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Esitteen jakelu ja toimitus:
Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut / 
lasten ja nuorten kulttuuripalvelut
Hanna Nyman, Kielotie 14, 01300 Vantaa
mirva.aalto@vantaa.fi, 040 843 6665
Kansikuva ja taitto: Rebekka Barongo

Muutokset ohjelmassa mahdollisia

Varhaiskasvatukselle suunnatut 
teatteriesitykset, elokuvat ja  

konsertit löytyvät päiväkodeille  
postitettavasta Kulttuurikaruselli-

esitteestä. 

TAIDE, ELÄMÄ, FILOSOFIA -luento- ja keskustelusarja
Galleria K, Asematie 7, Tikkurila 

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

Elämän ikuiset, universaalit teemat

Luennoitsijana teemoihin johdattelee taidehistorioitsija, tietokirjailija, FM Antti 
Kauppinen 

Keskiviikkoisin klo 18–19.30 

ke 9.9.   Huumautuminen 
    – muuntuneen tietoisuuden tilan hakuisuus 

ke 23.9.   Rakkaus 
– aiheista ikuisin 

ke 14.10.  Vallankumous 
– vai vallan kuvaus

ke 28.10.  Omakuva

ke 11.11.   Joulu 

Vapaa pääsy! 

Pakolliset ilmoittautumiset jokaiselle luennolle erikseen kyseistä luentoa 
edeltävänä perjantaina sähköpostitse: arja.keranen@vantaa.fi
  
Lisätietoja: arja.keranen@vantaa.fi 

Järjestäjä Vantaan kulttuuripalvelut

KOULUTUSTA HENKILÖSTÖLLE

mailto:mailto:mirva.aalto%40vantaa.fi?subject=
https://www.vantaa.fi/taideelamafilosofia
https://www.facebook.com/vantaankulttuuri
mailto:mailto:%20arja.keranen%40vantaa.fi?subject=
mailto:arja.keranen@vantaa.fi
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SIRKUSKOULUTUKSET  
OPETTAJILLE

Sosiaalisen sirkuksen yhdistys Sirkus 
Magenta järjestää opettajille hauskoja, toi-
minnallisia koulutuksia, jotka sopivat hyvin 
myös virkistyspäiväksi. Aiheina voivat olla 
mm. eri kulttuureista tulevien ja erityislas-
ten tukeminen soveltavan sirkuksen mene-
telmien avulla. Työvälineinä käytämme sir-
kusta sekä liikunta- ja ilmaisuharjoitteita. 
Koulutukset räätälöidään toiveiden mukaan.  

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

www.sirkusmagenta.fi

TILAUKSESTA KOULUTUSTA

AVAA OVET SADULLE  
– sanataidekoulutus kasvat-
tajille ja alakoulun opettajille

Koulutuksen aikana osallistujat perehty-
vät Avaa ovet sadulle -sanataiteen mene-
telmäoppaaseen. Osallistujat saavat vink-
kejä, kuinka oppaaseen liittyvää kirjallisuutta 
voi soveltaa esiopetuksen, valmistavien ja 
1.–2.-luokkien opetuksessa. Jokainen osal-
listuja saa menetelmäoppaan sekä oivalli-
sen paketin kirjallisuuteen liittyviä sanatai-
deharjoituksia.  

Kurssien hinnat neuvotellaan keston ja 
ajankohdan mukaan. 

Tilaukset ja lisätiedot: kops@vantaa.fi

Piirros: Virpi Penna

Kuva Matti Pyykkö

mailto:mailto:silja.kyytinen%40sirkusmagenta.fi%20?subject=
http://www.sirkusmagenta.fi
mailto:mailto:kops%40vantaa.fi?subject=
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 LASTENKULTTUURIKESKUS TOTEEMIN NÄYTTELY

METSÄNPEITTO -NÄYTTELY 
27.8.–5.10.

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6 
Lisätietoa: vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt

Toiminnallinen Metsänpeitto-näyttely kertoo suomalaisesta kansanperinteestä ja siitä, 
miten ihmiset ennen kokivat metsän. Ajateltiin, että metsän kasveilla ja eläimillä on 
ihmisen tapaan tunteva sielu. Näyttelyssä muututaan metsän väeksi sekä vieraillaan 
metsänpeitossa, suolla ja luolassa. Näyttelyn tuotanto: Lastenkulttuurikeskus Rulla. 

RYHMIEN NÄYTTELYVIERAILUT 

Esiopetus  • ¸ 90 min
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 ja 11.30–13 

Ryhmä jaetaan kahtia, yksi ryhmä on opastuksessa ja toinen työpajassa 45 
min, jonka jälkeen ryhmät vaihdetaan. Opastus on tarinallinen ja toiminnallinen. 
Työpajassa rakennetaan metsän olento luonnonmateriaalista. Oppilaat tuovat 
mukanaan haltijan vartalon pohjaksi maasta löydetyn 10–20 cm pitkän kaarnan-
palan tai oksan. 

Maksuton. Pakolliset varaukset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi

Kuva: Teemu Mäkinen

http://vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt 
mailto:mailto:kulttuuritapahtumat%40vantaa.fi?subject=
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 LASTENKULTTUURIKESKUS PESSIN NÄYTTELY

PUMPULIPILVIÄ, MUTTERIUNELMIA  
SUVI-TUULI JUNTTILAN KUVITUKSIA

3.9.–7.10.
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Kielotie 14  

Lisätietoa: vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt

Pumpulipilviä, mutteriunelmia -näyttely on kokoelma Suvi-Tuuli Junttilan kuvituksia 
hänen neljästä lastenkirjastaan. Junttila on tehnyt kirjojensa kuvitukset rakenta-
malla pienoismaailmoja eri materiaaleista ja valokuvaamalla ne. Kuvat inspiroivat 
mielikuvitusleikkiin ja luovaan tekemiseen. 

RYHMÄVIERAILUT: MINIMAAILMA-TYÖPAJAT

Esiopetus, max 20 lasta  • ¸ 90 min

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 

Minimaailma-työpajassa inspiroidutaan näyttelyn kuvista ja tarinoista, sekä 
rakennetaan omia mielikuvituksellisia minimaailmoita mitä erilaisemmista mate-
riaaleista. Lopuksi teokset valokuvataan. Ohjaaja: taidekasvattaja Outi Korhonen. 

Maksuton. Pakolliset varaukset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi
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http://vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt 
mailto:mailto:kulttuuritapahtumat%40vantaa.fi?subject=
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TANSSITEATTERI RAATIKKO

MOONIKA MEKANIKS -TANSSIPAJA  
Esiopetus • ¸ 40 min • Rajallinen määrä maksutta. Toteutetaan päiväkodin  
liikuntatilassa. Ajankohdat sovitaan erikseen.  Max 25 lasta / paja

Moonika Mekaniks on robotti aivan verraton. Mutta Moonika sydämensä kadottanut 
on. Vai lieneekö robotilla sydäntä? Mihin sellainen voi hävitä, onko se piilossa Mooni-
kan sisällä? 

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

Tanssija: Laura Faarinen.  
Koreografi: Heidi Masalin.  
Puvut: Terttu Torkkola.  
Musiikki ja ääni: Olli Havu.  

Varaukset: raatikko@raatikko.fi, 
09 8732306

Viertolankuja 4 B, Vantaa 
www.raatikko.fi

TANSSITEATTERI RAATIKKO

raatikko

Kuva: Tanssiteatteri Raatikko

mailto:mailto:raatikko%40raatikko.fi?subject=
http://www.raatikko.fi
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VANTAA-SEURA RY

Keskiaikaiseen asuun pukeutunut nimismiehen vaimo Sigrid kertoo miltä Kirkonky-
lässä näytti ja minkälaista elämää elettiin 500 vuotta sitten keskiajalla.  
Kierros toteutetaan ulkona, säänmukainen varustus. 

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

AIKAMATKA KESKIAIKAAN -rooliopastus
Esiopetus •  ¸ n. 50 min, max 25 lasta.• Rajallinen määrä maksutta. 

Helsingin pitäjän kirkonkylä  
Kirkkotie 45 

ti 18.8. klo 9.30 ja 10.30 / ti 25.8. klo 9.30 ja 10.30 / to 27.8. klo 9.30 / 
ti 1.9. klo 9.30 ja 10.30 / to 3.9. klo 9.30 ja 10.30 / to 10.9. klo 9.30 ja 10.30.

Kuva: Riina Koivisto

mailto:mailto:riina.koivisto%40vantaaseura.fi?subject=
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VANTAAN TAIDEMUSEO

VANTAAN TAIDEMUSEO ARTSI
Myyrmäkitalo, Paalutori 3  
artsi@vantaa.fi, 043 8268990 

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

Ajankohtaista tietoa tapahtumista:
• vwww.artsimuseo.com
• www.facebook.com/vantaantaidemuseo
• www.twitter.com/vantaaartmuseum

Artsin pajapäivät kouluille ja päiväkodeille 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.

GALLERIA K 
Asematie 7, Vantaa 
045 196 1155

Artsin Galleria K:ssa Tikkuri-
lassa on syksyn aikana esillä 
Vantaan taitelijaseuran näyt-
telyitä!

Ajankohtaista tietoa näytte-
lyistä ja tapahtumista löydät 
osoitteesta: www.artsimuseo.
com/galleria-k-nyttelykalenteri 

MUODOSTA PINTAAN 18.9.2020– 

Syksyllä 2020 Artsissa tarkastellaan nykytaiteen keinoin kestävää kehitystä, 
ympäristön muutosta ja ihmisen suhdetta kulutukseen ja materiaan. Näyttelyn 
teokset käsittelevät esimerkiksi toivoa ja epätoivoa, talousjätteitä, fossiileja ja 
olosuhteiden muutosten vaikutuksia. Muodosta pintaan tuo yhteen taiteilijoita 
Suomesta ja Venäjältä. Esillä on teoksia muun muassa Pekka Paikkarilta, Johanna 
Rytkölältä, Tommi Toijalta, CrocodilePOWERilta, Olga ja Oleg Tatarintseviltä  sekä 
Elena Yudinalta.

NÄYTTELY

Kuva: Vilhelm Sjöström

mailto: artsi@vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/taidemuseo
http://www.facebook.com/vantaantaidemuseo
http://www.twitter.com/vantaaartmuseum
http://www.artsimuseo.com/galleria-k-nyttelykalenteri 
http://www.artsimuseo.com/galleria-k-nyttelykalenteri 
http://www.artsimuseo.com
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ARTSIN OHJELMAT

OPASTUKSET TYÖPAJAT

YLEISÖOPASTUKSET  
Opettajille ja kasvattajille 
¸ 45–60 min

Torstaisin klo 17

Opettaja, tule ja tutustu Muodosta pin-
taan -näyttelyyn yleisöopastuksilla 
oppaan johdolla keskustel-len. Seuraa 
tapahtumatiedotusta muiden Artsin 
tapahtumien osalta osoitteessa 
www.artsimuseo.com ja Artsin Facebook-
sivuilla! Vapaa pääsy, ei ennakkoil-
moittautumista. Tervetuloa! 

OHO!–KÄRPÄNEN, KUPLA JA 
KANTARELLI -KIERROKSET 
4–5 vuotiaiden ryhmät, esiopetus 
¸ 45 min

Kierroksella tutustutaan Muodosta pin-
taan -näyttelyn teoksiin lasten kanssa 
jutellen, teoksia ihmetellen, eläytyen ja 
pieniä tehtäviä tehden. Kierros sovelle-
taan ryhmälle sopivaksi.

Varaukset ja tiedustelut: 
helena.erakare@vantaa.fi

ELÄVÄN MALLIN PIIRTÄMISTÄ 
ARTSIN CROQUIS-ILLOISSA

Keskiviikkoisin 7.10., 11.11. ja 9.12.2020 
ja 13.1.2021 klo 18–20 

Piirrämme elävää mallia näyttelytilassa. 
Croquis-illoissa ei ole ohjausta. Osallis-
tumismaksu 5 € / hlö maksetaan paikan 
päällä. Mukaan omat kynät ja paperit. 
Tulethan paikalle ajoissa - piirtämisrau-
han vuoksi suljemme ovet noin klo 18.10. 
Hinta 5 €, ei ennakkoilmoittautumista.

MERKILLINEN 
MUODONMUUTOS
– opastus ja työpaja 
4–5 vuotiaiden ryhmät, esiopetus 
¸ 1,5 t

Torstaisin klo 17

Vierailun aluksi tutustutaan näyttelyyn ja 
nykytaiteen keramiikkateoksista löytyviin 
luontoteemoihin, sekä siihen miten esineet 
ja asiat muuttavat muotoaan taiteessa. 
Työpajassa muovataan massasta ja kierrä-
tysmateriaaleista uusia, ennen näkemättö-
miä esineitä tai jopa ötökkälajeja.

Varaukset ja tiedustelut: 
helena.erakare@vantaa.fi

http://www.artsimuseo.com
mailto:mailto:helena.erakare%40vantaa.fi?subject=
mailto:mailto:helena.erakare%40vantaa.fi?subject=
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VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
Hertaksentie 1, Tikkurilan vanha asema  

Museon näyttelytila on suljettuna alkusyksyn ja on avoinna taas 7.11.2020 alkaen ti–pe 
klo 11–18, la–su klo 11–16. Ennalta sovituille ryhmille myös maanantaisin ja arkisin klo 9 
alkaen. Vapaa pääsy! 

Museon kuulumisia:
www.vantaankaupunginmuseo.fi 
muistaakseni.blogspot.com 

     Vantaan kaupunginmuseo 
mobile.twitter.com/VantaaKaupMuseo 
     @ vantaakaupmuseo

NÄYTTELY

Vantaan kaupunginmuseo avaa uudistuneet tilansa ainutlaatuisella näyttelyllä, jossa 
pohditaan, miten ympäristö vaikuttaa meihin ja me ympäristöömme. Ympäristö on mer-
kittävä osa identiteettiämme ja kokemustamme myrtsiläisyydestä, korsolaisuudesta tai 
vantaalaisuudesta ylipäätään. Näyttely esittelee tunnettuja ja tuntemattomampia van-
taalaisia arkkitehtuurikohteita, nähtävyyksiä ja maisemia kivikaudesta katutaiteeseen. 
Niistä muodostuu rikas ja rakas Vantaa.  
  

Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttelyyn on koottu 
lähes 3000 vantaalaisen muistoja ja ajatuksia tun-
teikkaaksi ja visuaalisesti mielenkiintoiseksi kokonai-
suudeksi. Kaunis ja uniikki Tikkurilan vanha asema, ja 
sen uudistetut näyttelyrakenteet ja -tekniikka tarjo-
avat loistavat puitteet AV-kokonaisuuksista ja lavas-
tuksista koostuvalle näyttelylle.  

Opastusvaraukset: marjo.eerikainen@vantaa.fi 

KAUPUNKI ILMAN IDENTITEETTIÄ?    
Näyttely vantaalaisista kulttuuriympäristöistä 
7.11.2020 alkaen 

http://www.vantaankaupunginmuseo.fi 
http://muistaakseni.blogspot.com 
https://www.facebook.com/VantaanKaupunginmuseo
http://mobile.twitter.com/VantaaKaupMuseo 
https://www.instagram.com/vantaakaupmuseo/?hl=en
https://www.instagram.com/vantaakaupmuseo/
mailto:marjo.eerikainen@vantaa.fi
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SUOMEN ILMAILUMUSEO

Suomen Ilmailumuseo on Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitseva ilmai-
luhistorian valtakunnallinen vastuumuseo. Museon perusnäyttelyssä on useita kymme-
niä ilma-aluksia ja muita mielenkiintoisia kohteita, kuten moottoreita, lentosimulaatto-
reita, potkureita, mittareita, viestintävälineitä ja pienoismalleja. Museon yhteydessä 
on ravintola ManDeli. Myös omien eväiden syöminen on mahdollista etukäteen sovi-
tusti. Lentokonehalleissa ei ole lämmitystä, joten suosittelemme talviaikaan pukeutu-
maan lämpimästi.  www.ilmailumuseo.fi/vierailuohjeet  

Opastusvaraukset ja hintatiedustelut:  
info@suomenilmailumuseo.fi  
09 8700 870
Museoon pääsy on maksuton  
alle 7-vuotiaille omatoimiryhmille.

PPL – PIKKU PILOTIN LENTOKOULU  
Esiopetusryhmille • ¸ 1 t 
max 15 lasta

Pikku Pilotin lentokoulussa tutustutaan yhdessä havainnoiden ja pohtien lentämisen 
perusteisiin ja siihen, miten erilaiset ilma-alustyypit pysyvät ilmassa.

Hinta: 60 €

Ku
va

: S
uo

m
en

 Il
m

ai
lu

m
us

eo
.

          Karhumäentie 12

http://  www.ilmailumuseo.fi/vierailuohjeet
mailto:info@suomenilmailumuseo.fi
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TIEDEKESKUS HEUREKA 

TIEDEKESKUS HEUREKA  
Tiedepuisto 1  
www.heureka.fi/kouluille

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

VISKARILABORATORIO 

VISKARILABORATORIO   
1.10.2020 ALKAEN
Viskari-ryhmille • ¸ 30 min

Paljon toivottu laboratorio-ohjelma viskareille! Tutustutaan laboratoriotyöskentelyyn 
tarinallisuuden ja värien avulla – näyttäviä kokeita unohtamatta. 

PLANETAARIOELOKUVAT

Elävä aurinko  
Ikäraja 5 v. • ¸ 25 min

Planetaarioelokuva kertoo auringosta, pla-
neettamme voimalasta, jonka tuottama 
energia ylläpitää kaikkea elämää ja sen 
edellytyksiä maapallolla. Tutustu auringon 
historiaan ja salaisuuksiin, sekä näe ennen-
näkemättömiä kuvia lähimmästä tähdes-
tämme.

Aurora
Ikäraja 5 v. • ¸ 21 min

Tule mukaan matkalle revontulien kiehto-
vaan maailmaan! Elokuva kertoo sykäh-
dyttävällä tavalla taivaalla leikkivistä valo-
juovista ja esi-isiemme uskomuksista niiden 
takana.

Tähtien tuolla puolen
Ikäraja 5 v. • ¸ 26 min

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

http://www.heureka.fi/kouluille
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SANATAIDEKOULU – sanataidetta kaiken ikäisille
VANTAAN SANATAIDEKOULU – sanataidetta kaiken ikäisille
Sanataide alle kouluikäisille on leikkimielistä ja elämyksellistä. Lap-
set ovat aktiivisesti mukana. Ohjaajat saavat virikkeitä ja mate-
riaalia jatkaakseen itse sanataidetuokioiden järjestämistä. Kurs-
sipaikkana toimii oma päiväkoti tai erikseen toivottaessa myös 
Sanataidekoulu. Ryhmän omat ohjaajat ovat aina mukana.  

Tiedustelut ja varaukset Vantaan Sanataidekoulun työpajoihin:
Anna Rautiainen, 045 353 3707 tai info@sanataidekoulu.fi 

SANATAIDETYÖPAJAT LAPSILLE

ÖTÖKKÄJAMIT
1–3-vuotiaat • ¸ 1 x 45 min

Ötökkäjameissa opitaan yhdessä lastenrunoja, joiden aiheena on hyönteiset ja pik-
kuruiset eläimet. Runoja lähestytään rytmisesti leikkien, hyppien, hiipien, piiloutuen, 
kävellen, tanssien ja taputtaen. Tuokion lopuksi askarrellaan lorukortti kotiin vietäväksi 
ja mukaan saat myös vinkkilistan pienten lasten runokirjoihin. 

Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta: 5 € /lapsi

MATO JA MERI 
4–5-vuotiaat, esiopetus • ¸ 1 x 60 min

Mato tekee itselleen meressä ajelehtivasta korkista lautan ja lähtee seikkailulle.  Mat-
kalla hän löytää pullopostia: STOP! ROSKAT POIS. STOP! EI ROSKIA. EI ROSKAA! STOP! 
Meri on kaunis ja kimmeltävä, mutta siellä on myös paljon sellaista mikä sinne ei kuulu.
Sanataidepajassa lapset kuulevat Madon matkasta, pääsevät vastaamaan pullopos-
tiin ja kierrätysaskartelevat. 

Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta: 7 € / lapsi, sis. materiaalit

mailto:info@sanataidekoulu.fi
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TOIMINNALLINEN SATUSEIKKAILUPOLKU 

Toiminnallinen Satuseikkailupolku-arkut jatkavat 
kiertoa kotipesäpäiväkodeista
Metsäteeman ympärille toteutettu Toiminnallinen Satuseikkailupolku-materi-
aali; kiertävä arkku materiaaleineen ja menetelmäopas antavat mahdollisuu-
den tutustua taiteen eri lajeihin osana varhaiskasvatusta.

Kiertäviin arkkuihin pakatun Toiminnallisen Satuseikkailupolku- materiaalin 
avulla on mahdollista rakentaa lapsille taidepainotteinen kasvu- ja oppimis-
ympäristö varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden vaatimassa laajuudessa. 
Satuseikkailupolun materiaalin ja siihen liittyvän Toiminnallinen Satuseikkailu-
polku- menetelmäoppaan tavoitteena on lisätä lasten liikkumista Suomen luon-
nossa kaikkina vuoden aikoina.
  
Oppaan seikkailu kestää viisi tapaamiskertaa ja siihen sisältyy myös videoma-
teriaaleja; seikkailulaulu, leikit etc., jotka löytyvät Toiminnallinen Satuseikkai-
lupolku YouTube-kanavalta: Toiminnallinen Satuseikkailupolku

Lainattavien Satuseikkailuarkkujen kotipesäpäiväkodit, 
joista arkun voi lainata n. 4 viikon ajaksi: 

KESKINEN ALUE
Martinlaakson päiväkoti, Martinlaaksonpolku 7

KAAKKOINEN ALUE
Tikkurilan päiväkoti, Neilikkatie 3

POHJOINEN ALUE
Rautkallion päiväkoti, Rautkallionkatu 5

LÄNTINEN ALUE
Jönsaksen päiväkoti, Löydöspolku 4

Kotipesäpäiväkotien yhteystiedot löytyvät:  
https://bit.ly/kotipesapaivakodit

https://www.youtube.com/channel/UCr72jOHY6kuqzNJBhIFuVjQ
https://www.youtube.com/channel/UCr72jOHY6kuqzNJBhIFuVjQ
https://www.youtube.com/channel/UCr72jOHY6kuqzNJBhIFuVjQ
https://www.youtube.com/channel/UCr72jOHY6kuqzNJBhIFuVjQ
https://bit.ly/kotipesapaivakodit
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Satuseikkailuarkku. 
Kuva: Rebekka Barongo

TOIMINNALLINEN SATUSEIKKAILUPOLKU 

Toiminnallinen satuseikkailu-menetelmäopas löytyy:  
https://bit.ly/satuseikkailupolku

https://bit.ly/satuseikkailupolku


vantaa.fi/lastenkulttuuri

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

lastenkulttuuri.fi

Seuraa kuulumisia:  

facebook.com/vantaankulttuuri

Pessi

Toteemi

#kulttuuriavantaalla, #kulturivanda

@lastenkulttuurikeskus_pessi 

@lastenkulttuurikeskus_toteemi 

@kulttuuria_vantaalla

http://www.vantaa.fi/lastenkulttuuri
https://www.lastenkulttuuri.fi/
http://facebook.com/vantaankulttuuri
https://www.facebook.com/lastenkulttuurikeskuspessi/
https://www.facebook.com/LastenkulttuurikeskusToteemi/
https://www.instagram.com/lastenkulttuurikeskus_pessi/?hl=en
https://www.instagram.com/lastenkulttuurikeskus_toteemi/?hl=en
https://www.instagram.com/kulttuuria_vantaalla/

