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VANTAAN LASTENKULTTUURI
TUO SYKSYYN KUPLIVAA ILOA JA 

YHTEISIÄ HETKIÄ TURVALLISUUS EDELLÄ
Barnkulturen i Vanda iakttar säkerheten framförallt 

under hösten och berikar den med en bubblande 
glädje och gemensamma stunder!

Kaupungin kulttuuripalvelut sekä 
vantaalaiset kulttuurilaitokset ja -toi-
mijat ovat suunnitelleet monipuoli-
sen, elämäniloa pursuavan ohjelman, 
joka nostaa hetkeksi arjen yläpuolel-
le! Esitteeseen on koottu lapsille, nuo-
rille ja perheille suunnatut kulttuuriti-
laisuudet Vantaalla.

Ohjelma on rakennettu huomioiden val-
tioneuvoston ja Vantaan kaupungin 
määräykset koronaepidemiaan liittyen. 
Rajoitamme mm. osallistujien lukumää-
riä. Siksi ennakkoon ilmoittautumista on 
lisätty eri tilaisuuksissa. Jos olet epävar-
ma osallistumisen turvallisuudesta, soita 
tai lähetä sähköpostia tuottajille, joiden 
yhteystiedot löytyvät tämän esitteen ta-
kakannesta. 

Kurkkaa esitteestä iloiset tapahtumat, 
museoiden ja kirjastojen tilaisuudet, 
suuri määrä teatteria, musiikkia, kursse-
ja ja lasten omia esityksiä sekä upea 
Svenska veckan-festivaalin ohjelma!

Älylaitteet sivuun ja tervetuloa las-
tenkulttuurin pariin!

Stadens kulturservice har tillsammans 
med kulturinstitutionerna och -aktö-
rerna i Vanda planerat ett program 
som är både mångsidigt och sprudlar 
av livsglädje samt ger vardagen ett 
lyft! I höstens broschyr har vi samlat in 
kulturevenemang i Vanda såväl för 
barn, unga som familjer.

Programmet baserar sig på de bestäm-
melser som stadsstyrelsen och Vanda 
stad har gett oss med anledning av 
coronaepidemin.  Vi kommer bl.a. att be-
gränsa deltagarmängderna och öka 
möjligheten att anmäla sig på förhand. 
Om du känner dig osäker på om du våg-
ar delta, kontakta kulturproducenten, 
kontaktuppgifterna hittar du på sista si-
dan av denna broschyr.

Ett bra tips för ett besök i våra kulturhus 
hittar du bl.a. i november då vi firar bå-
de Barnkonventionens dag och Svenska 
veckan som i år firar sin 20-årsfest. I bro-
schyren presenteras bl.a. museernas 
och bibliotekens fina evenemang och en 
stor mängd både teater, musik, kurser 
och barnens egna program.

Lägg undan smarttelefon och dator. 
Välkommen att ta del av barnkulturen 
istället!
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Alle on koottu esitteen kaikki esitykset ja tapahtumat suuralueiden mukaan ja ai-
kajärjestyksessä. Listattuina eivät kuitenkaan ole oppilaitosten esitykset (s.68), 
kirjastojen työpajat ja säännölliset kerhot (s. 75), kurssit ja taideopetus (s.52) ei-
vätkä näyttelyiden ja museoiden opastukset (s. 41).

Programverksamheten är indelad i stadens storområden i tidsordning. Läroanstal-
ternas och bibliotekens föreställningar och kurser är inte listade. 

AVIAPOLIS
29.10 tors.  Kulturkväl. Helsinge skola, sidan 12
5.11 tors.  Spoken word -diktkväll. Helsinge skola, sidan 85
8.12 tis.   Julkonsert med Luciakröning. Helsinge kyrka S:t Lars, sidan 29

HAKUNILA – HÅKANSBÖLE

24.9. to   Mirkka & Luis: Koiruuksia! Lehtikuusen koulu, s. 26
25.9. pe   Yhdessä! -konsertti Vauvanpäivänä. Nissaksen asukaspuisto, s. 9
1.10. to   Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Länsimäen koulu, s. 21
29.10. to   Villin Väen Valtakunta. Hakunilan nuorisotila, s. 18–19
29.10 tors.  Vi och vilda väsen. Håkansbölens ungdomsgård, sidan s. 19

KIVISTÖ 
15.9. ti   Pienten taideaamu. Asukastila Rubiini, s. 51
13.10. ti   Pienten taideaamu. Asukastila Rubiini, s. 51
17.11. ti   Pienten taideaamu. Asukastila Rubiini, s. 51
9.12. ke   Tuiki joulupuu. Avoin päiväkoti Auringonkukka, s. 20

KOIVUKYLÄ – BJÖRKBY
19.9. la   Monikielinen perhepäivä. Koivukylän kirjasto, s. 76–77
24.9. to   Mirkka & Luis: Koiruuksia! Havukosken koulu, s. 26
28.10. ke   Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Havukosken koulu, s. 21
30.10. pe  Pienten taideaamu. Koivukylän avoin kohtaamispaikka, s. 51
6.11. pe   Pienten taideaamu. Koivukylän avoin kohtaamispaikka, s. 51
13.11. pe   Pienten taideaamu. Koivukylän avoin kohtaamispaikka, s. 51 
20.11. pe  Pienten taideaamu. Koivukylän avoin kohtaamispaikka, s. 51

TAPAHTUMA-
KALENTERI 

EVENEMANGSKALENDERN
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4.10. pe  Jytäjyrsijät - lasten rock-konsertti, Lumo, s. 35 KORSO
3.9. to   Ilvekset kuin veljekset. Lumosali, s. 15
17.9. to   Chevalier – Keppihevossirkus. Lumosali, s. 15
22.9. ti   Kummallinen kahvila. Lumosali, s. 16
24.9. to   Mirkka & Luis: Koiruuksia! Lumosali, s. 26
2.10. pe   Maija Lepakkonen -supersankarityttö. Lumosali, s. 17
7.10. ke    Beethoven! Lumo, s. 26
7.10. ke    Pikkukino. Lumosali, s.  32
17.10. la   Mimmi Lehmä ja varis. Lumosali, s. 17
21.11. la   Reininkulta-miniooppera. Lumosali, s. 30
1.12. ti   Pikkukino. Lumosali, s. 32
2.12. ke   Tuiki joulupuu. Lumosali, s. 20
12.12. la   Muskaripellen taikapeitto. Lumosali, s. 29
15.12. ti   Joulu tulla jollottaa. Lumosali, s. 24

MYYRMÄKI  – MYRBACKA
25.8. ti   Kestikievarin perheaamu. Övre Nybacka, s. 51
27.8. to   Myyrmäen taiteiden yö Toteemissa, s. 9
3.9. to   Sammakkolammikko. Mamia Companyn näyttämö, s. 21
15.9. ti   Kestikievarin perheaamu. Övre Nybacka, s. 51
16.9. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
17.9 tors.  Vresiga Valter får en vän. Totem, sidan 16–17
19.9. la   Perhelauantai: Metsänpeitto. Toteemi, s. 36
23.9. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
23.9. ke   Chevalier – Keppihevossirkus. Martinus, s. 15
24.9 tors.  Knattekino. Totem, sidan 32
25.9. pe   Yhdessä! -konsertti Vauvanpäivänä. Toteemi, s. 9
30.9. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
2.10. pe   Beethoven! Toteemi, s. 26
2.10 fre   Beethoven! Totem, sidan 26
2.10. pe   Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa,
    Mamia Companyn näyttämö, s. 21
3.10. la    Perhelauantai: Metsänpeitto. Toteemi, s. 36
4.10. su   Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. 
    Mamia Companyn näyttämö, s. 21
6.10. ti   Kestikievarin perheaamu. Övre Nybacka, s. 51
6.–8.10. ti–to Sammakkolammikko. Mamia Companyn näyttämö, s. 21 
7.10. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
8.10. to    Tyttöjen päivä. Toteemi, s. 10
9.10. pe   Lasten oma 7 veljestä. Toteemi, s. 10
13.10. ti   Kestikievarin perheaamu. Övre Nybacka, s. 51
17.10. la   Artsin yleisölauantai. Vantaan taidemuseo Artsi, s. 44
19.10. ma  RoskaRockRavistelee. Toteemi, s. 18
20.10. ti   Etsivätoimisto Nappi. Mamia Companyn näyttämö, s. 21
21.10. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
22.10. to  Etsivätoimisto Nappi. Mamia Companyn näyttämö, s. 21
22.10. to  Pölypuhetta! Martinus, s. 27
24.10. la   Jupero juhla. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 12
25.10. su  Jupero juhla. Mamia Companyn studionäyttämö, s. 12
26.10 mån  Robin Hund och hans glada orkester. Totem, sidan 27
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MYYRMÄKI  – MYRBACKA
28.10. ke  Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
28.10. ke  Pikkukino. Martinus, s. 32
29.10 tors.  Knattekino. Totem, sidan 32
30.10. pe  Lennä lennä leppäkerttu. Toteemi, s. 20
1.11. su   Pikku Papun Orkesteri ja Satu Tuomisto Projekti. Martinus, s. 28
2.11 mån  Arne Alligator. Martinus, sidan 83
3.11 tis.   Cirkusverkstad. Myrbackahuset, sidan 84
3.11. ti   Missä olet, Köpelösti? Toteemi, s. 16
4.11 ons.   Svenska veckan konserterna. Vanda Lantbruksmuseum, sidan 84
6.11 fre.   Det osynliga barnet. Totem, sidan 86
7.11. la   Artsin yleisölauantai. Vantaan taidemuseo Artsi, s. 44
7.11 lör.   Svenska veckans guidning och konstnärsmöte, Artsi, sidan 86
7.11 lör.    Matinéfilm: Livet efter döden. Kino Myyri, sidan 87
7.11 lör.                  Värikkäitä ääniä -småbarnsverkstäder. Artsi, sidan 87.
8.11. su   Isänpäivän perhesirkus. Toteemi, s. 12
9.11. ma    Viirun ja Pesosen joulu. Toteemi, s. 22
11.11. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
15.11. la   Etsivätoimisto Nappi. Mamia Companyn näyttämö, s. 21
18.11. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
18.11. ke   Kestikievarin perheaamu. Övre Nybacka, s. 51
20.11. pe  Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. 
    Mamia Companyn näyttämö, s. 21
20.11. pe  Lapsen oikeuksien päivä: Muumiperheen lauluretki. Martinus, s. 30
21.11. la   Prinsessat ja sankarit -päivä. Myyrmäen kirjasto, s. 78
24.11. ti   Pikkukino. Martinus, s. 32
25.11. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
27.11. pe   Yllätyslahja ystävälle. Toteemi, s. 24
1.12. ti   Kestikievarin perheaamu. Övre Nybacka, s. 51
2.12. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
3.12. to   Moonika Mekaniks. Toteemi, s. 20
5.12. la   Artsin yleisölauantai. Vantaan taidemuseo Artsi, s. 44
7.12 mån  Knattekino. Totem, sidan 32
8.12 tis.   Sås och Kopp. Totem, sidan 28
9.12. ke   Pienten taideaamu. Toteemi, s. 50
11.12. pe    Toteemin joulupolku. s. 12
10.12. to   Tuiki joulupuu. Toteemi, s. 20
14.12 mån.  Vanda-Lucia sprider ljus och värme. Totem, sidan 29

TIKKURILA – DICKURSBY
3.9. to   Pienten taideaamu: Pessin syyskauden avajaiset. Pessi, s. 37
4.9 fre.   Knattekino. Pessi, sidan 32
10.9. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
12.9.–30.10.   Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tanssiteatteri Raatikko, s. 23
17.9. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
18.9. pe   Unikuskit. Pessi, s. 15
19.9. la   Perhepäivä: Unikuskit ja Minimaailma. Pessi, s. 38
19.9. la    Käsityölauantai. Taitokeskus Hiekkaharju, s.  9
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22.9. ti   Chevalier – Keppihevossirkus. Vernissa, s. 15TIKKURILA – DICKURSBY
22.–24.9.    Viirun syntymäpäivät. Silkkisali, s. 22
24.9. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
25.9. pe   Yhdessä! -konsertti Vauvanpäivänä. Pessi, s. 9
29.9. ti    Missä olet, Köpelösti? Pessi, s. 16
1.10. to   Lasten runotapahtuma. Tikkurilan kirjasto, s. 77
1.10. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
3.10. la   Perhelauantai: Leikkimään, pahvi! Pessi, s. 38
7.10. ke   Kultakutri ja kolme karhua. Vernissa, s. 24
8.10. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
9.10. pe    Beethoven! Pessi, s. 26
10.10. la   Lasten oma 7 veljestä. Pessi, s. 10
10.10. la   Seitsemän veljestä. Silkkisali, s. 22
16.10. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
16.10.–29.11.  Tikkurilan teatteri: Eikä yksikään pelastunut. Vernissa, s. 18
17.10. la   Soturikissat-tapahtuma. Tikkurilan kirjasto, s. 77
18.10. su  Satupäivän tapahtuma. Pessi, s. 11
20.10. ti   Pikkukino. Vernissa, s. 32
22.10. to  Pienten taideaamu. Pessi, s.48
23.10. pe  Pölypuhetta! Pessi, s. 27
27.10. ti   Voihan naatti! Vernissa, s. 27
29.10. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
3.11 tis.   Knattekino. Pessi, sidan 32
5.11. to   Pienten taideaamu. Pessi, s.48
5.11.–18.12.   Tarinoita Muumilaaksosta. Tanssiteatteri Raatikko, s. 23
5.11 tors.   Mitt och Ditt och Mitt. Fernissan, sidan 85
5.11 tors.  Hjulande potatisar och snöflingsdrömmar. Pessi, sidan 85
7.11. la   Näyttelyn avajaistapahtuma. Vantaan kaupunginmuseo, s. 43
7.11 lör.   Matinéfilm: Livet efter döden. Bio Grand, sidan 87
11.11 ons.  Matinéfilm: Livet efter döden. Bio Grand, sidan 87
12.11. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
12.11 tors.  Sagan om den lilla farbrorn. Fernissan, sidan 19
14.11. la    Perhelauantai: Taito Taaperot. Pessi, s. 54
15.11. su   Klovneriaa ja sirkustyöpaja. Pessi, s. 55
15.11. su   Kaamospelit -konsertti. Kotiseututalo Påkas, s. 28
18.–21.11.   Viirun ja Pesosen joulu. Silkkisali, s. 22
19.11. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
21.11. la   Lennä lennä leppäkerttu. Pessi, s. 24 
26.11. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
30.11. ma  Vauvamaanantai. Vantaan kaupunginmuseo, s. 43
1.12. ti   Pikkukino. Vernissa, s. 32
7.12. ma   Vauvamaanantai. Vantaan kaupunginmuseo, s. 43
9.12. ke   Joulu tulla jollottaa. Vernissa, s. 24
10.12. to   Pienten taideaamu. Pessi, s. 48
12.12. la   Jouluinen Perhelauantai. Pessi, s. 13
13.12 sön  Vanda-Lucia. Dickursby bibliotek & Vanda stadshus, sidan 29
30.12. ke  Välipäivärieha. Vantaan kaupunginmuseo, s. 43

7



8 Yhdessä!
Kuva: Pasi Tiitola

TAPAHTUMAT
EVENEMANG
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Myyrmäen taiteiden yö 
Toteemissa  
to 27.8. klo 17–19
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
Upea Metsänpeitto-näyttely avautuu! 
Lisätietoa näyttelystä s. 35. 
klo 17 Metsänpeitto-näyttelyn  
avajaiset!
klo 17.10 ja 17.50 Satuopastukset näyt-
telyssä, ilmoittaudu ennakkoon:  
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
klo 17–19 Taidetyöpaja (non-stop, sään 
salliessa ulkona)
Osallistujamäärä on rajallinen.
Vapaa pääsy
  

Käsityölauantai 
la 19.9. klo 10–14
Taitokeskus Hiekkaharju,  
Leinikkitie 22 B 
Koko perheen tapahtuma, missä nons-
top-työpajoja kaiken ikäisille. Lapsille 
oma kankaanpainantapaja. Varaudu 
maalausvaattein. Järjestävät Taito 
Etelä-Suomi ja Dagny Bäckström sää-
tiö. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Hyvää Vauvanpäivää!

Yhdessä! -konsertti 
vauvaperheille ja 
läheisille 
(vauvat ja vanhemmat, sisarukset, 
kummit, isovanhemmat | n. 40 min) 
pe 25.9. 
klo 9 Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6
klo 11 Nissaksen asukaspuisto,  
Nissaksentie 9
klo 17 Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14
Uulun muusikoiden ja sosiaalisen sirkuk-
sen ammattilaisten yhteisessä konsertis-
sa ollaan matkalla karhun syntymäpäi-
väjuhlille. Kaikki pääsevät soittamaan, 
laulamaan, liikkumaan ja mukaan voi 
tulla ihan pienenkin vauvan kanssa. 
Esiintyjät Kulttuuriosuuskunta Uulusta. 
Vapaa pääsy, pakolliset ennakkovara-
ukset: kulttuuriliput.vantaa.fi

Metsänpeitto-näyttely.
Kuva: Teemu Keskinen

Läs mer på  

sidan 81 om 

Svenska veckan 

-programmet!

Ratikkafest.
Havainnekuva: Tuomas Vuorinen / WSP

Mukana myös Lasten ja nuorten  
kulttuuripalveluiden  
Ratikka-taidetyöpaja!

Katso tarkempi ohjelma ja aikataulu 
www.vantaa.fi/ratikka

RATIKKAFEST LA 12.9.

mailto: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/ratikka


Tyttöjen päivä 
to 8.10. klo 14.30–16.30 Lastenkult-
tuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6
Maksuton. Pakolliset ilmoittautumiset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Tervetuloa juhlimaan kansainvälistä 
tyttöjen päivää! 
Tapahtuman teemana on TANSSI. Ta-
pahtuma on suunnattu 6–12-v. tytöille.
Ohjelmassa mm. kasvomaalausta, 
nukke-taidetyöpaja, tanssityöpaja, 
tanssiesityksiä (mm. Vantaan tans-
siopisto) ja pientä puurtava.
Vapaa pääsy

7 veljestä -teoksen 150-vuotisjuhla!

Lasten oma 7 veljestä
(ikäsuositus + 4 v | n. 25 min) 
pe 9.10. klo 10  Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6
Liput 6 €. Lippuvaraukset (vain ryhmil-
le) ja ennakkomyynti: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
la 10.10. klo 11  Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14
Liput 6 € (lapsi + aikuinen) ennakko-
myynti: kulttuuriliput.vantaa.fi ja ovelta 
puoli tuntia ennen.

10

Nukketeatteri Sytkyjen nukkenäyttelijä 
Juha Laukkanen lähtee lasten kanssa 
retkelle Aleksis Kiven luo. Kivi kertoo elä-
mästään ja 7 veljeksen tarinan. Tutus-
tumme mm. Veljesten kirjainten opiske-
luun, jouluun ja seikkailuun metsässä... 
Mukana musiikkia Kiven runoihin.

Lasten oma 7 veljestä.
Kuva: Pirjo Kivimäki 

Äkkivääriä flamingon sääriä.
Kuva: Jussi Lankoski

10
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Satupäivän tapahtuma 
su 18.10. klo 10–12  
Lastenkulttuurikeskus Pessi,  
Kielotie 14
Vapaa pääsy, pakolliset paikkavarauk-
set: kulttuuriliput.vantaa.fi
klo 10–10.30 Äkkivääriä flamingon 
sääriä  
(ikäsuositus + 3 v | n. 30 min)
Riemukas runoesitys, jossa rytmikkäät, 
monisanaiset ja nokkelat runot on poi-
mittu Laura Ruohosen supersuosituista 
teoksista Allakka Pullakka, Yökyöpelit 
sekä Tippukivitapaus. Esitys on leikkisä 
ylistys ystävyydelle, toisten huomioimi-
selle ja ilottelulle toteutettuna sanatai-
teen ja esineteatterin keinoin. Esiintyjä-

nä Eero Ojala, Yhteistyössä Suomen 
Lausujain Liitto.  

klo 10.30–12 Näyttely & Työpaja
Valtakunnallisena Satupäivänä avau-
tuu Tarinoita luonnosta -näyttely, joka 
tarjoaa ajateltavaa ja yllätyksiä! Uskal-
latko etsiä luontokätkön olentoja? Miltä 
lähimetsä kuulostaa? Näyttely koostuu 
lasten taideteoksista, joissa tutkitaan 
luonnon muistia, värejä, tekstuureja ja 
muotoja. Tule tutustumaan näyttelyyn, 
sen jännittävään KÄTKÖön ja tekemään 
läpikuultavia lehtilintuja tai vaikka oma 
olento KÄTKÖn sisälle.

MIHIN MENNÄ?
MITÄ TEHDÄ?
Tämä kaupunki on
täynnä tapahtumia.

Tutustu Vantaan
tapahtumakalenteriin
tapahtumat.vantaa.fi

Tarinoita luonnosta -näyttely. 
Kuva: Rebekka Barongo
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Mamia Company

Jupero Juhla - 
monitaiteinen lasten 
tapahtuma
(ikäsuositus + 4 v | n. 3 t) 
Mamia Companyn studionäyttä-
mö, Kilterinkuja 2
la 24.10. ja su 25.10. klo 11–14 
Liput: 1 pvä 12 € sis. pieni pop corn -annos, 
Juperopassi 2 päivää 20 €, sis. pieni pop 
corn annos x 2, yksittäiset liput 6 €. 
Varaukset: mamiacompany@gmail.com
Lauantai: 
klo 11–11.40 Etsivätoimisto Nappi
klo 12–12.45 Oma etsivähahmo teatteri-
työpaja
klo 12.45 Etsivähahmojen valokuvaus 
virtuaalilavasteissa
klo 13–14 Etsivädisko
Sunnuntai: 
klo 11–11.45 Animaatiotyöpaja, jonka ve-
tää Mätäojan lapset -animaatio-
kollektiivi
klo 12–12.30 Ukkosen Poika -nukketeat-
teriesitys, Teatteri Tuomikko
klo 12.35–13 Jupero Juhlan loppuhui-
pennus

Kulturkväll för 13–16 
åringar
tors. 29.10 kl. 18, Helsinge skola, 
Övitsbölevägen 3
För mera information kontakta ung-
domsarbetaren Ylva 050 3122 078.

Ta del av nordisk kultur tillsammans 
med Helsinge skolas ungdomsarbeta-
re! Vi ser på en aktuell film, tv-serie 
och umgås i höstmörkret.  

Sirkus Magenta - 
Isänpäivän perhesirkus
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6
su 8.11.  klo 10–10.45 vauvat (4–12 kk, 
kannattelevat jo päätä) 
klo 11.15–12 taaperot (12–24 kk)
Paikkoja rajoitetusti, työpajamaksu 10 
€ / perhe (sis. työpajan ja kakkukahvit). 
Työpajaan ilmoittaudutaan suoritta-
malla maksu osoitteessa kulttuuriliput.
vantaa.fi. Lisätiedot: 
toteemi@vantaa.fi, p. 040 359 2228.
Sirkustyöpajoissa keskitytään lapsen 
ja isän väliseen vuorovaikutukseen ja 
yhdessä liikkumisen iloon. Äidit ja iso-
vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. 
Tarjolla Isänpäivän täytekakkukahvit. 

Toteemin joulupolku - 
koko perheen 
tapahtuma
pe 11.12. klo 17–19 Lastenkulttuuri-
keskus Toteemi, Myyrmäentie 6
Jouluaskartelua, tonttuhoroskooppia, 
joulujumppaa ja muuta hauskaa teke-
mistä Toteemin joulutapahtumassa. 
Joulupukki myös saapuu Korvatunturil-
ta klo 18!
Voit nauttia yllätysesityksistä ja osallis-
tua työpajoihin. Vapaa pääsy

Kuva: 
Etsivätoimisto Nappi. 
Kuva: Kasperi Nordman
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Jouluinen perhelauantai
Teatteri ILMI Ö
Villakoira kuusen alla
(koko perheelle | n. 30 min + lämpiötyöpaja) 
la 12.12. klo 10–11.30 Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
Liput 6 € lapsi + aikuinen, sisältää työpajamateriaalit. Ennakkomyynti: 
kulttuuriliput.vantaa.fi ja ovelta tuntia ennen (käteisellä). 
klo 10 alkaen Pessin jouluntuoksuisessa lämpiössä on työpaja, johon voi tulla 
tekemään joulukoristeita kotiin. Ohjaajana Heli Arvilommi.
klo 11 Villakoira kuusen alla -esitys
Kuusi on jo koristeltu ja villakoira on kuusen alla. Kaiken pitäisi olla kunnossa, 
mutta joulututka Korvatunturilla hälyttää. Tontut Severi ja Matias lähtevät mat-
kaan selvittämään hälytyksen syytä apunaan villakoira, joulutähti ja tarinoivat 
Kynttilät. Käsikirjoitus, ohjaus ja esiintyjät: Anne Korhonen, Minna Savin.

Kukkuu-taidefestari vauvoille ja taaperoille 14.–22.11.2020
Konstfestival för bebisar och småbarn
Art festival for babies and small children 14th–22nd 
November 2020
vantaa.fi/kukkuu 
Suomen suurin vauvafestivaali Kukkuu! tuo Vantaalle 
upean kattauksen monipuolista kulttuuriohjelmaa, joka 
on suunnattu aivan perheen pienimmille. 
Ohjelma julkaistaan Kansainvälisenä Vauvanpäivänä 25.9. 
Laita jo kalenteriin festarin avajaiset la 14.11. klo 10–13 Myyrmäkitalossa!

Kukkuu! -kettu.
Kuva: Karoliina Pertamo

Kansallisooppera, Vauvojen taidetuokio. 
Kuvat: M

inna H
atinen
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TEATTERI, TANSSI 
JA SIRKUS
TEATER, DANS OCH CIRKUS

Chevalier - Keppihevossirkus. 
Kuva: Hannu Huhtamo
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Nukketeatteri PikkuKulkuri
Ilvekset kuin veljekset
(ikäsuositus 3–8 v | n. 30 min) 
to 3.9. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14  
Liput 6 €. Varaukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti: kulttuuriliput.vantaa.fi
Kertomus pienestä Otto–nimisestä il-
veksestä, jonka G. Bardi ja Leo Bardi 
ovat adoptoineet pohjoisesta kuu-
maan eteläiseen maahan. Miten Otto 
selviää paahtavan etelän auringon al-
la? Lavalla Ilpo Mikkonen.

  
Race Horse Company 
Chevalier – 
Keppihevossirkus 
(ikäsuositus + 4 v | n. 30 min) 
to 17.9. klo 9.30 ja 11 Lumosali, 
Urpiaisentie 14 
ti 22.9. klo 9 ja 10.30 Kulttuuriteh-
das Vernissa, Tikkurilantie 36 
ke 23.9. klo 9 ja 10.30 Kulttuuritalo 
Martinus, Martinlaaksontie 36 
Liput 6 €. Varaukset (vain ryhmille) sekä 

ennakkomyynti: kulttuuriliput.vantaa.fi 
Sirkuksen historiasta ammentavassa 
esityksessä keppihevosilla ratsastava 
tirehtööri esittää perinteisen hevossir-
kuksen temppuja kepparien kanssa: 
akrobatiaa, jongleerausta, tasapainoi-
lua ja klovneriaa - kaikki Kalle Lehdon 
omintakeisella tyylillä, huumorilla ja 
break-tanssijan liikekielellä.

Vuoden 2019 ITU-palkinnon 
voittaja!                                   
UNIKUSKIT
(ikäsuositus 4–9 v ja aikuisille | n. 1 t)
pe 18.9. klo 9 ja 10.30, Lastenkulttuu-
rikeskus Pessi, Kielotie 14
la 19.9. klo 12 perheille, Lastenkult-
tuurikeskus Pessi, Kielotie 14
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Unikuskit on railakas ja anarkistinen 
lastenteatteriesitys. Esitys perustuu 
lasten näkemiin uniin, joita on kerätty 
haastatteluilla päiväkodeissa ja ala-
kouluissa. Näyttämöllä: Elisa Salo ja Ee-
ro Ojala

UNIKUSKIT.
Kuva: Mikael Ahlfors

http://kulttuuriliput.vantaa.fi 
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Teatteri Tuike
Kummallinen kahvila 
(koko perheelle | n. 20 min) 
ti 22.9. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput 6 €. Varaukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti: kulttuuriliput.vantaa.fi
Sirkusta, taikuutta, tiedetemppuja ja 
teatteria yhdistävä sanaton esitys koko 
perheelle. Uusi kahvilanpitäjä joutuu on-
gelmiin mystisten ja oudosti käyttäyty-
vien juomien kanssa. Miten käy asiak-
kaana olevan mummon, kun taikajuomat 
saavat vallan?

Teater Fabel 
Vresiga Valter får en vän
(för barn 3 år fyllda | 35 min)
tors. 17.9 kl. 9.30, Barnens kulturcent-
rum Totem, Myrbackavägen 6 
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast 
för grupper) och förhandsförsäljning: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Valter var en björn, en stor, avig, tjurig 
och vresig björn. Han bodde alldeles en-
sam i en unken, dammig gammal grotta. 
Det var aldrig någon som kom och häl-
sade på honom. Pjäsen är för de allra 
minsta och berättar om vänskap, tillit 
och ensamhet. På scen: Mika Fagerudd

  

Tanssiteatteri Auraco 
Missä olet, Köpelösti? 
(4–6 v. | n. 20 min + keskustelu 15 min) 
ti 29.9. klo 9.30 ja 10.15, Lastenkult-
tuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
ti 3.11. klo 9.30 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6
Liput 6 €. Varaukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti: kulttuuriliput.vantaa.fi 
Mestarisalapoliisietsivä Köpelöstin kä-
sissä yksinkertainenkin tehtävä voi 
muuttua mitä omituisimmaksi seikkai-
luksi ja pienet arkipäiväiset kömmäh-
dykset voivat viedä mielikuvitukselli-
siin maailmoihin – avaruuteen ja 

Kummallinen kahvila.
Kuva: Sanna Warsell

Köpelösti suurennuslasissa.
Piirros Keanne van de Kreeke 

Kuva Aïna Canivet

http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
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merten syvyyksiin. Esitys on interaktiivi-
nen ja sisältää klovneriaa, miimiä sekä 
tanssia. Näyttämöllä: Jouni Bäckström

NotaBene Art Group
Maija Lepakkonen 
-supersankarityttö 
(+ 4 v. | n. 35 min) 
pe 2.10. klo 10 Lumo, Urpiaisentie 14
Liput: 6 €. Varaukset (vain ryhmille) 
sekä ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Tanssiteatteriesityksen tarina kertoo 
Maijasta, joka on rohkea ja utelias su-
pertyttö. Hän esiintyy katsojille lukui-
sina hahmoina, kuten avaruuslentäjä-
nä, räppärinä ja urheilijana.

7 veljestä teoksen 150 vuotisjuhla! 
Lasten oma 7 veljestä  
(+ 4 v. | n. 25 min) 
pe 9.10. klo 10 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6 
la 10.10. klo 11 Lastenkulttuurikes-
kus Pessi, Kielotie 14 
Liput 6 € (lapsi + aikuinen) ennakko-
myynti osoitteessa kulttuuriliput.van-
taa.fi, sekä ovelta puoli tuntia ennen. 
Nukketeatteri Sytkyjen nukkenäyttelijä 

Juha Laukkanen lähtee lasten kanssa 
retkelle Aleksis Kiven luo. Kivi kertoo 
elämästään ja 7 veljeksen tarinan. Tu-
tustumme mm. veljesten kirjainten 
opiskeluun, jouluun ja seikkailuun met-
sässä... Mukana musiikkia Kiven runoihin.

Teatteri Hevosenkenkä
Perhelauantai: Mimmi 
Lehmä ja varis
(+ 3 v. | n. 45 min) 
la 17.10. klo 13 Lumosali, 
Urpiaisentie 14
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Elämäniloinen Mimmi Lehmä kaipaa 
väriä elämäänsä. Mimmi tapaa pelok-
kaan Variksen, josta monenmoisten 
kommellusten jälkeen tulee tosi ystä-
vä. Suositusta lastenkirjasta tehdyssä 
vuorovaikutteisessa esityksessä poh-
ditaan ystävyyden eri puolia.

Kuva: Cee Biscoe
Maija Lepakkonen.

Kuva: NotaBene Art Group

http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
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Kantola-Nyyssönen Kollektiivi
RoskaRockRavistelee 
-esitys ja työpaja
(varhaiskasvatusikäisille | n. 25 min + 
työpaja 30 min) 
ma 19.10. klo 10 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6
Liput 6 €. Varaukset (vain ryhmille) sekä 
ennakkomyynti: kulttuuriliput.vantaa.fi.
Tanssiesityksessä seikkailee kaksi hah-
moa Pisara ja Pore, jotka saapuvat 
Ekorius-planeetalta maapallolle selvit-
tämään miksi maapallo on surullinen. 
Oivalluksen, erehdyksen ja sattumien 
kautta Pisara ja Pore oppivat millä 
keinoin maapallo saadaan jälleen hy-
myilemään! Esityksen jälkeen työpa-
jassa katsojat pääsevät tanssimaan 
ja soittamaan kierrätysmateriaaleista 
tehdyillä soittimilla.

Tikkurilan Teatteri
Eikä yksikään 
pelastunut 
(+ 15 v.| 2,5 t sisältäen väliajan) 
pe 16.10. klo 19 / su 18.10. klo 15 / ke 
21.10. klo 13 ja 19 / pe 30.10. klo 19 / la 
31.10. klo 15 / su 1.11. klo 15 / ke 11.11. 
klo 13 ja 19 / la 14.11. klo 19 / su 15.11. 
klo 15 / la 28.11. klo 15 / su 29.11. klo 15.  
Vernissa, Tikkurilantie 36
Liput ennakkoon 20 / 16 €, ovelta 22 / 18 
€. Liput ennakkoon: netticket.fi/tikkuri-
lanteatteri. Lippuja myydään myös 
Vantaa-infoissa ja Stockmann-tavara-
taloissa. Ryhmälippuvaraukset: 
liput@tikkurilanteatteri.fi
Kulttisuosioon nousseiden H. P. Lovec-
raft -näytelmien ohjaaja Aarne Linden 
tarttuu nyt klassikkotrilleriin. Tiivistun-
nelmaisen esityksen rooleissa nähdään 
Tikkurilan Teatterin pitkän linjan harras-
tajanäyttelijöitä. Kirjoittanut Agatha 
Christie. Suomennos Aino Piirola.

Teater Kojan
Villin Väen Valtakunta
(+ 3 v. | n. 45 min) 
to 29.10. klo 9.15 Hakunilan nuoriso-
talon sali, Laukkarinne 4 
Liput 6 €. Varaukset (vain ryhmille) sekä 

Lennä, lennä leppäkerttu, s.20.
kuva: Nikke Puskala

Lilla farbror.
Kuva Lasse Idman

Tuiki joulupuu, s. 20.
kuva Satu Muurinen

http://kulttuuriliput.vantaa.fi
mailto: liput@tikkurilanteatteri.fi
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Villin väen valtakunta. 
Kuva: Simon Strömsund

ennakkomyynti: kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Villin väen valtakunta on ihastuttava 
esitys täynnä mielenkiintoista faktaa 
ja filosofista pohdintaa planeetasta, 
jota asutamme! Esitys on ylistys kai-
kelle elävälle ja kuolevalle mutta an-
taa myös mahdollisuuden hämmästel-
lä ja miettiä asioita, joita emme vielä 
tiedä.
Suuntaamme suurennuslasin muura-
haispesän hallittuun kaaokseen, kuun-
telemme mitä puilla on sanottavana, 
ihmettelemme mikä on hyttysen tar-
koitus ja etsimme omaa paikkaamme 
tässä suuressa kokonaisuudessa. 
Näyttämöllä Ida Törnroos ja Kaisa Lal-
lukka, ohjaus Sonja Järvisalo.

Teater Kojan
Vi och vilda väsen
(från 3 år uppåt | 45 min) 
tors. 29.10 kl. 10.30, Hakunilan 
nuorisotalon sali, Laukkarinne 4 
Biljetter 6 €. Förhandsförsäljning: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Vi och vilda väsen är en förtjusande 
föreställning full med finurlig fakta 
och filosofiska funderingar om plane-
ten vi bor på.  Pjäsen är en hyllning till 
allt som lever och dör men också en 
stund för att undra och fundera över 
sånt vi inte vet. Vi riktar ett förstorin-
gsglas mot myrstackens organiserade 
kaos, lyssnar på vad träden vill berät-
tar, undrar varför myggor finns och 
känner efter var vår egen plats är i det 
stora sammanhanget. På scen: Ida 
Törnroos och Kaisa Lallukka. Regi: Son-
ja Järvisalo.

Sagan om den lilla 
farbrorn 
(för barn 3 år fyllda | 45 min) 
tors. 12.11 kl. 9.30, Kulturfabriken 
Fernissan, Dickursbyvägen 36 
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast 
för grupper) och förhandsförsäljning: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
En ensam liten farbror, som ingen bryr 
sig om, fastän han är snäll. En dag dy-
ker det plötsligt upp en hund som nyfi-
ket nosar kring hans hus. En berörande 
berättelse om ensamhet och svartsju-
ka, men också om det viktigaste man 
kan ha i livet – nämligen vänner. Regi 
och på scen Dick Idman.
Nukketeatteri Sampo

http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
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Lennä lennä 
leppäkerttu 
(kaikenikäisille | n. 30 min) 
la 21.11. klo 11 Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14  
Liput 6 € (lapsi + aikuinen) ennakko-
myynti: kulttuuriliput.vantaa.fi sekä 
ovelta puoli tuntia ennen käteisellä. 
Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa 
maailmassa. Matkalla se kohtaa mo-
nia uusia ystäviä. Lämminhenkinen 
ja valoisa esitys on kuin kuvakirja, 
jonka jokaiselta aukeamalta löytyy 
uusi suloinen tuttavuus ruohikon 
maailmasta. Esitys on sanaton ja si-
sältää monipuolista musiikkia.

Tanssiteatteri Raatikko 
Moonika Mekaniks
(3–8-v. | n. 40 min) 
to 3.12. klo 9 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Tanssipaja kertoo mekaanisten lelujen 
ja pienten keksintöjen kiehtovasta maa-
ilmasta. Moonika on keksijä, jonka tyy-

litaju on pettämätön ja uteliaisuus lo-
puton, hän ottaa lapset mukaansa 
tanssiin, ja yhdessä liikutaan leikin 
kautta. Tanssija on Laura Faarinen.

Nukketeatteri PikkuKulkuri 
Tuiki joulupuu 
(2–8-v. | n. 30 min) 
ke 2.12. klo 10 Lumosali, 
Urpiaisentie 14
ke 9.12. klo 10.15 Avoin päiväkoti 
Auringonkukka, Aurinkokivenkuja 1
to 10.12. klo 9 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6
Liput 6 € (ohjaajat maksutta). Ennak-
kovaraukset (ryhmille) ja lipunmyynti: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Iitu-hiiri näkee ikkunasta maailman 
kauneimman joulukuusen. Hän tahtoisi 
myös oman kuusen, mutta mistä joulu-
puu ja koristeet? Tuiki joulupuu on las-
ten kuvakirjaan pohjautuva nukketeat-
teriesitys, jonka teemana on 
sinnikkyys,ystävyys ja omaan tekemi-
seen uskominen. 

Villin väen valtakunta. 
Kuva: Simon Strömsund

Sammakkolammikko.
Kuva: Kasperi Nordman

http://kulttuuriliput.vantaa.fi 
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
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Sammakkolammikko
(+ 4 v. | n. 35 min) 
to 3.9. klo 10 / ti 6.10. klo 10 / ke 7.10. 
klo 18 / to 8.10. klo 10  Mamia Com-
panyn studionäyttämö, Kilterinkuja 2
Liput 6 €, ryhmänohjaajat ilmaiseksi. 
Varaukset: mamiacompany@gmail.
com. USA:ssa ja eri puolella Suomea 
kiertänyt teos!
Viivi Viitasammakko palaa kotilammel-
leen sukujuhliin ja huomaa, että lammi-
kon henki, Mikko Lammikko on sairastu-
nut kaikesta siihen heitetystä roskasta. 
Pystyykö Viivi pelastamaan ystävänsä 
vai tarvitaanko siihen vähän apua?

Kisu Pikkulainen 
vaarojen varjoissa
(+ 4 v. | n. 35 min) 
pe 2.10. klo 10 / su 4.10. klo 15 / pe 
20.11. klo 10  Mamia Companyn stu-
dionäyttämö, Kilterinkuja 2
Liput 6 €, ryhmänohjaajat ilmaiseksi. Va-
raukset: mamiacompany@gmail.com 
Lämminhenkinen seikkailutarina Kisu 
Pikkulaisesta, joka huomaa, että yh-
dessä on kivempaa ja yksin ei pärjää 

kukaan. Perhe Pikkulainen lähtee kau-
punkiin ja Kisu jää kaikessa tohinassa 
huomaamatta mökille. Miten Kisun käy, 
palaako Pikkulaiset hakemaan häntä?

Huom! Kisu Pikkulainen vaarojen 
varjoissa myös länsimäessä ja Ha-
vukoskella: 
to 1.10. klo 10 Länsimäen koulun 
auditorio, Pallastunturintie 27 
ke 28.10. klo 10 Havukosken koulun 
auditorio, Tarhakuja 2 
Liput: 6 € (ohjaajat maksutta).  Lippu-
varaukset (vain ryhmille) sekä ennakko-
myynti: kulttuuriliput.vantaa.fi

Etsivätoimisto Nappi
(+ 4 v. | n. 40 min) 
ti 20.10. klo 10 / to 22.10. klo 10 / La 
15.11. klo 15  Mamia Companyn stu-
dionäyttämö, Kilterinkuja 2 
Liput 6 €, ryhmänohjaajat ilmaiseksi. Va-
raukset: mamiacompany@gmail.com
Mestarietsivät Kisu Pikkulainen ja Rotta 
saavat ratkaistavakseen kiperän arvoi-
tuksen, johon tarvitaan vähän apua ja 
katsojien aivopapua. Tanssisatu opet-
taa, että se kuka muita haukkuu, niin 
saattaa olla, että sen oma napa paukkuu. 

Sammakkolammikko.
Kuva: Kasperi Nordman

MAMIA COMPANY

Etsivätoimisto Nappi.
Kuva: Kasperi Nordman

mailto: mamiacompany@gmail.com
mailto: mamiacompany@gmail.com
mailto: mamiacompany@gmail.com 
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
mailto: mamiacompany@gmail.com
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Viirun syntymäpäivät 
(+ 2 v. | n. 30 min) 
ti 22.9. klo 10, ke 23.9. klo 10, To 24.9. 
klo 10  Teatteri Vantaa, Silkkisali, 
Tikkurilantie 44
Liput 6 € (lapsi + aikuinen) ennakko-
myynti: kulttuuriliput.vantaa.fi sekä 
ovelta puoli tuntia ennen käteisellä. 
Pesosen täytyisi leipoa Viiru-kissalle 
syntymäpäiväksi kerrospannukakku. 
Aurinkoinen kesäpäivä saa odottamat-
toman käänteen, kun Pesosen on ajet-
tava kauppaan hakemaan jauhoja. 
Kaikki ei suju kommelluksitta, avain on 
hukassa ja pyörästä kumi puhki...

Seitsemän veljestä
(+ 9 v. | n. 45 min) 
la 10.10. klo 14 Teatteri Vantaa, Silk-
kisali, Tikkurilantie 44 
Kahden näyttelijän esityksessä seikkail-
laan Jukolassa, Impivaarassa, Touko-
lan metsissä ja muissa kirjasta tutuilla 

paikoilla. Riisuttu esitys muistuttaa ja 
kouluttaa katsojaa Kiven teoksen ilmai-
suvoimasta ja ajattomuudesta. Drama-
tisointi ja ohjaus: Mira Kivilä
Esityksessä käytetään mysteerio buf-
fo-menetelmää. Näyttelijä siirtyy roolis-
ta toiseen rytmiä, painotusta ja päähi-
nettä vaihtamalla. Mahdollisuus työpa-
jaan. 

Viirun ja Pesosen joulu 
(+ 2 v. | n. 30 min) 
ke 18.11. klo 10, to 19.11. klo 10, pe 
20.11. klo 10, la 21.11. klo 13 
Teatteri Vantaa, Silkkisali, 
Tikkurilantie 44
ma 9.11. klo 10 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
Lähestyvä jouluaatto pistää Viiru-kis-
san ja Pesosen touhuihin vipinää. On 
tehtävä jouluvalmistelut, hankittava 
kuusi ja lahjojakin. Kaikki ei kuitenkaan 
suju kommelluksitta ja muutenkin talos-
sa tapahtuu paljon outoja sattumuksia. 
Näytelmän oikeudet: Draken Teaterförlag. 

TEATTERI VANTAA

Liput: 9 €, lauantaisin 10 €, 
Opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi ryhmän mukana.
Varaukset: Teatterin toimistosta p. 09 836 1919, 
www.netticket.fi.

Seitsemän veljestä.
Kuva Paula Virta

http://www.netticket.fi
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Hulivili ja oikkuileva 
ilmasto
(+ 3 v. | n. 50 min) 
Ensi-ilta la 12.9. klo 16 
la 19.9. klo 14 ja 16 / la 3.10. klo 14 ja 
16 / la 17.10. klo 14 ja 16 sekä 
15.9.–30.10. arkisin klo 9 ja 10.30. 
Tanssiteatteri Raatikko, 
Viertolankuja 4 B 
Katso päiväkohtaiset ajat: raatikko.fi.
Hulivili ja oikkuileva ilmasto -teoksen 
teemana on ilmastonmuutos. Tanssilli-
sessa ja osallistavassa esityksessä lap-
set ovat mukana liikkumassa, ideoimas-
sa ja tekemässä hyviä tekoja 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. 
Teos perustuu Tiina Nygårdin lastenkir-
jaan.

Tarinoita 
Muumilaaksosta 
(+ 3 v. | n. 50 min) 
5.11.–18.12. arkisin klo 9 ja klo 10.30 

sekä la 14.11. klo 14 ja 16 /
la 5.12. klo 14 ja 16 / la 12.12. klo 14 ja 16 
/ pe 18.12. klo 18  Tanssiteatteri Raa-
tikko, Viertolankuja 4 B
Tarinoita Muumilaaksosta riemastut-
taa niin pieniä kuin suuriakin katsojia, 
sillä Janssonin rakastetuista saduista 
löytyy jotain tuttua ja jotain arvaama-
tonta kaikenikäisille katsojille. Tanssi-
pitoinen esitys perustuu Tove Jansso-
nin Näkymätön lapsi ja muita 
kertomuksia.  

Moonika Mekaniks - 
tanssityöpaja 
(+ 3 v. | n. 40 min) 
26.10.–11.12. tanssipaja tilattavissa 
päiväkoteihin, kerhoihin ja vastaaviin. 
Hinta 130 € / paja. Varaukset: raatik-
ko@raatikko.fi, p. 09 8732306
Tanssipaja yhdistää esityksen ja työpa-
jan. Osallistujat innostetaan liikku-
maan monipuolisesti leikin, ilon ja 
oman oivalluksen kautta. Ohjaaja tans-
sija Laura Faarinen.

TANSSITEATTERI RAATIKKO

©Moomin Characters
Kuva: Matti Rajala

TEATTERI VANTAA

Liput: 9 €, lauantaisin 10 €, 
Opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi ryhmän mukana.
Varaukset: Teatterin toimistosta p. 09 836 1919, 
www.netticket.fi.

Liput: 14,50 €. Ryhmälippu 14 € / lippu (vähintään 10 lippua). 
Arkiaamujen näytöksissä ryhmälipun hintaan sisältyy bussikuljetus.
Varaukset / lipunmyynti: p. 09 8732306, raatikko@raatikko.fi, 
www.raatikko.fi, lippuja myy myös Lippu.fi.

http://www.netticket.fi
mailto: raatikko@raatikko.fi
http://www.raatikko.fi
mailto:raatik-ko@raatikko.fi
mailto:raatik-ko@raatikko.fi
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Kultakutri ja kolme 
karhua 
(kaikenikäisille | n. 45 min) 
ke 7.10. klo 10  Kulttuuritehdas Ver-
nissa, Tikkurilantie 36 
Tuttu satu vuorovaikutteisena esityksenä 
rakennetaan yhdessä yleisön kanssa. 
Kolme karhua muuttaa uuteen taloon. 
Mökki on sisustettava viihtyisäksi ja siinä 
puuhassa saa yleisö auttaa karhuper-
hettä. Kukahan saapuu vierailulle? 
Sydämellinen seikkailu kaikenikäisille!

Lennä lennä 
leppäkerttu
(kaikenikäisille | n. 30 min) 
pe 30.10. klo 10 Lastenkulttuurikes-
kus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Leppäkerttu etsii paikkaansa maailmas-
sa. Se tahtoo oppia lentämään, mutta se 
on kovin vaikeaa! Esitys on kuin kuvakirja, 
jonka joka aukeamalta löytyy uusi ystävä 
ruohikon maailmasta. Sopii perheen pie-
nimmille.

Yllätyslahja ystävälle 
(kaikenikäisille | n. 30 min) 
pe 27.11. klo 10 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
Lumenpehmoinen kertomus eläinten jou-
lusta ja ystävyydestä. Pienen pupujussin 
matka halki talvisen metsän kokoaa kat-
sojat jouluisten ajatusten äärelle. Iki-iha-
na, lämminhenkinen tarina sopii kaikeni-
käisille, myös perheen pienimmille.

Joulu tulla jollottaa
(kaikenikäisille | n. 45 min)
ke 9.12. klo 10 Kulttuuritehdas Ver-
nissa, Tikkurilantie 36
ti 15.12. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14 

Mukaansatempaava nukketeatterikon-
sertti, joka on luonut joulumieltä jo vuo-
sien ajan! Hellyttävän Duppaduulix-koi-
ran, tonttuystävien ja muusikoiden 
seurassa valmistaudutaan joulun tunnel-
maan. Tässä konsertissa viihtyvät kaikeni-
käiset musiikin ja nukketeatterin ystävät.

Liput: 12€. Ohjatut lapsiryhmät 9 € / lapsi, 
ohjaajat 1 €. Alle 1 v. maksutta.
Lippuvaraukset: 020 735 2235, toimisto@nukke-
teatterisampo.fi, nukketeatterisampo.fi

Seitsemän Veljestä
Kuva Paula Virta

NUKKETEATTERI SAMPO

Joulu tulla jollottaa.
Kuva Uupi Tirronen

http://mailto. toimisto@nukke- teatterisampo.fi
http://mailto. toimisto@nukke- teatterisampo.fi
http://nukketeatterisampo.fi 
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Liput: 12€. Ohjatut lapsiryhmät 9 € / lapsi, 
ohjaajat 1 €. Alle 1 v. maksutta.
Lippuvaraukset: 020 735 2235, toimisto@nukke-
teatterisampo.fi, nukketeatterisampo.fi

25

MUSIIKKI
MUSIK

Reininkulta-miniooppera s.29.
Kuva: Emma Suominen

http://mailto. toimisto@nukke- teatterisampo.fi
http://mailto. toimisto@nukke- teatterisampo.fi
http://nukketeatterisampo.fi 
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Mirkka & Luis: 
Koiruuksia!  
(päivähoito, 1.–2.luokat | n. 30 min) 
to 24.9. 
klo 9.00 Havukosken koulu, Tarhakuja 2
klo 11.00 Lumosali, Urpiaisentie 14
klo 13.30 Lehtikuusen koulu / Kaar-
na, Hiirakkotie 9
Konsertit ovat vain päivähoito- ja 
kouluryhmille!
Liput 6 € (ohjaajat maksutta). Varaukset 
(ryhmille) ja ennakkomyynti: kulttuurili-
put.vantaa.fi
Mirkka & Luis -lastenmusiikkiyhtyeen 
Koiruuksia-levyn kappaleissa pohdi-
taan toisen asemaan asettumista tari-
noiden kautta huumoria unohtamatta. 
Yhtye oli Vuoden tulokas Lastenmusiik-
kigaalassa 2019. Sitä on kiitetty korkea-
tasoisesta musiikista sekä lapsia kosket-
tavista tarinoista. Mirkka & Luis = Mirkka 
Paajanen, laulu, viulu / Luis Herrero, lau-
lu, haitari, basso / Peter Engberg, kieli-
soittimet / Jiri Kuronen, koskettimet, hai-
tari / Aarne Riikonen, lyömäsoittimet.
Järj. Konserttikeskus ry & Vantaan kult-
tuuripalvelut

Uudenmaan Suzuki-Instituutti
Beethoven!
(5–9-v. | n. 40 min) 
pe 2.10. klo 9 Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
ke 7.10. klo 9 ja 10 Lumo, Urpiaisentie 14 
pe 9.10. klo 9 ja 10 Lastenkulttuuri-
keskus Pessi, Kielotie 14
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
sirppa.peltonen@uudenma-
ansuzuki-instituutti.fi
Yksi länsimaisen musiikin suurista sä-
veltäjistä syntyi 250 vuotta sitten. Tu-
tustumme konsertin muodossa Beetho-
venin musiikkiin ja myös vähän hänen 
elämäänsä. Yleisölläkin on osuutta tun-
nelmaa luomassa. Sirppa Peltonen soit-
taa pianoa ja kertoo.

Uudenmaan Suzuki-instituutti  
Beethoven!
(för 5–9 åringar| 40 min) 
fre 2.10, kl. 10, Barnens kulturcent-
rum Totem, Myrbackavägen 6 
Fri entré, obligatoriska bokningar: sirppa.
peltonen@uudenmaansuzuki-instituutti.fi
En musikverkstad till Beethovens toner 
på svenska. En av västvärldens största 
kompositörer föddes för 250 år sedan. 

Grisen som glömde att 
hon var en gris.

Kuva: Jan Hägglund 

Mirkka & Luis: Koiruuksia!

http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
mailto: sirppa.peltonen@uudenmaansuzuki-instituutti.fi
mailto: sirppa.peltonen@uudenmaansuzuki-instituutti.fi
mailto: sirppa.peltonen@uudenmaansuzuki-instituutti.fi
mailto: sirppa.peltonen@uudenmaansuzuki-instituutti.fi


27

Vi bekantar oss med Beethovens musik 
och hans liv genom en musikkavalkad. 
Barnen får delta i musikskapandet. Sirp-
pa Peltonen spelar piano och berättar.

Kulttuuriosuuskunta Uulu 
Pölypuhetta! -pölyttäji-
en merkitys
(3–6 -vuotiaiden päivähoitoryhmille, 
| n. 45 min)
to 22.10. klo 9 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
pe 23.10. klo 9 Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Uulun biodiversiteettisarjan kolmas osa 
surisee kuin mehiläispesä! Konsertissa 
matkataan eurooppalaisille niityille ja 
tutustutaan paitsi musiikkiperinteemme 
kulmakiviin eli paimensoittimiin ja 
balladeihin, myös pörröturkkisiin 
surisijoihin. Ilman niitä ihmiset olisivat 
pulassa, bzzzzz!

Pölypuhetta!
Kuva: Henna Leisiö

Robin Hund och hans 
glada orkester
(för barn 3 år fyllda | 40 min)
mån. 26.10 kl. 9, Barnens kulturcent-
rum Totem, Myrbackavägen 6
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast 
för grupper) och förhandsförsäljning: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
I konserten med Robin Hund, Bob Katt 
och kossan Elleonora får vi höra fartfyl-
lda, svängiga och rytmiska låtar. Bar-
nen får aktivt delta i sångerna och röra 
på sig i takt med rytmen. På scen To-
mas Järvinen och Henrik Strang.

Voihan naatti!
(kaikenikäisille | 40 min) 
ti 27.10. klo 9 Kulttuuritehdas Vernis-
sa, Tikkurilantie 36
Liput 6 € lippuvaraukset (vain ryhmille) 
sekä ennakkomyynti: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Naattiorkesteri laulaa, loruilee, liioittelee 
ja lentää jopa avaruuteen asti! Syksyllä 
2019 perustetun kahdeksanpäisen lasten-
musiikkiyhtyeen musiikkimatkalla soivat 
muun muassa basso, kitara, haitari sekä 
monenlaiset perkussiot ja puhaltimet.

 
Naattiorkesteri.

http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
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Pikku Papun Orkesteri ja Satu Tuomisto Projekti
Tanssiva takapiha -konsertti   
(kaikenikäisille | n. 45 min) 

su 1.11. klo 15 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36
Liput: lapset 10 €, aikuiset 15 €. Lipunmyynti: lippu.fi. 
Tervetuloa mukaan koko perheen tanssivaan konserttiin, jossa tutut vekkulit papu-
laulut saavat uuden liikkuvan muodon. Esityksessä käsitellään puutarhanhoitoa, 
kierrätystä, ystävyyttä sekä toisistamme ja maailmasta välittämistä.

Pikku Papun Orkesteri.
Kuva:  Antti Kokkola

Kaamospelit - Vantaan kansanmu-
siikkiviikko 30-vuotta
Kaamospelit - Vantaan 
kansanmusiikkiviikon 
koko perheen konsertti 
(kaikenikäisille | n. 45 min) 
su 15.11. klo 14 Kotiseututalo Påkas, 
Vanha Kuninkaalantie 2
Kaamospelit - Vantaan kansanmusiik-
kiviikko tarjoaa 30-vuotisjuhlafestivaa-
linsa päätteeksi iloisen koko perheen 
konsertin Kotiseututalo Påkaksessa. 
Tervetuloa jammailemaan vastustamat-
toman kansanmusiikin tahtiin! 
Tarkemmat ohjelmatiedot kaamospelit.fi
Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Sås och Kopp  
(för barn 3 år fyllda | 45 min) 
tis. 8.12 kl. 9.30, Barnens kulturcent-
rum Totem, Myrbackavägen 6
Biljetter 6 €. Biljettreservationer (endast 
för grupper) och förhandsförsäljning: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Kom och lyssna och sjung med de mer än 
välbekanta och glada barnsångerna tillsam-
mans med Sås och Kopp! Vi far på en musika-
lisk färd där vi får höra bl.a. Traktor Alban, Kot-
tar i karburatorn, Chili con carne och Plättar. 
På scenen Pasi Hiihtola och Peik Stenberg.

http://lippu.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi
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Vanda musikinstitut och Vanda 
Kultur 
Vanda-Lucia sprider 
ljus och värme  
sön. 13.12, Luciatåg i Dickursby bib-
liotek och på Vanda stadshus 
(klockslag meddelas senare)
mån. 14.12 kl. 9.30–9.50, Barnens kul-
turcentrum Totem, Myrbackavägen 6.
Vandas egen Lucia med tärnor sprider 
ljus och glädje under vinterns mörkaste 
dagar. Kom och stanna en stund och 
lyssna till sången och upplev julstäm-
ningen! Lucia med följe kommer att åka 
runt på daghem och seniorhem i Vanda 
(programmet och tiderna meddelas 
senare). Fritt inträde

Lucia 2019 N
aom

i N
ordstedt. 

Foto: Reino H
avum

äki

Julkonsert med 
Luciakröning
tis. 8.12 kl. 18.30, Helsinge kyrka S:t 
Lars, Kyrkovägen 45
Kom i julstämning på Vanda musikins-
tituts traditionella julkonsert med Lu-
ciakröning. Vi bjuder på härlig julmusik, 
vi sjunger allsånger och Lucia med sitt 
följe uppträder. Tonväktarna bjuder på 
glögg i församlingssalen. 

Esa Lamponen & Resonaarigroup 
Muskaripellen taika-
peitto-levynjulkistamis-
konsertti
(1–7-v. | 45 min) 
la 12.12. klo 16 Lumo, Urpiaisentie 14
Lystileikistä tutun Esa Lamposen ja 
Resonaarigroupin uutta levyä juhliste-
taan nyt koko perheen levynjulkaisu-
konsertilla. Muskaripellen taikapeitto 
-levyn kappaleiden matkassa lähde-
tään tarinoihin ja seikkailuihin. Laulut 
kutsuvat laulamaan, liikkumaan ja leik-
kimään. Vapaa pääsy

Sås och Kopp.
Kuva: Håkan Mitts

Kuva: Esa Lamponen
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LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄN KONSERTIT

Muumiperheen lauluretki 
(2–10-v.| n. 45 min)

pe 20.11. klo 10 ja 18 Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36

Aamupäivän konserttiliput 6 €. Varaukset (ryhmille) sekä ennakkomyynti: 
kulttuuriliput.vantaa.fi. Iltakonserttiin myös ovelta tuntia ennen.
Hyppää matkaan tuttujen hahmojen kanssa Muumilaakson halki! Hannele Huovin 
sanoittamat ja Soili Perkiön säveltämät laulut puhuttelevat muumien ystäviä ja 
tunnelmat vaihtelevat Nuuskamuikkusen huilun sävelistä Pikku Myyn räppiin. 
Lavalla Eija Ahvo, Markus Bäckman ja Soili Perkiö. 

Suomen kansallisooppera ja -baletti
Reininkulta-miniooppera 
(+ 2 v. | 30 min) 
la 21.11. klo 9.30, 10.30 ja 12.30 Lumosali, Urpiaisentie 14
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset 1.11. mennessä: kulttuuriliput.vantaa.fi
Voi ei! Vedessä polskivien Reinintyttärien kulta-aarre on varastettu. Kultaa haluavat 
myös valtavat jättiläiset maksuksi rakentamastaan 
linnasta. Alberichin viemää aarretta lähtee etsi-
mään ovela Loge, jota ei estä edes ihmeitä tekevä 
taikasormus. Saavatko Reinintyttäret kultansa ta-
kaisin? Ja miten sammakko ja dinosaurus liittyvät 
tarinaan? Kysymyksiin löytyy vastaus, kun Reinin-
kulta esitetään kahden laulajan ja kahden soitta-
jan voimin. 

Reininkulta-miniooppera.
Kuva: Emma Suominen Muumiretki

Reininkulta-miniooppera.
Kuva: Emma Suominen

http://kulttuuriliput.vantaa.fi
http://kulttuuriliput.vantaa.fi 
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Vinga på villovägar, 

PIKKUKINO 
KNATTEKINO
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PIKKUKINO
Syksyn elokuvasarjassa nähdään R&A:n 
eurooppalaisia animaatioita sekä Suzu-
kifamilies ry:n lasten ja aikuisten esittä-
mä jännittävä joulutarina. Näytösten 
kesto on noin 40 minuuttia ja kaikkiin 
esityksiin on vapaa pääsy.
HUOM! Poikkeuksellisesti näytöksiin on 
pakolliset ennakkoilmoittautumiset säh-
köpostilla kulttuuritapahtumat@vantaa.
fi. Toteemin näytökset on siirretty Kult-
tuuritalo Martinukseen.

Pulpettikinon lyhytelokuvanäytös
tarjoaa hurmaavan kattauksen euroop-
palaista animaatioita. Suositellaan 4-vuo-
tiaasta ylöspäin. Elokuvat ovat joko ilman 
dialogia tai suomeksi puhuttuja. 
ke 7.10. klo 9 ja 10.15 Lumosali, 
Urpiaisentie 14
ti 20.10. klo 9 ja 10.15 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36
ke 28.10. klo 9 ja 10.15 Kulttuuritalo 
Martinus, Martinlaaksontie 36

Korvatunturin katastrofi  
ti 24.11. klo 9 ja 10.15 Kulttuuritalo 
Martinus, Martinlaaksontie 36
ti 1.12. klo 9 ja 10.15 Kulttuuritehdas 
Vernissa, Tikkurilantie 36
ti 1.12. klo 9 ja 10.15 Lumosali, 
Urpiaisentie 14
Korvatunturilla tapahtuu kummia. Joulu-
pukin taikanavigaattori hajoaa ja lasten 
lahjat heräävät henkiin. Saadaanko kone 
korjattua ennen joulua ja löytävätkö lahjat 
perille? Entä mitä tekee Kiusa-tonttu? Ta-
rinaa elävöittävät perinteiset joululaulut.   

KNATTEKINO
Filmmorgnarna börjar alltid kl. 9.30 och 
passar för barn ca 3–6 år och tar ca 30 
minuter. Med undantag av Vinga på vil-
lovägar som rekommenderas för barn 
+ 4 år. 
Obligatoriska anmälningar för grup-
per: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
Fri entré

Muminvärlden
fre. 4.9 kl. 9.30 Barnens kulturcent-
rum Pessi, Konvaljvägen 14
tors. 24.9 kl. 9.30 Barnens kultur-
centrum Totem, Myrbackavägen 6
Vi får följa med fyra avsnitt av Mumin-
världen; ”Den gyllene svansen”, ”Gre-
vinnans coctailparty”, ”Nöjesfältet” 
och i sista avsnittet kommer ”Tofslan 
och Vifslan” till Mumindalen och talar 
ett väldigt konstigt språk. 

Vinga på villovägar, Prick och Fläck 
snöar in och Astons present.

mailto: kulttuuritapahtumat@vantaa
mailto: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
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finns också ett pedagogiskt material på 
www.bokbio.org. Filmen visas av Fin-
landssvenskt filmcentrum.

Mamma Mu och 
Kråkans julafton   
(för barn 3 år fyllda | ca 35 min) 
mån. 7.12 kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Totem, Myrbackavägen 6
Mamma Mu är en synnerligen ovanlig 
ko som vill prova på en massa saker som 
inte vanliga kossor brukar göra. Tillsam-
mans med Kråkan hittar hon på flera 
roliga upptåg. Vi får se fyra korta avs-
nitt i vilka Mamma Mu bl.a. dansar, åker 
pulka, Kråkan flyttar och julaftonen. Ur 
Sven Nordqvists bok.

Korvatunturin katastrofi

Vinga på villovägar, 
Prick och Fläck snöar 
in och Astons present  
tors. 29.10 kl. 9.30, Barnens kultur-
centrum Totem, Myrbackavägen 6
tis. 3.11 kl. 9.30, Barnens kulturcen-
trum Pessi, Konvaljvägen 14
Vi får se tre kortfilmer. Vinga på villovä-
gar handlar om likheter och olikheter. 
Prick och Fläck blir insnöade, handlar 
om hur det känns att tappa bort sin vän 
och att det kan vara mycket skrämman-
de. Astons present handlar om att fylla 
år och vilka känslor det väcker 
Bokbio är ett antal utvalda filmer som 
alla bygger på böcker. Till varje film

http://www.bokbio.org


Pumpulipilviä, mutteriunelmia-näyttely. 
Kuva: Suvi-Tuuli Junttila
Näyttely s. 37

Metsänpeitto-näyttely.
Kuva: Teemu Keskinen
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Metsänpeitto 
27.8.–5.10. Lastenkulttuurikeskus 
Toteemi, Myyrmäentie 6 
Toiminnallinen Metsänpeitto-näyttely 
kertoo suomalaisesta kansanperin-
teestä ja siitä, miten ihmiset ennen ko-
kivat metsän. Ajateltiin, että metsän 
kasveilla ja eläimillä on ihmisen ta-
paan tunteva sielu. Näyttelyssä voit 
muuttua haltijaksi tai maahiseksi ja 
vierailet metsänpeitossa. Leiki ja kuvit-
tele, metsä odottaa sinun tarinoitasi!
Ikäsuositus: 0–10 v, mutta sopii kaike-
nikäisille, myös erityisryhmille.
Näyttelyn tuotanto: Lastenkulttuuri-
keskus Rulla.

Ryhmien näyttelyvierailut
Sanataideopastus ja Haltijaolen-
to-työpaja
(esikoulu ja 1.–4.-luokat | 90 min, myös 
erityisryhmille)
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
ma 31.8. / ke 2.9. / to 3.9. / ma 7.9. / 
ma 14.9. / ma 21.9 / ti 22.9. / ma 28.9. 
/ to 1.10. / ma 5.10. 
klo 9.30–11.00 ja 11.30–13.00
Maksuton, pakolliset varaukset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Luokka jaetaan kahtia, yksi ryhmä on 
tarinallisessa sanataideopastuksessa 
ja toinen työpajassa 45 min, jonka jäl-

keen ryhmät vaihdetaan. Työpajassa 
tehdään metsän olento luonnonmateri-
aalista. Oppilaat tuovat mukanaan hal-
tijan vartalon pohjaksi maasta löyde-
tyn 10–20 cm pitkän kaarnanpalan tai 
oksan.

Myyrmäen Taiteiden yö 
Toteemissa to 27.8. 
to 27.8. klo 17–19 Lastenkulttuuri-
keskus Toteemi, Myyrmäentie 6
Ohjelmassa: 
klo 17.10 ja 17.50 Elämykselliset satuopas-
tukset näyttelyssä, ilmoittaudu ennak-
koon: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
klo 17–19 Taidetyöpaja (non-stop, sään 
salliessa ulkona)
Vapaa pääsy

Metsänpeitto-näyttely.
Kuva: Teemu Keskinen

Metsänpeitto-näyttely.
Kuva: Teemu Keskinen

Metsänpeitto-näyttely.
Kuva: Teemu Keskinen
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Perhelauantai 19.9. 
klo 10–14 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6  
Metsänpeitto-näyttely auki klo 10–11 
ja 12–13.

Nurinpäin kollektiivi: Keijusirkus 
klo 11 ja 13 
(kesto 40 min, koko perheelle, erityises-
ti 3–8-v.) Oletko nähnyt keijuja? Onko 
niillä siivet? Esitys yhdistää varjoteat-
teria ja elektronista musiikkia.
Esityksen jälkeen on mahdollisuus tu-
tustua siinä käytettyihin valo- ja ääni-
laitteisiin. Lavalla: Säveltäjä Antti Tolvi ja 
nukketeatteritaiteilija Pauliina Vesslin.
Liput 6 € lapsi + aikuinen. Lipunmyynti: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Haltijaolento-työpajat klo 10 ja 12
kesto 45 min  
Työpajassa tehdään oma metsän olen-
to luonnonmateriaalista. Voit tuoda 
mukanasi haltijan vartalon pohjaksi 
maasta löydetyn 10–20 cm pitkän kaar-
nanpalan tai oksan.
Maksuton. Pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi

Perhelauantai 3.10. 
klo 11–13 
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6  
Metsänpeitto -näyttely on auki klo 
11.35–13. 
Mörön unisukat -esitys ja Mörkötyöpaja 
(koko perheelle, erityisesti 2–6-vuotiaille) 
klo 11 Nukketeatteri Ofelia: 
Mörön unisukat
Esityksessä Jussi-jänis pelkää pimeää, 
tutustuu pieneen Mörköön ja huomaa, 
että pimeässä ei tapahdu mitään pa-
haa. Liput 6 € lapsi + aikuinen. Lipun-
myynti: kulttuuriliput.vantaa.fi.
Mörköpaja klo 11.35–12.30
Tehdään oma sorminukke ja opetellaan 
mörkölaulu. Ohjaaja nukketeatteritai-
teilija Anne Lihavainen.
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi. Huom! Työpa-
jan ilmoittautumiset löytyvät erillisenä 
tapahtumana mobiilisovelluksesta.

Metsänpeitto-näyttely.
Kuva: Teemu Keskinen
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Pumpulipilviä, 
mutteriunelmia - 
Suvi-Tuuli Junttilan 
kuvituksia
3.9.–7.10. Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14
Pumpulipilviä, mutteriunelmia -näyttely 
on kokoelma Suvi-Tuuli Junttilan kuvituk-
sia hänen neljästä lastenkirjastaan. 
Junttila on tehnyt kirjojensa kuvitukset 
rakentamalla pienoismaailmoja eri ma-
teriaaleista ja valokuvaamalla ne. Kuvi-
en tarkoitus on itse tarinan lisäksi inspi-
roida mielikuvitusleikkiin ja luovaan 
tekemiseen, jossa mikä tahansa voi olla 
mitä tahansa. Seikkailu alkakoon!

Ryhmienvierailut: 
Minimaailma-työpajat
(esikoulu, 1.–2. luokat, max 20 oppilas-
ta | 90 min)
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
ma 7.9., ti 8.9., ma 14.9., ti 15.9., 
ma 21.9., ti 22.9., ma 28.9. 
Kaksi eri ryhmää: klo 9.30–11 ja 
11.30–13.00. 

Maksuton. Pakolliset varaukset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Minimaailma-työpajassa inspiroidutaan 
näyttelyn kuvista ja tarinoista, sekä ra-
kennetaan omia mielikuvituksellisia mini-
maailmoita mitä erilaisemmista materi-
aaleista. Lopuksi teokset valokuvataan. 
Ohjaaja: taidekasvattaja Outi Korhonen.  

Pessin syyskauden 
avajaiset 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
to 3.9. kaksi eri ryhmää: 
klo 9.30 ja 10.30   
Pessissä aloitetaan syyskausi ja ava-
taan Pumpulipilviä, mutteriunelmia 
-näyttely. Avajaisissa tutustutaan ku-
viin ja kirjoihin yhdessä kuvittaja Su-
vi-Tuuli Junttilan kanssa. Avaruuden 
asukkaat -työpajassa tehdään pahvi-
rullista ja monesta muusta materiaalis-
ta avaruuden asukkeja. 
Ikäsuositus: 2–6 v vanhemman kanssa, 
pienempi sisarus voi olla mukana.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautu-
mista. 

Pumpulipilviä, mutteriunelmia-näyttely. 
Kuvitus: Suvi-Tuuli Junttila
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Perhepäivä: 
Unikuskit -esitys ja 
Minimaailma -työpaja 
(+4 v. ja koko perhe) 
la 19.9. klo 10–13 Lastenkulttuurikes-
kus Pessi, Kielotie 14
Klo 10–12 Pumpulipilviä, mutteriu-
nelmia -näyttely on avoinna!
Klo 10–11.30 Minimaailma-työpaja
Työpajassa inspiroidutaan Pumpulipil-
viä, mutteriunelmia -näyttelyn kuvista 
ja tarinoista sekä rakennetaan omia 
mielikuvituksellisia minimaailmoita mi-
tä erilaisemmista materiaaleista. Lo-
puksi teokset valokuvataan. Ohjaajina 
kirjankuvittaja Suvi-Tuuli Junttila sekä 
kuvataideopettaja Elina Ollikainen.  
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi. Huom! Oma va-
rauslomake esitykseen ja työpajaan.
Klo 12 Unikuskit (Vuoden 2019 
ITU-palkinnon voittaja)
(4–9-v. ja aikuisille | 1 t) 
Katso tarkempi kuvaus kohdasta 

Teatteri, tanssi, sirkus s. 15. 
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi. Huom! Oma va-
rauslomake esitykseen ja työpajaan. 

Perhelauantai:  
Leikkimään, pahvi! -työpajat 
(2–6- v. yhdessä aikuisen kanssa | 30 min) 
la 3.10. klo 10 ja klo 11 Lastenkulttuu-
rikeskus Pessi, Kielotie 14 
Vapaa pääsy, pakolliset ennakkovara-
ukset: kulttuuriliput.vantaa.fi
Tule kuuntelemaan Leikkimään, pahvi! 
-kirjan satua ja askartelemaan oma rul-
laolio lastenkirjailija Vuokko Hurmeen ja 
kuvittaja Suvi-Tuuli Junttilan opastuk-
sella. Näyttely avoinna!

Leikkimään, pahvi! -työpajat. 
Kuvitus: Suvi-Tuuli Junttila

Pumpulipilviä, mutteriunelmia-näyttely. 
Kuvitus: Suvi-Tuuli Junttila
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Tarinoita luonnosta 
-näyttely
18.10.–30.10. Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14 
Tarinoita luonnosta -näyttely tarjoaa ajatel-
tavaa ja yllätyksiä! Uskallatko etsiä luonto-
kätkön olentoja? Miltä lähimetsä kuulostaa?
Näyttely koostuu lasten taideteoksista, jot-
ka valmistuivat Taidekarusellikerhoissa ja 
Taidetta lähiluonnosta -leireillä. Lapset tu-
tustuivat mm. kuva-, tanssi- ja mediataiteen 
menetelmiin. Taideretket tallennettiin kuvin, 
videoin, muistiinpanoin, saduin, kartoin ja 
piirtäen. Näyttelyssä tulee lasten ääni kuu-
luviin!

Tarinoita luonnosta -näytte-
lyn avajaiset Satupäivänä!
su 18.10. klo 10–12 Lastenkulttuurikes-
kus Pessi, Kielotie 14
Vapaa pääsy, pakolliset paikkavaraukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
klo 10–10.30 Äkkivääriä flamingon sääriä 
-runoesitys 
klo 10.30–12 Tarinoita luonnosta -näyttely 

avoinna ja työpaja.
Katso tarkempi ohjelma kohdasta Ta-
pahtumat s. 11.

Tarinoita luonnosta 
-näyttelyvierailut ryhmille
(esikoulu, 1.–3.-luokat, max 25 oppilasta)
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
ma 19.10., ti 20.10., ma 26.10., ti 27.10.
Kaksi eri ryhmää: klo 9.30–11 ja 11.30–13  
Maksuton. Pakolliset varaukset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Näyttelyvierailuissa on opastus näytte-
lyyn sekä työpaja, jossa tehdään läpi-
kuultavia lehtilintuja sekä linnulle orsi 
pajusta ja rautalangasta. Lintujen läpi 
paistava auringon valo luo mielenkiin-
toisia varjoja! 
Ohjaaja: Rebekka Barongo.

Tarinoita luonnosta -näyttely
Kuva: Rebekka Barongo
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SuperPUU
14.3.2021 asti
SuperPUU on vuorovaikutteinen näyt-
tely puun monista hienoista ominai-
suuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Aivot narikasta! 
6.9. asti
Näyttelyssä tehdään yhdessä hyvää 
aivoille ja saadaan vinkkejä aivoter-
veelliseen arkeen.

Suoliston salaisuus
10.10. alkaen
Näyttely kertoo kehomme keskeisestä 
mutta aliarvostetusta elimestä.

HEUREKA

SuperPUU-näyttely. 
Kuva: Heureka

Planetaarioelokuvat 
Useita esityksiä päivittäin.

Elävä Aurinko 
Ikäraja 5 v. | 25 min
Elokuva kertoo planeettamme voima-
lasta, jonka tuottama energia on nos-
tattanut tuulet ja saanut aikaan sään 
vaihtelut jo 4,5 miljardin vuoden ajan.

Tähtien tuolla puolen
Ikäraja 5 v. | 26 min
Lähde matkalle universumin kaukaisiin 
kolkkiin ja opi, mitä eksoplaneetat 
ovat ja miten niitä voidaan havaita.

Meren uumen
21.9. asti 
Ikäraja 5 v. | 40 min 
Meren uumen on elokuva kaiken elä-
män alkukodista, merestä.

Aurora  
22.9. alkaen
Ikäraja 5 v. | 21 min
Elokuva kertoo sykähdyttävällä tavalla 
taivaalla leikkivistä revontulista ja 
esi-isiemme uskomuksista niiden takana.

Heureka
Tiedepuisto 1
Heureka-lippu: aikuiset 22 €, 
lapset (6-15 v.) 15 €, 
alle 6-vuotiaat maksutta. 

Liput: heureka.fi/lippukauppa

4140
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HEUREKA

MUSEOT 
MUSEER

Värikkäitä ääniä.
Kuva: Rebekka Barongo
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VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI  

Kuva: VKM

Kuva: Sakari ManninenGalleria K
Asematie 7
Artsin Galleria K:ssa Tikkurilassa on 
syksyn 2020 aikana esillä Vantaan tai-
teilijaseuran näyttelyitä. Ajankohtaista 
tietoa näyttelyistä ja Galleria K:ssa jär-
jestettävistä tapahtumista löydät osoit-
teesta: www.artsimuseo.com/galle-
ria-k-nyttelykalenteri 
Vapaa pääsy

Stationsvägen 7, 045 196 1155
Under hösten 2020 presenteras Vanda 
konstnärsförenings utställningar i Art-
sis Galleri K i Dickursby. Aktuell infor-
mation om utställningar och evene-
mang i Galleri K hittar du på adressen:
http://www.artsimuseo.com/galle-
ria-k-nyttelykalenteri

Tikkurilan vanha asema, 
Hertaksentie 1
Avoinna ti–pe klo 11–18, la–su klo 11–16. 
Vapaa pääsy

Kaupunginmuseon näyttelytila on al-
kusyksyn suljettuna remontin vuoksi. 

Seuraa tulevan näyttelyn avautumi-
sen enteitä some-kanaviltamme: 
www.vantaankaupunginmuseo.fi 
      vantaan kaupunginmuseo
      vantaakaupmuseo
      VantaaKaupMuseo
muistaakseni.blogspot.com

Kuva:Stella Karlsson

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI  
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VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI  

Myyrmäkitalo, 
Paalutori 3 
artsi@vantaa.fi, 
043 826 8990

Avoinna ti, ke, pe 11–18, to 13–20, 
la, su 11–16, ma suljettu
Vapaa pääsy

Artsin pajapäivät kouluille ja päiväko-
deille ovat ma, ke ja pe klo 9–11 tai 12–14. 
Artsi-kierrokset, työpajat ja tapahtumat 
ovat maksuttomia, ellei toisin mainita. 
Pienet muutokset Artsin yleisötyössä 
ovat mahdollisia.

Ajankohtaista tietoa tapahtumista:
www.artsimuseo.com
     vantaantaidemuseoartsi
         @artsimuseo

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO  

Kaupunki ilman 
identiteettiä? -  
näyttelyn avajaiset 
perheille 
la 7.11. klo 10-12 
Vantaan kaupunginmuseo avaa uudis-
tuneet tilansa ainutlaatuisella kulttuu-
riympäristönäyttelyllä. Avajaispäivän 
lasten opastuksilla kuullaan tarinoita 
Vantaalta kautta aikojen. Työpajoissa 
teemana on ympäristö ja koti.   
Työpajoja ja opastuksia järjestetään 
kello 10 ja 12 välillä alkaen aina tasalta 
ja puolelta. Koronarajoitusten vuoksi 
perheet pääsevät mukaan saapumis-
järjestyksessä. Viimeinen kierros alkaa 
kello 11.30. Näyttelyn voi kiertää myös 
itsenäisesti. Vapaa pääsy

Vauvamaanantai
30.11. ja 7.12. klo 10−12
Joka kuun ensimmäisenä maanantai-
na vauvat saavat museossa vip-kohte-
lun, kun näyttely avataan aamupäiväk-
si vain heitä varten. Vauvojen seurassa 
museoon pääsevät myös heidän lähei-
sensä. Vapaa pääsy

Välipäivärieha 
30.12. klo 11−18
Vantaan kaupunginmuseon Kaupunki 
ilman identiteettiä – näyttely kertoo 
vantaalaisista kulttuuriympäristöistä. 
Näyttelyssä pääsee eri aikaikkunoiden 
ja paikkojen kautta tutustumaan van-
taalaisuuteen. Välipäiväriehassa on 
tarjolla opastuksia ja työpajoja koko 
perheelle!

Värikkäitä ääniä, s. 54.

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI  
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VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI

Muodosta pintaan 
18.9.2020– 
Syksyllä Artsissa tarkastellaan nyky-
taiteen keinoin kestävää kehitystä, 
ympäristön muutosta ja ihmisen suh-
detta kulutukseen ja materiaan. 
Näyttelyn teokset käsittelevät esimer-
kiksi toivoa ja epätoivoa, talousjättei-
tä, fossiileja ja olosuhteiden muutos-
ten vaikutuksia. Muodosta pintaan tuo 
yhteen taiteilijoita Suomesta ja Venä-
jältä. Esillä on teoksia muun muassa 
Pekka Paikkarilta, Johanna Rytkölältä, 
Tommi Toijalta, CrocodilePOWERilta, 
Olga ja Oleg Tatarinsteviltä sekä Ele-
na Yudinalta.

Yleisöopastukset ja 
torstai-iltojen tapahtumat
(kesto 45–60 min)
Torstaisin klo 17 Katso poikkeukset  
ohjelmassa: www.artsimuseo.com
Yleisöopastuksella tutustutaan op-
paan johdolla yhdessä keskustellen 
Muodosta pintaan -näyttelyyn. Muista 
torstai-iltojen tapahtumista ilmoitetaan 
erikseen.Vapaa pääsy, ei ennakkoil-
moittautumista.

Elävän mallin piirtämistä 
Artsin croquis-illoissa
Keskiviikkoisin 7.10., 11.11. ja 9.12.2020 
ja 13.1.2021 klo 18–20 
Maksu: 5 € / osallistuja maksetaan paikan 
päällä, ei ennakkoilmoittautumista.
Piirrämme elävää mallia näyttelytilassa. 
Mukaan omat kynät ja paperit. Croquis-il-
loissa ei ole ohjausta. Tulethan paikalle 
ajoissa - piirtämisrauhan vuoksi suljemme 
ovet noin klo 18.10.

Artsin yleisölauantait  
La 17.10. klo 10.30–14 
Isovanhempien päivän 
työpaja ja opastukset
Kansallisen Isovanhempien päivän 
kunniaksi järjestämme yhteisen työ-
pajan isovanhemmille ja lapsenlapsille 
klo 10.30–12. Lapsen ikäsuositus 7–12 v. 
Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautumi-
nen artsi@vantaa.fi. Opastukset näyt-
telyyn ruotsiksi klo 12 ja suomeksi klo 
13. 

La 7.11. klo 12–14.30 
Ruotsalainen kulttuuri-
viikko, opastus ja 
taiteilijatapaaminen
Opastus Muodosta pintaan -näytte-
lyyn ruotsiksi klo 12. Opastuksen jäl-
keen noin klo 13 näyttelyn keramiikka-
taiteilija Åsa Hellman kertoo työstään 
(ruotsiksi). 
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautu-
mista.

La 5.12. klo 12–14 
Muodosta pintaan -
näyttelyopastuksia
Opastukset näyttelyyn ruotsiksi klo 12 
ja suomeksi klo 14. Kesto n. 45 min / 
opastus.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautu-
mista. 

VANDA KONSTMUSEUM ARTSI
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VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI VANDA KONSTMUSEUM ARTSI

Myrbackahuset, 
Påltorget 3
artsi@vantaa.fi, 
043 826 8990
Öppet tis., ons., fre. 
11–18, to 13–20, lör., 
sön. 11–16, mån. 
stängt. Fri entré

Artsis dagar för verkstäder för skolor och 
daghem är mån., ons. ,och fre. kl 9–11 eller 
12–14.
Artsi-publikguidningar, verkstäder och 
evenemang är kostnadsfria, ifall inte an-
nat anges. Små förändringar i Artsis 
publikprogram är möjliga.
Följ evenemangskommunikationen på 
www.artsimuseo.com och Artsis Face-
book-sidor.

UTSTÄLLNING
Från form till yta 
18.9.2020–
Under hösten 2020 undersöker utställ-
ningen Från form till yta hållbar ut- 
veckling, omgivningens förändringar 
och människans förhållande till kon- 
sumtion och materia. Utställningens 
verk behandlar till exempel hopp och 
förtvivlan, hushållsavfall, fossiler och 
vilken påverkan omgivningens förän-
dringar för med sig. Från form till yta 
för samman konstnärer från Finland 
och Ryssland. Utställningen presente-
rar verk av bland andra Pekka Paikka-
ri, Johanna Rytkölä, Tommi Toija, 
CrocodilePOWER, Olga och Oleg  
Tatarintsev samt Elena Yudina.

Artsis publiklördagar 
Fri entré, ingen förhandsanmälan, 

ifall inte annat anges. Följ vår kom-
munikation för övriga evenemang 
och möjliga förändringar.

Lör. 17.10 kl. 10.30–14 Mor- 
och farföräldrarnas dag – 
verkstad och guidningar 
För att fira den Nationella dagen för 
Mor- och farföräldrar ordnar vi en ge-
mensam verkstad för mor- och far- 
föräldrar och barnbarn kl 10.30–12. 
Rekommenderad åldersgräns för barn 
är 7–12 år. Förhandsanmälningar art-
si@vantaa.fi.
Guidningar till utställningen på svens-
ka kl 12 och finska kl 13.

Lör. 7.11 kl. 12–14.30 Svenska 
veckans guidning och kons-
tnärsmöte
Guidning till Från form till yta -utställ-
ningen kl 12. Konstnärsmöte med kera-
mikkonstnären Åsa Hellman efter 
guidningen ca kl 13. Fri entré, ingen 
förhandsanmälning.

Lör. 5.12 kl. 12–14 Från form 
till yta -publikguidningar
Guidningar till utställningen på svenska kl. 
12 och finska kl. 13. Fri entré, ingen förhand-
sanmälan.

Foto: Vilhelm Sjöström
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Löydä harrastus

hobihobi.fi
Sivustolle on koottu vantaalaiset
harrastusmahdollisuudet samaan 
paikkaan.Sivusto tarjoaa harras-
tuksia joka lähtöön: taidetta, 
liikuntaa ja muuta.

SUOMEN ILMAILUMUSEO

Karhumäentie 12
ma–pe 10–20, la–su 10–17 
Liput 10 € / 7 € / 0 € museolta. 

Suomen Ilmailumuseon perusnäyttelys-
sä on useita kymmeniä ilma-aluksia ja 
muita mielenkiintoisia kohteita, joiden 
avulla koko perhe voi tutustua suoma-
laiseen ilmailuun ja sen historiaan.

Huom! Katso Suomen Ilmailumuseon 

maksuton Ilmailukerho 9–12-vuotiaille 

kohdassa Kurssit ja taideopetus s. 64–65

Kuva: Suomen Ilmailumuseo

4746 4746



AVOIN TOIMINTA 
LAPSIPERHEILLE 
ÖPPEN VERKSAMHET FÖR 
BARNFAMILJER

Vauvatanssi
Kuva: Roosa Kirjavainen 4747



Pienten taideaamut ovat toimintaa  
0–6 -vuotiaille oman aikuisen seurassa.   
Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy. 
Pajojen kesto 45 min.  Huom! Kaksi eri ryh-
mää, valitse vapaasti

Pienten taideaamut Pessissä
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14, Tikkurila
Torstaisin klo 9.30 ja 10.30. Huom! Kaksi eri ryhmää, valitse vapaasti.  
Perhepäivähoitajat lapsineen ovat myös tervetulleita (ei päiväkotiryhmille).  

Pienten taideaamut kuvin ja käsin
Kädentaitojen ohjaajana 
Heli Arvilommi
3.9. Avaruuden asukkaat
Mahdottomat ja mahdolliset avaruu-
den asukit syntyvät pahvirullista ja 
monesta muusta materiaalista. Ikä-
suositus: 2–6-vuotiaille, pienempi sisa-
rus voi olla mukana.

10.9. Maalataan avaruus!  Valloite-
taan värein koko avaruus.
Käytetään elintarvikepohjaisia värejä, 
jotka ovat turvallisia pienimmillekin 
maalareille. Ikäsuositus: 5 kk–6 v. 
Maalausvaatteet ja oma pieni pyyhe 
mukaan.

 17.9. Mars, avaruuteen! Tehdään 
planeettoja maalaus- ja kollaasi-
tekniikoin.
Ikäsuositus: 2–6-vuotiaille, pienempi 
sisarus voi olla mukana ja osallistua 
soveltuvin osin.

24.9. Valoa ja väriä
Maalataan avaruusdiscovalossa ja 
tutkitaan värejä myös taskulampuilla. 
Käytetään elintarvikepohjaisia värejä, 
jotka ovat turvallisia pienimmillekin 
maalareille.
Ikäsuositus: 5 kk–6 v. Maalausvaatteet 
ja oma pieni pyyhe mukaan.
Pessissä samaan aikaan olevaan 
Pumpulipilviä, mutteriunelmia -näyt-
telyyn voi tutustua ennen tai jälkeen 
maalaushetken. Taideaamuissa synty-
neet teokset saat jättää yhteiseksi 
iloksi Pessiin tai viedä kotiin leikittävik-
si.

1.10. / 8.10. Runoretki
Runoretkellä liikutaan, leikitään ja lo-
rutellaan yhdessä muiden kanssa. Ru-
noja lähestytään rytmisesti leikkien, 
hyppien, hiipien, piiloutuen, kävellen, 
tanssien ja taputtaen. Retkeltä mu-
kaan saat uusia kivoja runoleikkejä ja 
vinkkejä. Ohjaaja Vantaan sanataide-
koulusta

Vauvatanssi
Kuva: Roosa Kirjavainen

Taideaamu
Kuva: Riina Koivista
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15.10.  Avaruushattaralla musiikki-
liikuntatuokiot
Avaruushattaralla liidellään, yhdessä 
näin kiidellään! Tuokiossa unet kuljet-
tavat untuvaisille höyhensaarille, un-
ten maille loikoilemaan, loruttelemaan 
ja kuuntelemaan pumpulin pehmeitä 
avaruusmaisemia. Mitä kaikkea ava-
ruushattarasta voi löytääkään? Oh-
jaajat Hupsansaa ry:stä

22.10. / 29.10.
Pienten muskarit
"Piilometsään polku sammaleinen vie, 
eläimet on piilosilla missä lie. Siellä 
monta uutta tuttavuutta tavataan, jos 
jälkiä seuraillaan." Pienten taideaa-
mujen musiikkihetkissä leikitään ja 
lauletaan yhdessä. Muskarituokiot oh-
jaa varhaisiän musiikkikasvattaja Kat-
ja Sirkiä.

Vi firar Svenska veckan!
5.11. Hjulande potatisar och snö-
flingsdrömmar
- en poesimorgon med Annika Sande-
lin (ca 3–6 år)
Börja dagen med springande träd, 
borttappade hajar och strumpstic-
kande älgar! Barnboksförfattaren An-
nika Sandelin läser högt ur sina rim-
made diktböcker och ibland får 
barnen delta i läsningen. Fri entré

12.11. / 19.11. / 26.11. 
Vauvatanssityöpajat
Ohjaajana tanssitaiteilija 
Satu Tuomisto
Vauvatanssi on vanhemman ja vau-
van yhteinen tanssihetki, jossa nauti-
taan lähekkäin liikkumisesta, rytmistä 
ja kauniista musiikista. Työpajat on 
suunnattu 3–18 kk ikäisille yhdessä 
vanhemman kanssa, mutta myös 
isommat sisarukset ovat tervetulleita 
mukaan tanssimaan. Ota työpajaan 
mukaan kantoliina tai kantoreppu.

10.12. Pessin joulu klo 9.30–11  
Joulukoristeita ja joululauluja
Heli Arvilommi ja Katja Sirkiän opastuk-
sella vietetään Pienten taideaamujen 
jouluhetkeä. Leikitään ja lauletaan kuu-
sen ympärillä sekä tehdään jouluisia 
koristeita kotiin ja lahjaksi läheisille.

Taideaamu
Kuva: Riina Koivista

Värikylpy
Kuva: Lastenkulttuurikeskus Pessi
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Pienten taideaamut ovat toimintaa   
0–6 -vuotiaille oman aikuisen seurassa.   
Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy. 
Pajojen kesto 45 min. Huom! Kaksi eri ryh-
mää, valitse vapaasti

Pienten taideaamut Toteemissa
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
keskiviikkoisin klo 9.30 ja 10.30. Huom! Kaksi eri ryhmää, valitse vapaasti.  
Perhepäivähoitajat lapsineen ovat myös tervetulleita (ei päiväkotiryhmille).  

Sanataide 16.9. ja 23.9. 
Ötökkäjamit I ja II –runoleikkipajat
Sanataideohjaaja Kati Oinonen 
Runot kirjoista; Papupiilokas, Eppu 
Nuotio; Yökyöpelit, Laura Ruohonen 
16.9. Tutustumme laadukkaisiin lasten 
runoihin rytmisesti leikkien, hyppimäl-
lä, piiloutumalla, tanssimalla ja taput-
tamalla. Lopuksi askarrellaan ötök-
kä-lorukortti.
23.9. Jatketaan uusien ötökkärunojen 
parissa ja lisäksi askarrellaan uudet 
lorukortit kotiin.

Kuvataide 30.9. / 7.10. / 21.10. 
Kuvataideohjaaja Heli Arvilommi
30.9. Maalataan metsä! Väripulahdus 
metsän väreihin
Käytetään elintarvikepohjaisia värejä, 
jotka ovat turvallisia pienimmillekin 
maalareille. 5 kk–6 v. Oma pieni pyy-
he mukaan. Ihanaan Metsänpeitto –
näyttelyyn voi tutustua ennen tai jäl-
keen maalaushetken.

7.10. ja 21.10. Metsän elämää
Puuhaillaan omat metsän hahmot 
maalaten, muovaillen ja lisäten vaik-

kapa kävyn suomuja, villaa, höyheniä, 
tikkuja, tai mitä hahmosi tarvitsee-
kaan. Osallistujat saavat mukaan ki-
van metsäaiheisen tarinateatterin la-
vasteen, joten voit jatkaa kotona 
metsän tarinaa leikkien! 2-6-v., pie-
nempi sisarus voi olla mukana.

Muskari 28.10. / 9.12. 
Tule hakemaan iloinen musiikkielämys 
lapsesi kanssa. Jamkidsin pienten tai-
deaamussa soitetaan, lauletaan, loru-
tellaan ja tutustutaan iloisesti musiikin 
maailmaan.
Teemat: 28.10. Vanhoja tuttuja lasten-
lauluja retroteemalla, 9.12. Joulu tulla 
jollottaa.

Tanssia ja sirkustanssia 11.11. / 
18.11. / 25.11. / 2.12. 
Sirkustanssi on lapsen ja aikuisen yh-
teinen tuokio. Kehokontaktin ja koske-
tuksen sekä erilaisten temppujen ja lii-
keharjoitusten kautta syvennetään 
lapsen ja vanhemman vuorovaikutus-
suhdetta. Ohjaaja, sirkustaiteilija 
Amandine Doat 

Runohetki.
Kuva: Anna Rautiainen

50 51



Pienten taideaamut 
Koivukylässä
Koivukylän avoin kohtaamispaikka, 
Karsikkokuja 17 (1. kerros) 
Pienten muskarit perjantaisin 
30.10., 6.11., 13.11. ja 20.11. 
kaksi eri ryhmää, valitse vapaasti: 
klo 9.30 ja 10.30
Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia.
0–6-vuotiaat oman aikuisen kans-
sa, ei ryhmille.  
"Piilometsään polku sammaleinen vie, 
eläimet on piilosilla missä lie. Siellä 
monta uutta tuttavuutta tavataan, jos 
jälkiä seuraillaan." Pienten musiikki-
hetkissä leikitään ja lauletaan yhdes-
sä. Toiminta on suunnattu alle koului-
käisille oman aikuisen seurassa. 
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautu-
mista! Muskarituokiot ohjaa varhai-
siän musiikkikasvattaja Katja Sirkiä.

Pienten taideaamut 
Kivistössä 
Asukastila Rubiini, Rubiinikehä 2b, 
katutaso 
Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia.

ti 15.9. klo 9–10.15 ja 10.30–11.45 
Moderni käpylehmä 
Perinteinen lasten käpylehmä teh-
dään liimaamalla sille kepit jaloiksi, 
koristellaan sormiväreillä ja liimataan 
lehmälle irtosilmät. 

ti 13.10. klo 9–10.15 ja 10.30–11.45
Ihanat unet -painanta
Leimasin-painetaan tyynyliinaan ku-
vioita hedelmillä ja kasviksilla: uudella 
tyynyliinallaan voi vaikkapa iskä saa-
da ihanat unet isänpäivän iltana!

ti 17.11. klo 9–10.15 ja 10.30–11.45
Tupsu-otukset ja -eläimet
Kieputellaan tupsuja villalangasta ja 
liimaamalla tupsuja yhteen ja huovalla 
saadaan tupsusta hupsu tupsu-otus 
tai -eläin. Voit tuoda myös omat jä-
mä-langat mukaan tupsutteluun!

Vantaa-Seura 
Kestikievarin 
perheaamut
(0–5-v. | 1,5 t / kerta) 
Kestikievari Övre Nybacka, Nybac-
kankuja 4 
Ohjattua toimintaa vauvoille ja taape-
roille yhdessä vanhemman tai isovan-
hemman kanssa. Toimintatuokion jäl-
keen vapaata seurustelua ja 
kahvittelua 200-vuotiaassa kestikieva-
rissa.
Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia.

25.8. klo 9.30 
Vanhanajan loruhetki

15.9. klo 9.30 
Kierrätystä ja kirppis

6.10. klo 9.30 ja 10.30 
Kestikievarin metsäinen muskari

13.10. klo 9.30 ja 10.30 
Kestikievarin metsäinen muskari

18.11. klo 10 ja 11 
Lepohetki-konsertti 
(osa Kukkuu!-festivaalia)

1.12. klo 9.30 
Pienten pikkujoulut

Kukkuu! -kettu.
Kuva: Karoliina Pertamo
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KURSSIT JA 
TAIDEOPETUS 
KURSER OCH 
KONSTUNDERVISNING

Taidetta lähiluonnosta -päiväleiri.
Kuva: Rebekka Barongo
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TUNTUPOLKU – tutki, 
leiki, tunnustele
11.11.–1.12. Lastenkulttuurikeskus To-
teemi, Myyrmäentie 6 
Tuntupolku on moniaistinen elämystila 
0–3-vuotiaille oman aikuisen kanssa. 
Polun varrella voi tutkia neljän eri vuo-
denajan tunnelmia ja leikkiä ihmeelli-
sillä esineillä ilman kiirettä ja lapsen-
tahtisesti! Tuntupolku on täynnä 
kauniita käsityönä tehtyjä leikkikaluja 
pienokaisille, joista aikuiset saavat ide-
oita itsetehtyjen lelujen valmistukseen.
 
Varaa aika ohjattuun työpajaan tai 
tule tutustumaan omatoimisesti: 
Tuntupolku-työpajat
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
ma 23.11., to 26.11., ma 30.11., ti 1.12.
klo 9.30, 10.30 ja 11.30, 
kesto noin 60 min
Tuntupolulla tutkitaan ja leikitään tai-
deohjaaja, käsityötaiteilija Heli Arvi-
lommin johdolla. 
Maksuton, mutta pakolliset varaukset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. 
Omatoimipäivät
Tuntupolku avoinna: 
to 12.11. klo 10.30–13, 
pe 13.11. klo 9.30–13, 
ma 16.11. klo 10.30–13, 
ti 17.11. klo 9.30–13
Ei vaadi ilmoittautumista, 
vapaa pääsy.

VAUVOILLE JA TAAPEROILLE

Kukkuu -festivaalin ohjelmaa
TAITO TAAPEROT – ensi-
kosketus käsityöhön al-
kaa täältä!
(0–2-vuotiaille, isompi 
sisarus voi olla mukana | 1t)
Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14
ma 16.11., ti 17.11., 
pe 20.11., ti 24.11.
Kolme eri ryhmää (max 5 lapsi-aikui-
nen paria / ryhmä)
klo 9.30–10.30 / klo 10.30–11.30 / 
klo 11.30–12.30
Vapaa pääsy, pakolliset paikkavarauk-
set: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.
Tule lapsesi kanssa nauttimaan käsi-
työn ihanasta maailmasta! Ihmetel-
lään yhdessä pintoja, piiloja ja raken-
nelmia. Saat myös kivoja vinkkejä, jos 
innostut valmistamaan itse helppoja 
leluja tai sisustusta lastenhuoneeseen. 
Tuotanto: Taito Etelä-Suomi ry

Kukkuu! -kettu.
Kuva: Karoliina Pertamo

Tuntupolku-näyttely.
Kuva: Lastenkulttuurikeskus Pessi
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Kukkuu -festivaalin ohjelmaa
Taito Taaperot - 
Perhelauantai 
la 14.11. Lastenkulttuurikeskus Pes-
si, Kielotie 14 
Kolme eri ryhmää (max 5 lapsi-ai-
kuinen paria / ryhmä)
klo 10–11 / klo 11–12 / klo 12–13
Ikäsuositus: 0–8 v oman aikuisen / 
aikuisten kanssa. 
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.
Taito Taaperot -tilassa perheen pienim-
mät, noin 0–2-vuotiaat, ihmettelevät 
ihania pintoja, piiloja ja rakennelmia. 
Isommat lapset, noin 3–8-vuotiaat, ra-
kentelevat yhdessä aikuisen kanssa 
unisiepparin ja osallistuvat jouluiseen 
kädentaitopajaan, jossa tehdään 
hauskoja tupsutonttuja. Vauvat ja taa-
perot saavat painaa suloisen jalanjäl-
kikortin jouluisella twistillä!

Kukkuu -festivaalin ohjelmaa
Värikkäitä ääniä -vau-
va- ja taaperopajat
Vantaan Taidemuseo Artsi, 
Myyrmäkitalo, Paalutori 3
Ääniä sydämen sykkeestä aurinkoniityn 
sirinään ja surinaan, toiminnallisia aisti-
materiaaleja ja värikästä ihmeteltävää 
kolmessa väritilassa. Paja on lapsen ja 
vanhemman yhteinen elämyksellinen 
retki aistipajaan lapsen tahdissa ja kiin-
nostuksen kohteiden mukaisesti. 
Sisaruspajat, sisaruksille sekä 
vauvoille ja taaperoille ilman 
sisarusta
Ti 10.11. tai ti 17.11. 
klo 9.30–11 tai 13.30–15 
Ke 11.11. tai ke 18.11. 
klo 9.30–11 

Kukkuu! -kettu.
Kuva: Karoliina Pertamo

Vauvapajat, 5 kk–12 kk
To 12.11. tai to 19.11. 
klo 9.30–11 tai 13.30–15
Pe 13.11. tai pe 20.11. 
klo 13.30–15
Taaperopajat, 12 kk–24 kk
La 7.11. tai la 21.11., 
klo 10–11.30 tai 14–15.30 
Kesto 1,5 t / paja. 
Hinta 5 € / osallistuja, myös aikuiset.
Pakolliset ilmoittautumiset ja tieduste-
lut helena.erakare@vantaa.fi. Peruu-
tus- ja jonopaikkoja sekä paikkoja 
mahdolliseen lisäpajaan (muiden pa-
jojen täyttyessä) voi kysellä samasta 
osoitteesta.

Metsän salaisuudet - 
Vauvojen ja taaperoi-
den värikylpy 
ke 16.9./ 23.9. / 30.9.
klo 9.15 vauvoille (4–12 kk)
klo 10.30 taaperoille (1–2 v)
Monitoimikeskus Lumo, 
Urpiaisentie 14
Hinta: 30 € / kolme kertaa. 
Ennakkomyynti osoitteessa 
kulttuuriliput.vantaa.fi 
Huom! Ilmoitathan mahdollisista aller-
gioista ennen kurssin alkua.

Värikylvyssä leikitään, tutkitaan ja ih-
metellään sekä maalataan käsin, ja-
loin tai vaikka koko keholla! Toiminta 
on lapsilähtöistä ja keskiössä on lap-
sen ja vanhemman välinen vuorovaiku-
tus värien äärellä. Varaudu maalaus-
vaattein. Kesto 40 min / kerta. Ohjaaja 
Liina-Maija Paavilainen

VAUVOILLE JA TAAPEROILLE VAUVOILLE JA TAAPEROILLE
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Värikylpyjä vauvoille ja 
taaperoille  
Maalaustyöpajoissa käytetään elintar-
vikepohjaisia värejä, tutustutaan tur-
vallisesti värien maailmaan ja saa-
daan virikkeitä kaikille aisteille. 
Periaatteena on mukava ja kiireetön 
tekeminen ja yhdessäolo. Työpajan 
kesto 45 min, josta 20–30 min aktiivis-
ta tekemistä. Varaudu maalausvaat-
tein. Ohjaaja Heli Arvilommi.
Kurssimaksu 35 € / lapsi+aikuinen. Kurs-
sille ilmoittaudutaan suorittamalla mak-
su osoitteessa kulttuuriliput.vantaa.fi
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, 
Myyrmäentie 6 
tiistaisin 29.9., 6.10., 20.10., 27.10.
klo 9.15 Taaperot 12–24 kk
klo 11 Vauvat 5–12 kk 

Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14
perjantaisin 30.10.–27.11. (4 kertaa, 
huom. 20.11. ei työpajaa)
klo 9.30 Taaperot (12–24 kk)
klo 11.15 Vauvat (5–12 kk)
Lisätiedot pessi@vantaa.fi 

p. 040 524 1401.
Kukkuu -festivaalin ohjelmaa
Klovneriaa ja sirkustyö-
paja vauvaperheille
(4–12 kk | 40 min)
su 15.11. klo 11 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14 
Liput 10 € / perhe ennakkoon: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Hauska ja mukaansatempaava klov-
neriaesitys vauvoille vanhempineen. 
Esityksen yhteydessä on sirkustyöpa-
ja, johon voi osallistua lapsen iän ja 
taitotason mukaisesti. Mukaan voi tul-
la myös vain katsomaan ja nautti-
maan sirkustunnelmasta! Esiintyjänä 
Sirkus Magentan klovni Maria Krestja-
noff ja työpajaa ohjaamassa kaksi sir-

Värikkäitä ääniä -vauva- ja taaperopajat.
Kuva: Rebekka Barongo

VAUVOILLE JA TAAPEROILLE
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LYHYTKURSSIT JA TYÖPAJAT

Kuva:  Vantaan kuvataidekoulu

LYHYTKURSSIT JA TYÖPAJAT

kusohjaajaa. 
Leikkimään, pahvi! 
-työpajat
(2–6-vuotiaille yhdessä aikuisen kans-
sa | 30 min)
la 3.10. klo 10 ja klo 11 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, 
Kielotie 14 
Vapaa pääsy, pakolliset varaukset: 
kulttuuriliput.vantaa.fi 
Leikkimään, pahvi! on noin 2–6-vuoti-
aille suunnattu pikkukirja, jonka kuvi-
tukset kutsuvat lukijaa leikkiin ja käsillä 
tekemiseen. Tule kuuntelemaan satua 
ja askartelemaan oma rullaolio lasten-
kirjailija Vuokko Hurmeen ja kuvittaja 
Suvi-Tuuli Junttilan opastuksella. 
Työpajakäynnin yhteydessä voi tutus-
tua ihanaan Pumpulipilviä, mutteriu-
nelmia - kuvitusnäyttelyyn!

Galaksille mars! 
-syyslomapajat
(alakouluikäisille, myös alle kouluikäi-
set sisarukset oman aikuisen kanssa)
ma–ke 12.–14.10. klo 10–13 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, 

Kielotie 14 
3-2-1… Valmiina lähtöön! Syyslomalla 
viritetään avaruusasemat lähtökun-
toon ja raketit yläilmoihin! Tule raken-
tamaan yhdessä ääretön avaruus ja 
sen kimaltavaa galaksia, joissa jokai-
sen jälki jää avaruuteen! Tutki hyper-
tutkalla pyöriviä planeettoja, tähtisu-
mua ja mystisiä avaruushiukkasia. 
Viikon aikana päivittäin vaihtuvat as-
kartelupajat, joissa valmistetaan 
vauhtiraketti, kosmista slimeä ja tutki-
mattomia planeettoja! 
12.10. Vauhtiraketti - Nyt hypätään 
rakettiin ja kaasutetaan valonnopeus 
teholle. Pysähdy avaruusasemalla 
tankkaamaan ja jatka liitoa kohti täh-
tisumua.
13.10. Tutkimaton planeetta - Askar-
rellaan eri muotoisia avaruuden kää-
piö- ja jättiläisplaneettoja. Nimikoi 
planeettasi ja aseta se aurinkoradalle.
14.10. Kosminen slime - Vääntele ja 
kääntele kimmoisaa glitteriä. Pyöritte-
le, venytä, poksauttele, koristele ja pu-
ristele avaruusmönjää. 
Vapaa pääsy, ilmoittaudu haluamaasi 
päivään tai päiviin: kulttuuriliput.van-
taa.fi, niin varmistat paikkasi.

Leikkimään, pahvi! -työpajat. 
Kuva: Suvi-Tuuli Junttila
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Syyslomakurssi tytöille
Tule mukaan keppihe-
voskurssi Ihaa´haan!
(7–10-vuotiaille, kaksipäivänen)
ke–to 14.–15.10 klo 10–13 Lastenkult-
tuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Kurssimaksu 25 € yksi lapsi, toinen lap-
si 7 € (sis. materiaalit)
Ilmoittautumiset: kulttuuriliput.vantaa.fi
Jokainen valmistaa oman kepparin, 
jonka kanssa voi aloittaa hevosharras-
tuksen. Käytämme luovasti erilaisia 
materiaaleja; huopaa, erivärisiä kan-
kaita, pitsiä, villalankaa, helmiä, vain 
mielikuvitus on rajana. Muista ottaa 
mukaan eväät ja sisätossut. Ohj. tai-
teilija Ulla Mertalehto.

Höstlovskurs för flickor
Kom med på  
käpphästkursen Ihaa!
(för 7–10-åringar, en tvådagars kurs) 
ons. 14.10–tors. 15.10, kl. 10–13 Bar-
nens kulturcentrum Totem, 
Myrbackavägen 6 
Kursavgift 25 € för ett barn, andra bar-
net 7 € (innehåller material)
Anmälningar: kulttuuriliput.vantaa.fi
Kom och gör din egen käpphäst och 
börja med en ny hobby! Vi använder 
oss av olika materialer som filt, olika 
färgers tyg, spets, yllegarn och pärlor, 
det är bara fantasin som sätter grän-
ser! Kom ihåg att ta med dig vägkost 
och inne tossor! Ledare: konstnär Ulla 
Mertalehto.

Käpphästkurs.
Kuva: Ulla Mertalehto

Taitokeskus Hakunila
Heijastavia hahmoja
(ikäsuositus + 6 v vanhemman seuras-
sa | 2 t)
la 24.10. klo 11–13 Taitokeskus Haku-
nila, Hepokuja 6 A
Aikuinen ja lapsi, yht. 30 €, toinen lap-
si 10 €, materiaalit sisältyvät hintaan.
Ennakkoilmoittautuminen
www.taitoetelasuomi.fi
Kurssilla valmistamme heijastavia 
hahmoja kiinnitettäväksi asusteisiin.

Heijastavia hahmoja -työpaja. 
Kuva: Taitokeskus Hakunila
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Ilmoittautumiset: vkk.eepos.fi. 
Muut kurssitiedustelut kuvataidekoulun toimisto, 
p. 050 312 1947, marja.juutinen@vantaa.fi tai  
p. 043 8266 709, riittamari.laakkonen@vantaa.fi   
Lisätietoja www.vantaa.fi/kuvataidekoulu

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Jos osallistu-
minen perutaan myöhemmin kuin viisi arkipäi-
vää ennen kurssin alkua, veloitamme 50% kurs-
simaksusta. 

TIKKURILA  Kulttuurikeskus Orvokki, Orvokkitie 15

La 3.10. ja la 10.10. klo 11–13.15 Mitä sä kuvaat?
-valokuvauskurssi yli 10-vuotiaille
(kesto 2 x 2 t 15 min) Kurssimaksu 70 €.
Työskentelemme kurssilla omien suosikkiaiheiden parissa ja harjoittelemme järjes-
telmäkameran käyttöä. Siirrämme kuvat tietokoneelle ja käsittelemme niitä Adobe 
Photoshopilla. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta järjestelmä-
kameran tai Photoshopin käytöstä.

La 24.10. klo 11–13.15 Romu-Robotit
-rakentelukurssi yli 4-vuotiaille aikuisen kanssa 
(kesto 2 t 15 min) Kurssimaksu 1 lapsi ja 1 aikuinen yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €. 
Rakennamme kurssilla upeita robotteja. Työskentelemme piirtämällä, rakentelemalla ja 
maalaamalla. Materiaaleina käytämme mm. pahvia, eletroniikkaromua ja muuta kierrä-
tysmateriaalia. Maalaamme robotit metallinhohtoväreillä ja kuvaamme ne avaruusai-
heisissa lavasteissa. 

Mitä sä kuvaat? -valokuvauskurssi. 
Kuva: Vantaan kuvataidekoulu Romu Robotit -rakentelukurssi.

Kuva: Marja Juutinen

Näyttäviä astioita nerikomi-tekniikalla, s. 61.
Kuva: Vantaan kuvataidekoulu
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Opi piirtämään -piirustus- ja kollaasikurssi.
Kuva: Vantaan kuvataidekoulu

Värikkäät joulukortit.
Kuva: Vantaan kuvataidekoulu

Näyttäviä astioita nerikomi-tekniikalla, s. 61.
Kuva: Vantaan kuvataidekoulu

La 7.11. klo 11–13.15 Opi piirtämään 
-piirustus- ja kollaasikurssi yli 6-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min)
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
perheen toinen lapsi 10 €. 
Kurssi perustuu hauskoihin ja erilaisiin tapoihin piirtää: Käytämme esimerkiksi hei-
kompaa kättä, piirrämme aihetta väärinpäin sekä kokeilemme erilaisia piirtimiä. 
Lisäksi valmistamme kollaasitekniikalla oman eläinlajin yhdistellen eri tavoin ku-
vioimiamme papereita.

La 21.11. klo 11–13.15 Villasta ihanat joulukoristeet 
-huovutuskurssi yli 5-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min)
Kurssimaksu 1 lapsi ja 1 aikuinen yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
Huovuta villasta jouluiset koristeet kuuseen tai pöytäasetelmiin. Villaisiin ihanuuk-
siin voi yhdistää myös helmiä, nappeja, nauhoja, paljetteja yms. Kurssilla tutustut 
helppoihin märkä- ja kuivahuovutus menetelmiin.

La 5.12. klo 11–13.15 Värikkäät joulukortit 
-painopaja yli 3-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min)
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
Ilahduta sukulaisia ja ystäviä itse painetulla joulukortilla! Pajassa painetaan pres-
sprint-tekniikalla kortteja, joiden ilmettä voi helposti muuttaa painovärejä ja pai-
nopaperin väriä vaihtamalla sekä erilaisin viimeistelyin.
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KARTANONKOSKI  Kartanonkosken koulu, Tilkuntie 5

La 3.10. klo 11–13.15 Näyttäviä astioita nerikomitekniikalla  
-keramiikkakurssi yli 5-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min) Kurssimaksu 1 lapsi ja 1 aikuinen yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
Nerikomi on alkujaan japanilainen keramiikkatekniikka, jossa kuviot syntyvät yh-
distämällä erivärisiä savia. Kaulitsemme kurssilla kuvioituja levyjä, joista valmis-
tamme muottitekniikalla astioita. Ylijääneistä paloista voi muovailla esim. kirjavia 
eläimiä tai helmiä.

La 14.11. klo 11.00–13.45 
Valokuva ilman kameraa   
-valokuvauskurssi yli 5-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 45 min) Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 50 €, perheen toinen lapsi 12 €.
Miltä näyttää valokuva, joka on tehty ilman kameraa? Tule kokeilemaan fotogrammien 
tekoa valokuvapimiössä. Rakennamme kuvan kasveilla ja muilla materiaaleilla ja kokei-
lemme erilaisten materiaalien läpikuultavuutta.

La 28.11. klo 11–13.15 Värikkäät joulukortit 
-painopaja yli 3-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min)
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
Ilahduta sukulaisia ja ystäviä itse painetulla joulukortilla! Pajassa painetaan pres-
sprint-tekniikalla kortteja, joiden ilmettä voi helposti muuttaa painovärejä ja pai-
nopaperin väriä vaihtamalla sekä erilaisin viimeistelyin.

Valokuva ilman kameraa -valokuvauskurssi. 
Kuva: Vantaan kuvataidekoulu
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KIVISTÖ  Aurinkokiven koulu, Aurinkokivenkuja 1

La 28.11. klo 11–13.15 Piparkakkutalo 
-rakentelukurssi yli 4-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min) Kurssimaksu 1 lapsi ja 1 aikuinen yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
Valmistaudu jouluun rakentamalla kestävä piparkakkutalo! Voit rakentaa upean 
linnan, kodikkaan metsämökin tai komean taloveistoksen. Piparkakkutalo raken-
netaan pahvista ja koristellaan eri välinein. Taloa voi käyttää jouluisena lyhtynä 
laittamalla sen sisään led-valon.

MYYRMÄKI  Myyrmäkitalo, Paalutori 3

La 24.10. klo 11–12.30 Otetaan Valokuvia
-valokuvauskurssi yli 5-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 1 t 30 min) Kurssimaksu 1 lapsi ja 1 aikuinen 26 €, perheen toinen lapsi 7 €.
Miltä näyttäisi muurahaisen ottama valokuva tai kuva, jossa kasvat suuremmaksi 
kuin pihalla olevat puut? Miltä ympäristö näyttää lasin läpi kuvattuna? Kurssilla 
saat vinkkejä kiinnostaviin kuviin. Kuvaa omalla kameralla, kännykällä tai lainaa 
kameraa kuvataidekoululta.

La 7.11. klo 11–13.15 Näyttäviä astioita nerikomitekniikalla  
-keramiikkakurssi yli 5-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min)
Kurssimaksu 1 lapsi ja 1 aikuinen yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
Nerikomi on alkujaan japanilainen keramiikkatekniikka, jossa kuviot syntyvät yh-
distämällä erivärisiä savia. Kaulitsemme kurssilla kuvioituja levyjä, joista valmis-
tamme muottitekniikalla astioita. Ylijääneistä paloista voi muovailla esim. kirjavia 
eläimiä tai helmiä.

La 21.11. klo 11–13.15 Värikkäät joulukortit  
-painopaja yli 3-vuotiaille aikuisen kanssa
(kesto 2 t 15 min)
Kurssimaksu 1 aikuinen ja 1 lapsi yht. 35 €, perheen toinen lapsi 10 €.
Ilahduta sukulaisia ja ystäviä itse painetulla joulukortilla! Pajassa painetaan pres-
sprint-tekniikalla kortteja, joiden ilmettä voi helposti muuttaa painovärejä ja pai-
nopaperin väriä vaihtamalla sekä erilaisin viimeistelyin.
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Taidekaruselli-kerhotoiminta
Pikkuklovnit -sirkuskerho
(7–12-vuotiaille, myös erityistukea tarvitseville lapsille avustajan kanssa)  
Kerho on maksuton ja sisältää välipalan.
torstaisin 3.9.–26.11. klo 14–15.30 (ei syyslomalla)
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Tule kokeilemaan miten hauskaa sirkustelu voi olla! Kerhossa tehdään sosiaalisen 
sirkuksen ohjaajien johdolla helppoa akrobatiaa, pelleillään ja iloitaan. Ohjaajina 
Sirkus Magenta ry:n sirkusohjaajat. 

Taidekaruselli-kerhotoiminta
Taiteen taikaa -kerho
(7–12-vuotiaille tytöille) Kerho on maksuton ja sisältää välipalan.
perjantaisin 11.9.–20.11. klo 13.30–15 (ei syyslomalla)
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14 
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Taiteen taikaa -kerhossa tutustutaan ympäristötaiteeseen ja tehdään savi- ja massa-
töitä. Taideohjaajana Rebekka Barongo. Kerho on maksuton ja sisältää välipalan.

Taidekaruselli-kerhotoiminta
Tarinoita luonnosta -kuvataidekerho
(7–12-vuotiaille) Kerho on maksuton.
keskiviikkoisin 9.9.–18.11. klo 14.30–16 (ei syyslomalla)
Vantaan kuvataidekoulu, Orvokkitie 15
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi 
Kerhossa tutkitaan luonnon muistia, värejä, tekstuureja ja muotoja kuvataiteen kei-
noin. Tuotanto: Vantaan kuvataidekoulu.

Animaatiokerho
Kuva: Rebekka Barongo

Nukkeanimaatiotyöpaja, s.66.
Kuva: Tuomas Heimala
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Taidekaruselli-kerhotoiminta
Taidetiimi
(7–12-vuotiaille) Kerho on maksuton ja sisältää välipalan.
keskiviikkoisin 23.9.–2.12. klo 14–15.30 (ei syyslomalla)
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14  
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Taidetiimi -taidekerhossa tutustutaan Suomen luontoon ja siellä eläviin pikku 
ötököihin taiteen eri tekniikoin. Taideohjaajana Rebekka Barongo. 

Taidekaruselli-kerhotoiminta
Animaatiokerho 
(7–12-vuotiaille) Kerho on maksuton.
perjantaisin klo 14.30–16.00: 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 13.11., 
27.11., 4.12. ja 11.12.
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Kerhossa animaation tekemisen salat tulevat tutuiksi itse tekemällä ja kokeile-
malla. Taideohjaajana Paavo Makkonen.

Taidekaruselli-kerhotoiminta
Tanssikerho 
(7–12-vuotiaille) Kerho on maksuton.
keskiviikkoisin 16.9. –25.11.  (ei syyslomalla) 
1. ryhmä klo 14.30–15.30
2. ryhmä klo 15.45–16.45
Koivukylän avoin kohtaamispaikka, Karsikkokuja 17
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Tanssikerho on hauska liikunnallinen, elämyksellinen sekä leikkisä kerho. Tutus-
tumme muutamaan eri lajin, kuten katutanssi, nykytanssi, jazztanssi sekä impro-
visaatio. Tanssiohjaajana Vera Lapitskaya.

Tanssikerho.
Kuva: Rebekka Barongo Kuva: Rebekka Barongo
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Taidekaruselli-kerhotoiminta
Sarjakuva- ja kuvituskurssi 
(12–15 -vuotiaille) Kurssi on maksuton.
keskiviikkoisin 16.9.-25.11 klo 14.15–15.45 (ei syyslomalla)
Sotungin yläkoulu, Sotungintie 19

Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Kurssilla tutustutaan kuvittamisen ja sarjakuvan välineisiin ja 
tekniikoihin, tehdään kuvituksia eri tarkoituksiin sekä suunni-
tellaan omia sarjakuvia, sarjakuvahahmoja ja maailma, jossa 
hahmot asuvat. Teemme lukukauden lopuksi myös yhteisen 

lehden. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin jo pidempään harrastaneille. 
Taideohjaajana kuvittaja, kuvataiteilija ja sarjakuvaopettaja Stina Riikonen. 

Taidekaruselli-kerhotoiminta
Haksin nutan taidetorstai
(10–17-vuotiaille) Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. 
torstaisin 17.9. –26.11. klo 16.30–18  (ei syyslomalla) 
Hakunilan nuorisotalo, Laukkarinne 4
Tule elävöittämään Haksin nutaa eläin- ja luontoaiheisilla seinämaalauksilla!
Pääset suunnittelemaan oman eläin- tai fantasiahahmon, josta valmistetaan puinen 
kohokuva. Taideohjaajana Rebekka Barongo.

Taidekaruselli-kerhotoiminta
Sirkus Magentan Sirkuskerho Havukoskella 
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. 
Torstaisin 20.8.–10.12. 
Havukosken nuorisotalo, Eteläinen Rastitie 14 
klo 16–17 (7–11 v. lapset) ja 
klo 17–19 (12–17 v. nuoret & edistyneet) 

Kuvitukset: Stina Riikonen

Nukkeanimaatiotyöpaja.
Kuva: Tuomas Heimala

Sirkuskerho Havukoskella.
Kuva: Niklas Meltio

64 65

mailto: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi


KERHOT JA HARRASTUKSET KERHOT JA HARRASTUKSET

Opi jongleerausta, trampoliinitemppuja, yksilö- ja ryhmäakrobatiaa sekä muita 
hauskoja sirkustaitoja! Mukaan voi tulla milloin vaan. Ryhmiä ohjaavat Sirkus 
Magentan ohjaajat. Tarkista aikataulu kauden alussa muutosten varalta: www.
sirkusmagenta.fi

Taidekaruselli-kerhotoiminta
Suomen Ilmailumuseon ilmailukerho 
(9–12-vuotiaille) Kerho on maksuton ja sisältää välipalan.
Keskiviikkoisin 16.9. alkaen klo 14.45–16.15 (10 kertaa, ei syyslomalla)
Suomen Ilmailumuseo, Karhumäentie 12
Ilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Ilmailukerhossa tutustutaan ilmailuun taiteen ja käsillä tekemisen näkökulmasta. 
Ohjelmassa on mm. museon ilma-alusten piirtämistä mallista, lentokoneiden va-
lokuvausta, vierailu museon entisöintipajassa ja lennokin rakennusta. 

Nukkeanimaatiotyöpaja
(10–13-vuotiaille) Maksuton.
Keskiviikkoisin 2.9.–16.12. klo 16.30–18  
Vernissa, Tikkurilantie 36
Ilmoittautumiset tuomas.heimala@vantaa.fi
Työpajassa rakennamme oman animaationuken ja kuvaamme ryhmissä omia stop 
motion-elokuvia. Tutustumme kuvakerrontaan, animointiin ja leikkaamiseen, sekä 
elokuvan äänitöihin omien animaatioiden kautta.

Kuvitukset: Stina Riikonen

Nukkeanimaatiotyöpaja.
Kuva: Tuomas Heimala Kuva: Suomen Ilmailumuseo
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Vantaan sanataidekoulu
Satuseikkailut 
(4–6-vuotiaille) Maksu: 130 € / 12 krt.
Satusammakot maanantaisin alkaen 7.9. klo 18–19. 
Lumo, Urpiaisentie 14
Tarinatassut tiistaisin alkaen 8.9. klo 17.30–18.30.
Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6
Sanakeinu lauantaisin alkaen 12.9. klo 10–11 
Sanataidekoulu, Tikkuraitti 11 A 11
Ilmoittautuminen 30.8. mennessä www.sanataidekoulu.fi
Ryhmässä leikitään kirjallisuuden poluilla, luetaan, kerrotaan, keksitään tarinoita 
ja satuja, hassutellaan sanoilla. Lukuvuoden teema on Taruolentojen matkassa. 
Vuoden aikana tutustutaan erilaisiin taruolentoihin. Lapsen oma tarinankerronta- 
ja kielitaito vahvistuvat.

Vantaan Lastenliitto ry:n 
harrastusryhmät
(0–13-vuotiaille) Osallistumismaksut alkaen 50 € / kausi.
Lisätietoa: www.lastenliitto.fi/vantaa/kerhot
Vantaan Lastenliitto ry:n syksyn kerhokausi toimii syyskuusta joulukuulle. Tarjonnas-
sa taidepajoja eri puolilla Vantaata 5–13-vuotiaille, muskareita vauvoille ja taaperoil-
le ja tanssia 3–13-vuotiaille. Lisäksi kouluikäisille mm. kokkikerhoja, tiedepajoja ja kep-
parikerhoa.

Kuva: Vantaan Lastenliitto
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Jamkids
Jamkids-muskarit Vantaalla
(0–6-vuotiaille) 30–45min / kerta. Hinta: alk. 125 € / kausi
Kivistö: Aurinkokiven koulu, keskiviikkoisin klo 17–19.20
Myyrmäki: Lastenkulttuurikeskus Toteemi, tiistaisin klo 16.20–19.20
Pakkala: Veromäen koulu, keskiviikkoisin klo 16.20–19.20 
Tikkurila: Lastenkulttuurikeskus Pessi, maanantaisin klo 15.45–19.25. 
Katso tarkat aikataulut netistä. Ilmoittautuminen www.jamkids.fi
Iloiset ja elämykselliset Jamkids-muskarit, joissa soitetaan oikeita soittimia ja pide-
tään hauskaa. Omat ryhmät vauvoille, taaperoille sekä bändimuskarit 4–6-vuotiail-
le. Myös kertamuskareita. Kaikki opettajamme ovat musiikin ja kasvatuksen huip-
puammattilaisia.

Musiikkikoulu Demo
Soiton- ja laulunopetusta Vantaalla
Opetus 7-vuotiaasta alkaen, myös aikuisille, opetustuntien kesto 20–60 min. 
Hinta: alk. 150 € / lukukausi.
Kivistö: Aurinkokiven koulu, torstai 
Myyrmäki: Uomarinteen koulu, tiistai-torstai 
Pakkala: Veromäen koulu, maanantai 
Tikkurila: Jokiniemen koulu, tiistai-keskiviikko. 
Katso opetusajat ja ilmoittautuminen: www.musiikkikouludemo.fi 
Voit valita bändiopetuksen, kitara-, laulu-, piano- tai ukuleletunnit tai popkuo-
ron. Harrastaa voi ryhmässä tai yksityistunneilla. Rentoa musiikinopiskelua 
huippuopettajien opastuksessa. Pääsykokeita ei pidetä, kaikki ovat tervetulleita.

Jamkids
Kuva: Sampo Korhonen
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OPPILAITOSTEN  
ESITYKSET JA  
NÄYTTELYT
LÄROANSTALTERNAS 
FÖRESTÄLLNINGAR OCH 
UTSTÄLLNINGAR  

Sointu – joulusirkuskonsertti. Tikkurilan teatteri ja sirkuskoulu, s. 71.
Kuva: Leena Tiuri
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Päättötyö.
Kuva: Anna-Maria Vairio

Laajan koulutuksen syysnäytös
Kuva: Kimmo Jaatine

Balettimatinea
(koko perheelle | 2 t) 
la 5.9. klo 18 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 8 € lapset, 10 € aikuiset.
Lippuvaraukset 17.8. alkaen: 
www.vantaantanssiopisto.fi
Tanssiopiston balettiryhmät esiintyvät. 
Mukana vierailijoita Suomen Kansallis-
baletista.

Päättötyöt 
(koko perheelle | 1,5 t) 
su 6.9. klo 16 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 8 € lapset, 10 € aikuiset.
Lippuvaraukset 17.8. alkaen: 
www.vantaantanssiopisto.fi
Tanssin taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän päättötyöt.

Omat Illat 
(koko perheelle | 2 t) 
la 31.10. klo 19 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 8 € lapset, 10 € aikuiset.
Lippuvaraukset 17.8. alkaen: 
www.vantaantanssiopisto.fi
Tanssiopiston oppilaiden omia koreogra-

fioita. Mukana myös opettajien tekemiä 
esityksiä.

Joulujuhlat  
(koko perheelle | 2 t) 
su 29.11. klo 15 / ma 30.11. klo 19 / ti 
1.12. klo 19 / ke 2.12. klo 19 / to 3.12. 
klo 19 Kulttuuritalo Martinus, Martin-
laaksontie 36
Liput: 11 € lapset, 17 € aikuiset.
Lippuvaraukset: lippu.fi
Tanssiopiston perinteiset joulujuhlat.

Helsingin tanssiopisto
Laajan koulutuksen 
syysnäytös: Tanssien 
kohti talvea 2020
(kesto 2,5 t) 
la 14.11. klo 17 / su 15.11. klo 15
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutus-
luokkien perinteisten syysnäytösten oh-
jelmisto on valtaosin uutta, täksi syksyk-
si valmistettua tuotantoa. 
Lippuvaraukset: www.lippu.fi

http://www.vantaantanssiopisto.fi
http://www.vantaantanssiopisto.fi
http://www.vantaantanssiopisto.fi
http://lippu.fi
http://www.lippu.fi
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TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU

Liput ennakkoon: 
netticket.fi/tikkurilanteatteri  
Lippuja myydään myös 
Vantaa-infoissa ja 
Stockmann-tavarataloissa. 
Ryhmälippuvaraukset: 
liput@tikkurilanteatteri.fi

www.tikkurilanteatteri.fi 

Lumikuningatar.
Kuva: Leena Tiuri

Loppiaisaatto.
Kuva: Leena Tiuri

Sointu – joulusirkuskonsertti. Tikkurilan teatteri ja sirkuskoulu, s. 71.
Kuva: Leena Tiuri

Lumikuningatar 
(+ 7 v. | 2 t sisältäen väliajan) 
to 20.8. klo 18 / pe 21.8. klo 18 / la 
22.8. klo 15 / su 23.8. klo 15 
Vernissa, Tikkurilantie 36
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €.
Hans Christian Andersenin klassikkosa-
tuun perustuva Lumikuningatar-näytel-
mä on kertomus rohkeudesta, ystävyy-
destä ja itsensä voittamisesta.

Selaushistoria 
(+ 12 v. | 1 t) 
su 23.8. klo 19 / pe 28.8. klo 19 / 
la 29.8. klo 17  Unikkotie 2C, 2. kerros
Vapaa pääsy. Huom! Pakollinen varaus, 
ilmoittautumislinkki osoitteessa: 
www.tikkurilanteatteri.fi.
Esitys kertoo vastuunottamisesta sekä ai-
nutkertaisesta nuoruudesta. Teatterikou-
lulaisten luoma immersiivinen teatteriesi-
tys tapahtuu samanaikaisesti useassa eri 
tilassa. Katsoja saa liikkua seuraten ta-
pahtumia ja syventyä roolihenkilöihin ha-
luamassaan järjestyksessä. 

http://netticket.fi/tikkurilanteatteri  
mailto: liput@tikkurilanteatteri.fi
http://www.tikkurilanteatteri.fi
http://www.tikkurilanteatteri.fi.
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Selaushistoria.
Kuva: Ilja Mäkelä

AGENDA2030
Kuva: Leena Tiuri

Loppiaisaatto
(+ 10 v. | 2 t sisältäen väliajan) 
ke 26.8. klo 19 / su 30.8. klo 12 / la 
5.9. klo 18 
Vernissa, Tikkurilantie 36
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €.
Näytelmän tapahtumat saavat alkunsa 
haaksirikosta, joka paiskaa kaksoset eril-
leen toisistaan. Rakkaussotkuja, vääri-
nymmärryksiä ja juonittelua yhteen se-
koittava William Shakespearen 
klassikkokomedia on Tikkurilan Teatteri-
koululaisten perusopintojen päättötyö.

Sirkuskoululaisten 
syysnäytökset 
(Sopii kaiken ikäisille | 1 t) 
la 14.11. klo 13 ja 16, Lumosali, 
Urpiaisentie 14
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €.
Poikkeuskevät siirsi perinteiset kevätnäy-
tökset marraskuulle: tervetuloa siis upei-
siin syysnäytöksiin! Luvassa huimia py-
ramideja, ilma-akrobatiaa, 
jongleerausta, ynnä muita sirkuslajeja.

AGENDA2030 
(kesto 1 t) 
ke 18.11. klo 18 / to 19.11. klo 18 Lu-
mosali, Urpiaisentie 14
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €.
Agenda 2030 -sirkusesitys on inspiroitu-
nut YK:n samannimisestä, kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelmasta. Syventävän 
tason sirkuskoululaisten kantaaottava 
esitys kommentoi ilmastonmuutosta ja 
maapallon tilaa sirkustaiteen keinoin. 

Vantaan musiikkiopisto & Tikku-
rilan Teatteri- ja Sirkuskoulu
Sointu 
– joulusirkuskonsertti
(kesto 1 t) 
to 10.12. klo 18 / pe 11.12. klo 18 / la 
12.12. klo 15 / su 13.12. klo 15 
Vernissa, Tikkurilantie 36
Liput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €.
Vantaan Musiikkiopiston puhallinoppi-
laat ja Tikkurilan sirkuskoululaiset yh-
distävät jälleen voimansa jouluiseen 
show’hun, jossa sirkusta tehdään joulu-
musiikin tahtiin. Saattaapa joku huilis-
teista kiivetä trapetsille tai akrobaatit 
tarttua perkussioihin!
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Isänpäiväkonsertti.
Kuva: Tiina Kujala

VMO GOES ROCK.
Kuva: Erik Marttinen

73

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO / UUDENMAAN SUZUKI-INSTITUUTTI

Vantaan musiikkiopiston 
musiikkiteatteri 
Myrsky
(+ 10 v. | kesto 1 t) 
ti 25.8. klo 19 Simonkoti, Simontie 5
William Shakespearen Myrsky on klas-
sinen tarina kostosta ja vallasta. Uutta 
sisältöä se on saanut oppilaiden sävel-
tämästä musiikista, jota heidän rooli-
henkilönsä laulavat. Myrsky on rohkea 
kokeilu heittäytymisestä ja omien rajo-
jen kokeilemisesta.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen käsiohjel-
mamaksu.

Vantaan musiikkiopiston 
musiikkiteatteri 
Minna Canth ja Papin 
perhe
(+ 7 v. | kesto 1 t) 
to 10.9. klo 19 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput ovelta: 10 / 5 €
Esitys perustuu Minna Canthin Papin 
perhe -näytelmään, joka julkaistiin 
vuonna 1891. Klassikkoteosta on käsitel-
ty osittain musiikkiteatterin keinoja 
käyttäen. Teos kertoo perheestä, jota 
sukupolvien väliset arvoristiriidat repi-
vät erilleen toisistaan.

Vantaan musiikkiopiston viih-
deorkesteri ja A-puhallinorkeste-
ri Vamos solisteineen 
Isänpäiväkonsertti – 
Laulu Isälle
(kesto 1 t 45 min, sis. väliajan) 
su 8.11. klo 16 Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36
Perinteinen isänpäiväkonsertti suuren 
viihdeorkesterin tahdittamana. Musiik-
kiopiston yhteistyökumppani Vantaan 
Energia tarjoaa leivoskahvit väliajalla.
Vapaa pääsy

Vantaan musiikkiopiston Pop&-
Jazz -oppilaat 
VMO GOES ROCK
(kesto 1 t 30 min) 
to 26.11. klo 19 Kulttuuritehdas Ver-
nissa, Tikkurilantie 36
Legendaarinen rockpyhättö Vernissa 
rapisee liitoksistaan, kun Vantaan mu-
siikkiopiston huippubändi laulusolistei-
neen esittää monipuolista rockmusiik-
kia eri vuosikymmeniltä.
Vapaa pääsy
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Lasten ja nuorten klassinen laulukonsertti 
Antiikin ajasta nykypäivään 

kuva Keijo Mäyry

Puhallinorkesterien joulukonsertti.
Kuva: Erik Marttinen

Vantaan musiikkiopiston Pop&-
Jazz -oppilaat 
Helise Vernissa
(kesto 1 t 30 min) 
la 5.12. klo 12, 14 ja 16  
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36
Komea kattaus Vantaan musiikkiopis-
ton Pop&Jazz -bändejä esiintyy kolmes-
sa konsertissa. Kukin konsertti on itse-
näinen kokonaisuus ja niissä esiintyy 
eri bändit omine ohjelmistoineen.
Vapaa pääsy

Puhallinorkesterien jou-
lukonsertti
(2 t, sis. väliajan) 
Vantaan musiikkiopiston puhallinorkesterit: 
Valmut, iDut, Cilmut, Buhaltajat ja Vamos 
ke 16.12. klo 19 Rekolan kirkko, 
Kustaantie 22
Konsertissa on tarjolla yhteislaulua ja 
jouluista puhallinorkesterimusiikkia. Or-
kesterilaisten vanhempien tuella järjes-
tetään väliaikatarjoilu ja arpajaiset.
Vapaa pääsy

Uudenmaan Suzuki-Instituutti 
30 vuotta musiikin 
opetusta
(kesto 1 t 30 min) 
la 12.9. klo 14 Lumo, Urpiaisentie 14
Musiikkikoulu täyttää pyöreitä vuosia! 
Juhlakonsertissa esiintyvät oppilaat ja 
opettajat erilaisin kokoonpanoin. Kou-
lun entisetkin oppilaat tervetulleita soit-
tamaan ryhmään. Ota yhteyttä ko. 
instrumentin opettajaan. 

Uudenmaan Suzuki-Instituutti 
Jouluinen konsertti
(kesto 45 min) 
la 5.12 klo 11 Lastenkulttuurikeskus 
Pessi, Kielotie 14
Kaikenikäiset soittajat esittävät jouluis-
ta ja muutakin musiikkia. Tervetuloa 
kuuntelemaan ja laulamaan oppilaiden 
säestyksellä tuttuja joululauluja. 
Vapaa pääsy
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VMO GOES ROCK.
Kuva: Erik Marttinen

Laulusuzuki -perheiden liitto ry 
Satuooppera Hannu ja 
Kerttu 
(kesto 1 t) 
ke 25.11. klo 18 / to 26.11. klo 18 / pe 
27.11. klo 9.00 ja 10.30  
Lumo, Urpiaisentie 14
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
Pakollinen ilmoittautuminen 9.11. men-
nessä: info@musiikkivirtus.net
Kaikenikäisille sopiva lastenooppera, 
jossa nähdään Hannu ja Kerttu seikkai-
lemassa taikametsässä. Siellä he koh-
taavat piparkakkunoidan, piparkakku-
lapsia, laulavia kärpässieniä, 
metsänhaltijoita, enkeleitä, usvaneitoja 
ja kastekeijun. 
Laulusuzukilaiset pianistinaan Marjaa-
na Merikanto ja Jaana Ikonen. Ohjaus 
MuT Päivi Kukkamäki. Sävellys E.Hum-
perdinck.

Lasten ja nuorten klassi-
nen laulukonsertti Antii-
kin ajasta nykypäivään
(kaikenikäisille | 1 t) 
su 25.10. klo 18 Ilolan seurakuntasali, 
Soittajakuja 1 
Maksuton. Ilmoittautuminen 
suzuki.families@gmail.com 
4–16-vuotiaat Laulusuzuki-Instituutin op-
pilaat laulavat yksin ja ryhmässä. Säes-
tys: Anna Orasmaa (cembalo, piano). 
Ohjaus: MuT Päivi Kukkamäki 
Järj. Laulusuzuki-Instituutti, Suzuki-Fa-
milies ry, Tikkurilan seurakunta

Joulun kellot soi 
-lasten ja nuorten klas-
sinen laulukonsertti 
(kaikenikäisille | 45 min)
su 13.12. klo 17 Ilolan seurakuntasali, 
Soittajakuja 1
Maksuton. Ilmoittautuminen 
suzuki.families@gmail.com
3–16-vuotiaat lauluoppilaat Laulusuzu-
ki-Instituutista. Ohjaus Musiikin tohtori 
Päivi Kukkamäki. 
Järj. Laulusuzuki-Instituutti, Suzuki-Fa-
milies ry, Tikkurilan seurakunta

Lasten ja nuorten klassinen laulukonsertti Antiikin ajasta nykypäivään 
kuva Keijo Mäyry
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Peliviikon FIFA21-turnaus.

KIRJASTOJEN  
TAPAHTUMIA 
HÄNDELSER I BIBLIOTEK
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Löydät kaikki kirjastojen tapahtumat 
verkosta osoitteesta 

helmet.fi/tapahtumat

Kirjastojen osoitteet: 
Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5 
Koivukylän kirjasto, Ojalehdonkuja 1 
Lumon kirjasto, Urpiaisentie 14 
Martinlaakson kirjasto, Laajaniityntie 3 
Myyrmäen kirjasto, Paalutori 3 
Pointin kirjasto, Hagelstamintie 1 
Tikkurilan kirjasto, Lummetie 4

Vantaan kaupunginkirjasto järjestää perheille ja lapsille monilukutaitoa 
edistävää toimintaa ja tapahtumia, mm. satu- ja lorutuokioita, animaa-
tio- ja robotiikkapajoja ja lukukoiratoimintaa. 

Kirjaston kuvispaja.
Kuva: Karoliina Havaste

Kuva: Dani Rönnqvist

Länsimäen kirjaston 
satutuokiot
(+ 3 v. | 45 min)
to 20.8. klo 9.30 / to 17.9. klo 9.30 / to 
22.10. klo 9.30 / to 19.11. klo 9.30 / to 
17.12. klo 9.30  Länsimäen kirjasto
Vapaa pääsy. Päiväkotiryhmien vara-
ukset 043 825 1548. Satutuokio on yh-
teinen hetki tarinoiden äärellä.

Iltasatutuokiot (suomeksi)
(4–6-v. | 30 min)
Joka kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 18, alkaen 7.9.
Hakunilan kirjasto

Iltasatutunneille ovat tervetulleita lap-
set yhdessä vanhemman kanssa, il-
moittautua ei tarvitse erikseen. Tapah-
tumatietoihin voi tulla muutoksia, 
tarkista mahdolliset muutokset 
helmet.fi/hakunilankirjasto
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautu-
mista.

Monikielinen Perhepäivä
- ohjelmaa suomeksi, 
somaliksi ja arabiaksi!
(kaikenikäisille ja -kielisille lapsille yh-
dessä aikuisen kanssa)
la 19.9. klo 13–15 Koivukylän kirjasto
Ohjelmassa mm. Unelma avaruudesta 
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Kirjaston peliviikko.
Kuva: Dani Rönnqvist

Kuva: Dani Rönnqvist

-aistitila ja ohjattuja taidetuokioita. 
Tarkka ohjelma: helmet.fi.
Aistitila on lavastettu tila, joka ruokkii 
mielikuvitusta ja antaa elämyksiä eri 
aisteille. Tuokiossa liikutaan yhdessä 
musiikin pyörteissä, kuunnellaan ava-
ruuden rytmejä ja loikoillaan pehmoi-
sella pilvenhattaralla. Tuokioissa on eri 
kielten tulkkeja.
Järj. Koivukylän kirjasto, Vantaan kult-
tuuripalvelut ja Hupsansaa ry
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautu-
mista.

Syyslomaviikon 
sarjakuvapajat
(4–6-v. | 30 min)
ma 12.10. klo 12 ja ke 14.10. klo 12 
Hakunilan kirjasto
Tule tekemään omaa sarjakuvaa pois-
tokirjoja hyödyntäen! Tarvittavat mate-
riaalit saa kirjastolta.
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistua 
voi vain yhtenä pajapäivänä.
Tapahtumatietoihin voi tulla muutoksia, 
tarkista tiedot helmet.fi/hakunilankirjasto
Vapaa pääsy

Lasten runotapahtuma
to 1.10. Tikkurilan kirjasto
Tikkurilan kirjasto ja Runoklubi järjestä-

vät yhteistyössä lasten runotapahtu-
man. Luvassa kirjailijavieras, runokilpai-
lun palkintotilaisuus sekä open mic 
-runoesityksiä. 
Tarkista ohjelma ja aikataulu helmet.fi/
tikkurilankirjasto
Vapaa pääsy, ei ennakkovarausta.

Soturikissat-tapahtuma
la 17.10. Tikkurilan kirjasto
Soturikissat ovat täällä taas! Huippu-
suositun kirjasarjan fanitapahtumassa 
luvassa kivaa tekemistä ja erilaisia kil-
pailuja. Mukana myös fanien tekemään 
ohjelmaa. 
Tarkista aikataulu ja ohjelma helmet.fi/
tikkurilankirjasto
Vapaa pääsy

Pelipakki
tiistaisin 1.9.–8.12. klo 14–17 Myyr-
mäen kirjasto
Tervetuloa pelaamaan konsolipelejä jo-
ka tiistai klo 14-17! Pelipakissa tutustu-
taan erilaisiin Playstation 4 ja Wii -pe-
leihin. Tule pelaamaan koulun jälkeen 
yksin tai kaverin kanssa. Mukana on oh-
jaaja. Tunnin peliaika varataan etukä-
teen kirjastosta. Voit myös tulla katso-
maan olisiko vapaata peliaikaa 
saatavilla. Vapaa pääsy
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Robopaja perheille: 
Lego WeDo
(+ 6 v. | 1 t 45 min)
ke 2.9. ja ke 9.9. klo 18 
Myyrmäen kirjasto
Robopajassa tutustutaan ohjaajan 
avulla rakenteluun ja ohjelmointiin 
hauskalla tavalla Lego WeDo:n parissa. 
Paja tarjoaa yhteistä tekemistä lapselle 
ja aikuiselle. 
Ilmoittautuminen: helmet.fi. Mukaan 
mahtuu 5 lapsi + aikuinen -paria. Vain 
vanhempi ilmoittautuu. Vapaa pääsy

Robopaja perheille
Micro:Bit Maqueen
(+ 9 v. | 1 t 45 min)
ke 7.10. ja ke 14.10. klo 18 Myyrmäen 
kirjasto
Pajassa kokeillaan erilaisia ajoratoja 
ohjelmoitavan tietokoneen Microbitin 
sekä Maqueen-ajoneuvon kanssa. Paja 
tarjoaa yhteistä tekemistä lapselle ja 
aikuiselle. Mukana on ohjaaja. Molem-
mat pajat ovat saman sisältöisiä.
Ilmoittautuminen: helmet.fi. Mukaan 
mahtuu 5 lapsi + aikuinen -paria. Vain 
vanhempi ilmoittautuu. Vapaa pääsy

Kirjaston kuvispajat
(5+  v. | 3 t)
Perjantaisin 23.10., 30.10., 6.11., 13.11. 
klo 14–17  ja torstaisin 10.12. ja 17.12. 
klo 15–18  Myyrmäen kirjasto
Tule viettämään iltapäivää kuviksen pa-
rissa Myrtsin kirjastoon! Työpajoissa 
päästään kuvittamaan satuvihkoja, te-
kemään sarjiksia tai värittämään kuvia 
iPadeilla. Mukaan tarvitset vain itsesi, 
kirjasto tarjoaa kaikki materiaalit! Ei va-
rauksia, walk-in työpaja. Vapaa pääsy

Prinsessat ja sankarit 
-päivä
la 21.11. klo 10–14 Myyrmäen kirjasto
Kutsumme kirjastoon kaikkia prinsesso-
ja ja sankareita! Tule paikalle teemaan 
pukeutuneena tai muuten vain satu-
maisesta tunnelmasta nauttimaan. Oh-
jelmassa sankarirata, värityspiste ja 
paljon muuta mukavaa tekemistä!
Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista

Pelataan!
torstaisin 10.9. / 8.10. / 22.10. / 5.11. / 
19.11. / 10.12. klo 17–19
Lumon kirjasto
Pelataan-klubeissa pelataan lasten toi-
veiden mukaisesti pleikkapelejä (PS4), 
tablettipelejä, lautapelejä ja korttia. 
Mahdollisuus kokeilla myös VR-laseja. 
Vapaa pääsy

Animaatiopajat
to 24.9. ja to 1.10. klo 17–19 Lumon kir-
jasto
Tule kokeilemaan animaation tekoa! 
Tuo mukanasi lempilelusi ja tee siitä 
animaatio. Tarkemmat sisällöt, ikäsuosi-
tukset ja ennakkoilmoittautumiset: hel-
met.fi. Vapaa pääsy

Robopajat
to 26.11., to 3.12. ja to 17.12. klo 17–19 
Lumon kirjasto
Robopajoissa tutustutaan robotiikkaan 
ja ohjelmointiin. Kirjaston käytössä on 
erilaisia roboja ja ohjelmointisettejä ku-
ten Lego WeDo ja Mindstorms, litt-
le-Bits, Micro:bit Maqueen ym.
Tarkemmat sisällöt, ikäsuositukset ja 
ennakkoilmoittautumiset: helmet.fi.
Vapaa pääsy
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Kirjaston peliviikko.
Kuva: Dani Rönnqvist

Kirjaston peliviikko
ma–su 9.–15.11.
Myyrmäen, Martinlaakson, Koivuky-
län, Hakunilan, Pointin, Lumon ja Tik-
kurilan kirjastoissa!
Vantaan kirjastoissa juhlistetaan kansal-
lista peliviikkoa erilaisin tapahtumin! Lu-
vassa on muun muassa yhdessä pelaa-
mista, Tee oma korttipelisi -työpajoja sekä 
kirjastojen yhteinen FIFA21-peliturnaus! 
Tarkemmat tiedot löydät kirjastosi netti-
sivuilta: helmet.fi. Vapaa pääsy, ei ennak-
koilmoittautumista.

Peliviikon FIFA21
-turnaus
ma–to 9.–12.11. Hakunilan, Koivuky-
län, Lumon, Martinlaakson, Myyr-
mäen ja Tikkurilan kirjastoissa!  
Finaaliottelu Tikkurilan kirjastossa 
12.11. klo 17–19 

Osallistu PlayStation 4:llä pelattavaan 
FIFA21-turnaukseen! Ottelupaikan var-
mistat osallistumalla alkukarsintoihin 
peliviikolla. Finaaliottelu järjestetään 
Tikkurilan kirjastossa! Tarkempaa tietoa 
karsintaotteluista ilmoitetaan kunkin 
kirjaston sivuilla osoitteessa helmet.fi.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautu-
mista.

Tee oma korttipelisi -työpaja
(5+  v. | 2 t)
ke 11.11. klo 13–15 Pointin kirjasto
to 12.11. klo 14–16 Myyrmäen kirjasto, 
Hakunilan kirjasto, Tikkurilan kirjas-
to, Lumon kirjasto, Koivukylän kirjas-
to, Martinlaakson kirjasto.
Ei varauksia, walk-in työpaja. 
Tässä työpajassa pääset tekemään ihan 
oman korttipelisi, jonka saat kotiin mu-
kaan! Haluaisitko keksiä aivan uuden 
oman pelin, vai tehdä vaikka omia Poke-
mon-kortteja tai oudon Uno-pelin? Mu-
kaan tarvitset vain itsesi, kirjasto tarjoaa 
materiaalit! Vapaa pääsy

Kirjaston 

peliviikko!
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Sagostunder
(för barn 3–5 år | längd ca 30 min) 
Bokningar: lisbet.muurinen@vantaa.fi 
/ 050 302 8673
Håkansböle bibliotek, 
Skimmelgränden 5
tors. 24.9 kl. 9.30, 
tema: “Tillsammans”
tors. 22.10 kl. 9.30, 
tema: “Drömyrken”
tors. 3.12 kl. 9.30, 
tema: “Tomtar och snöflingor” 

Rimlek
(för barn 1–5 år | längd ca 30 min)
Bokningar: charlotta.panzera@vantaa.fi 
/ 040 183 7093
I rimlek samlas barn tillsammans med 
vuxna för att kring ett tema väcka såväl 
traditionella ramsor och nya dikter till 
liv genom lek, rörelse och berättelse till-
sammans med ledaren.

Mårtensdals bibliotek, 
Bredängsvägen 3
Mån. 14.9 kl. 9.30, 
tema: “Hej igen, dagisvän!” 
Fre. 18.9 kl. 9.30, tema: 
“Hej igen, dagisvän!”
Mån. 12.10 kl. 9.30, tema: 
“Fest och skratt, med kissekatt!”
Mån. 9.11 kl. 9.30, tema: 
“ABC: Rimturné”
Fre. 13.11 kl. 9.30, tema: 
“ABC: Rimturné”

Sandkulla bibliotek, 
Idrottsvägen 4
Tis. 25.8 kl. 9.30, tema: 
“Hej igen, dagisvän!” 
Tis. 8.9 kl. 9.30, tema: 
“Hej igen, dagisvän!”
Tis. 6.10 kl. 9.30, tema: 
“Fest och skratt, med kissekatt!”

Tis. 20.10 kl.9.30, tema: 
“Fest och skratt, med kissekatt!”
Tis. 3.11 kl. 9.30 tema: 
“ABC: Rimturné” 
Tis. 1.12 kl. 9.30 tema: 
“Tomte kom hit, när snön är vit”

Rimjam
(för barn 2–5 år | längd ca 30 min)
Bokningar: charlotta.panzera@vantaa.fi 
/ 040 183 7093
En medryckande lekstund kring tradi-
tionella ramsor och nyare barnpoesi. 
Fritt inträde. Arr: Sydkustens ordkonsts-
kola & Vanda stadsbibliotek

Dickursby bibliotek, 
Näckrosvägen 4
ons. 2.9 kl. 9.30, tema: 
“Kroppen är toppen” 
ons. 4.11 kl. 9.30, tema:
 “Djur på lur” 
ons. 9.12 kl. 9.30, tema: 
“Djur på lur”

Sandkulla bibliotek,
Idrottsvägen 4
Fre. 9.10 kl. 9.15-9.45 och 10.00-10.30, 
tema: “Kroppen är toppen”
Fre. 6.11 kl. 9.15-9.45 och 10.00-10.30, 
tema: “Djur på lur” 

RIMJAM. 
Foto: Charlotta Panzera
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Värikkäitä ääniä.
Kuva: Rebekka Barongo

SVENSKA VECKAN 
2–8.11

8181



   
2–8 november
Vi hoppas att hösten med sin färgprakt ger oss alla en god start. Precis som 
hösten återvänder också Svenska veckan med ett mera varierande och innehå-
llsrikt program än någonsin, ett bredare program med något för alla, stora som 
små. Många skolor och daghem blir bjudna på Folktingets föreställningar, vilka 
inte syns i broschyren. Program som ordnas för vuxna kan läsas från svenskave-
ckan.fi -sidan. Svenska dagen firas traditionellt på två håll, på morgonen på So-
tungin lukio och på kvällen på Midgår i kyrkobyn.

Läs mera: svenskaveckan.fi
      svenskaveckan
      vi vandasvenskar

Svenska veckan i Folktingets regi firar 20-årsjubileum i år. Jubileumsåret till ära 
bjuder Svenska veckan i Vanda bl.a. på en svenskspråkig guidning och kons-
tnärsmöte på konstmuseet Artsi i Myrbacka, Friskis och Svettis gymnastik i Gru-
vsta samt föreläsningar gratis. Kom med!
Ta del av Svenskfinlands största kulturevenemang Svenska veckan som ordnas 
på 17 orter 2–8 november!  

Hunden Iita.
Foto: Seppo Solmela

Bebiscirkus 
Foto: Tuula Kinos
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Foto: Vanda Musikinstitut

Hunden Iita kommer på 
besök på daghem
Den kärleksfulla berner sennenhunden 
Iita och hennes matte Tuula Kinos vill 
sprida glädje till daghemsbarnen. Nu 
kan matte med hund beställas på be-
sök till daghem under jultiden.
Fyra olika daghem får ett besök. 
Snabba anmälningar och förfrågnin-
gar: tuula.kinos@vantaa.fi.

Svenska veckan startar 
med barnens måndag
“Sjung med” med Arne
 Alligator
(för barn 4–8 år | längd ca 40 min)
mån. 2.11 kl. 9.30, Kulturhuset Marti-
nus, Mårtensdalsvägen 36 
Fri entré, obligatoriska anmälningar: 
kulttuuriliput.vantaa.fi
Barnen bjuds tillsammans med vuxna 
på att själva sjunga med i låtarna med 
YouTube-stjärnan Arne Alligator som tar 

steget till bioduken genom sina mest 
populäraste animerade musikvideor. Nu 
ska vi se till att taket lyfter i salongerna. 
Vi får också på riktigt se Arne på sina 
äventyr. Folktingets Svenska veckan  
program.

Gamla barnramsor på 
Övre
(för barn 0–5 år | ca 30 min)
Ons. 4.11 kl. 9.30, Övre Nybacka,  
Nybackagränden 4
Fri entré, bokningar: charlotta.panze-
ra@vantaa.fi, 040 183 7093. 
Vi träffas kring de gamla svensk- och 
finskspråkiga barnramsor och rim som 
du själv kanske sjungit i din barndom. 
Ramsorna är insamlade både från  
arkivet och minnen från vandabor.  
Varmt välkomna! Fritt inträde, ingen  
förhandsanmälning.
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Rimlek
(för barn 2–5 år | ca 30 min / gång)
ons. 4.11 kl. 9.30, 
Dickursby bibliotek, Näckrosvägen 4
fre. 6.11 kl. 9.15 och 10.00 
Sandkulla bibliotek, Idrottsvägen 4
Fri entré, bokningar: charlotta.panze-
ra@vantaa.fi / 040 183 7093
En medryckande lekstund kring tradi-
tionella ramsor och nyare barnpoesi 
med temat ”Djur på lur”. Arr: Sydkus-
tens ordkonstskola och Vanda stadsbib-
liotek. 

Cirkusverkstad för bebi-
sar och småbarn
tis. 3.11 kl. 10–12, Myrbackahuset 
(2 våningen), Påltorget 3
Grupp 1 kl. 10–10.45 små barn 
(över 12 månader med en vuxen)
Grupp 2 kl. 11.15–12 bebisar (under 
12 månader med en vuxen)
Ett yngre eller äldre syskon kan också 
delta. Fri entré, obligatoriska anmälnin-
gar: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Vi bekantar oss med cirkusvärlden 
genom att pröva och experimentera. 

Genom lekfull akrobatik i par och kon-
takt med olika redskap, som utvecklar
koordinationsförmågan, växer samspe-
let och tilliten mellan vuxna och barn 
fram. Olika ramsor och lekar stöder ut-
vecklingsprocessen. Ledare: cirkuslära-
ren Hanna Terävä. Folktingets Svenska 
veckan program.

Vanda musikinstitut
Svenska veckan konserterna
ons. 4.11 kl. 18.00 och 19.15, Vanda 
Lantbruksmuseum (Maijusalen), 
Nybackagränden 2, Vandadalen
Vi bjuder på ett mångsidigt program 
med sång, solistiska framträdanden 
och sångensembler. Kom och ta del av 
och bidra till en fin Svenska veckan 
stämning! Tonväktarna bjuder tradi-
tionsenligt på kaffe med tilltugg. Varmt 
välkomna! Fri entré

Annika Sandelin
Foto: Niklas Tallqvist
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RIMJAM. 
Foto: Charlotta Panzera

Vanda Vuxenutbildningsinstitut 
Arbis
Spoken word -diktkväll
tors. 5.11 kl. 17–18.30, Helsinge skola, 
Övitsbölevägen 3 
En diktkväll där du är artisten. Har du 
skrivit dikter men aldrig läst dem för en 
publik? Kvällen börjar med att Tiina Bor-
gsten läser upp sina dikter, sedan är 
det din tur. Du som inte skrivit egna dik-
ter för publik, men alltid kommer tillba-
ka till en speciell text, har nu möjlighet 
att dela din dikt med andra.
Fri entré

Nylands svenska ungdomsför-
bund
Mitt och Ditt och Mitt
(för barn 5–8 år | längd 45 min)
tors. 5.11 kl. 10.15 och kl. 12.30 Kultur-
fabriken Fernissan, Dickursbyvägen 36
Fri entré, obligatoriska anmälningar: 
kulttuuriliput.vantaa.fi  
”Haralsson är snällast i världen, men 
kan man vara för snäll?”
Den snälla Haralsson tycker det är svå-
rt att stå på sig och säga ifrån. Hur 
skall hon våga sätta emot så att hon in-
te bara blir överkörd av andras viljor. Te-
mat i pjäsen är att våga stå på sig. Re-

gi: Dick Idman, på scenen Åsa 
Wallenius och Anja Bargum. Folktingets 
Svenska veckan program.

Hjulande potatisar och 
snöflingsdrömmar
- en poesimorgon med Annika Sandelin
(för barn 3–6 år och för daghems-
grupper | längd ca 45 min)
tors. 5.11 kl. 9.30 och 10.30, Barnens 
kulturcentrum Pessi, Konvaljvägen 14
Fri entré, obligatoriska anmälningar: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Börja dagen med springande träd, 
borttappade hajar och strumpstickan-
de älgar! Barnboksförfattaren Annika 
Sandelin läser högt ur sina rimmade 
diktböcker och ibland får barnen delta 
i läsningen.

Arne Alligator.
Foto: Jussi Jäyhä
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Wasa Teater 
Det osynliga barnet  
av Tove Jansson 
(för barn 3–7 år | längd 45 min)
fre. 6.11 kl. 9.00 och 10.15, Barnens kul-
turcentrum, Myrbackavägen 6
Fri entré, obligatoriska anmälningar: 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
Det osynliga barnet handlar om Ninni 
som har blivit osynlig efter att hon be-
handlats illa. Muminfamiljens omsorg 
gör att hon sakta börjar synas igen. En 
dockteaterföreställning om utanförs-
kap och om att bli sedd. Dockor: Elina 
Sarno. Folktingets Svenska veckan  
program.

Vanda konstmuseum Artsi
Svenska veckans guidning 
och konstnärsmöte
lör. 7.11 kl. 12–14.30, Myrbackahuset, 
Påltorget 3. 
Guidning till Från form till yta -uts-
tällningen kl. 12. Konstnärsmöte med 
keramikkonstnären Åsa Hellman efter 
guidningen ca kl. 13. Fri entré.

Mitt och Ditt och Mitt.
Foto: Marie-Therese Olenius
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Vanda konstmuseum Artsi
Värikkäitä ääniä 
-småbarnsverkstäder 
lör. 7.11 kl. 10–11.30 eller 14–15.30, 
Myrbackahuset, Påltorget 3
Småbarnsverkstäder för barn 12–24 
mån med en vuxen person
Biljetter 5 € / deltagare (också vuxen)
Obligatorisk anmälan och tilläggsinfor-
mation: helena.erakare@vantaa.fi. An-
nullerings- och köplatser samt platser 
till möjliga tilläggsverkstäder (då de 
andra verkstäderna blivit fullbokade) 
kan efterfrågas från samma adress.
Verkstäderna börjar med en kort intro-
duktion på finska, alla språkgrupper är 
välkomna att delta.
Ljud från hjärtats slag till solängens 
surrande, material för olika sinnen och 
färger att förundras över. Värikkäitä ää-
niä är en upplevelserik sinnesverkstad 
för barn och föräldrar att tillsammans 
upptäcka i barnets egen takt och efter 
dennes intresse.

Värikkäitä ääniä.
Foto: Rebekka Barongo

Svenska veckans Matinéfilm
Klaus Härö: Livet efter döden                                                       
(+ 7 år | längd 1 h 21 min)
Biljetter: 7,50 € / person
lör. 7.11 och ons. 11.11, Bio Grand (klocks-
lag meddelas senare), Dickursbyvägen 7
lör. 7.11 Kino Myyri kl. 12, Kinorinne 6
Se förevisningstiderna (måndag före 
uppvisningen): www.biogrand.fi
Filmen handlar om sorg, hur olika vi 
sörjer och hur den tid varierar som vårt 
sorgearbete tar. Men trots smärtan är 
filmen också roande på sina ställen. 
Den tröstar som en varm kram och hör 
till Härös bästa filmer. Livet efter döden 
bygger på Klaus Härös egna upplevel-
ser efter att hans mamma avled då han 
var i 20-årsåldern.
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Lisätietoja
Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden päällikkö
Kaisa Kettunen
kulttuurituottaja Mirva Aalto (näyttelyt, alueet), 040 525 2166 
kulttuurituottaja Rebekka Barongo (harrastukset), 050 302 6447
kulttuurituottaja Riikka Kampara (Martinus), 040 524 1243
kulturproducent Tuula Kinos (svensk barnkultur), 040 867 9676
kulttuurituottaja Natalia Kochelenko (Toteemi), 050 318 1438
kulttuurituottaja Anne-Maria Mäkelä (Martinus, Lumosali), 040 569 6435 
kulttuurituottaja Hanna Nyman (koulujen kulttuuri), 040 843 6665
kulttuurituottaja Jaana Niinivirta (Pessi), 040 524 1401

vantaankulttuuri

Lastenkulttuurikeskus Pessi

Lastenkulttuurikeskus Toteemi

#kulttuuriavantaalla, #kulturivanda

@kulttuuria_vantaalla 

VANTAA.FI/LASTENKULTTUURI
VANDA.FI/BARNKULTUR

SEURAA KUULUMISIA  

Ekologinen / Ekologisk / Ecological

Sanaton / sopii kaikenkielisille 
Ordlös / passar för alla språkgrupper
Nonverbal / suitable for all languages

Esteettömyys: Ajantasaiset esteettömyystiedot Vantaan 
toimipisteiden osalta löytyvät www.vantaa.fi -sivustolta.

https://www.facebook.com/vantaankulttuuri
http://facebook.com/lastenkulttuurikeskuspessi/
http://facebook.com/LastenkulttuurikeskusToteemi/
https://www.instagram.com/kulttuuria_vantaalla/?hl=en
mailto:etunimi.sukunimi@vantaa.fi
http://www.vantaa.fi

