
Kukkuu!-taidefestari vauvoille ja taaperoille
Festivaali tuo Vantaalle upean kattauksen monipuolis-
ta kulttuuritoimintaa, joka on suunnattu aivan perheen 
pienimmille ja heidän läheisilleen. Kolmatta kertaa jär-
jestettävän festivaalin tuottaa Vantaan kulttuuripalve-
lut lukuisine yhteistyökumppaneineen. 

Kaikessa toiminnassamme on huomioitu koronaepide-
miaan liittyvät turvallisuusohjeet. Noudatamme tapah-
tumissamme kulloinkin voimassa olevia kaupungin ja 
valtion ohjeistuksia. 

Konstfestivalen Kukkuu! -för bebisar och 
småbarn
Festivalen i Vanda bjuder på ett fint utbud av mångsi-
diga kulturaktiviteter som riktar sig främst till familjens 
minsta och deras närmaste. Festivalen, som ordnas för 
tredje gången, produceras av Vanda kulturservice till-
sammans med stadens otaliga samarbetskumpaner.

I all vår verksamhet har vi observerat de säkerhetsan-
visningar som berör coronavirusepidemin. I våra evene-
mang följer vi kontinuerligt de rekommendationer som 
Vanda stad och staten beslutat om.

Art festival for babies and small children
The festival brings to Vantaa a wonderful range of 
diverse cultural activities aimed at the youngest mem-
bers of the family and their loved ones. The festival, 
which is being held for the third time, is produced by 
Vantaa’s cultural services and its numerous partners.

Safety instructions related to the corona epidemic have 
been taken into account in all our operations. In our 
events, we follow the current city and state guidelines.

Ajantasainen ohjelma | Uppdaterat  
program | Up-to-date program: 

tapahtumat.vantaa.fi

Info: pessi@vantaa.fi, 040 524 1402
www.vantaa.fi/kukkuu
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Esitteen julkaisija: Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut
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MUUTA
Lipunmyynti on ohjelmakohtainen. 
Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia.

Kukkuu! -festivaali saa opetus- ja kulttuuriministeriön  
lastenkulttuurikeskusten tukea.
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TAIDENYYTTÄRIT-avajaistapahtuma 
Vapaa pääsy | Fri entré | Free entry
la 14.11. klo 10–15 Myyrmäkitalo, Paalutori 3

Kukkuu! -festivaali starttaa Taidenyyttäreillä. Tarjolla  
ohjelmaa vauvoille ja taaperoille yhdessä oman perheen 
ja läheisten kanssa. Tuo oma nyyttisi taiteen pariin! 
Osassa ohjelmasta on ennakkoilmoittautuminen,  
katso työpajan kohdalta.

Festivaalin avaa Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden 
päällikkö Kaisa Kettunen 

klo 10 kirjaston tapahtumatila

Opening speech (Finnish)

Pienten oma Kukkuukestit-musatuokio 

Duo Kaalinpäät esittää uuden Kukkuu!-sävelmän ja muita laululeikkejä .

klo 10.15 kirjaston tapahtumatila

Interactive music session (Finnish) 
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Taidemuseo Artsin Värikkäitä ääniä -paja

 30 min 
5–24 kk

 

klo 10.30 ja 12.30 ja 14.00 
Tapahtumahuone, 2.krs

Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen sähkö- 
postilla: helena.erakare@vantaa.fi

Värikkäitä ääniä on lapsen ja vanhemman yhteinen  
elämyksellinen retki aistipajaan lapsen tahdissa.
Workshop in the experiential sensory room, 2nd floor. Works-
hop is mainly nonverbal. All speakers of different languages 
are welcome! Free entry. Registration via email:  
helena.erakare@vantaa.fi

Kuva: Rebekka Barongo.

mailto:helena.erakare@vantaa.fi
mailto:helena.erakare@vantaa.fi
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Sprattelben & Trasselhår
- Rimlek för små med Annika Sandelin

35 min 
0–2 år

kl. 10.30 Bibliotekets evenemangsrum (1. vån.)
kl. 12 Klubbrum (3. vån.) 

Anmälningar: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Kom med ditt barn och dansa groddans och lyssna på roliga 
dikter tillsammans med författaren Annika Sandelin. 
Poetry & rhymes workshop (Swedish)

Laulaen, liikkuen, lorutellen -pajat 

30 min 
0–4 kk

 

klo 11 kerhohuone 3. krs 

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla:  
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.

Pajoissa kommunikoidaan pienen lapsen kanssa laulun, liikkeen, 
leikin ja lorun kautta, sekä annetaan vinkkejä sopiviin tilanteisiin 
tai tiettyyn ikäkauteen sopivista leikeistä. Kulttuuriosuuskunta 
Uulun LLL-työpajoja on ollut Tampereen neuvoloissa kaksikuisten 
vauvojen ryhmissä jo vuodesta 2008 saakka.

30 min 
5–6 kk

 
 

klo 11 keramiikkaluokka 2. krs

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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Vauvasirkuspajat

30 min 
 

 

 kirjaston tapahtumatila 
klo 11.15 ohjaus suomeksi

klo 12 ohjaus englanniksi

Sirkus Magentan vauvatuokiossa tutustutaan sirkukseen!  
Sirkuksessa keskitytään lapsen ja vanhemman vuorovaiku-
tukseen ja yhdessä tekemisen iloon. Max 6 perhettä / tuokio. 
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla: kulttuuritapahtumat@
vantaa.fi.

Baby Circus
At 11.15 am: instruction in Finnish

At 12 pm: instruction in English

In the Circus Magenta workshop you can try baby circus, 
which focuses on the interaction between the child and the 
parent and the joy of playing together. 
Free entry. Compulsory registration via email: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.

Kuva: Laulaen, liikkuen, 
lorutellen -pajat.

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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Muskarikonsertti

30 min 

klo 12.15 kirjaston tapahtumatila

Uulun muskarikonsertissa pääsee laulamaan ja leikkimään uusia 
sekä vanhoja ihania ja meneviä muskarilauluja! Ennen lauluja ope-
tellaan yhdessä sanoja ja leikki, jotta lapset ja vanhemmat pääsisi-
vät mahdollisimman hyvin osallistumaan konsertin lauluihin. 
Interactive music concert (Finnish) 

Arjen sujuminen pikkulapsiperheessä  

klo 13–14 kerhohuone 3. krs

Tule kuulemaan ja kysymään esim. lapsen uniasioista, tai muusta 
sinua askarruttavasta asiasta. Paikalla neuvolan perheohjaajat 

Muskarikonsertti. 
Kuva: Pasi Tiitola.
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Katja Koutelo ja Nina Laine. Kahvitarjoilu. Taaperolle on järjestetty 
taiteilua pöydän ääressä.
Everyday life in a family with babies and todds: Chat with the 
experts (Finnish)
 
Mitä lukisin vauvalleni ja taaperolleni 
- kirjavinkkejä lapsiperheille 

30 min 
0–3 v

klo 14 kirjaston tapahtumatila  

Tule kuuntelemaan kirjavinkkejä kirjoista, joista vauvat ja 
taaperot pitävät.
Booktips for babies & todds (Finnish) 

Loruleikit taaperoille  

30 min 
1–3 v

klo 14 kirjaston tapahtumatila  

Ennakkoilmoittautuminen 2.11. alkaen sähköpostilla:  
myyrmaki.kirjasto@vantaa.fi 

Lorutuokiossa aikuinen leikittää 1–3 -vuotiasta lasta lorujen 
tahdissa ja ohjaajan opastamana.
Poetry & rhyme workshop for toddlers (Finnish)

mailto:myyrmaki.kirjasto@vantaa.fi


Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU
Elämän kukka 
 

30 min 

ma 16.11. klo 10 Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36

Liput 6 €. Pakolliset ennakkovaraukset: kulttuuriliput.vantaa.fi.

Elämän kukka on musiikin rytmittämä, sirkusta ja nukketeatte-
ria yhdistävä, sanaton vannetaide- ja esineteatteriesitys elä-
män kiertokulusta. Vakavaa aihetta käsitellään elämänmyön-
teisesti kujeillen. Elämän kukka on suomalais - slovenialaisen 

Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n 10-vuotisjuhlateos.
Taiteellinen työryhmä: Katja Kähkönen, Henna Matanuska, 
Mateja Ocepek, Katja Povse
Esiintyjät: Katja Kähkönen, Henna Matanuska
Musiikki: Gregor Zemljic

Ensi-ilta: 14.11.2020, Lastenkulttuurikeskus Rulla, Tampere
Yhteistyökumppanit: Lastenkulttuurikeskus Rulla, Hisa otrok in 
umetnosti, Taiteen edistämiskeskus, Samuel Huberin Taidesää-
tiö, Alli Paasikiven Säätiö, Ljubljanan kulttuuritoimi
The Flower of Life is a nonverbal performance combining music, 
circus and puppet theatre. AEIOU is a Finnish-Slovenian theatre 
group specialized in baby and toddler theatre. 
Tickets 6 €, pre-sales on the website: kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Info: 040 524 1402, email pessi@vantaa.fi.
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Suomen kansallisoopperan 
Vauvojen taidetuokiot

30 min 
0–18 kk

to 19.11. klo 9.30 ja 10.30 ja 12.30 Kulttuuritalo Martinuksen 
sali, Martinlaaksontie 36

Maksuton
Pakolliset ennakkoilmoittautumiset 1.11. mennessä:  
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Tuokiossa lauletaan, leikitään, liikutaan, kuunnellaan, katsellaan 
ja kosketellaan - mitään ennakkotaitoja ei tarvita! Yhteen tuokioon 
mahtuu 10 vauvaa vanhemman kanssa (tai aikuisen). 
Tuokioon ei voi ottaa isompia sisaruksia tai toista aikuista mukaan.
Finnish National Opera: Children’s art session
Art sessions are for singing, playing, moving, listening and 
watching. Only one child / parent. 
Free entry. Compulsory registration open until 1.11. via email: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.
Info: 040 524 1402, email pessi@vantaa.fi.
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mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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Suomen kansallisoopperan 
Miniooppera Reininkulta

30 min 
yli 2v

 

la 21.11. klo 9.30, 10.30 ja 12.30 Lumosali, Urpiaisentie 14

Maksuton. Pakollinen ilmoittautuminen 1.11. mennessä:  
kulttuuriliput.vantaa.fi

Voi ei! Vedessä polskivien Reinintyttärien kulta-aarre on varastettu. 
Kultaa haluavat myös valtavat jättiläiset maksuksi rakentamas-
taan linnasta. Alberichin viemää aarretta lähtee etsimään ovela 
Loge, jota ei estä edes ihmeitä tekevä taikasormus. Mutta tuoko 
kulta kenellekään onnea? Entä saavatko Reinintyttäret lopulta kul-
tansa takaisin? Ja miten ihmeessä sammakko ja dinosaurus liitty-
vät tarinaan? Kysymyksiin löytyy vastaus puolessa tunnissa, kun 
Reininkulta esitetään kahden laulajan ja kahden soittajan voimin. 

Finnish National Opera: Mini Opera Das Rheingold (Finnish)
Kuva: Emma Suominen.
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Nukketeatteri Sampo  
Lennä lennä leppäkerttu 

30 min 
kaikenikäiset

la 21.11. klo 10 ja klo 11 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14

Liput 6 € (lapsi + aikuinen), ennakko-
myynti osoitteessa kulttuuriliput.vantaa.fi 
sekä ovelta 15 minuuttia ennen (käteisellä).

Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa maailmassa.Mat-
kalla se kohtaa monia uusia ystäviä. Lämminhenkinen ja valoisa 
esitys on kuin kuvakirja, jonka jokaiselta aukeamalta löytyy uusi 
suloinen tuttavuus ruohikon maailmasta. Esitys on sanaton ja 
sisältää monipuolista musiikkia.

Puppet Theatre Sampo: Fly Fly Ladybug 
A little ladybug is searching for its place in the big wide world. This 
nonverbal performance is accompanied with versatile live music, 
and it is ideal for the little ones as a first theatre experience.
Tickets 6 € including one child and one parent. Pre-sales on the 
website: kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Info: 040 524 1402, email pessi@vantaa.fi.

Kuva: 
Uupi Tirronen.

Kuva: Nikke Puskala.

Teatteri, ooppera | Teater, Opera | Theater, Opera      13
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Vauvakino: Yhteinen sävel (Military Wives)
Sallittu, 2020, kesto 1 t 53 min,
kieli englanti, tekstitys suomi ja ruotsi.

ti 17.11. klo 11.00 Kino Myyri, Kinorinne 6, Myyrmäki

Maksuton, pakolliset varaukset verkkosivulla: kulttuuriliput.vantaa.fi. 

Brittikomedian Housut pois! ohjaaja Peter Cattaneon koskettava 
ja viihdyttävä tositapahtumiin perustuva tarina sotilastukikoh-
dassa asuvista naisista, jotka perustavat kuoron. Musiikki tuo 
heidän elämäänsä kepeyttä, paljon naurua ja uusia ystävyys-
suhteita raskaan ajan keskelle. 

Vauvakino on vanhemmille tai hoitajille tarkoitettu vauvaystä-
vällinen elokuvanäytös, jonne voi ottaa mukaan alle 3-vuotiaan 
lapsen. Vaunuparkki on järjestetty, saliin voi ottaa kantokassin 
tai turvaistuimen. Salissa on hoitopöytä ja mikroaaltouuni. Elo-
kuva esitetään puolivalossa ja normaalia pienemmällä äänen-
voimakkuudella. Salissa voi liikuskella vauva sylissä.

Baby Cinema: Military Wives (Yhteinen sävel)
Tuesday 17th November at 11.00 am 
Address: Kino Myyri, Kinorinne 6, Myyrmäki
Free entry. Compulsory registration on the 
website: kulttuuriliput.vantaa.fi.
Length: 1h 53min. Language: English, 
with Finnish and Swedish subtitles.

Kuvitus: Karoliina Pertamo.

 Vauvakino | Baby Cinema
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Military Wives is a film from the director of The Full Monty, Peter 
Cattaneo. A band of misfit women form a choir on a military 
base. As unexpected bonds of friendship flourish, music and 
laughter transform their lives, helping each other to overcome 
their fears for loved ones in combat.

Baby Cinema is a baby friendly cinema for parents and carers. We 
will store your pushchairs, provide food heating and nappy changing 
facilities, we dim the lights down and turn down the sound slightly so 
you can enjoy your movie with baby (under 3 years) in arms.
Info: 040 524 1402, email pessi@vantaa.fi. 

 Vauvakino | Baby Cinema
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Kuva: Anneliina Rif.

Muumiperheen lauluretki s. 18.

 Konsertit | Konserter | Concerts
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BRQ Vantaa Festival 
Lepohetki-konsertti: Nurmilinnun uni 

30 min 
vauvoille ja 
taaperoille

ke 18.11. klo 10 & 11 Kestikievari Övre Nybacka, Nybackankuja 4

Maksuton. Pakollinen ilmoittautuminen:  
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Lepohetki-konsertissa kuunnellaan joogapatjoilla leväten kes-
kiaikaisia melodioita hyräiltynä ja lempeä-äänisillä vanhoilla 
soittimilla soitettuna.

Konsertti tarjoaa lapsille ja vanhemmille luontevan hetken rau-
hoittua ja levätä hetken musiikin sylissä. Vuosisatojen takainen 
ajaton ja elämyksellinen musiikki viehättää lapsia siinä missä rok-
ki tai Pienen pieni veturi!
Esiintyjä: Anneliina Rif

BRQ Vantaa Festival’s concert offers babies and parents a mo-
ment to calm down while listening to beautiful, timeless medie-
val music played on old instruments. Performer: Anneliina Rif. 
This concert is a part of BRQ Vantaa Festival, www.brq.fi.
Free entry. Compulsory registration via email:  
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.
Info: 040 524 1402, email pessi@vantaa.fi.

 Konsertit | Konserter | Concerts

mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
http://www.brq.fi
mailto:kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
mailto:pessi@vantaa.fi


18      Konsertit | Konserter | Concerts 

Lapsen oikeuksien päivän konsertit!  

Muumiperheen lauluretki 

45 min 
yli 2v

pe 20.11. klo 10

pe 20.11. klo 18 

Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36

Aamupäivän konserttiliput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) sekä ennakkomyynti osoitteessa kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Iltakonserttiin myös ovelta tuntia ennen.

Hyppää matkaan tuttujen hahmojen kanssa Muumilaakson hal-
ki! Hannele Huovin sanoittamat ja Soili Perkiön säveltämät laulut 
puhuttelevat muumien ystäviä ja tunnelmat vaihtelevat Nuuska-
muikkusen huilun sävelistä Pikku Myyn räppiin. Lavalla Eija Ahvo, 
Markus Bäckman ja Soili Perkiö. 

Moomin-concert led by top musicians Eija Ahvo, Markus Bäck-
man and Soili Perkiö takes you to Moomin valley! Muumiper-
heen lauluretki has won the award of Children’s record of the 
year. Language: Finnish. 
Tickets 6 €. Pre-sales on the website: kulttuuriliput.vantaa.fi. For 
the evening concert ticket sales also from the door. 
Info: 040 524 1402, email pessi@vantaa.fi.

 Konsertit | Konserter | Concerts
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Klovneriaa ja sirkustyöpaja vauvaperheille

40 min 
4–12 kk

su 15.11. klo 11 Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14

Liput 10 € / perhe osoitteesta kulttuuriliput.vantaa.fi.

Hauska ja mukaansatempaava klovneriaesitys vauvoille vanhem-
pineen. Esityksen yhteydessä on sirkustyöpaja, johon voi osallis-
tua lapsen iän ja taitotason mukaisesti. Mukaan voi tulla myös 
vain katsomaan ja nauttimaan sirkustunnelmasta! Esiintyjänä 
Sirkus Magentan klovni Maria Krestjanoff ja työpajaa ohjaamas-
sa kaksi sirkusohjaajaa. 

Clown performance & circus workshop in Children’s culture 
center Pessi (Finnish)

 Taidepajat | Konstverkstäder | Art Workshops Konsertit | Konserter | Concerts
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Ötökkäjamit-runoleikki 

45 min 
0–2 v

ma 16.11.klo 9.30 ja 10.30 Avoin päivä-
koti Karhunkolo, Ollaksentie 29 A

ti 17.11.klo 9.30 ja 10.30 Avoin päivä-
koti Ukko-Pekka, Aniskuja 1

ke 18.11. klo 9.30 ja 10.30 Vihertien asukaspuisto, Vihertie 56 e

to 19.11 klo 9.30 ja 10.30 Korson asukaspuisto, Korsontie 11

la 21.11. klo 13 Sanataidekoulu, Tikkuraitti 11 A 11ä 

Maksuton. Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen  
info@sanataidekoulu.fi.

Vantaan sanataidekoulun Ötökkäjameissa opitaan yhdessä las-
tenrunoja, joiden aiheena on hyönteiset ja pikkuruiset eläimet. Ru-
noja lähestytään rytmisesti leikkien, hyppien, hiipien, piiloutuen, 
kävellen, tanssien ja taputtaen. Tuokion lopuksi jaetaan askarte-
luohje ja kirjalista kotiin vietäväksi.

Poetry & rhyme workshops in Residential Parks and Open Day 
Care Centers (Finnish)

Ötökkäjamit kiertueella 
ympäri Vantaata!

Kuva: Anna Rautiainen.

 Taidepajat | Konstverkstäder | Art Workshops
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Taaperoiden toiminnallinen tarinatuokio  
 

30 min 
1–3 v

ma 16.11. klo 18 Pointin kirjasto, Hagelstamintie 1

to 18.11. klo 10 Myyrmäen kirjasto, Paalutori 3 

pe 19.11. klo 10 Tikkurilan kirjasto, Lummetie 4

Maksuton, pakolliset ilmoittautumiset 2.11. alkaen:  
point.kirjasto@vantaa.fi tai myyrmaki.kirjasto@vantaa.fi tai 
tikkurila.kirjasto@vantaa.fi 

Satutuokio 1–3-vuotiaille on toiminnallinen ja leikkisä hetki tari-
noiden maailmassa.

Interactive story workshops for toddlers in libraries (Finnish)
 

Kuva: Marjut Lahtela.
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Vauvojen värikylpy 

5–18 kk

ma 16.11. klo 12–14 Hakunilan kirkko yläkerta, Hakunilantie 48 

Tule tutustumaan värien maailmaan myrkyttömillä luonnonma-
teriaaleilla (mm. porkkana- ja mustikkasoseilla) vauvakahvilan 
yhteydessä. Maksuton, ei ennakko ilmoittautumista. 

Art workshop for babies in Hakunila church (Finnish)
 
Pienten taideaamu Kivistössä              
Tupsuotukset ja -eläimet 

75 min 
0–6 v

ti 17.11. klo 9–10.15 ja 10.30–11.45  
Asukastila Rubiini, Rubiinikehä 2b, katutaso

Maksuton. Ennakkoilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. 

Kieputellaan tupsuja villalangasta ja liimaamalla tupsuja yhteen 
ja huovalla saadaan tupsusta hupsu tupsuotus tai -eläin. Voit tuo-
da myös omat jämälangat mukaan tupsutteluun!

Arts & crafts workshop: Funny creatures and animals from 
wool, felt and bobbles. Instruction mainly in Finnish, but all 
speakers of different languages are welcome! Free entry. Com-
pulsory registration via email: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. 
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Vauvagospel-lattarit Perheolkkarissa

30 min 
0–2 v

 

ti 17.11. klo 10 ja 11 Asolan seurakuntatalo, Asolantie 6 

Perheolkkarin ohjelmassa vauvalattarit klo 10 ja klo 11. Tule 
mukaan tanssimaan vauvalattareita Asolan seurakuntatalolle! 
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.

Latin dance workshop to gospel music with child and carer (Finnish) 

Lauletaan yhdessä lasten kanssa 

30 min 

ti 17.11. klo 9.30 Kivistön kirjasto, Topaasikuja 11 

ti 17.11. klo 11.30 Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5
Maksuton. Pakolliset ilmoittautumiset 2.11. alkaen:  
kivisto.kirjasto@vantaa.fi tai hakunila.kirjasto@vantaa.fi.  

Tuttuja ja uusia lastenlauluja, saa myös toivoa lempilauluja. Säes-
täjinä kirjastolaiset Ville Karinen (mandoliini) ja Teemu Kide (pia-
no). Paja on suunnattu kotihoidossa oleville lapsille. Lasten huol-
tajia/hoitajia pyydetään olemaan mukana tapahtumassa.
Interactive music sessions in Kivistö & Hakunila libraries (Finnish)
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Loruleikit vauvoille ja taaperoille 

30 min 
0–3 v

ti 17.11. klo 10 Pointin kirjasto, Hagels-
tamintie 1 

Maksuton, pakolliset ilmoittautumiset 
2.11. alkaen: point.kirjasto@vantaa.fi

Lorutuokiossa aikuinen leikittää 
0-3 -vuotiasta lorujen tahdissa ja ohjaajan 
opastamana. 

Poetry & rhyme workshop for babies and toddlers 
in Point library (Finnish)

Loruleikit taaperoille  

30 min 
1–3 v

ti 17.11. klo 9 ja 10 Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 

Maksuton. Pakolliset ilmoittautumiset 2.11. alkaen: 
lumo.kirjasto@vantaa.fi 

Lorutuokiossa aikuinen leikittää 1–3-vuotiasta lasta lorujen 
tahdissa ja ohjaajan opastamana.

Poetry & rhyme workshops for toddlers in Lumo library (Finnish)

Kuva: Marjut Lahtela.
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Vauvatanssia Pienten taideaamussa Pessissä 
to 19.11. klo 9.30 ja 10.30 Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Vauvatanssi on vanhemman ja vauvan yhteinen tanssihetki, jossa 
nautitaan lähekkäin liikkumisesta, rytmistä ja kauniista musiikis-
ta. Työpajat on suunnattu 3 – 18 kk ikäisille yhdessä vanhem-
man kanssa, mutta myös isommat sisarukset ovat tervetulleita 
mukaan tanssimaan. Ota työpajaan mukaan kantoliina tai kan-
toreppu. Ohjaajana tanssitaiteilija Satu Tuomisto. 

Dance workshop for babies (3–18 months) and carers, older siblings also 
welcome. Bring a baby carrier or backpack with you to the workshop. 
Free entry. No pre-registration. Instruction in Finnish and in English. 
Info: 040 524 1402, email pessi@vantaa.fi.

Kuva: Marjut Lahtela.

Kuva: Roosa Kirjavainen.
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Museomuskarit

30 min 
0–3 v

to 19.11. klo 9.30 ja 10.30 Tikkurilan vanha asema, Hertaksentie 1 
Maksuton. Varaa paikkasi sähköpostitse:  
marjo.eerikainen@vantaa.fi.

Museomuskari on iloa kansan-
perinteestä laulaen, leikkien, 
tanssien, loruillen. Vantaan Mu-
siikkiopiston muskariopet oh-
jaavat puolen tunnin mittaisen 
perinteisen muskarituokion pie-
nille ja heidän seuralaiselleen. 
Paikkana tunnelmallinen vanha 
asema, kaupunginmuseo. 
Järjestäjänä Vantaan musiik-
kiopisto ja Vantaan kaupungin-
museo. 

Interactive music sessions in 
Vantaa City Museum (Finnish).

Kuva: Tiina Kujala.
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Kirkkomuskari Vauvojen perheolkkarissa

30 min 
0–12 kk  

to 19.11. klo 10 Rekolan kirkko, Kustaantie 22 pääovi

Tervetuloa mukaan Kirkkomuskariin kanttorin johdolla.
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.  
Interactive music session for babies in Rekola church (Finnish)

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää!
Muskaria Pienten taideaamussa Koivukylässä  

30 min 
0–6 v

pe 20.11. klo 9.30 ja 10.30 kaksi eri ryhmää, valitse vapaasti! 
Koivukylän avoin kohtaamispaikka, Karsikkokuja 17, 1. krs

”Piilometsään polku sammaleinen vie, eläimet on piilosilla 
missä lie. Siellä monta uutta tuttavuutta tavataan, jos jälkiä 
seuraillaan.” Pienten musiikkihetkissä leikitään ja lauletaan 
yhdessä musiikkikasvattaja Katja Sirkiän ohjauksessa. Samalla 
juhlitaan Lapsen oikeuksien päivää 20.11.
Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia.
Interactive music sessions in Koivukylä Open Day Care Center 
(Finnish)
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TAITO TAAPEROT – ensikosketus käsityöhön!  

60 min 
0–2 v

Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14  
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset työpajaan ja 
perhelauantaihin: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. 

Taito Taaperot -työpajat
ma 16.11., ti 17.11., pe 20.11., ti 24.11. 
Kaksi eri ryhmää: klo 9.30 ja 11.30

Elämystilassa ihmetellään yhdessä pintoja, piiloja ja rakennelmia, 
ja nautitaan lapsen kanssa käsityön maailmasta. Saat myös kivoja 
käsityövinkkejä. Järj. Käsityö- ja muotoilukoulu / Taito Etelä-Suomi ry
Skillful toddlers – First Experiences with Handigrafts
Come and enjoy the wonderful world of handicrafts with your child 
in the experiential sensory room! Two starting times / day. Free entry. 
Compulsory registration via email: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.

Taito Taaperot Perhelauantai  

60 min 
0–8 v

la 14.11. Kolme eri ryhmää: klo 10–11, 11–12 tai 12–13. 

0–2-vuotiaat tutustuvat Taito Taaperot -elämystilaan ja painavat 
oman aikuisen kanssa jalanjälkikortin. N. 3–8-vuotiaat isosisarukset 
tekevät unisieppareita ja jouluisia tupsutonttuja käsityöpajassa. 
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Skillful toddlers – Family Saturday
0–2 years old with carers visit the experiential sensory room 
and make a cute footprint card. 3–8 years old bigger siblings 
with carers make a dream catcher and join the winter seasons 
handicraft workshop. Free entry. Compulsory registration via 
email: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.

Artsin Värikkäitä ääniä -vauva- ja taaperopajat
la 7.11.–la 21.11. Myyrmäkitalo

Ääniä sydämen sykkeestä aurinkoniityn sirinään ja surinaan, 
toiminnallisia aistimateriaaleja ja värikästä ihmeteltävää kol-
messa väritilassa. Lapsen ja vanhemman yhteinen elämykselli-
nen retki aistipajaan lapsen tahdissa.
Hinta 5 € / osallistuja, myös aikuiset. Pakolliset ilmoittautumi-
set: helena.erakare@vantaa.fi

Tarkat paja-ajat: www.artsimuseo.com/lapsille
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TUNTUPOLKU – tutki, leiki, tunnustele    

0–3 v 

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6  
Tuntupolku avoinna: ma 16.11. klo 10.30–13, ti 17.11. klo 9.30–13 
Ei vaadi ilmoittautumista, vapaa pääsy. 

Tuntupolku on moniaistinen elämystila, jossa tutkitaan neljän 
vuodenajan tunnelmia ja leikitään ihmeellisillä käsityöleluilla. 
Käsityövinkkejä saatavilla! 
The Path of Senses – Explore, play, feel
The Path of Senses experiential space entails exploring and playing 
together. Free entry. No pre -registration. Suitable for speakers of 
all languages.  

Tuntupolku elämystila.
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Kukkuu!-jatkot: Tuntupolku-työpajat  

60 min 
0–3 v

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6  
ma 23.11., to 26.11., ma 30.11., ti 1.12. 
Kaksi eri aikaa, valitse sopiva: klo 9.30 ja 11.30, kesto n. 60 min 
Maksuton. Pakolliset varaukset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.  

Tuntupolku-elämystilassa tutkitaan ja leikitään taideohjaaja, 
käsityötaiteilija Heli Arvilommin opastuksella. 

The Path of Senses – Instructed workshops
The Path of Senses experiential space entails exploring and 
playing together for 0–3-years old 
with carers. Free entry. Compulsory 
registration via email: kulttuuritapah-
tumat@vantaa.fi. Suitable for spea-
kers of all languages.  
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Kukkuu! -ketun polku

Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5  

Kivistön kirjasto, Topaasikuja 11

Martinlaakson kirjasto, Laajaniityntie 3

Pointin kirjasto, Hagelstamintie 1

Tikkurilan kirjasto, Lummetie 4 

Kukkuu-ketut piileskelevät kirjastossa. Tule yhdessä lapsesi 
kanssa etsimään ketut kirjastosta. Reitin varrella on toiminnalli-
sia tehtäviä. Reitti löytyy kirjastoista koko Kukkuu!-tapahtuman 
ajan. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.  
Kukkuu! -festival’s mascot foxes hide in the libraries, come and 
find them! There are functional tasks along the trail. Foxes trail 
can be found in libraries during the festival.

Kuvitukset: Karoliina Pertamo.
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Virtuaaliset Loruleikit 

30 min 
0–6 v

Vantaan kaupunginkirjaston Youtube-kanava, 
videon ensijulkaisu 14.11. 

Voit itse valita sopivan hetken loruleikkeihin ja katsoa Youtubes-
ta löytyvän videon. Vantaan kaupunginkirjaston Youtubesta, 
soittolistalta nimeltä “pikkulapsille 2020” löytyy jo aiemmin 
julkaistuja loruleikkivideoita käyttöönne. 

Virtual Poetry & Rhyme workshop in Youtube, Vantaa City Lib-
rary’s channel (playlist ‘Pikkulapsille 2020’). New video coming 
out 14th September. (Finnish)

Virtuaalista 
puuhaa
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Mitä lukisin vauvalleni ja taaperolleni? 
- kirjavinkkejä lapsiperheille 

30 min 

Vantaan kaupunginkirjaston Youtube-kanava, 
videon ensijulkaisu 14.11. 

Tarjolla kirjavinkkejä kirjoista, joista vauvat ja taaperot pitävät. 
Vantaan kaupunginkirjaston Youtubesta, soittolistalta nimeltä 
“pikkulapsille 2020” löytyy jo aiemmin julkaistuja videoita käyt-
töönne. 

Virtual booktips for babies & toddlers in Youtube, Vantaa City 
Library’s channel (playlist ‘Pikkulapsille 2020’). New video 
coming out 14th September. (Finnish)

Kuva: Dani Rönnqvist.

Virtuaalista 
puuhaa
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Seuraa kuulumisia:  

      vantaankulttuuri 

      Lastenkulttuurikeskus Pessi  

      Lastenkulttuurikeskus Toteemi

      @kulttuuria_vantaalla   

      @lastenkulttuurikeskus_pessi  

      @lastenkulttuurikeskus_toteemi

      #kukkuufestari  #lastenkulttuuri  

      #barnkultur  #tapahtumienvantaa




