUNNALLINEN KOULUJEN 
ELOKUVAVIIKKO
www.elokuvaviikko.fi

esiopetus,
1.–9.-luokat

Valtakunnallinen Koulujen elokuvaviikko 
koulussa 4.-10.10.2021.

MAKSUTON 
Elokuvat, oppimateriaali-
sisällöt eri oppiaineisiin, 
suoritetaan koulussa

VERNISSAN ANIMAATIOASEMA
https://kulttuuritehdasvernissa.fi/

4.–9.-luokat Animaatiotyöpajat MAKSUTON

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
www.vantaa.fi/kaupunginmuseo 

esiopetus
1.–9.-luokat

Näyttelyiden museopedagogiikka. Esillä 
olevaan näyttelyyn opastus ja työpajat. 
Arkeologien vierailut kouluissa. Ohjelmaa 
myös ruotsiksi.

MAKSUTON

VANTAAN TAIDEMUSEO
www.artsimuseo.com 

esiopetus, 
1.–9.-luokat

Näyttelyiden museopedagogiikka.  
Performanssitaide.  Esillä olevaan näytte-
lyyn opastus ja työpajat. Ohjelmaa myös 
ruotsiksi.

MAKSUTON

KULTTUURIPALVELUT 
www.vantaa.fi/lastenkulttuuri 

1.–9.-luokat Monikulttuuriset ja globaalikasvatuksen 
työpajat. Tilauksesta kouluille (kevät 
2022).

MAKSUTON
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KULTTUURITALO MARTINUS/ VANTAAN 
VIIHDEORKESTERI/ VANTAAN MUSIIK-
KIOPISTO
www.viihdeorkesteri.fi 

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO
www.vmo.fi 

1.–9.-luokat 

1.–9.-luokat 

Viihde- ja sinfoniaorkesterikonsertit 
Kulttuuritalo Martinuksessa. 

Kevät- ja syyskonsertti Kulttuuritalo 
Martinuksessa.

MAKSUTON

MAKSUTON

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
https://www.vantaanseurakunnat.fi/
verkkokirkko/laurentius

3.-luokat Tutustuminen kotiseutu- ja kulttuurihisto-
riaan Pyhän Laurin kirkossa ja sen ympä-
ristössä (syksyisin).

MAKSUTON

VANTAAN KIRJASTOT
 

KULTTUURIKASVATUSTA JA TAIDEPRO-
JEKTEJA TUKEVAT OPPIMATERIAALIT: 
Lukudiplomit: www.lukudiplomi.fi

1.–6.-luokat

7.–9.-luokat

Aineistovinkkaus, (3. luokat)
Syksyisin 1.-luokkien kampanja

Aineistovinkkaus (7. luokat)

MAKSUTON

SIRKUSPAKKI /
KULTTUURIPALVELUT

1.–6.-luokat Lainattava sirkusvälineistö ja menetelmä-
oppaat (ei kierrä syksyllä 2021)

MAKSUTON

• Tanssien läpi lukkarin – tanssin integroiminen eri oppiaineiden sisältöihin (suomi, ruotsi, englanti)

• Avaa ovet sadulle – sanataiteen soveltaminen (suomi)

• Tempo-orkesteriopas (suomi)

Taidekasvatuksen menetelmäoppaita tilauksesta:

Tilaukset ja lisätiedot: kops@vantaa.fi

kulttuurikasvatussuunnitelma

http://www.viihdeorkesteri.fi 
http://www.vmo.fi 
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Vantaan oma Intra-sivusto / Kulttuurikasvatussuunnitelma ja 
sen liitteet: https://bit.ly/kulttuurikasvatusintra 

Tapahtumien Vantaa -sivusto ja tapahtumakalenteri:  
https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI
 
Kulttuurikohteet Vantaalla:  
http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuria_vantaalla
 
Osallisuus, lapset ja nuoret ympäristön rakentajina:  
http://https://bit.ly/ympäristönrakentajina
 
Verkkomateriaaleihin on koottu lastenkulttuurin oppimateri-
aaleja kasvatustyön tueksi eri taiteenlajeista. Aineistoilla voi 
täydentää kulttuurikasvatus-suunnitelmatyötä:  
http://www.lastenkulttuuri.fi/verkkomateriaalit/
 
Opetushallituksen opettajien verkkopalvelu: www.edu.fi
 
Valtakunnalliset kulttuurikasvatussuunnitelmasivut:  
www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Taidemenetelmien oppaat, eri taidelajit: 
www.lastenkulttuuri.fi 

Eri kulttuurien juhlat:  
http://www.juhlakalenteri.fi/etusivu/

Lukudiplomit: www.lukudiplomi.fi

Taidetestaajat-hanke: www.taidetestaajat.fi 

Elokuvakasvatuksen tueksi:  
www.elokuvaviikko.fi,  http://elokuvapolku.kavi.fi/

Tulevaisuuskoulu: https://tulevaisuuskoulu.fi/

Oppimateriaaleja kootusti eri taidelajeista ja museoista sekä 
kulttuurikohteista pääkaupunkiseudulla: www.kultus.fi 

MAPPA.fi – Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, 
Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämänta-
van materiaalipankki: https://mappa.fi/fi/reput

Kulttuurin vuosikello, taide ja luovuus:  
http://kulttuurinvuosikello.fi/

Maailmankoulun globaalikasvatuksen materiaalit:  
https://maailmankoulu.fi/

Unicef, kouluvierailut ja ihmisoikeus- ja globaalikasvatusmateriaalit: 
https://www.unicef.fi/koulut/pyyda-vierailijaa/
https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusma-
teriaalit/

KULTTUURIKASVATUSTA JA TAIDEPROJEKTEJA TUKEVAT OPPIMATERIAALIT JA PALVELUT 
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ARKKITEHTUURI

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki
info@arkki.net
www.arkki.net

KUVATAIDE

Vantaan kuvataidekoulu
kuvataidekoulu@vantaa.fi
www.vantaa.fi/kuvataidekoulu

KÄSITYÖ

Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi
toimisto@taitoetelasuomi.fi
www.taitoetelasuomi.fi

MUSIIKKI

Vantaan musiikkiopisto – Vanda musikinstitut
musiikkiopisto@vantaa.fi
www.vmo.fi

Musiikkiopisto BBG
info@musiikkiopisto.fi
www.vantaanbbg.fi

Itä-Vantaan musiikkikoulu|Soivat Musikantit
musiikkikoulu@pp.inet.fi 
soivatmusikantit@suomi24.fi 
www.ivmk.fi

Jamkids Musiikkikoulu 
info@jamkids.fi
www.jamkids.fi

Keski-Vantaan Musiikkiopisto 
opisto@kevamo.com
www.kevamo.com

Lystileikki 
toimisto@lystileikki.fi
www.lystileikki.fi

Musiikkikoulu Demo 
asiakaspalvelu@musiikkikouludemo.fi
www.musiikkikouludemo.fi

Musiikkikoulu Groove 
info@musiikkikoulugroove.fi
www.musiikkikoulugroove.fi

Musiikkiopisto Musaiikki 
musaiikki@musaiikki.fi
www.musaiikki.fi

Länsi-Vantaan musiikkiopisto
toimisto@lvmo.fi
www.lvmo.fi

Uudenmaan Suzuki-Instituutti 
sisko.hyvonen@uudenmaansuzuki-instituutti.
fi
www.uudenmaansuzuki-instituutti.fi

SANATAIDE

Vantaan sanataidekoulu 
toimisto@sanataidekoulu.fi
www.sanataidekoulu.fi

SIRKUS

Tikkurilan teatteri- ja Sirkuskoulu 
carita.valitalo@tikkurilanteatteri.fi
www.tikkurilanteatteri.fi

TANSSI

Balettikoulu Hari 
taina.vaatainen@netti.fi
www.balettikouluhari.net

Helsingin Tanssiopisto 
hto@helsingintanssiopisto.fi
www.helsingintanssiopisto.fi

Vantaan Tanssiopisto 
vto@vantaantanssiopisto.fi
www.vantaantanssiopisto.fi

TEATTERI

Tikkurilan teatteri- ja Sirkuskoulu 
carita.valitalo@tikkurilanteatteri.fi
www.tikkurilanteatteri.fi

Taiteen perusoppilaitoksilta voi tilata koululle maksullisia taidetyöpajoja ja koulutuksia osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa. 
Listassa ovat mukana kaikki Vantaalla toimivat taiteen perusoppilaitokset.
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Improvisaatiota ammatilliseen 
vuorovaikutukseen 
-intensiivikurssi

3 kertaa, 12 oppituntia
– peruskoulun ja lukion opettajat

ti 31.8, ke 1.9. ja to 2.9 klo 14-17

Vantaan opistotalo, Luokka 169, 
Tikkurila

Kurssimaksu 32 €
 
Improvisaatioharjoittelu tarjoaa osallistujil-
le oivalluksia omista toiminta- ja ajatteluta-
voista ja rakentavasta vuorovaikutuksesta. 
Kurssi sopii mm. opettajille, jotka haluavat 
vahvistaa intuitiota ja riskinottokykyä, 
kasvattaa epävarmuuden sietokykyä tai 
varmuutta vuorovaikutukseen. Kurssilta 
saa välineitä ammatillisen vuorovaikutuk-
sen tueksi.

Ilmoittautuminen: ke 11.8.2021 
klo 13 alkaen: https://ilmonet.fi

Kuva Juho Nikkilä

Kulttuuriyhdysopettajien 
syystapaaminen 

ke 15.9. klo 14–16.30 

Lastenkulttuurikeskus Pessi Koskikeskus, 

Vernissakatu 4, Tikkurila

Tervetuloa tutustumaan uuteen Lastenkult-
tuurikeskus Pessiin ja tapaamaan kulttuuri-
tahoja. Tapaamisessa saat tietoa kulttuuri-
yhdysopettajana toimimisesta sekä kouluille 
suunnatuista kulttuuriohjelmista. 

14.00–14.30 Kahvitarjoilu ja 
kulttuuritahojen infopöydät

14.30–14.45  Lasten ja nuorten kulttuuripal-
velut Vantaalla, Kaisa Kettunen

14.45–15.15  Tanssiteatteri Raatikko, 
teatterinjohtaja Marja Korhola

15.15–15.45  Tiedekeskus Heureka, 
markkinointisuunnittelija Elina Vesanen

15.50–16.15  Mistä nyt tuulee? -näyttelyyn 
tutustuminen ja opastus, Galleria Pessi

16.15–16.30  Vapaata keskustelua, palaute, 
Galleria Pessi

Tarjoilun johdosta ilmoittautumiset 

8.9.mennessä: kops@vantaa.fi

TAIDE, ELÄMÄ, FILOSOFIA 
-luento ja keskustelusarja

Galleria K, Asematie 7, Tikkurila

MODERNISMI – UUDET TAIDEMUODOT

Syksyn luentosarja sukeltaa 1900-luvun 
länsimaiseen modernismiin. Pohdimme esi-
merkkien kautta aikansa taiteen suhdetta 
yhteiskuntaan sekä sitä, miten moder-
nistit ovat vaikuttaneet nykytaiteeseen. 
Luennoitsija: taidehistorioitsija, FM, Maria 
Ollikainen.

ke 22.9. klo 18–19.30 
Modernismin alkuaskelia

ke 29.9. klo 18–19.30 
Abstraktismi ja avantgarde

ke 20.10. klo 18–19.30 
Uusi maalaustaide ja eksistentialismi

ke 27.10. klo 18–19.30 
Pop-taide ja sen perilliset

ke 17.11. klo 18–19.30 
Uudet taiteen muodot

Vapaa pääsy! Pakolliset ilmoittautumiset: 
arja.keranen@vantaa.fi

Lisätietoa
Järjestäjä Vantaan kulttuuripalvelut10

koulutusta opettajille

Vantaan aikuisopisto
Lummetie 5, 01300 Vantaa

09 83924342
 www.vantaanaikuisopisto.fi
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Koulutuksen hinta on 70 €, 
sisältäen päivän ohjelman, kahvi- ja ruoka-
tarjoilun sekä lipun illan esitykseen. 
Koulutus on VESO-kelpoinen. 

Ilmoittautumiset 21.9.2021 mennessä 
osoitteessa:  
http://oopperabaletti.fi/taiteenteemapaiva
(Taiteen teemapäivän sivu, jolta löytyy kohta 
”Ilmoittautuminen”)

Lisätietoja:  
Tuula Jukola-Nuorteva 09 4030 2516

Tarinasta koreografiaksi 
-Taiteen teemapäivä liikuntaa ja 
tanssia opettaville opettajille

la 9.10.2021

Suomen kansallisooppera ja baletti, 
Helsinginkatu 58

13.00  Ilmoittautuminen

13.15  Yleisötyön kaudella 2021-22, 
 vastaava tuottaja Tuula 
              Jukola-Nuorteva

14.00     Johdatus illan teokseen ja baletin 

liikekieleen, baletin tuotantosuun-
nittelija Jutta Mustakallio

15.00 Lounas

15.45  Työpaja: Tarina liikkeen innoitta-

jana, koreografi ja tanssija Teemu 

Tainio

18.00  Palautteet ja päivän päätös

18.15  Iltakahvi 

19.00  Balettiesitys: Spartacus

Osallistujien määrästä riippuen päivän 
sisäiset aikataulu- ja 
ryhmämuutokset mahdollisia.

SIRKUS MAGENTA 
Koulutukset opettajille

Sosiaalisen sirkuksen yhdistys Sirkus 
Magenta järjestää opettajille hauskoja, 
toiminnallisia koulutuksia, jotka sopivat 
myös virkistyspäiväksi. Aiheina voivat 
olla mm. eri kulttuureista tulevien ja 
erityisoppilaiden tukeminen soveltavan 
sirkuksen menetelmien avulla. Työväli-
neinä käytämme sirkusta, liikuntaleik-
kejä ja ilmaisuharjoitteita. Koulutukset 
räätälöidään toiveiden mukaan. 
Etätoteutus mahdollista. 

Sirkustyöpajat oppilaille 
koulupäivän aikana

Hauskat sirkustyöpajat koko luokalle! 
Sirkus Magentan työpajoissa tutustu-
taan eri sirkuslajeihin, leikitään ja har-
joitellaan esiintymistä. Sirkus Magenta 
on sosiaalisen sirkuksen yhdistys, jonka 
työpajat sopivat hyvin myös erityisluo-
kille ja ei-suomenkielisille oppilaille. 

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

Improvisaatiota ammatilliseen 
vuorovaikutukseen 
-intensiivikurssi

3 kertaa, 12 oppituntia
– peruskoulun ja lukion opettajat

ti 31.8, ke 1.9. ja to 2.9 klo 14-17

Vantaan opistotalo, Luokka 169, 
Tikkurila

Kurssimaksu 32 €
 
Improvisaatioharjoittelu tarjoaa osallistujil-
le oivalluksia omista toiminta- ja ajatteluta-
voista ja rakentavasta vuorovaikutuksesta. 
Kurssi sopii mm. opettajille, jotka haluavat 
vahvistaa intuitiota ja riskinottokykyä, 
kasvattaa epävarmuuden sietokykyä tai 
varmuutta vuorovaikutukseen. Kurssilta 
saa välineitä ammatillisen vuorovaikutuk-
sen tueksi.

Ilmoittautuminen: ke 11.8.2021 
klo 13 alkaen: https://ilmonet.fi

Kuva Juho Nikkilä

Kulttuuriyhdysopettajien 
syystapaaminen 

ke 15.9. klo 14–16.30 

Lastenkulttuurikeskus Pessi Koskikeskus, 

Vernissakatu 4, Tikkurila

Tervetuloa tutustumaan uuteen Lastenkult-
tuurikeskus Pessiin ja tapaamaan kulttuuri-
tahoja. Tapaamisessa saat tietoa kulttuuri-
yhdysopettajana toimimisesta sekä kouluille 
suunnatuista kulttuuriohjelmista. 

14.00–14.30 Kahvitarjoilu ja 
kulttuuritahojen infopöydät

14.30–14.45  Lasten ja nuorten kulttuuripal-
velut Vantaalla, Kaisa Kettunen

14.45–15.15  Tanssiteatteri Raatikko, 
teatterinjohtaja Marja Korhola

15.15–15.45  Tiedekeskus Heureka, 
markkinointisuunnittelija Elina Vesanen

15.50–16.15  Mistä nyt tuulee? -näyttelyyn 
tutustuminen ja opastus, Galleria Pessi

16.15–16.30  Vapaata keskustelua, palaute, 
Galleria Pessi

Tarjoilun johdosta ilmoittautumiset 

8.9.mennessä: kops@vantaa.fi
Kuva Sirkus Magenta
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Kurkista käsityömatkalaukkuun 
-työpaja   

 (3.–6.-lk)  KOPS
  90 min | Maksuton
Työpaja järjestetään opastetusti koululla 
tai omatoimisesti videoaineiston välityk-
sellä.

Live-työpajassa tutkitaan oppaan kans-
sa keskustellen ja kokeillen matkalaukun 
käsityöesineistöä ja työvälineitä. Samalla 
tulee tutuksi kestävä käsityö ja Vantaan 
paikallishistoriaa. Työpajan toisella tunnilla 
tehdään painolaatta ja pieni kankaanpai-
nantatyö. Varaukset: info@db-saatio.fi, 
jätäthän yhteystiedoissa myös puhelinnu-
merosi. Tiedustelut: 050 546 7401

Omatoimisesti voi tutustua videoon Käsi-
työmuistoja matkalaukussa ja sen jälkeen 
kokeilla kankaanpainantaa ohjevideoiden 
avulla. Nämä löytyvät säätiön kotisivuilta 
www.db-saatio.fi

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

Dagny Bäckström (1918–2007) oli innokas 
vantaalainen käsityön harrastaja, jonka 
kokoelman ja elämänkaaren innoittamana 
käsityömatkalaukku on koottu. Säätiö yllä-
pitää käsityöperintöä, edistää vantaalaista 
käsityökulttuuria ja kädentaitoja.

Tilaa rakennustutkijan esitys koulullesi!

Vantaa – maaseudusta kaupungiksi

 (KOPS)    
 45 min | Maksuton

Esikaupungistumisen ja lähiöitymisen 
historiaa käsitellään oppitunnilla asema-
kaavoituksen historian, eri aikakausien ra-
kennustyyppien ja koulun oman lähialueen 
rakennuskantaan tutustumisen kautta. 
Oppitunneilla pohditaan, minkälainen ra-
kennuskanta on arvokasta ja miten historia 
näkyy rakennuksista.

Lisätiedustelut ja varaukset: 
susanna.paavola@vantaa.fi

Kotiseudun historiatunnit kouluilla

 (4.–6.-lk.) KOPS
 45 min | Maksuton

Ajankohta sovitaan tarkemmin varauksen 
yhteydessä.

Kutsu vantaalainen arkeologi koululle 
kertomaan pitäjän varhaisvaiheista, esi-
historiasta ja arkeologisista menetelmistä. 
Vantaalla on suoritettu lukuisia esihistorian 
ja keskiajan arkeologisia kaivauksia. Alueen 
esihistoria ja historian varhaisvaiheet 
tunnetaan hyvin. Keskiajan maaseudun 
tutkimuksessa Vantaa on ollut viime vuosi-
na edelläkävijä. 
Katso YouTubesta: Arkeologi Andreas ja 
Vantaan keskiaika

Varaukset: andreas.koivisto@vantaa.fi
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Aikamatka keskiaikaan -
rooliopastus

 (1.–2.-lk.) KOPS  
 n. 50 min | Maksuton

Max 25 oppilasta. Kierros toteutetaan ulkona.

Helsingin pitäjän kirkonkylä, Kirkkotie 45 
  
Rooliopastuksella tutustutaan kotiseutuun ja paikkakunnan omalei-
maiseen historiaan sekä kulttuuriin. Vantaan juuret löytyvät syvältä 
keskiajalta. Aikamatka keskiaikaan toteutetaan aidossa keskiaikaisessa 
miljöössä, Pyhän Laurin kirkon ja pappilan ympäristössä, Helsingin pitä-
jän kirkonkylässä. Opastuksella keskiaikaiseen asuun pukeutunut opas, 
nimismiehen vaimo Sigrid kertoo, kuinka keskiajalla elettiin lähellä luon-
toa. Mitä lapset puuhasivat ja miltä kylässä näytti satoja vuosia sitten. 

Järjestäjä: Vantaa-Seura ry. 
Varaukset: riina.koivisto@vantaaseura.fi 
tai 050 443 4040 

Historiallinen kirkonkylä 
– opastus ulkona tai etänä

 
  n. 45 min |  max 30 oppilasta
Hinta: 65 € /ryhmä.
Lähtöpaikan osoite: Helsingin pitäjän kirkonkylä, 
Kirkkotie 45

Kierros toteutetaan ulkona, tilattavissa keväällä 
ja syksyllä. Kierros voidaan toteuttaa myös etä-
nä ja valokuvaesityksenä.
 
Kierroksella tutustutaan pääkaupunkiseudun 
vanhaan keskukseen, harvinaisen hyvin säilynee-
seen ja suojeltuun kyläkokonaisuuteen, sen his-
toriaan ja rakennuskulttuuriin. Kierros räätälöi-
dään toiveiden ja ikätason mukaan. Kierroksella 
voidaan keskittyä esim. keskiaikaan, kivikirkkoon, 
hautausmaahan, suurvalta-aikaan tai vuosiin 
1917–1918. 

Järjestäjä: Vantaa-Seura ry. 
Varaukset: riina.koivisto@vantaaseura.fi
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Taidetyöpajoja on tarjolla eri taiteenlajeista ja ne ovat 
kestoltaan yhden kerran tutustumisia tai taideprojekteja. Pajat 
ovat osallistuville luokille maksuttomia (ellei toisin mainita) ja ne 
ovat suunnattu kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisille 
luokka-asteille osana kulttuuripolkua. 

Pajoista suurin osa toteutetaan tilauksesta koulun tiloissa.

HUOM! 

ILMOITTAUTUMINEN TAIDEPAJOIHIN ALKAA
to 12.8.2021 klo 8

Työpajoja on rajallinen määrä ja sama luokka voi saada 

ainoastaan yhden pajan lukuvuoden aikana.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: kops@vantaa.fi
(ellei toisin mainita)

Ilmoittautumisessa oltava seuraavat tiedot: 

Työpajan nimi, koulu, luokka-aste ja oppilasmäärä 

 sekä opettajan yhteystiedot 

(puhelinnumero + sähköposti)
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Tanssileikki -työpaja

(1.–3.-lk.) KOPS            
 45 min | Maksuton

Työpaja on tilattavissa 20.9.–3.12. 
Minimitilaus 2 pajaa samana päivänä. 
Toteutetaan koulun liikuntatilassa.

Työpaja on hauska liikunnallinen, elämyk-
sellinen sekä leikkisä tapa löytää uusia 
taitoja, haastaa omia rajojaan ja kehit-
tää motoriikkaa. Tutustumme myös mm. 
katutanssiin, nykytanssiin, sekä improvi-
saatioon. Tavoitteena on tukea oppilaan 
luovuutta ja rohkaisua ilmaista itseään, 
sekä antaa oppilaalle mahdollisuus tutkia 
erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa 
tanssin ja liikkeen kautta. Opetuskielet: 
suomi, englanti, venäjä tai espanja. 
Tanssinopettaja Vera Lapitskaya.

Inklusiivinen tanssityöpaja

(erityisopetus) KOPS            
 45 min | Maksuton

Minimitilaus 2 pajaa samana päivänä. 
Toteutetaan koulun liikuntatilassa.

Paja on ensisijaisesti suunnattu lapsille, 
jotka tarvitsevat erityistä tukea. Työpajan 
aikana lapset tutustuvat tanssin maail-

maan liikkeen, musiikin ja leikkien kautta. 
Tanssiharjoitukset vahvistavat lasten liikku-
misen taitoja ja laajentavat ilmaisumahdol-
lisuuksia. Työpaja pohjautuu tanssitaiteilija 
Alito Alessin kehittämään Danceability-in-
tegraatiotanssimenetelmään, joka tarjoaa 
kaikenlaisille ihmisille mahdollisuuden 
liikeilmaisuun. Ohjaajana toimii Vera La-
pitskaya, sertifioitu DanceAbility-opettaja.

 

Ilmiöitä tanssien  
-liike- ja tanssityöpaja  

 (1.–3.-lk. sekä erityisopetus ja valmista-
vat luokat) KOPS

 3 x 45 min | Maksuton
Min 2 ryhmää peräkkäin, max n. 25 oppi-
lasta /ryhmä 

Pajat toteutetaan koulun liikuntasalissa. 
Osallistuvat ryhmät aikataulutetaan 
samalle päivälle!

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

Kestävä sirkus -työpaja

(1.–3.-lk.) KOPS 
 3 x 90 min | Maksuton

Pajat toteutetaan koulun liikuntasalissa tai 
Kulttuuritehdas Vernissalla.

Miten lippalakki, tuoli ja villasukka liittyvät sir-
kukseen? Millä kaikilla tavoin sirkus voi näyt-
täytyä ympäristössäsi? Työpajoissa pohdimme 
kestävää kehitystä ja käytämme erilaisia arjes-
ta tuttuja esineitä sirkuksen maailmaan tutus-
tuttaessa. Sirkusleikkien kautta harjoittelemme 
ja vahvistamme oppilaiden tunne- ja vuoro-
vaikutustaitoja. Sirkus kehittää sekä itsenäisen 
työskentelyn että ryhmässä toimimisen taitoja. 
Toteutus Tikkurilan Teatteri.

Tunnesankari -työpaja

(1.–3.-lk.) KOPS 
 3 x 90 min | Maksuton

Pajat toteutetaan koulun liikuntasalissa tai 
Kulttuuritehdas Vernissalla.

Teatterin ja sirkuksen kautta harjoittelemme ja 
vahvistamme oppilaiden tunne- ja vuorovaiku-
tustaitoja. Jokainen oppii tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja ymmärtämään moninaisuu-
den tärkeyden. Empatiakyky itseä ja muita 
kohtaan vahvistuu. Meistä jokainen voi olla 
tunnesankari!  Toteutus Tikkurilan Teatteri.

Kuva Elina Kral
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Kuva  Vera Lapitskaya

Tanssiteatteri Raatikko

Moonika Mekaniks 
-tanssipaja 

 (1.–2.-lk.) KOPS
 40 min  | Maksuton

Max 25 lasta / paja.
Toteutetaan koulun liikuntatilassa. 
Ajankohdat sovitaan erikseen.  

Moonika Mekaniks on robotti aivan 
verraton. Mutta Moonika sydämensä 
kadottanut on.Mihin sellainen voi 
hävitä, onko se piilossa Moonikan 
sisällä? 

Työpaja-esityksen inspiraationa toimivat 
mekaaniset lelut sekä pienten keksintöjen 
ihmeellinen maailma. Tanssiva robotti-
hahmo kuljettaa osallistujat läpi hauskan 
tarinan. Osallistujat innostetaan 
liikkumaan monipuolisesti leikin, ilon 
ja oman oivalluksen kautta. 

Varaukset: raatikko@raatikko.fi 

09 8732306

MOVE IT! 
-liike- ja tanssivideoprojekti 

 (6.-lk.),  (joustava perusopetus) KOPS
 5 x 90 min | Maksuton

Toteutetaan tilauksesta koululla.

Työpajassa opetellaan tanssivideon ku-
vaamista. Työpajassa kuvataan minuutin 
mittaisia tanssivideoita, jotka ladataan 
omalle YouTube-kanavalle. Videot kuvataan 
koulun tabletilla tai omalla puhelimella. 
Myös internet-yhteys tarvitaan. Lisäksi 
oppilailla on oltava kuvausluvat. Työpajan 
ohjaajana on Beniamino Borghi. Opetus-
kielenä on englanti. 

Varaukset: raatikko@raatikko.fi, 
09 8732306

Moonika Mekaniks -tanssipaja 
vierailulla 
Lastenkulttuurikeskus Toteemissa
Myyrmäentie 6

ma 8.11. klo 9 ja 10.30

 (1.–2.-lk.) KOPS | Maksuton

 Ilmoittautumiset: kulttuuriliput.vantaa.fi
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Virtuaalivierailu 
Kierrätyskeskukseen

 (3.–6.-lk.),  KOPS 
 45 min

Etäoppitunti videopuheluna 
(max 30 oppilasta)

Vierailukäynnin aikana kierrämme kuvien 
ja videoiden avulla kierrätyskeskuksessa. 
Oppilaat pääsevät myös tekemään pieniä 
tehtäviä kuten kuvahaasteita, hinnoittele-
maan kirjoja ja miettimään mitä kierrätys-
kelpoista omasta kaapista löytyisi. 

 Varaukset tästä

Kiertotalouden sankarit 
– tapaus kännykkä

 (3.–6.-lk.)  KOPS
 45 min

Paikka: koulun piha. Minimitilaus 3 ryhmää 
peräkkäin. Max 30 oppilasta 

Tunnilla tutustutaan kiertotalouden 
periaatteisiin käyttämällä kännykkää esi-
merkkinä: Tunnilla pelataan leikkimielistä 
kännykkätehtailijahippaa, jossa oppilaat 
muutetaan kännykässä käytettäviksi raa-
ka-aineiksi. Sen jälkeen käydään luovuutta 
testaavan matikkapelin avulla pienryh-
missä läpi sitä, miten kännykän elinikää 
voisi pidentää. Lopuksi ratkeaa viisauden 
lähteestä koko luokan yhteistyöllä ongit-
tava arvoitus, joka auttaa säästämään 
luonnonvaroja. Tehtäviin tarvitaan koko 
luokan panosta, joten ohjelma lisää myös 
ryhmähenkeä.

Varaukset tästä

Luonnonystävän joulupolku 

 (1.–2.-lk.) KOPS 
 45 min

Ryhmän koko max 25 oppilasta    
Paikka: Koulun piha tai lähiympäristö kuten 
metsä. Minimitilaus 3 ryhmää peräkkäin.

Joulupolulla seikkaillaan lähimetsässä tai 
koulun pihalla ja etsitään sieltä käsinukke-
hahmoja. Oppilaat ratkovat niiden antamia 
jouluun ja kiertotalouteen liittyviä tehtäviä. 
Samalla kerätään vihjekuvia, jotka auttavat 
ratkaisemaan joululahjoihin liittyvän 
arvoituksen.
Varaukset:  
koulutus@kierratyskeskus.fi, 0400 348 100
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Nukketeatterityöpaja 

(erityisopetus ja valmistavat luokat) 
KOPS 

 3x 45 min | Maksuton
Max 10 oppilasta /ryhmä  

Rakennetaan kierrätysmateriaaleja hyö-
dyntäen omat teatterinuket, ja tehdään 
pieniä yhteisiä esityksiä! Teemana voivat 
olla esimerkiksi kadonneiden hattujen ja 
sormikkaiden salaiset seikkailut, voimaeläi-
met, Itämeren asukkaat. 

Ohjaaja Maria-Elina Koivula on vantaa-
lainen nukketeatteritaiteilija, kuvataide-
opettaja ja taideterapeuttisten ryhmien 
ohjaaja.

Valotaidepajat

 (erityisopetus ja valmistavat luokat) KOPS   
 45 min | max 12 oppilasta | Maksuton

pe 12.11. klo 9, 10, 11.15 ja 12.15

Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Vernissakatu 4, Koskikeskus

Valotyöpajoissa jokainen osallistuja pääsee 
itsenäisesti tekemään valotaidetta. 
Paja koostuu varjoasetelmista ja valomaalaa-
misesta. Varjoasetelmissa tehdään led-avai-
menperillä varjokuvioita pienoisnäyttämölle. 
Valomaalaamisessa jokainen pääsee piirtämään 
valaisimilla valojuovia, jotka projisoidaan 
seinälle.  Huom! Pyörätuoli ei ole pajassa este 
vaan mahdollisuus! 
Taideohjaaja Jukka Laine. 
Lisätietoja: www.valopaja.com

KeKe-leikkejä      

 (1.–3.-lk.) KOPS
 45 min | Maksuton

Leikkityöpajan teemana on kestävä kehi-
tys. Koko luokka oppivat kokonaan uuden 
leikin sekä perinteisen leikin, josta Perinne-
leikkien leikki-innovaattori on muokannut 
kestävä kehitys teemaisen. 

Leikki on yhdessä tekemistä, liikkumista 
ja uuden oppimista tai vanhan osaamisen 
vahvistamista. Kiitokseksi ja muistoksi luok-
ka saa Perinneleikit ry:n metsäleikkikortit. 

Perinneleikit ry kannustaa ulkona leikki-
miseen, mutta koulun toiveesta voidaan 
leikkiä myös salissa. 

Ohjaajina Perinneleikit ry:n leikittäjät.

Kuva  Elina Kral
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Perinnesoitinten 
maailmankartta

 (4.–6.-lk.) KOPS 
 45 min | Maksuton

 Toteutetaan tilauksesta koululla. Yksi 
luokka / paja

”Musiikillinen maailmakartta-kokonaisuu-
den perinnesoittimiin keskittyvässä osassa 
luokka piirtää omaan maailmankarttapoh-
jaansa erilaisia musiikin tekemisen tapoja 
eri puolilta maailmaa. Missä päin soitetaan 
simpukoita, mistä löytyy eniten metalli-
soittimia, missä on käytössä soittokaaret? 
Ohjaajalla on mukana instrumentteja, jos 
vaikka mistä, ja kaikkia luokka pääsee 
myös itse kokeilemaan. 

Toteutus: Kulttuuriosuuskunta Uulu

Video-/tubepaja 

 (5.–6.-lk.)  KOPS
 90 min | Maksuton

Pajan voi toteuttaa myös etänä! 

Videoideoita sekä konkreettista toteutta-
misapua luokan yhteisen videoprojektin 
toteuttamiseen valtakunnallisella Koulujen 
elokuvaviikolla 4.–10.10.2021. Paja tarjoaa 

pikakurssin helpon videokuvauksen ja 
editointiäppien käyttöön (esim. imovie, stop 
motion, VN video) sekä  tietoiskun Youtuben 
tarjoamista ideoista videoiden tekoon kou-
lussa. Pajan voi ryhmän ohjaajan kanssa 
yhdessä sovitusti liittää luokassa juuri 
käsiteltyyn oppiainekokonaisuuteen. 
Taideohjaajana luokanopettaja / media-
kasvattaja Mervi Maatela.
 

Olipa kerran -kestävän 
kehityksen taideprojekti

 (4.–6.-lk.) KOPS
 5 x 90 min | Maksuton

Kerran viikossa. Työpajan sisältö vaihtuu 
joka viikko.

Olipa kerran on opetuksellinen kokonai-
suus, joka pitää sisällään luovan ajattelun 
ja kuvallisen ilmaisun kehittämistä, ympä-
ristökasvatusta ja tulevaisuusajattelua tari-
nankerronnan avulla. Keskeisessä osassa
opetusta on syy-seuraussuhteiden hah-
mottaminen ja luova itseilmaisu. Työpajois-
sa pysytään saman kokonaisuuden sisällä 
luoden fiktiivisen maailman/kaupungin. 

Ohjelma:

Viikko 1. Minun tarinani. Oman hahmon 
rakentaminen ja OKSA-fiktiiviseen kaupun-
kiin tutustuminen. 
Viikko 2. OKSA. Kaupungin suunnittelu: 
miten rakennetaan luontoa kunnioittaen?
Viikko 3. Yhdessä. Yhteistyö ja viestintätai-
dot (syy-seuraussuhteet, tunteet)
Viikko 4. Luova laboratorio. Luova ongel-
manratkaisukyky (ihminen, teknologia, 
luonto) 
Viikko 5. Minä ja Knowla-robotti. Ihmisen 
ja koneen erot, vahvuudet/heikkoudet. 
Tulevaisuuden yhteiselo koneiden kanssa.

Tuotanto Manual Productions. 
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Puhuva pää
– robotiikkaa, ohjelmointia, 
luovuutta ja mediataitoja yli 
oppiainerajojen

 (6.-lk.)   (7. & 9.-lk.) KOPS 
 90 min | Maksuton

Tiedekeskus Heureka, 
Tiedepuisto 1

Max 24 oppilasta/työpaja. 
Kielet suomi, ruotsi ja englanti. 
Sisältää pääsyn Heurekan näyttelyihin.  

Puhuva pää yhdistää robotiikkaa, oh-
jelmointia, luovuutta ja mediataitoja yli 
oppiainerajojen. Työpajassa oppilaat 
tutustuvat robotiikkaan ja tekstipohjaiseen 
Arduino-ohjelmointiin. Oppilaat ohjelmoivat 
Puhuva pää -robotin silmien väriä ja leuan 
liikettä, sekä kokoavat robotille pään ja 
vartalon. Lisäksi oppilaat äänittävät oman 
uutispätkän. Ohjelma kehittää oppilaiden 
mediataitoja, tukee teknologia- ja luovuus-
kasvatusta sekä kannustaa vuorovaikutuk-
seen. Työpajaan liittyy koululla toteutettava 
ennakkotehtävä.

Rajallinen määrä maksuttomasti!

Tehdään kirjatraileri

 (7.–9.-lk.) KOPS
 3 x 90 min | Maksuton

Kirjatrailerin teko on hauskaa ja luovaa yh-
dessä työskentelyä. Tällä kurssilla oppilaat 
saavat välineet erilaiseen kirjaesittelyyn. 
Työskentely tapahtuu pienryhmissä. Kirja, 
josta traileri tehdään, tulee olla luettuna 
ennen pajan aloitusta. Trailerin kuvaami-
seen käytettävät laitteina joko koulun omat 
tabletit tai älypuhelin. Toteutus Vantaan 
Sanataidekoulu

Toiminnallinen runotunti  

 (5.–6.-lk.) KOPS
 2 x 45 min | Maksuton

Toiminnallisilla runotunneilla tutustumme 
lastenrunouteen kuuntelemalla ja itse 
tekemällä. Oppilaat pääsevät saksimaan 
olemassa olevista teksteistä uusia, kuvitta-
maan ja esittämään runoja sekä maistele-
maan erilaisia runotyyppejä. Kahden työ-
pajan kokonaisuus sisältää teosvinkkejä, 
sanoilla leikkimistä ja runojen tulkitsemista 
monitaiteisin menetelmin. 
Työpajakokonaisuus tarjoaa opettajalle 
käytännön vinkkejä runoteosten käsitte-
lyyn. Toteutus Vantaan Sanataidekoulu.

Kuva Puhuva pää, 
Heureka

ANIMAATIOASEMA 
Animaatiopajat kouluille

 (4.–9.-lk.) KOPS | Maksuton
 2 t/ max 24 oppilasta  

Animaatioasema, Vernissa, 
2krs, Tehdassali ja aula, 
Tikkurilantie 36

Tutustumme Animaatioaseman näyttelyyn 
ja teemme itse pienet stop motion- elokuvat. 
Työpajan päätteeksi katsomme omat eloku-
vat Animaatioaseman elokuvateatterissa.
Ryhmävaraukset: 
tuomas.heimala@vantaa.fi 
tai 050 3146388
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VANTAAN 
SANATAIDEKOULU
Tiedustelut ja varaukset: 
Anna Rautiainen 045 353 3707 tai 
info@sanataidekoulu.fi

Sanataiteen opetus korostaa leikkimieltä, 
iloa, eläytymistä ja rohkeita kokeiluja. Vi-
rikkeelliset ja poikkitaiteelliset tehtävät aut-
tavat ilmaisemaan itseään monipuolisesti. 
Kurssipaikkana toimii oma koulu, ellei toisin 
mainita. Luokan oma opettaja tarvitaan 
mukaan kurssin aikana.

Eläintarinoita elämyksellisesti 

 (1.–2.-lk.)  90 min
Hinta: 7 €/oppilas

Tutustumme eläintarinoihin. Työpajoissa 
selviää mm. miksi karhulla on töpöhäntä, 
ketulla valkoinen hännänpää, seepralla 
raidat ja miten hiirestä ja leijonasta tuli 
elinikäiset ystävät. Eläintarinat tarjoavat 
tilaisuuden erilaisuuden, tunteiden ja 
yksilöllisten vahvuuksien tunnistamiselle 
ja käsittelylle. Työpajassa suunnitellaan 
oma eläintarina sekä voimaeläinkortti. 
Toiminnallisuus, leikkimielisyys ja mielikuvi-
tuksen rikastuttaminen ovat oleellinen osa 
sanataidetuntia.

Sanoilla voimaa!

 (3.–4.-lk.)   2 x 90 min 
Hinta: 7 €/oppilas

Työpajassa kuullaan Karhu ja kaverit kirjasta 
tarina Peru peru (Eppu Nuotio, Sanna Pel-
liccioni ja Maami Snellman). Luetun tekstin 
jälkeen pohditaan yhdessä tarinan aihetta 
ja rakennetta sekä henkilöhahmoja. Pienis-
sä ryhmissä suunnitellaan ohjeen pohjalta 
henkilöhahmoja, hahmojen yhteinen voima-
loitsu/laulu ja kirjoitetaan lyhyen tarinan-
katkelma, jossa voimaloitsu/laulu tulee esille. 
Lopuksi tarinat esitetään!

Metsäkansa 

 (3.–5.-lk.)  90 min
 Lähiopetus ulkona / sisällä
Hinta: 7 €/oppilas

Ennen sanataidepajaa luokassa tutustu-
taan ohjaajan antamiin kirjavinkkeihin, 
joissa kerrotaan metsästä sekä taruolen-
noista. Toiminnallisessa työpajassa 
työskennellään pienissä ryhmissä. Ryh-
mässä suunnitellaan oma ihannemetsä, 
metsän asukkaan rooli sekä suunnitellaan 
metsäkansan mielenosoitus kuvitteelliselle 
huolelle. Mielenosoituskyltit tehdään 
pahville paksuilla huopakynillä. Ohjaaja 

tuo materiaalit. Keskeisiä käsitteitä: luonto-
suhde, empatiakasvatus, sanataidekasva-
tus, vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot.

Merena ja lumottu peili 

 (3.–5.-lk.)  90 min
Hinta: 7 €/oppilas

Työpajassa kuullaan katkelma Maami 
Snellmanin kirjasta Merena ja lumottu peili. 
Tarinassa Merena saa isomummiltaan 
muistoksi ovaalinmuotoisen peilin ja pian 
alkaa tapahtua kaikenlaista kummallis-
ta. Eikä aikaakaan, kun Merena oivaltaa 
matkanneensa vuoteen 1941 ja tutkivan-
sa erään kreivitär Fredrika Mulleswärdin 
kartanoa yhdessä ystävänsä Einon kanssa. 
Oppilaat pääsevät tutustumaan maagisen 
realismin elementteihin ja kokeilemaan 
kyseisen maailman suunnittelua henkilö-
hahmoineen pienissä ryhmissä sekä kohta-
maan tarinan kautta ystävyyttä, erilaista 
ajankuvaa sekä erilaisuutta.
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Hembygdens historietimmar i skolan

KOPS | Avgiftsfri
Bokningar: andreas.koivisto@vantaa.fi

Bjud in Vanda stadsmuseums arkeolog till skolan för att berätta om 
stadens tidiga skeden, medeltid och arkeologiska forskningsmeto-
der. Man har utfört många arkeologiska utgrävningar i staden och 
dess förhistoria och medeltid är välkänd. I fråga om forskning av 
medeltida landsbygdsbebyggelse har Vanda varit en föregångare 
de senaste åren.
Titta på Youtube: Arkeolog Andreas och Vanda på medeltiden

Förtrollad av en bok 

Svenska nu - Hitta program

Letar du efter program till din skola?
Svenska nu erbjuder ett brett sortiment av program till 
svensklektionerna – allt från film och teater till workshops och 
föreläsningar. Som nyhet har vi utvecklat virtuella skolbesök 
som kan bokas runt om i landet!  Välj ett landskap i kartan 
eller via menyn och se vad vi kan erbjuda just din skola. 

Boka programmet svenskanu.fi
Vi har också ett stort utbud på läromaterial på 
Plugga nu-sidan som lärare får använda kostnadsfritt.
svenskanu.fi/laromaterial/

   
(åk 1–6)
 60 min | Kostnadsfri

Gruppstorlek: max 25 elever
Skolan kan beställa 2–3 lektioner med olika innehåll för samma 
grupp för att få en fördjupning i temat. 

Sydkustens ordkonstskola bjuder klasser att dyka in i böcker och 
leva sig in i dem genom lekfulla drama- och fantasiövningar. 
Målet är att engagera barn i böckernas rika värld och få dem 
att producera egna texter i form av muntligt berättande, dikter 
och skrivna berättelser. Vi utgår från nya barnböcker och du kan 
välja bland teman som miljöhänsyn, poesi, Finlands historia och 
sagovarelser. Verkstäderna leds av ordkonstskolans inspirerande 
lärare. 
Förfrågningar: ordkonst@sydkusten.fi, 045 8944089

VERKSTÄDER
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Upptäckarpromenad -
konstverkstäder för skolor 

 (äk 3–9) KOPS  90 min 

Skolgård med omgivning och lärarmaterial för att jobba vidare på 
skolan
I konstverkstaden Upptäckarpromenader kommer vi till er skolgård 
och jobbar tillsammans med er utomhus, vid skolan och i närområ-
det. Upptäckarpromenader handlar om att möta en bekant plats 
på ett nytt sätt. Genom en serie observationsövningar undersöker 
vi nya, experimentella sätt att vara på och genom det ta till sig om-
givningen. Vi jobbar enligt begreppet derivé (sv. driva) som handlar 
om ett mållöst, planlöst drivande i stadsomgivning – en oplanerad 
resa genom ett (urbant) landskap under vilken deltagarna släpper 
sina vardagliga handlingsmönster och låter sig själva överraskas av 
det som omgivningen bjuder på. 
Arrangör: Stiftelsen Pro Artibus

Anmälningar: susanna.storbacka@proartibus.fi

Svenska kulturfonden
Kultur i skolan

För skolor som vill engagera en konstnär 
eller kulturarbetare för ett längre projekt. 
Gäller svenskspråkiga skolor inom 
grundläggande och andra stadiets 
utbildning och svenska språkbadsgrupper 
i finska skolor.

Fri ansökningstid för kulturarbetarens 
eller konstnärens:
-Arbetsersättning eller lön
-Eventuell moms eller arbetsgivaravgifter

Avsett för alla finlandssvenska skolor 
inom grundläggande och andra stadiets 
utbildning och svenskspråkiga
språkbadsgrupper i finska skolor. 
I ansökan ska framgå hur konst och kultur 
integreras i skolan och vilka ämnen som 
berörs av projektet.

För mera information, kontakta: 

Martin Enroth, 
martin.enroth@kulturfonden.fi
www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/

OBS!
Spelen om Kungsvägen för barnen 
på äventyr i Vandas historia och 
framtid finns på sidan 34. 
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Koulujen elokuvaviikko on valtakunnallinen ala- ja yläkou-
luluokille suunnattu elokuvakasvatuksellinen teemaviikko, 
jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti ilmiönä.
Viikko toteutetaan vuosittain lokakuussa, mutta viikon 
sisältö on käytettävissä myös muulloin koko lukuvuoden 
ajan. 

Koulujen elokuvaviikon kattava sivusto löytyy: 
www.elokuvaviikko.fi

Koulujen elokuvaviikon verkkosivu on jaettu kolmeen osioon: 
1) Tutkitaan, 2) Koetaan ja 3) Tehdään. Jokainen osio pitää 
sisällään tehtäviä sekä videon, joka suositellaan katsottavaksi 
tuntien alussa. 

Elokuvaviikon aikana voit osallistua ryhmäsi kanssa yhteen tai 
useampaan osioon. Voit valita haluatko integroida liikkuvaa 
kuvaa eri oppiaineiden opetukseen (tutkitaan), katsoa ja ana-
lysoida viikon elokuvia (koetaan) tai tehdä omia mestariteoksia 
– vain neljässä oppitunnissa (tehdään). Elokuvaviikon tehtävät 
ovat yksinkertaisia ja useat niistä voi suorittaa jopa 1–2 oppitun-
nin aikana.

Voit myös tutustua Elokuvakasvatuksen käsikirjaan, joka avaa 
Koulujen elokuvaviikon pedagogisia ratkaisuja hieman enem-
män.

4.–10.10.2021 

Elokuvaviikon vastuuorganisaatio on Oulun lastenkulttuuri-
keskuksessa toimiva Valveen elokuvakoulu. 
Yhteistyökumppaneina toimivat: Kansallisen audiovisuaalisen insti-
tuutin (KAVI) Elokuvapolku, Koulukino ry, IhmeFilmi ry ja 
CinEd-hanke, Finlandssvenskt filmcentrumin ja Walhalla ry:n 
Filmkamraten, Mediakasvatuskeskus Metka, Suomen lasten-
kulttuurikeskusten liitto sekä Espoo Ciné ja Wrap! -hanke.

Elokuvaviikon video-/tubepajat 
löytyvät sivulta 19  !

Ku
va

 E
lo

ku
va

vi
ik

ko

24

koulujen elokuvaviikko

http://www.elokuvaviikko.fi 
https://www.elokuvaviikko.fi/opettajalle/


DOKKINO on DocPointin järjestämä valtakunnallinen 
lasten ja nuorten dokumentti- elokuvatapahtuma, 
joka tutustuttaa ala- ja yläkouluikäiset lapset ja 
nuoret ikäryhmille suunnatun luovan dokumenttielo-
kuvan maailmaan. 

DOKKINO 2021 teema Yhdessä eteenpäin tarjoaa 
esimerkkejä erilaisista elämäntilanteista ja muutoksen 
hetkistä, joista lapset ja nuoret selviävät eteenpäin 
yhdessä toimimalla. Elokuvat toimivat hyvänä 
empatiakasvatuksena, antaen nuorille tilaa asettua toisen 
asemaan ja pohtia hyvän elämän lähtökohtia. Elokuvat 
ja niihin liittyvät opetusmateriaalitehtävät rohkaisevat 
lapsia ja nuoria ilmaisemaan oman mielipiteensä sekä 
tarttumaan toimeen itselle tärkeiden asioiden puolesta. 

Elokuvia esitetään kahdessa eri sarjassa: alakoulusarja on 
suunnattu 4.−6.-luokkalaisille ja yläkoulusarja 7.−9.-luok-
kalaisille. 
Kaikissa DOKKINO -elokuvissa on suomenkielinen teksti-
tys. 

Sarjan elokuviin voi tutustua tarkemmin:
dokkino.fi/ohjelmisto/

DOKKINO-opetusmateriaalit painottavat entistä vah-
vemmin empatiakasvatusta osana koulutyötä. Sivustolta 
löytyy myös pohdittavaa ennen elokuvissa käyntiä: 
dokkino.fi/opetusmateriaalit/ 

Ilmoittautuminen:

DOKKINO -näytöksiin ilmoittaudutaan osoitteessa: 
dokkino.fi/ilmoittautuminen/ 
Näytökset ovat maksuttomia. Alakoulunäytöksen kesto noin 
70 min ja yläkoulunäytöksen kesto noin 80 minuuttia al-
kupuheineen. Näytämme kaikki sarjan elokuvat yhteen 
putkeen ilman taukoja. 

DOKKINO -sarja alakoululle (4.−6.-lk.) 

ma 11.10. klo 10 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36  
ti 26.10. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14 

DOKKINO -sarja yläkouluille 

ma 11.10. klo 13 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36  
ti 26.10. klo 13 Lumosali, Urpiaisentie 14 
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Eläköön taikuus! -opastus ja taikatemppupaja  

 KOPS  (Max 25 lasta )   60 min | Maksuton
ma 13.9. | ti 14.9. | to 16.9. | ma 25.10. | ti 26.10. | to 28.10.  
Klo 9-10, 10.30-11.30 & 12-13 
sekä pe 17.9. klo 9-10 & 10.30-11.30
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Näyttelyn opastuksessa Taikuri Mano d’oro ja avustaja Merja 
kertovat tarinoita taikuuden historiasta näyttelyesineiden avulla. 
Työpajassa opitaan perustietoa taikatempuista ja opetellaan 
tekemään niitä. Ohjaus haluttaessa myös ranskaksi.  

Lue minut -näyttelyvierailut  

 KOPS (Max 30 oppilasta)    90 min | Maksuton
ma 22.11. | to 25.11. | ma 29.11. | to 2.12. | to 9.12. | ma 
13.12. | to 16.12.  Klo 9–10.30 & 11.30-13
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Luokka jaetaan kahteen ryhmään, jotka vuorottelevat opastuk-
sessa ja työpajassa. Näyttelyyn tutustutaan sanataideohjaajan 
kanssa. Työpajassa tehdään taidekasvattajan kanssa kierrätys-
materiaaleista kirjanmerkkihahmot tai ovenkahvamerkit.

Eläköön Taikuus! Vive la Magie! 
- näyttely taikuudesta 

10.9.–30.10.2021

Näyttely vie aikamatkalle taikuuden historiaan ja esittelee merkittäviä 
illusionisteja satojen vuosien takaa aina tähän päivään asti. Näytte-
lyssä on esillä valokuvia, harvinaisia kirjoja, julisteita ja grafiikkaa, 
illuusioita, maalauksia sekä vanhoja leluja ja esineitä eri puolilta maa-
ilmaa. Esineet kuuluvat taikuri Mano d’Oron yksityiskokoelmaan.
 

NÄYTTELYT

LASTENKULTTUURIKESKUS TOTEEMI

Myyrmäentie 6
Lisätietoa: vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt  

Kuva Chromo 1886 
Le Magicien

Lue minut

20.11.2021–10.2.2022

Näyttely on oodi kirjoille, tarinoille ja inspiroitumiselle. Toiminnallisessa 
näyttelyssä pääsee lepäämään kirjapatjalla, seilaamaan ja haaksirik-
koutumaan ja avaamaan salaisuuksien kaapin. Käsikirjasto, kirjakello ja 
tarinalaatikot vievät kirjojen ja tarinoiden keksimisen sekä kuuntelun maa-
ilmaan. Näyttelyyn kuuluu pedagoginen materiaali, jossa on ideoita jat-
kotehtäviin esim. kirjavideoiden tekoon. Näyttely perustuu kuvittaja Sanna 
Pelliccionin ja Siri Kolun samannimiseen kirjaan. Näyttelyn tuotanto: San-
na Pelliccioni, Lastenkulttuurikeskus Pessi, Lastenkulttuurikeskus Rulla ja 
Valveen sanataidekoulu. 
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Ryhmien omatoimivierailut

 KOPS (kohderyhmä 0–12-vuotiaat)  | Maksuton
maanantaisin 23.8.–29.11. klo 9–12
Pakolliset varaukset: mirva.aalto@vantaa.fi

Mistä nyt tuulee? -ryhmäopastukset 

 75 min | Maksuton
tiistaisin 24.8. | 31.8. 7.9. | 14.9. | 21.9. | 28.9. | 5.10. | 12.10. |  
26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11.
Pakolliset ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Opastus ja sateenkaaripaja 

(1.–3.-lk.) KOPS (max 25 oppilasta) 
klo 9.30–10.45

Osallistavalla opastuksella keskustellaan sääilmiöistä ja mm. 
nautiskellaan auringonsäteistä ja sateenkaaresta sekä leikitään 
sääseinällä. Sateenkaaripajassa tehdään oma sateenkaari maa-
laushuovalle. 

Opastus ja sanataidepaja

(3.–6.-lk.) KOPS (max 25 oppilasta) 
klo 11.30-12.45

Opastuksessa tutustutaan näyttelyyn. Sanataidepajassa käsitel-
lään äärimmäisiä sääilmiöitä sekä luodaan seikkailukertomuksia 
siitä, miten sää ja vuodenajat alkavat käyttäytyä kummallisesti. 
Tarina johdattaa pohtimaan ilmastonmuutosta konkreettisina 
ilmiöinä, joiden vaikutukset ulottuvat jokaisen arkeen.

LASTENKULTTUURIKESKUS PESSI

Vernissakatu 4, Koskikeskus
Lisätietoa:  vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt  

Mistä nyt tuulee?

21.8.–29.11.2021

Mistä nyt tuulee? on näyttely sääilmiöistä. Moniaistisessa 
näyttelyssä seikkaillaan auringon paisteessa, sateen ropi-
nassa, tuulen tuiverruksessa ja sateenkaaren ihmeellises-
sä hehkussa. Toiminnallinen näyttely herättää pohtimaan 
säätilojen vaihteluja ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 
Tutkimuspisteissä tehdään tutkimuksia mm. kävyillä. Tik-
kurilan kirjasto on laatinut teemaan sopivat kirjavinkit. 
Nähtävillä on myös Vantaan sanataidekoulun oppi-
laiden tekemät kirjavinkkausvideot. 
Ryhmät saavat näyttelystä mukaansa 
hauskat kotitehtävät ja säävisan, joita 
voi tehdä koulussa tai kotona. 
Näyttelyn tuotanto: 
Kulttuurikeskus ARX. 

NÄYTTELYT

Kuva Kulttuurikeskus ARX
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VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI / VANDA KONSTMUSEUM ARTSI 

Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 043 826 8990 
Avoinna/ Öppet: ti/tis.,  ke/ons., pe/fre. 11–18, to 13–20, la/lör. & su/sön. 11–16
Vapaa pääsy / Fritt inträde!

Artsin pajapäivät kouluille museolla/ Artsis verkstäder för skolor : 
ma/mån., ke/ons. & pe/fri. klo 9–11 & 12-14
(Koronatilanteen salliessa / Då koronasituationen tillåter)

Opastuksia striimattuna tai paikan päällä voit varata myös muina aikoina. Artsin opastetut 
kierrokset, työpajat ja tapahtumat ovat kouluille maksuttomia, ellei toisin mainita. 
Pienet muutokset Artsin yleisötyössä ovat mahdollisia – seuraa tiedotustamme. /

Guidningar på plats eller virtuellt kan bokas även för andra tider. Artsi-publikguidningar, 
verkstäder och evenemang är kostnadsfria, ifall inte annat anges.  
Förändringar i Artsis publikprogram är möjliga.  

Yleisöopastus museossa torstaisin 17–17.45 | 
Striimattu yleisöopastus torstaisin klo 12–12.15

  - opettajille ja kasvattajille
Vapaa pääsy

Yleisöopastukset näyttelyyn museossa koronatilanteen salliessa. 
Yleisöopastuksilla tutustumme esillä olevaan näyttelyyn oppaan 
johdolla keskustellen. 
  Striimatulla lyhytopastuksella tutustumme näyttelyyn 2–3 teo-
sesittelyn kautta. Jokainen opastus on erilainen näkökulma näytte-
lyn teemaan. Striimattuja opastuksia järjestetään eri kielillä.

www.artsimuseo.com

       artsimuseo

       @artsimuseo

Elävän mallin piirtämistä Artsin croquis 
-illoissa

 opettajille ja kasvattajille

Keskiviikkoisin 15.9. | 13.10. | 17.11. | 15.2. | klo 18–20

Hinta: 5 € / hlö, ei ennakkoilmoittautumista.

Piirrämme elävää mallia Artsin näyttelytilassa korona-
tilanteen salliessa. Piirtäminen on omaehtoista ilman 
ohjausta. Mukaan omat kynät ja paperit. Tulethan pai-
kalle ajoissa - suljemme ovet noin klo 18.10. Piirustusillat 
toteutetaan ajankohtaiset terveysturvallisuusohjeet 
huomioiden.28
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www.artsimuseo.com

       artsimuseo

       @artsimuseo

NÄYTTELYT 

Turvattu – kehojen ja tilojen politiikkaa 
| Secured – Politics of Bodies and Spaces | 
Tryggad – politik om kroppar och platser 

9.9.–24.10.2021

 Turvallisuus on ihmisen perustarve. Miten turvaa luodaan ja 
ylläpidetään, ketä suojellaan ja miltä? Näyttely pureutuu turval-
lisuuden moniulotteiseen todellisuuteen. Teokset tarkastelevat 
turvallisuutta yhteiskunnassa, julkisessa tilassa ja näyttelytilas-
sa. Aihetta lähestytään eri näkökulmista haastaen esimerkiksi 
turvan ja turvallisuuden käsitteet, suojelun tavat ja kohteet. 
Näyttelyn taiteilijoita ovat mm. Panos Balomenos, Sepideh 
Rahaa ja Shubhangi Singh. Näyttely toteutetaan yhteistyössä 
Framen Vieraanvaraisuusharjoituksia -ohjelman kanssa. 

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Hur skapas 
och upprätthålls trygghet och säkerhet, vem skyddas och vad 
ses som hot? Utställningen fördjupar sig säkerhetens mångdi-
mensionella värld. Konstverken granskar trygghet i samhället, 
det offentliga rummet och själva utställningsutrymmet. Ämnet 
närmas ur olika perspektiv och utmanar bland annat begreppen 
säkerhet och trygghet, dess metoder och målsättningar. I uts-
tällningen medverkar bland andra Panos Balomenos, Sepideh 
Rahaa och Shubhangi Singh. Utställningen görs i samarbete 
med Frames Gästfrihetsövningar -program.

Huokoinen ele | The posture of impermanence |
En obeständig gest 

12.11.2021–23.1.2022

Performanssi ja miten se tehdään. Performanssitaide asettaa 
kysymyksiä ja ehdotuksia ihmisten, elävien olentojen, materiaalien 
ja asioiden välisiksi suhteiksi. Näyttely tarkastelee performanssitai-
detta Suomessa 2000-luvun alusta nykypäivään. Kyse on mur-
roksesta, jolloin performanssitaide on siirtynyt toimimaan uusissa 
ympäristöissä, kuten sosiaalisessa mediassa. Näyttelyn taiteilijoita 
ovat mm. Antti Ahonen, Tea Andreoletti, Anna Cadia, Dasha Che, 
Essi Kausalainen, Leena Kela, Karolina Kucia ja H. Ouramo.  
Näyttely toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Live Art and 
Performance Studies (LAPS) maisteriohjelman kanssa. 

Performance och hur den utförs. Performancekonsten ställer frågor 
och förslag på relationerna mellan människor, levande varelser, 
material och saker. Utställningen undersöker performancekonsten 
i Finland från början av 2000-talet fram till idag. Under denna 
period har performancekonsten flyttat till nya miljöer, till exempel 
sociala medier. I utställningen medverkar bland andra Antti Aho-
nen, Tea Andreoletti, Anna Cadia, Dasha Che, Essi Kausalainen, 
Leena Kela, Karolina Kucia och H. Ouramo.  
Utställningen görs i samarbete med Konstuniversitets Live Art and 
Performance Studies (LAPS) magisterprogram.
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itse tekemällä kierrätysmateriaaleja hyö-
dyntäen.

Varaukset ja tiedustelut:
helena.erakare@vantaa.fi (E A 1.–2.-lk.)
/eeva.hytonen@vantaa.fi (A 3.–6.-lk., Y L 
2.aste)

Fjolla Hoxhan performanssi-
työpaja

     (7. & 9. -lk.)  KOPS
Ti 16.11. & To 18.11. klo 13–16

Performanssinäyttelyn taiteilija Fjolla 
Hoxha ohjaa näyttelyyn liittyen kaksi per-
formanssityöpajaa koululaisille. Pajoissa 
tutustutaan performanssiin taidemuoto-
na ja työskennellään rennosti taiteilijan 
ohjauksessa. Työpajan aihe on “Tuttu / 
tuntematon”. Luomme yhdessä joukon tut-
tuja ja tuntemattomia asioita. Fjolla Hoxha 
on dramaturgi, draamaopettaja ja perfor-
manssitaiteilija Prizenistä, Kosovosta. Hän 
on opiskellut dramaturgiaa Istanbulin yli-
opistossa ja tekee parhaillaan lopputyötä 
Taideyliopistossa Helsingissä Esitystaiteen 
ja –teorian maisteriohjelmassa. Työpajojen 
kieli on englanti ja suomi. 

Varaukset ja tiedustelut 
eeva.hytonen@vantaa.fi

Varaukset ja tiedustelut: 
eeva.hytonen@vantaa.fi

Guidning på museet eller live-
sänd guidad visning

 (3.–6. -lk.)  KOPS
 45 min/ livesänd ca 30 min

Under guidningen bekantar vi oss med kons-
tverken, konstnärerna och teman i Tryggad 
– politik om kroppar och platser-utställnin-
gen eller En obeständig gest-utställningen 
tillsammans med en guide. Till guidningen är 
det även möjligt att lägga till en uppgift. Den 
livesända guidningen görs via den lättanvända 
Teams-applikationen. 

Bokningar och förfrågningar: 
eeva.hytonen@vantaa.fi

TYÖPAJAT 

Artsin opastus ja työpaja

  KOPS
 1,5 t

Vierailun aluksi tutustutaan meneillään ole-
vaan näyttelyyn ja sen teemoihin keskus-
tellen yhdessä oppaan kanssa. Työpajassa 
näyttelyn teemoihin tutustumista jatketaan 

NÄYTTELYOPASTUKSET 
KOULULAISILLE

OHO! – tutkitaan taidetta

 (1.–2. -lk.) KOPS 
   45 min /striimattuna n. 30 min

Kierroksella tutustutaan esillä olevan näyt-
telyn teoksiin lasten kanssa jutellen, teoksia 
ihmetellen, eläytyen ja pieniä tehtäviä teh-
den. Striimatulla opastuksella tutustumme 
1–2 teokseen. Striimattu opastus toteute-
taan Teams-ohjelman välityksellä.

Varaukset ja tiedustelut: 
helena.erakare@vantaa.fi

Näyttelyopastukset paikan 
päällä tai striimattuna

 (3.–6. -lk.)  KOPS

 45 min /striimattuna n. 30 min

Kierroksella tutustutaan esillä olevan 
näyttelyn teoksiin, taiteilijoihin ja teemoi-
hin oppaan johdolla yhdessä keskustellen 
ja teoksia tulkiten. Opastukseen voidaan 
liittää myös pieni näyttelytehtävä.
Striimattu opastus toteutetaan helppo-
käyttöisen Teams-ohjelman välityksellä. 
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GALLERIA K

Asematie 7
Avoinna: ke 11–18 | to, pe 11–17 | la, su 12–16 | ma, ti suljettu
Tarkista ajankohtaiset tiedot: 
https://www.vantaantaiteilijaseura.fi/

   NÄYTTELYT

Arto Väisäsen teoksia
13.–29.9.2021 

Arto Väisäsen taidenäyttelyn aiheena on luonto ja 
ihminen, teemana hauraus ja elämän rajallisuus.

Näyttelyn tarkemmat päivät varmistuvat elokuussa.

Ei näe metsää puilta 
15.10. –23.12.2021

Vantaan taidemuseon kokoelmanäyttelyssä kuvanveistä-
jä Kimmo Pyykön kookkaat grafiitinharmaat ja kiillotetut 
alumiiniset veistokset ovat vuoropuhelussa mm. Pentti 
Kaskipuron grafiikan ja Tuuli Helven installaatioiden ja 
grafiikan mustaharmaiden värisävyjen kanssa. Pyykö-
kunan mallisista teoksista peilautuu Kristian Krokforsin ja 
Tapani Mikkosen grafiika

Arto Väisäsen näyttelyn vierailut 
ja työpajat koululaisille

 (3.–6. -lk.)      KOPS 
   klo 9–10 tai 10.10–11.10  | Maksuton
 Kaksi ryhmää (max 25 oppilasta / ryhmä)

Opastuksessa keskustellaan teoksista ja niiden synnyttä-
mistä ajatuksista. Työpajassa piirretään croquismenetel-
mällä, ja halukkaat voivat kokeilla mallina oloa. Piirrämme 
päällekkäisiä hahmoja, jolloin saamme esille hahmon 
liikkeen. Piirtäminen tehdään helpoksi myös oppilaille, joilla 
on kynnys visuaaliseen ilmaisuun. Oppaina kuvataiteilijat 
Carita Nissinen ja Satu Laurel.
Ilmoittautuminen: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Järj. Vantaan kulttuuripalvelut ja Vantaan Taiteilijaseura ry 

Kuva   Arto Väisänen

Kuva Kevättä rinnassa Arto Väisänen 2019
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NÄYTTELY

Kaupunki ilman identiteettiä? 
Näyttely vantaalaisista kulttuuriympäristöistä

Vantaan kaupunginmuseon näyttelyssä pohditaan, miten ympäristö vaikuttaa meihin ja 
me ympäristöömme. Ympäristö on merkittävä osa identiteettiämme ja kokemustamme 
myrtsiläisyydestä, korsolaisuudesta tai vantaalaisuudesta ylipäätään. Näyttely esittelee 
tunnettuja ja tuntemattomampia vantaalaisia arkkitehtuurikohteita, nähtävyyksiä ja 
maisemia kivikaudesta katutaiteeseen. Niistä muodostuu rikas ja rakas Vantaa.

Näyttelyvierailut:

Näyttelyyn voi tutustua pienryhmiin hajautuen, eri ikäisille suunniteltujen tehtävien avulla. 
Tarinatyöpaja-aineistoja saatavilla myös jälkityöskentelyä varten kouluilla. 
Vaikka ryhmä ei tarvitsisi opastusta, kuulemme mielellämme etukäteen vierailustanne. 
Näin pystymme varmistamaan, ettei näyttelytiloihin synny tungosta. 
Lisätietoja ja varaukset: marjo.eerikainen@vantaa.fi

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Tikkurilan vanha asema, Hertaksentie 1
Avoinna ti−pe 11–18, la−su 11–16. 
Ennalta sovituille ryhmille jo klo 9 alkaen ja myös maanantaisin.
Seuraa ajankohtaista tiedotusta:
sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo/ 
muistaakseni.blogspot.com

       VantaanKaupunginmuseo

       @vantaankaupmuseo
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TYÖPAJAT KOULULAISILLE

Unelmien hernetehtuuria! 

 (4.–6. -lk.) KOPS 
   75 min | Maksuton
Ajankohta sovitaan varauksen yhteydessä.
Voidaan toteuttaa myös selkosuomeksi.

Arkkitehtuuriin nojaava työpaja keskittyy Vantaalla olevaan 
rakennettuun ympäristöön. Pohdimme, mitkä rakennukset 
ovat itsellemme tärkeitä maamerkkejä. Millainen olisi unelmien 
rakennus? Osallistujat rakentavat rakennuksen, joka Vantaalta 
vielä puuttuu. Tekniikkana on hernetehtuuri, jossa kolmiulottei-
set muodot syntyvät cocktail-tikkujen ja kuivattujen herneiden 
avulla. Ohjaaja: kuvataidekasvattaja Saara Malmström.

Varaukset ja tiedustelut: marjo.eerikainen@vantaa.fi

Tyylillä takavuosilta tähän päivään

  (7.  ja 9. -lk.) KOPS
 75 min | Maksuton

Ajankohta sovitaan varauksen yhteydessä.
Voidaan toteuttaa myös selkosuomeksi.

Työpaja pureutuu vantaalaisten omaan tyyliin. Mistä tyyli 
muodostuu? Mikä ero on trendillä, muodilla ja tyylillä ja miten 
identiteetti näihin liittyy? Mikä on tyylikästä ja mikä ei ja kuka 
sen oikeastaan päättää? Työpajassa leikitellään sillä, millainen 
oma tyyli olisi voinut olla vuosikymmeniä sitten tai mitä se on 
juuri nyt. Tyylit tallennetaan sähköisiksi muotokuviksi, joita 
osallistujat voivat elävöittää valitsemansa aikakauden mukai-
sesti. Ohjaaja: kuvataidekasvattaja Saara Malmström.

Varaukset ja tiedustelut: marjo.eerikainen@vantaa.fi

LISÄMATERIAALIA

Kuuntele kaupunginmuseon tuottamaa 
Lähiöpodcast -sarjaa: lähiöpodcast.fi 

Näyttelyiden videomateriaaleja museon YouTube-kanavalla

Vanhoja ja uusia Vantaa-aiheisia valokuvia löytyy 
kaupunginmuseon Finna -sivulta

Keskustele Vantaasta: www.vantaasta.fi

Kuva  Saara Malmström
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Tervetuloa aikamatkalle Kuninkaantien varteen! -pelit / 
Spelen om Kungsvägen för barnen på äventyr i Vandas historia och framtid

 45–60 min  Lisätietoa / Tilläggsinformation: sivustysvantaa.fi/kuninkaantie

Kuninkaantie -mobiiliseikkailupelit ovat uudenlainen oppimistyökalu ilmaiskäyttöön erityisesti 4.–7.-luokkalaisille itsenäises-
ti tai opettajan ohjauksella. Peleissä seikkaillaan Vantaan historiassa ja kulttuuriympäristöissä. Pelejä pelataan joko ulkona, 
luokassa tai kotona.

Välkommen på tidsresa längs Kunsvägen! Kungsvägen-mobiläventyrsspelen är ett nytt gratis lärverktyg för alla skolor i Van-
da, speciellt för klasserna 4-7. I spelversionerna som spelas utomhus får spelarna vara ute på äventyr i autentiska kulturmil-
jöer. De får röra på sig, samla poäng och lösa uppgifter. Kungsvägen I -spelet kan man också spela i klassrummet.

Kuninkaantie I: 
Pelissä seurataan kuvitteelli-
sen Agnes Solhemin tarinoita 
Helsingin pitäjän kirkonkylällä 
menneinä aikoina. Luvassa on 
kiinnostavia tarinoita ja kinkki-
siä tehtäviä! 

I spelet Kungsvägen I: 
Agnes från Kyrkobyn följs Agnes 
Solhems berättelser om livet 
förr i tiden i Helsinge sockens 
kyrkby. Många intressanta be-
rättelser och kluriga uppgifter 
utlovas. 

Kuninkaantie II: 
Peli vie seikkailulle Jokinie-
men Muinaispuistoon yhdessä 
Anselmiun kanssa. Tutustu 
alueen muutokseen jääkaudelta 
lähihistoriaan Anselmiun kehit-
tyessä sapelihammaskissasta 
kotikissaksi.

Kungsvägen II:
Fornparkens Anselmiu tar dig 
på ett äventyr till Vandas histo-
ria. Under den tiden bekantar 
sig spelarna med spelets huvu-
dpersons, Anselmius, historier
från istid ända till närhistorien. 

Kuninkaantie III: 
Pelissä seikkaillaan Myyrmäen 

kaduilla katutaiteeseen ja 
historiaan tutustuen. Samalla 
ratkotaan myös maiseman 
muutokseen ja kansalaisvai-
kuttamiseen liittyviä tehtäviä. 
Oppaana seikkailulla toimii 
myyrmäkeläinen Alex. 

Kungsvägen III: 
spelets Alex från Myyr York tar 
dig med för att stifta bekants-
kap med Myrbackas historia 
och framtid. Som äventyrets 
guide verkar myrbackabon Alex.

Kuninkaantie IV:
Assi-lepakko vie seikkailulle 
tutustumaan Vantaan Hakuni-
lassa sijaitsevan Håkansbölen 
kartanon pihapiiriin ja sen 
historiaan. Pelaajat keräävät 
pisteitä ja saavutuksia ratko-
malla tehtäviä.

Kungsvägen IV: 
spelet Assi från Håkansböle 
låter dig stifta bekantskap med 
omgivningen kring Håkansböle 
gård och dess historia. Fladder-
musen Assi, som bor på gården, 
verkar som spelets guide.
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Mobiilireitit ja verkkonäyttelyt

Vantaan kaupunginmuseon mobiilioppaat 
toimivat verkkoselaimella eivätkä vaadi 
rekisteröitymistä tai erillistä sovellusta. 
Oppaat on toteutettu Suomen museoliiton 
luomalla Seinätön museo -alustalla.

Museosuunnistuksen avulla pääset tu-
tustumaan Tikkurilan alueen historiaan sen 
eri-ikäisten rakennusten kautta. 
tarinasoitin.fi/museosuunnistus

Vantaan historialliset jokikävelyt
Opas sisältää kolme Vantaan jokia seu-
railevaa reittiä kohteineen. Jokaisen reitin 
karttaan on merkitty ehdotus kulkureitiksi 
kohteiden välillä. Reitit on suunniteltu kier-
rettäväksi joko jalan tai pyöräillen. 
tarinasoitin.fi/jokikavelyt

Vantaa 1918 -mobiiliopas esittelee Suo-
men sisällissotaan ja sotaan johtaneisiin 
tapahtumiin liittyviä kohteita Vantaalla. 
tarinasoitin.fi/vantaa1918

Rakkauden Vantaa -opas esittelee 
vantaalaisten rakkauden paikat ja niihin 
liittyvät tarinat. 
tarinasoitin.fi/rakkaudenvantaa

Peliohjeet:

1. Lataa ilmainen X-routes-sovellus Play-kaupasta 
tai Appstoresta tai pelaa selaimella 

    play.x-routes.com

2. Valitse kieli: suomi, ruotsi.  
Kuninkaantie I myös englanniksi

3. Kirjaudu appiin pelaaja-/joukkuenimellä

4. Valitse pelilistalta oikeapeli ja liity peliin

5. Ratko niin monta tehtävää kuin ehdit!

Pelit on luotu yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon, 
Vantaa-Seuran ja Visia Game Factorin kanssa.

Millaista on vantaalainen rakkaus? 
Rakkauden tiloja - Tunteiden kiitotiellä 
-näyttelyssä esillä ovat monenkirjavat 
rakkauden tunnetilat: ilo, suru, onni ja 
epätoivo. 
tarinasoitin.fi/tunteidenkiitotiella

Sateenkaari-Suomi näyttely oli ensim-
mäinen suomalainen homoseksuaalisuu-
den historiasta kertova näyttely vuonna 
2007. tarinasoitin.fi/sateenkaarisuomi

Kohti tuntematonta -virtuaalisella 
näyttelykierroksella pääsee kurkista-
maan kuoleman kulisseihin. Näyttelyssä 
tuodaan esiin kuoleman eri vaiheet sekä 
sen mitä meistä jää jäljelle kuoleman 
jälkeen. 
vantaankanava.fi/kapunginmuseo  ja
tarinasoitin.fi/kohtituntematonta

Håkansbölen kartanossa 1900-luvulla 
asuneen perheen ja työväen elämästä 
kertova Finnan Luokkahuoneen aineis-
topaketti sisältää kuvia, tarinoita, sekä 
koulussa toteutettavia tehtäviä:
finna.fi/elamaa-kartanossa

Avsningar 

1. Ladda gratisappen X-routes från Play-butiken 
eller AppStore eller spela från din webbläsare 
play.x-routes.com

2. Välj språk: finska, svenska. Kungsvägen I finns 
     också på engelska.

3. Logga in i appen genom att skriva spelarens eller 
lagets namn 

4. Välj rätt spel i spellistan och anslut till spelet.

5. Lös så många uppgifter du hinner! 

Spelen har gjorts i samarbete med Vanda stadsmuseum, 
Vandasällskapet och Visia GameFactory.
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Suoliston salaisuus
Näyttely avoinna 12.9.2021 asti

Tee täsmäisku biologiaan, terveystietoon, 
kemiaan ja ympäristöoppiin! Suoliston 
salaisuus -näyttely vie matkalle meitä 
jokaista lähellä olevaan maailmaan: ruu-
ansulatukseen, suolistomikrobeihin sekä 
suoliston hyvinvointiin. Näyttelyyn liittyy 
myös runsas oppimateriaali.

SuperPUU
Näyttely avoinna 16.1.2022 asti

Näyttely esittelee puun supervoimat: sen 
monet ominaisuudet ja käyttömahdollisuu-
det. Puusta voi rakentaa melkein mitä vain 
huonekaluista siltoihin ja pilvenpiirtäjiin. 
Näyttely on moniaistinen ja vaikuttava 
kokemus puumateriaalin hienoudesta ja 
tarjoaa paljon hauskaa yhdessä tekemistä! 

TIEDEKESKUS 
 
Tiedepuisto 1
Lisätiedot, aukioloajat ja varausohjeet: heureka.fi/koulut 
Koululaishinnat: Näyttelylippu 7,50 €, 
näyttely + 1 kouluohjelma / 1 planetaarioelokuva 9 €, 
näyttely + 1 planetaarioelokuva + 1 kouluohjelma 10,50 €

NÄYTTELYT

Katastrofien keskellä
Uusi näyttely avoinna 20.11.2021 alkaen

Näyttely kertoo siitä, miten voimme va-
rautua äärimmäisiin luonnonvoimiin kuten 
tulviin, myrskyihin, maastopaloihin ja 
maanjäristyksiin. Miten rakennetaan vahva 
yhteisö, joka selviää yhteistyöllä luonnon-
mullistusten aiheuttamista tilanteista?

PLANETAARIOELOKUVAT 

Aurora   21 min

Tule mukaan matkalle revontulien kiehto-
vaan maailmaan! Elokuva kertoo sykähdyt-
tävällä tavalla taivaalla leikkivistä valojuo-
vista ja esi-isiemme uskomuksista niiden 
takana.

Tähtien tuolla puolen   26 min

Tässä animaatioelokuvassa Säde-niminen 
tyttö lukee sängyssään tähtitieteestä ker-
tovaa kirjaa taskulampun valossa, kun hän 
saa yllättävän vieraan – Kuun. Yhdessä he 
lähtevät matkalle universumin kaukaisiin 
kolkkiin ja oppivat, mitä eksoplaneetat 
ovat, ja miten niitä voidaan havaita.

Elävä aurinko   25 min

Planetaarioelokuva kertoo auringosta, pla-
neettamme voimalasta, jonka tuottama ener-
gia ylläpitää kaikkea elämää ja sen edellytyk-
siä maapallolla. Tutustu auringon historiaan ja 
salaisuuksiin, sekä näe ennennäkemättömiä 
kuvia lähimmästä tähdestämme.

Kuva SuperPUU/ Heureka

Kuva Aurora/ Heureka
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HEUREKAN KOULUOHJELMAT 

Värilaboratorio  
(1.–2.-lk.)  35 min
Laboratorio-ohjelmassa tehdään värikkäitä 
kokeita oikeilla välineillä. Samalla saadaan 
ensimmäinen kosketus kemian tutkimus-
kenttään, aineisiin ja niiden ominaisuuksiin. 

Fotosynteesilaboratorio
(3.–9.-lk.)  45 min
Tutustutaan innostavien kokeiden avulla yh-
teyttämisen perusperiaatteisiin ja siihen, mikä 
merkitys on kasvien hiilensidontakyvyllä. 

Olomuotolaboratorio  
(3.–9.-lk.)  45 min 
Laboratorio-ohjelmassa tutustutaan olomuo-
toon ilmiönä ja olomuotomuutoksiin kokeellis-
ten töiden sekä demonstraatioiden kautta. 

Mekaniikan mittauslaboratorio  
(7.–9.-lk.)    45 min
Liikkeeseen ja voimaan keskittyvässä labo-
ratorio-ohjelmassa harjoitellaan vaunura-
dan avulla mekaniikan ilmiöiden mittausta 
sekä digitaalisen datan keräämistä ja 
analysointia. 

Puhuva pää  
(3.–9.-lk.)  75 min
Robotiikkaa, ohjelmointia, luovuutta ja me-
diataitoja yli oppiainerajojen. Työpajassa Pu-
huva pää -robotti luodaan ja ohjelmoidaan 
lukemaan oppilaiden tuottama uutispätkä.
Huom.! Rajattu määrä maksutta ks. Työpajat 
sivu 20. 

Sähköinen ketjureaktio 
(3.–9.-lk.)  60 min
Ideoimalla ja rakentamalla syntyy koko 
luokan yhteinen sähköinen ketjureaktio, 
jossa edellinen virtapiiri käynnistää aina 
seuraavan ja saa näin aikaan mielenkiin-
toisen kokonaisuuden. Ohjelman saatavuus 
on koronavirustilanteen vuoksi rajoitettu 
syksyllä 2021.

Makukoulu  
(1.–9.-lk.)    45 min
Makukoulussa testataan, miten makuaistin 
lisäksi ruokailukokemuksessa myös haju-, 
näkö-, kuulo- ja tuntoaisteilla on suuri mer-
kitys. Ohjelman saatavuus on koronavirus-
tilanteen vuoksi rajoitettu syksyllä 2021.

Iloa ilmasta  
(1.–9.-lk.)  20 min
Tiedeteatteriesityksessä havainnollistetaan 
ilman kaasujen ominaisuuksia vauhdikkai-
den demonstraatioiden avulla. 

Aurinkokunta 
(1.–9.-lk.)  30 min
Opastetussa esityksessä lähdetään tutki-
musmatkalle aurinkokuntaan ja tutustu-
taan sen planeettoihin ja kuihin. 
 
Optiikka neljässä näytöksessä  
(3.–9.-lk.)  20 min 
Tiedeteatteriesitys tarjoaa huikeita 
elämyksiä ja tutustuttaa optiikan perusil-
miöihin. Esityksessä perehdytään muun 
muassa valon heijastumiseen ja taittumi-
seen hämmästyttävien kokeiden avulla. 

DNA-elektroforeesi   
(Lukio)  120 min
Lukion kurssisisältöjä täydentävässä ohjel-
massa tutkitaan DNA-näytettä elektrofo-
reesivälineistöä hyödyntäen. 
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OPETTAJAILLAT HEUREKASSA

Heurekan opettajaillat
to 30.9. klo 16.00–20.00
Kaikkien luokka-asteiden opettajille 
suunnattu maksuton ilta, jonka teemana 
on elektroniikkajätteen kierrätys. Luvassa 
asiantuntijapuheenvuoroja sekä kokeellisia 
työpajoja aiheeseen liittyen.  

to 2.12. klo 16.00–20.00
Kaikkien luokka-asteiden opettajille suun-
nattu tutustumisilta Katastrofien keskellä 
-näyttelyyn ja sen esiin nostamiin teemoi-
hin. Näyttely tuo esiin luonnonilmiöiden 
voiman sekä sen, miten niihin voidaan 
varautua. 
Ilmoittautuminen: www.heureka.fi/koulut

OPETTAJIEN MAKSUTTOMAT 
KOULUTUKSET ( ESERO Finland)
 Ilmoittautuminen: www.esero.fi 

CanSat
 ke 15.9.–to 16.9.klo 9.00–16.00
Yläkoulun, lukion ja 2. asteen opettajien 
kaksipäiväinen täydennyskoulutus. 
CanSat-koulutuksessa tutustutaan Can-
Sat-pakettiin, joka sisältää satelliitin pienois-
mallin rakentamiseen tarvittavat komponen-
tit, Arduino Unon sekä laskuvarjoon 

tarvittavat materiaalit. Koulutuksen aikana 
rakennetaan CanSat-satelliitti ja sen tietoko-
neeseen ohjelmoidaan havainnointi- ja mit-
tausasetuksia. Lopuksi toteutusta testataan.

Rakettifysiikka
Pe 17.9. klo 9.00–16.00
Yläkoulun, lukion ja 2. asteen opettajien 
täydennyskoulutus. Kurssin tavoitteena on 
antaa opettajille tietoa, ideoita ja tehtä-
viä, joiden avulla rakettifysiikkaa voidaan 
käyttää motivoivana työkaluna STEM-ope-
tuksessa. Rakettitiedettä hyödynnetään 
luonnontieteiden, fysiikan, matematiikan ja 
tekniikan oppimistavoitteiden saavuttami-
seksi. Painopiste on käytännön toiminnas-
sa: opettajat rakentavat raketteja, laukai-
sevat ne ja tekevät raketin lähettämiseen 
liittyviä laskelmia.
 
Maan tarkkailu
Ti 5.10. klo 9.00–16.00
Alakoulun ja yläkoulun opettajien täyden-
nyskoulutus. Maan ilmiöitä voi havainnoi-
da omalta tietokoneelta satelliittikuvien 
ja niihin liittyvän tutkimustiedon avulla. 
Koulutus lisää ymmärrystä satelliittien 
käytöstä havaintovälineenä planeettamme 
tarkkailussa, ja antaa tietoa säästä sekä il-
mastosta. Koulutuksessa tarkastellaan mm. 
jäätiköitä, metsiä, metsäpaloja, viljelyaloja 
sekä Suomenlahdella kukkivia leviä. 

KitSat
To 11.11. klo 9.00–16.00
Yläkoulun ja 2.asteen opettajien täyden-
nyskoulutus. KitSat on täysin toimiva 
satelliitti, joka perustuu suosittuun Cube-
Sat -muotoon. Koulutuksessa tutustutaan 
KitSatin sisältämiin antureihin, toimintaan 
ja rakennetaan KitSat valmiista paloista 
kokoon. KitSatiin kuuluvan maa-aseman 
avulla voidaan simuloida satelliitin tutki-
muslentoa maasta käsin
 
Maan tarkkailu -etäkoulutus
ti 7.12. klo 9.00–16.00
Etäyhteyksin Teamsin kautta pidettävä 
alakoulun ja yläkoulun opettajille suunnat-
tu täydennyskoulutus. Maan ilmiöitä voi 
havainnoida omalta tietokoneelta satelliit-
tikuvien ja niihin liittyvän tutkimustiedon 
avulla. Koulutus lisää ymmärrystä satelliit-
tien käytöstä havaintovälineenä planeet-
tamme tarkkailussa, ja antaa tietoa säästä 
sekä ilmastosta. 

Kuva CanSat / Heureka
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Suomen Ilmailumuseo on ilmailuhistorian valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa kokoelmiin-
sa Suomen harraste-, siviili- ja sotilasilmailuun liittyvää aineistoa. Perusnäyttelyssä on kymmeniä 
ilma-aluksia ja muita mielenkiintoisia kohteita. Museon yhteydessä toimivasta Yläpilvestä voi tilata 
välipalaa. Asiakaspalvelun kanssa etukäteen sopimalla myös omien eväiden syöminen museon 
tiloissa on mahdollista.

Pääsymaksut: Alle 7-vuotiaat 0 €, koululaisryhmät (ala- ja yläkoulu) 5 €, opiskelijat 7 €, opettaja 0 
€. Opastusten hinta: 60 €. Ryhmäkoko opastuksilla max 30 hlöä /opas

OPASTUSPALVELUT:

Yleisopastus

   60 min 

Opastuksella tutustutaan oppaan 
johdolla museon perusnäyttelyyn ja sen 
esineiden kautta Suomen sotilas- ja sivii-
li-ilmailun historian keskeisiin vaiheisiin.

Pikku Pilotin lentokoulu 

  60 min 
 
Lentokoulussa tutustutaan yhdessä 
havainnoiden ja pohtien lentämisen 
perusteisiin ja siihen, miten erilaiset 
museon näyttelystä löytyvät 
ilma-alutyypit pysyvät ilmassa.

Varaukset:
info@suomenilmailumuseo.fi 
tai 09 8700 870
Tutustu etukäteen: 
ilmailumuseo.fi/vierailuohjeet

Ilmailumuseo verkossa

Ilmailumuseon verkkosivuilta löytyy virtuaa-
liopastus lentoasema-alueen historiasta sekä 
opetuspaketti lentoliikenteen ja ilmaston-
muutoksen suhteesta: 
ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot 

Erityisesti lentoliikenteeseen liittyviä aineis-
toja opetuskäyttöön on saatavilla myös 
Ilmailumuseon Finna-näkymässä ja Finna 
Luokkahuoneessa opetussuunnitelmaan poh-
jautuva tehtäväkokonaisuus matkustamisen 
muutoksista viimeisen sadan vuoden aikana: 
finna.fi/matkustamisen-muutos

SUOMEN ILMAILUMUSEO
Karhumäentie 12

Lentomatkustaminen 
ennen ja nyt 

   60 min 
 
Opastuksella tutustutaan suomalaisen 
lentomatkustamisen menneisyyteen ja 
hieman sen nykyisyyteenkin, sekä kuul-
laan miten harvojen etuoikeudesta tuli 
arkinen joukkoliikennemuoto. 39

suomen ilmailumuseo

http://ilmailumuseo.fi/vierailuohjeet
https://ilmailumuseo.fi/verkkoaineistot/
https://ilmailumuseo.finna.fi/
https://finna.fi/Content/matkustamisen-muutos
mailto:info@suomenilmailumuseo.fi


VANTAAN KAUPUNGIN KIRJASTOT

Kirjaston ohjatut palvelut kouluille syksyllä 2021
3. & 7.-luokille tarjotaan kirjavinkkaus. 

Lisäksi kirjastot toteuttavat kouluille syksyisin ekaluokkalaiskampanjan

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

Kirjavinkkaus, lukudiplomi ja muu lukemaan innostaminen
Kirjavinkkaus tarkoittaa lukemaan innostamista ja tarinoiden kertomista kirjavinkkarin opastuk-
sella. Vinkkaus tukee oppilaiden lukuharrastusta, tarjoaa vaihtoehtoja erityyppisistä aineistoista 
ja kirjallisuuden lajeista sekä lisää ymmärrystä lukutaitojen ja lukemisen merkityksestä. Tunnin 
lopussa oppilaat voivat lainata ja varata haluamiaan kirjoja. Vinkkaus voidaan liittää lukudip-
lomin suorittamiseen, jolloin tunnilla tutustutaan juuri lukudiplomista suorittamiseen sopivaan 
aineistoon. 

Sovi kirjastovierailu!

Sovi kirjastovierailu ottamalla yhteyttä alueesi vastuukirjas-
toon joko sähköpostitse tai soittamalla. 
Katso vastuukirjastot sivulta www.helmet.fi

Kuva Hanna Lehtonen
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Esitykset ovat Kevään 2021 Bravo! 
-festivaalilta syksyyn siirtynyttä 
ohjelmistoa.

Kaikki esitykset ovat maksuttomia.
Pakolliset varaukset:
kulttuuriliput.vantaa.fi 

Vuoden 2020 ITU-palkinnon voittaja! 

Company Portmanteau: 
Piste, piste, piste   

 (1.–3.-lk.) KOPS   30 min 

pe 27.8. klo 10 ja 12 
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36

Piste, piste, piste on monitaiteinen lapsille 
ja nuorelle yleisölle suunnattu sanaton 
esitys, joka yhdistää nykysirkusta, tans-
sia ja elävää kuvataidetta. Luis Sartori do 
Valen ja Mira Ravaldin teos on kiehtova 
matka muotojen ja luovuuden maailmaan, 
joka syntyy, kun esityshetkessä tyhjästä 
valkoisesta näyttämöstä luodaan vanhoilla 
piirtoheittimillä mielikuvituksekas universu-
mi. Teos pohjautuu kirjailija-kuvittaja Mario 
Valen lastenkirjaan Três Pontinhos (Kolme 
pientä pistettä).

Cirko & Agit-Cirk:   

Kadonnut                                                                                         

 (1.–2.-lk.)  KOPS   50 min

ti 12.10. klo 10 ja 12.30 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36

Kadonnut on kaunis, hauska ja toisinaan 
hivenen vakavakin sanaton nykysirkusteos. 
Herkät tasapainot ja ihmeellinen pariak-
robatia herättelevät ajattelemaan, kuinka 
tärkeää on välittää toisesta ja arvostaa 
jokaisen omaa erityistä tapaa loistaa. Ka-
donnut kahmaisee sinut mukaan sisäisen 
valonsa ja toisensa kadottaneiden sirkus-
taiteilijoiden muistojen ja toiveiden maail-
maan, jossa uskomaton on jokapäiväistä. 
Teos on Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen 
ja Agit-Cirkin yhteistuotanto.

Red Nose Company:   

Frankenstein

 (4.–6.-lk.) KOPS   60 min 

pe 29.10. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14

Tervetuloa hullun tiedemiehen ja mo-
nenlaisten hirviöiden seuraan! Red Nose 
Companyn Frankenstein on musikaalinen 
komedia, jossa leikitellään jännityksen 
elementeillä. Mary Shelleyn klassinen 
kertomus on tulkittu hyvin vapaasti, ja 
luvassa on versio, jossa tanssahdellaan 
diskomusiikin tahtiin. Frankenstein on yksi 
länsimaisen historian perusmyyttejä, ja 
siinä käsitellään erilaisuuden ja toiseuden 
kokemuksia.

Piste, piste, piste / Kuva Luis Sartori do Vale
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Rakastunut sammakko  

  n. 25min 
ti 20.9. klo 9 & 10
Liput: 9€, opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi 
ryhmän mukana

Sammakolla on outo olo. Se ei tiedä onko se iloi-
nen vai surullinen. Sydän hakkaa ja ruokakaan 
ei maistu. Sammakko on rakastunut. Mutta mitä 
jos sitä ei uskalla kertoa ääneen rakkautensa 
kohteelle? Näytelmä on sovitus Max Velthuijsin 
”Rakastunut sammakko” sadusta. Tarina kertoo 
hyväksytyksi tulemisesta ja siitä miltä ihastumi-
nen tuntuu. 

Sammakkona: Anne Nielsen

Kani Kuriton

  30 min 
ti 5.10. klo 9 
Liput: 9€, opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi 
ryhmän mukana

Kani Kuriton on lämmin ja värikäs Richard 
Scarryn kirjaan perustuva lastennäytelmä per-
heen pienimmille. Vallaton kani ei ole tahallaan 
tuhma. Joskus säännöt vain unohtuvat leikin 
tiimellyksessä. Onnistuukohan kani olemaan 
tänään kiltti? 
Kani: Anne Nielsen

TEATTERI VANTAA

Silkkisali, Tikkurilantie 44/
Silkkitehtaantie 5
www.teatterivantaa.fi

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

Satupäivä lämpiössä  

  n. 30 min 
ma 18.10. klo 9, 10, 11
Liput: 12€

Oho, mitäs satuja tämmöiset ovat? Valta-
kunnallisena satupäivänä Minna lukee satuja 
lämpiössä. Hulluissa saduissa eivät seikkaile 
prinssit ja prinsessat vaan toinen toistaan krei-
simmät hahmot! Koulussa ja pahismummon 
luona hämmentävät oravaveljekset, suoraan 
tv-lähetykseen eksyvät vaippapöksyt Vuokko 
ja Keke sekä yllättäviin tilanteisiin joutuva Kak-
kakikkare. Komiikan mestarit Paula Noronen ja 
Minna Kivelä ovat yhdistäneet kykynsä yleisön 
riemuksi.

ESITYKSET

Viirun ja Pesosen joulu 

  n. 30 min 
to 11.11. klo 9 ja pe 3.12. klo 9
Liput: 9€, opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi 
ryhmän mukana

Lähestyvä jouluaatto pistää Viiru-kissan 
ja Pesosen touhuihin vipinää. On tehtävä 
jouluvalmistelut, hankittava kuusi ja lahjojakin. 
Mutta suurimman pulman Pesoselle aiheuttaa 
Viirun toive: saada kylään ihka oikea joulupuk-
ki! Kaikki ei kuitenkaan suju kommelluksitta…
Onko koko joulu vaarassa vai onnistuuko kaikki 
sittenkin parhain päin? Näytelmän oikeudet: 
Draken Teaterförlag
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TIKKURILAN TEATTERI 
JA TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36
www.tikkurilanteatteri.fi

Lippujen/osallistumisen hintatiedot:
Koululaisnäytösten liput 6 €/oppilas ellei toisin 
mainita. Ryhmäliput laskutetaan ennakkoon. 
Ryhmänohjaaja ryhmän kanssa maksutta. 
Pakollinen ennakkovaraus.
Lippuvaraukset ja tiedustelut: 
liput@tikkurilanteatteri.fi

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu, 
Vantaan Sanataidekoulu 
& Vantaan Kulttuuripalvelut
Kirjeitä sinulle 

  n. 1 h  | Maksuton

Koululaisnäytös: ti 5.10. klo 13 
/ Vernissasali

Ikäihmisten taidetyöpajan tuloksena 
syntynyt teatteriesitys. Esityksen tekstit 
ovat syntyneet koronaviruksen varjosta-
mana vuonna 2020, mutta niiden aiheet 
laajenevat sosiaalisen eristyksen ylä- ja 
ulkopuolelle. Ne kertovat tuulen laulusta, 
meren pauhusta, muistoista, toiveista ja 
unelmista. 

Tikkurilan Teatteri
Piilopaikka eli Siat  

  n. 2 h | Liput: 16€ / oppilas

Koululaisnäytös: ti 28.9. klo 13 & ke 
24.11. klo 13 / Vinssisali 

Palkitun Tie Mekkaan -näytelmän kirjoitta-
jan Athol Fugardin (s.1932) Piilopaikka eli 
Siat -näytelmä kertoo rintamakarkurista, 
joka piileksii sikolätissä 40 vuotta. Tarina 
syvenee liikuttavaksi ja ajoittain koomiseksi 
kuvauksesi ihmisen häpeästä myöntää 
pelkonsa ja kyvyttömyydestä olla itselleen 
armollinen.

Tikkurilan Teatteri
Meidän Lailamme 

  n. 3 h  | Liput: 22 € / oppilas

Koululaisnäytös: ke 10.11 klo 13 & ke 1.12.
klo 13  / Vernissasali 

60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Tikkurilan 
Teatteri tuo ohjelmistoon uuden musiikki-
teatterinäytelmän kantaesityksen. Tanssin 
ja laulun täyteinen esitys piirtää inhimilli-
sen henkilökuvan sotalapsuuden läpikäy-
neestä naisesta, joka teki merkittävän uran 
laulajana ja esiintyjänä. 
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Vantaan musiikkiopisto & 
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu
Soiva joulusirkus:
Pähkinänsärkijä ja hiirikuningas 

  n.50 min | Liput: 8 € / oppilas

Koululaisnäytös: to 9.12. klo 9.30 
Lumosali, Urpiaisentie 14

Sirkuskoululaisten ja VMO:n puhallinop-
pilaiden Sointu-ryhmän tämän vuoden 
joulushow kietoutuu kenties parhaiten Tšai-
kovskin balettina tunnetun, klassisen joulu-
sadun ympärille. Jännittävät sirkustemput 
ja ihastuttava puhallinmusiikki virittävät 
yleisön takuulla joulun tunnelmaan!

ESITYKSET
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TANSSITEATTERI RAATIKKO
Silkkitehtaantie 5
www.raatikko.fi
Ryhmäliput 14 € / oppilas. Ryhmälippu 
sisältää bussikuljetuksen. 

Varaukset: 
raatikko@raatikko.fi, 09 8732306

Ivan, Kettu ja Tulilintu  

   50 min

21.9.–15.10. arkisin klo 9 ja 10.30

Sadunkerronnan taikaa kaiken ikäisille!
Venäläiseen kansansatuun perustuva tarina 
nostaa esiin tärkeitä teemoja: usko omiin 
kykyihin, luottamus ystäviin sekä tois-
ten auttaminen. Ivan Tsaarinpoika kokee 
elämänsä seikkailun etsiessään sadun 
ihmeellistä Tulilintua. Matkallaan Ivan joutuu 
moneen pulaan, joista hänet pelastaa viisas 
Kettu. Ketun avulla Ivan hankkii taikamie-
kan, voittaa kohtaamansa möröt ja pelastaa 
Pahan Velhon pauloihin joutuneen prinssin. 

Myös kiertueohjelmistossa 10.11.–7.12.2021, 
hinta 740 € /esitys.

Supersankarit  -esitys

   50 min

1.11.–17.12. arkisin klo 9 ja 10.30

Kaikissa meissä asuu pieni supersankari, 
löydä omasi ja anna esityksen viedä sinut 
aikamatkalle avaruuteen. SWOOSH! Su-
pertyttö kutsuu paikalle Aikabootti–robotin 
ja Neiti Nanosekunnin. Yhtäkkiä leikin kes-
keyttää Aika Avaruusrosvo, joka tempaisee 
ystävykset aikamatkalle avaruuteen. ZAP! 
Supervoimat ja lasermiekat ovat tarpeen, 
kun ystävykset pelastavat koko universu-
min.

SUPERVOIMIA-työpaja 

Supersankarit-esitykseen 

 1.11.–17.12.  45 min
Työpajan hinta 80 €

Työpaja pidetään päiväkodin tai koulun 
liikuntatilassa ennen tai jälkeen esityksen. 
Luo oma hahmosi! Supersankarit-esityk-
seen liittyvässä Supervoimia-työpajassa 
osallistujat luovat oman supersankarihah-
monsa. Miten supersankari liikkuu? Miltä se 
näyttää? Mitkä ovat sen supervoimat? 
Työpajaan voi osallistua yksi koululuokka 
tai päiväkotiryhmä kerrallaan.
 

MOONIKA MEKANIKS -tanssipaja

   40 min

4.10.–30.11. Tanssipajan hinta 130 €

Tanssipaja pidetään koulun liikuntatilassa.
Moonika Mekaniks -tanssipajan inspiraatio-
na on pienten keksintöjen ihmeellinen maa-
ilma. Tavoitteena on liikkua monipuolisesti 
leikin ja oman oivalluksen kautta. Moonika 
Mekaniks on robotti aivan verraton. Mutta 
Moonika sydämensä kadottanut on. Vai 
lieneekö robotilla sydäntä? Mihin sellainen 
voi hävitä?
(Tilattavissa maksutta KOPS-ohjelmassa 

rajallinen määrä).
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MAMIA COMPANY

Mamia Companyn studionäyttämö
Jönsaksentie 6
Esiintyjät: Nina Mami ja Kasperi Nordman

Liput: 6 € / oppilas, ryhmäohjaajat ja 
opettajat vapaa pääsy
Lippuvaraukset ja tiedustelut: 
mamiacompany@gmail.com

Kisu Pikkulainen vaarojen 
varjoissa   

(1.–3.-lk.)  n. 35 min

ti 31.8. | to 2.9. | pe 3.9. klo 10

Perhe Pikkulainen on pakannut tavaransa 
ja on aika palata kesän jälkeen mökiltä 
kaupunkiin. Kesäkissa Kisu Pikkulainen jää 
kaikessa tohinassa huomaamatta mökille. 
Tästä alkaa Kisun mielikuvitusseikkailu 
lankakerien, lakanoiden ja varjojen maail-
massa. Monitasoisessa tanssisadussa Kisu 
saa huomata, että yhdessä on kivampaa 
ja yksin ei pärjää kukaan. Pääseekö Kisu 
lopulta perheen luo kaupunkiin vai jääkö 
yksin mökille? 

Sammakkolammikko -
vuorovaikutteinen tanssisatu 
puhtaan veden tärkeydestä

   n. 35 min

ti 21.9. | to 23.9.  klo 10

Viivi Viitasammakko palaa synnyin lammel-
leen sukujuhliin. Viivin odottaessa sukulai-
siaan Mikko Lammikko, lammikon henki, 
herää. Tästä alkaa Viivin ja Mikon seikkailu. 
Miten käy pienen sammakon, kun lammik-
ko on sairastunut kaikesta siihen heitetystä 
roskasta? Sammakkolammikko on monita-
soinen teos puhtaan veden tärkeydestä ja 
luonnonsuojelusta.

Etsivätoimisto Nappi  -
vuorovaikutteinen etsivä-
seikkailu ennakkoluuloista

   n. 40 min

ti 9.11. | to 11.11.  klo 10

Etsivätoimisto Napin mestarietsivät Kisu 
ja Rotta ovat saaneet salaisen tehtävän, 
jota he eivät kahdestaan osaa ratkaista. 
Ratkaisun löytämiseksi tarvitaan kipeästi 
yleisön apua ja aivopapua. Kuka on vienyt 
jotain toiselle kuuluvaa? Onko se Herra 
Limu vai Kotiputsarit Kaija & Kake Kivipää? 
Tanssisatu opettaa, että ketään ei saa 
syyttä suotta haukkua. Asiat kannattaa 
aina perin pohjin tutkia, ennen kuin tekee 
tarpeettomia mutkia.

 Kuva Olli Berg
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Kuva Nikke 
Puskala 

NUKKETEATTERI SAMPO
Erottajankatu 7, 00130 Helsinki

Normaalihintaiset liput 12 €. Ryhmäliput 9 € / lapsi, ohjaajat 1 €.
Normaalihintaiset liput myös verkkosivuilta.
Lisätiedot ja lippuvaraukset: 
toimisto@nukketeatterisampo.fi, 020 735 2235
nukketeatterisampo.fi

Sampo vierailee Vantaalla syksyllä 2021! Esiinnymme sään-
nöllisesti Kulttuuritehdas Vernissassa, Lastenkulttuurikeskuk-
sissa sekä Lumosalissa. Ohjelmistossa korostuvat satuaiheet, 
mielikuvituksen voima ja lapsen näkökulma.

Sirkus Sampo 

  n. 30min 
ke 19.9.  klo 10 
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36

Nukketeatteri Sampon sirkuksessa marionetit 
heräävät eloon ja täyttävät estradin musiikilla, 
laululla ja nukketeatterin taialla. Esiintyjäkaar-
tissa nähdään taitavia veitsenheittäjiä, huimia 
pyörätaitureita, uskomattoman akrobaattisia 
koiria ja ehkä siellä häivähtää haamukin... 
Esitys esittelee erilaisia marionetteja, Sampon 
tapaan elävän musiikin säestyksellä. Sanaton 
esitys sopii kaikenikäisille. Esiintyjät: Susan 
Aho & Iivo Barić

Yllätyslahja ystävälle  

  n. 35min 
ti 23.11. klo 10   Lumosali, Urpiaisentie 14
to 26.11. klo 10  Kulttuurikeskus Toteemi,
Myyrmäentie 6

Lumenpehmoinen kertomus eläinten joulusta ja 
ystävyydestä. Pienen pupujussin matka halki tal-
visen metsän kokoaa katsojat jouluisten ajatusten 
äärelle. Iki-ihana, lämminhenkinen tarina sopii 
kaikenikäisille, myös perheen pienimmille. 
Esiintyjät: Henna Moisio, Maija Karhinen-Ilo.

Joulu se tulla jollottaa

  n. 45min 
to 9.12. klo 10  Kulttuuritehdas Vernissa, 
Tikkurilantie 36

”Joulu tulla jollottaa, hyvän mielen hyrinässä!” 
Mukaansatempaava jouluinen nukketeatteri-
konsertti, joka on luonut joulumieltä jo vuosien 
ajan! Yhdessä hellyttävän Duppaduulix-koiran, 
tonttuystävien ja muusikoiden seurassa valmis-
taudutaan joulun tunnelmaan. Tässä konsertissa 
viihtyvät kaikenikäiset musiikin ja nukketeatterin 
ystävät. Saa laulaa mukana! Esiintyjät: Susan 
Aho, Iivo Barić, Antero Reinistö

Kuva Uupi 
Tirronen

suomen kansallisooppera ja -baletti
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SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI

Helsinginkatu 58, Helsinki

Ajankohtaiset tiedot: 
oopperabaletti.fi/paaharjoitukset
yleisotyo@opera.fi  

Suomen kansallisoopperan ja-baletin avoimet pääharjoitukset 
ja aikataulut syyskaudelle 2021 julkaistaan elokuun alussa 
nettisivuillamme.

Syksyllä luvassa on ainakin ooppera La Traviata ja alakouluil-
le satubaletti Pähkinänsärkijä ja hiirikuningas marraskuussa. 
Ilmoittautuminen alkaa edellä mainittuihin: ke 18.8.2021 
klo 9.

Paikat avoimiin pääharjoituksiin jaetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä niin, että ensikertalaiset huomioidaan ensin. Ryhmän 
koko voi olla suurimmillaan kaksi luokkaa. Pääharjoituksiin 
ilmoittaudutaan sivuillemme tulevalla lomakkeella annetun ai-
kataulun mukaan. Ilmoittautumisia ennakkoon tai sähköpostitse 
emme voi ottaa vastaan. Muutokset ohjelmistoon ja ilmoittautu-
misaikatauluihin mahdollisia

STAGE24

Tervetuloa Oopperan ja Baletin virtuaalinäyttämölle! Täällä voit 
katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöi-
den haastatteluja maksutta:

oopperabaletti.fi/stage24/

 VANTAAN MUSIIKKIOPISTON KONSERTIT

Syksyn sinfoniaa -koululaiskonsertit 

(3.–6.-lk.) KOPS   45 min | Maksuton
ke 8.9. klo 10.15 ja klo 12 
Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36
Pakolliset ennakkoilmoittautumiset: 050 318 1654

Vantaan Nuorten Sinfoniaorkesterin koululaiskonserttien ohjel-
massa esitetään seuraavia teoksia: Mozartin pianokonsertto nro 
9 Es-duuri solistina Juho Keränen, Tšaikovskin Scene baletista 
Joutsenlampi ja valssi baletista Prinsessa Ruusunen, Prokofjevin 
Montaguet ja Capuletit baletista Romeo ja Julia sekä Arturo Mar-
quezin Danzon nro 2. Orkesteria johtaa Juhani Lamminmäki.

Tribute to Carole King  

  KOPS   45 min | Maksuton
to 25.11.klo 9 ja klo 11 
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36
Pakolliset ennakkoilmoittautumiset: 050 318 1654

Vantaan musiikkiopiston pop&jazz -oppilaat esittävät kokonai-
suudessaan laulaja-lauluntekijä Carole Kingin albumin Tapestry 
(1971). 50-vuotisjuhlaa viettävä albumi kuuluu länsimaisen popmu-
siikin suurimpiin helmiin. Tapestry palkittiin neljällä Grammy-
palkinnolla vuonna 1972. Vuosien saatossa se on äänestetty 
useissa yhteyksissä kaikkien aikojen parhaimpien levytysten 
joukkoon. Kenties tunnetuimmat kappaleet Tapestrylta ovat I feel 
the Earth Move, You’ve Got a Friend ja (You Make Me Feel Like) A 
Natural Woman
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Vantaan kulttuuripalvelut on Suomen  
lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.
Vanda kulturservice är medlem i 
Förbundet för barnkulturcenter i Finland 
www.lastenkulttuuri.fi

www.vantaa.fi/kulttuuri

http://www.lastenkulttuuri.fi
http://www.vantaa.fi/kulttuuri

