
LASTEN OMA KULTTUURIVIIKKO

Vauvoille, taaperoille, naperoille, koululaisille ja koko perheelle! 



KOULU- JA PÄIVÄKOTIKIERTUEET 
Capoeiraa 1.–2.-luokille 
Skidiviikoilla järjestetään myös kiertueita, jotka menevät suoraan kouluille. 
Viime vuosina kouluilla ovat kiertäneet niin muusikot kuin tanssijatkin. 
Tällä kertaa on vuorossa Capoeira – perinteinen brasilialainen taistelutanssi. 

Ohjeet pajan tilaamiseksi omaan kouluun löytyvät: www.tuusula.fi/skidiviikko. 
Pajoja voi varata 15.2. alkaen. Pajat ovat maksuttomia tuusulalaisille kou-
luille. Ohjaajina toimivat Interkult Cassandran työpajaohjaajat.

SKIDIVIIKKO 2016
Tuusulan oma lastenkulttuuriviikko tuo jälleen esityksiä ja toimintaa eri 
puolille kuntaa. Elämyksiä ja oivalluksia koetaan Hyrylässä, Kellokoskella 
ja Jokelassa.

Tuusulassa on vietetty Skidiviikot-lastenkulttuuriviikkoja jo viisitoista 
vuotta. Maaliskuussa vietetään Skidiviikkoa ja marraskuussa Syysskidiä. 
Lastenkulttuuriviikkojen tarkoituksena on tuoda kiertävien ammattiteatte-
reiden ja -muusikoiden esityksiä ja työpajoja Tuusulaan lähelle lapsiperheitä, 
päiväkoteja ja kouluja.

Skidiviikon järjestää Tuusulan kunnan lastenkulttuuri. Mukana menossa 
ovat myös Tuusulan kirjasto, Tuusulan 4H, Tuusulan kuvataidekoulu, Keski-
sen Uudenmaan Musiikkiopisto KUM, Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO, 
Senioriteatteri Aikamoinen sekä liuta ammattitaiteilijoita eri puolilta Suomea. 

Ideat, kyselyt ja ihmettelyt: Tuusulan kulttuuripalvelut, p. 040 314 3435, 
kulttuuri@tuusula.fi

LIPUT JA PAIKKAVARAUKSET
Valtaosaan Skidiviikon tapahtumista on vapaa pääsy, joihinkin tosin 
paikat pitää varata ennakkoon. Katsothan hinta- ja paikanvaraustie-
dot kunkin esityksen kohdalta. 

Pääsymaksullisiin esityksiin liput myy Lippupiste, liput voi hankkia 
kätevästi verkosta www.lippu.fi 
ti 8.3. klo 18 Neiti Ida
la 19.3. klo 15 Tatu ja Patu pihalla



Kuva: Satumummot
Aikamoiset Satumummot 
Etelä-Tuusulan päiväkodeissa
Ti 15.3. klo 9.15 ja 10.15
To 17.3. klo 9.15 ja 10.15
Hyrylän alueen päiväkodit voivat 
kutsua Senioriteatteri Aikamoisen 
mummoja lukemaan satuja ja jutus-
telemaan lasten kanssa. Mummojen 
vierailu kestää noin 30 min. 
Tiedustelut ja varaukset alkaen 15.2.  
p. 040 314 3436 ma–pe klo 9–15. Vie-
railut ovat päiväkodeille maksuttomia. 

KAIKILLE AVOIN OHJELMISTO ILTAISIN 
Neiti Ida  
Ti 8.3. klo 18 
Taidekeskus Kasarmi, Jääkärinpolku 2, Hyrylä 
Ikäsuositus: 3–10-vuotiaat. Kesto: n. 40 min. Liput ennakkoon Lippupiste, 
www.lippu.fi, 5,50 € (sis. palvelumaksun). Ovelta vain käteisellä 7 €, mikäli 
esitys ei ole loppuunmyyty. 

Neiti Ida on kovin ujo ja peloissaan, mutta muuttuu inhimillisen kohtaamisen 
kautta iloiseksi ja positiiviseksi. Lämminhenkinen ja kujeileva esitys opettaa 
meitä kaikkia kohtaamaan ja kommunikoimaan – tällä kertaa tanssin keinoin. 

Teos sisältää vuorovaikutteisia osioita, jolloin katsojat pääsevät mukaan liik-
kumaan esiintyjän kanssa. Jokaisen esityksen jälkeen on lisäksi keskustelutuo-
kio esityksen herättämistä ajatuksista.  

Tanssi: Jonna Aaltonen 
Koreografia: Hanna Brotherus 

Keskisen Uudenmaan 
Musiikkiopisto: 
Maaliskuun säveliä   
To 10.3. klo 18
Erkkola, Rantatie 25, Tuusula
Oppilaskonsertti. Kesto: n. 60 min.  Vapaa pääsy.  
Ohjelmassa Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston oppilaiden esityksiä, konser-
tissa kuullaan ainakin viulisteja ja huilisteja Erkkolan tunnelmallisessa salissa. 
 



Vauvojen ja taaperoiden 
taide narikka – Mustavalkoinen 
leikkihetki
Ti 15.3. klo 10–12 
Taidekeskus Kasarmi, 
Jääkärinpolku 2, Hyrylä
Ikäsuositus 0–2 vuotta. Vapaa pääsy. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Vauvojen taidenarikka on alle 
2-vuotiaille suunnattu elämyksel-
linen leikkipaja. Nonstop-työpajas-
sa  0–2-vuotiaat vauvat ja taa -
pe r ot pääsevät tutkimaan ja 
tun nustelemaan erilaisia materiaa-
leja. Pajassa voi pötkötellä, ryömiä 
ja konttailla, haistella ja maistella. 
Mustavalkoisessa maailmassa voi 
viettää vaikka vain vartin tai sitten 
viihtyä pidempään. Luvassa kupli-
vaa iloa!

Taidenarikassa vauva tai taa-
pero pääsee uuteen, turvalliseen 
ja mielenkiintoiseen ympäristöön. 
Narikassa riittää tutkittavaa ja 
tunnusteltavaa sillä aikaa kun 
vanhemmat voivat juoda vierellä 
vaikkapa kupin kahvia tai pysähtyä 
hetkeen nauttimaan lapsen kyvystä 
tutkia maailmaa ja olla läsnä.

Järjestää lastenkulttuuriyhdistys 
LAKU ry. Vauvojen taidenarikka, kuva Vuokko Hurme.

KAIKILLE AVOIN OHJELMISTO ARKIPÄIVISIN
Kellokosken kirjaston satutunti ja taaperotuokio  
Ma 14.3. klo 10–10.30 
Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B 
Vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumisia. 
Taaperotuokio 1–3-vuotiaille Perhekeskuk-
sen puolella ja samaan aikaan kirjastossa 
on satutuokio hiukan isommille kirjastohiiri 
Hippu Riippisen seurassa. 



Nukketeatteri Sytkyt: Muumilaakson talvi   
Ke 16.3. klo 9 ja 10.15 
Tuusulan pääkirjasto, 
satuhuone Laura 
varaukset p. 09 8718 3444 
To 17.3. klo 9 ja 10.15 
Jokelan monitoimitalo 
varaukset p. 09 8718 4245
Pe 18.3. klo 9 ja 10.15 
Kellokosken kirjasto 
varaukset p. 09 8718 4040
Ikäsuositus: 2–5-vuotiaat. 
Kesto: 25 min.

Vapaa pääsy. Paikat 
varattava ennakkoon. 
Varauksia otetaan 
vastaan 7.3. alkaen 
puhelimitse kirjastoissa. 

Kun nukkemaestro Juha 
Laukkanen ja lapset 
ovat yhdessä taikoneet 
talven sinisen hetken
Muumilaaksoon, Muumipeikko herää vahingossa makoisilta talviuniltaan. 
Nukkesadun aikana hän tutustuu yhdessä Pikku Myyn kanssa talven rie-
muihin ja kohtaa muiden muassa hirmuisen Jäärouvan. Luvassa on kuu-
tamonsininen tarinatuokio, joka sopii perheen pienimmille. 

Nukketeatteri Sytkyjen Muumilaakson talvi perustuu Tove Janssonin kir-
jaan Taikatalvi.

Kuva Kansallisteatteri / Kirsta Mäkinen



Kuva: Johanna Tarkela

Revontulikettu
To 17.3. klo 10 ja 13 
Riihikallion palvelukeskus, 
monitoimisali, Pellavamäentie 5
Ikäsuositus: lapset ja ikäihmiset. 
Vapaa pääsy, varaa paikat ennakkoon 
www.tuusula.fi/skidiviikko
Ilmoittautuminen alkaa 15.2.

Taianomainen ja kiehtova tarina vie katsojat mukaansa elämykselliseen 
nukketeatteriseikkailuun. Tässä esityksessä kansansaduista tunnetut ket-
tutarinat ja -uskomukset yhdistyvät uudella tavalla. Lumoudu luontokuvis-
ta, nukketeatterin monista muodoista ja satumaisesta äänimaailmasta.
Kesto n. 35 min. Esityksen taiteellinen suunnittelu ja toteutus Satu Liikkanen.

Askartelua   
Ikäsuositus: 4–7-vuotiaat.  
Järjestää: Tuusulan 4H-yhdistys. 
Jokelan monitoimitalo, Keskustie 2
Vapaa pääsy. Ennakkoilmoittautuminen 15.2. lähtien:
www.tuusula.4h.fi/lapsille/skidiviikko/ tai p. 045 323 4234.

Päivittäin klo 9–10.30 

Ma 14.3. Pääsiäisoksa
Askarrellaan perinteinen pääsisäisoksa 
pajunoksista, pääsiäistipuista ja höyhenistä.

Ti 15.3. Pääsiäisikkunankoriste
Ripustettava ikkunankoriste, 
huopakankaiset tiput ja pääsiäismunat. 

Ke 16.3. Pääsiäisruohonkylvö
Koristellaan pääsiäiskori, 
johon kylvetään rairuoho. 

To 17.3. Pääsiäiskoriste
Kananmunankennosta askarreltu kukko, 
johon voi laittaa vaikka suklaamunan. 



VIIKONLOPPUNA KOKO PERHEELLE    
TANSSITUOKIOT VAUVOILLE, TAAPEROILLE JA VILISTÄJILLE  

 La 12.3. 
Taidekeskus Kasarmi, Jääkärinpolku 2, Hyrylä
Vapaa pääsy. Tanssihetkiin ilmoittaudutaan ennakkoon osoitteessa 
www.tuusula.fi/skidiviikko 
Tanssituokiot järjestää Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO. 

Vauvatanssi – Tanssihetki vanhemmalle ja vauvalle
klo 11.00–11.30 
Vauvatanssiin voi osallistua, kun pään kannattelu onnistuu (n. 3 kk), 
mutta ennen kuin osaa kävellä.
 
Vauva nauttii hypittelystä, keinuttelusta, vanhemman laulusta ja loruilusta. 
Kosketuksen kautta vauva saa myös kuvan omasta itsestään. Tunnilla lo-
ruillaan, tanssitaan vauvan kanssa ja vähäsen lauletaankin. Tanssitunnilla 
keskitytään antamaan vauvalle elämyksiä, ei niinkään jumpata äitiä tai isää.

Tanssihetki taaperon kanssa
klo 11.45–12.15  
n. 1–3-vuotiaat 

Lapsen ja vanhemman yhteinen 
tanssitunti. Tunnilla loruillaan, 
tanssitaan yhdessä taaperon kans-
sa ja vähäsen lauletaankin. Tunnil-
la lapsi tarvitsee jo kävelytaitoa ja 
vanhempi heittäytymistaitoja.

Vilistäjien tanssituokio
klo 12.30–13.00  
n. 3–4-vuotiaat 

Tunnilla korostuvat liikekokeilut 
ja hauskanpito. Tunnilla harjoitellaan 
oman kehon hahmottamista, koordinaatiota, 
rytmiikkaa ja perusliikuntataitoja. Musiikkina käytetään esim. etnistä 
musiikkia ja nykymusiikkia. Päälle laitetaan mukavat vaatteet ja paljaat 
varpaat tai tossut.

Tanssin riemua, kuva KETO.



Skidiviikon järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut/lastenkulttuuri, 
p. 040 314 3435. www.tuusula.fi/lastenkulttuuri
www.facebook.com/tuusulankulttuuri
Muutokset ohjelmistossa mahdollisia. 

VIIKONLOPPUNA KOKO PERHEELLE
Linnateatteri: Tatu ja Patu pihalla   
La 19.3. klo 15 
Hyökkälän koulu, auditorio. Kirkkotie 11 
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille. Kesto n. 40 min. 
Liput ennakkoon: 5,50 € (sis. palvelumaksun) 
www.lippu.fi. 
Liput ovelta käteisellä 7 €, 30 min. ennen esi-
tystä, mikäli lippuja jäljellä.  

Outo esitys siitä mitä kaikkea pihalla voi teh-
dä. Outolan Pihatieteellinen instituutti tiedot-
taa: nyt kaikki pihalle leikkimään! Pihaleikkien 
virallisten mallien asiantuntijat, Tatu ja Patu, kiertävät ympäri Suomea valis-
tamassa kaikkia ulkona leikkimisen ihanuudesta.

Osaatko kiivetä puuhun oikein? Tunnetko hiekkakakun ja kuraveden väli-
set fysiikan lait? Piirrätkö pihapelit maahan riittävällä vakavuudella, osaatko 
rakentaa majan tai punoa kukkaseppeleen? Huom. esitys voi aiheuttaa pa-
konomaisen tarpeen mennä sotkemaan itsensä mutaan, hiekkaan, veteen ja 
lumeen. Eli olemaan täysin pihalla!

NÄYTTELYT
YKSI VÄRI – MONTA SÄVYÄ
Kuvataidekoululaisten 
omakuvamaalauksia 
8.3.–24.3., ma, pe klo 8–16, ti–to 8–19
Kunnantalon Aulagalleria, 
Hyryläntie 16
Vapaa pääsy.

13–16-vuotiaiden oppilaiden omakuvamaalauksia
Yksi väri, monta sävyä -näyttelyssä nähdään kokoelma kuvataidekoulun nuorten 
intensiivisesti ja keskittyen maalaamia omakuvia, joista jokainen kertoo tekijänsä 
tarinaa. Joku kuva paljastaa ja on avoin, toinen pitää salaisuudet itsellään. 

Omakuvaa tehdessään taiteilijan on kohdattava oma katseensa ja pysähdyttävä 
perustavanlaatuisen kysymyksen ääreen: Kuka olen juuri nyt ja tässä? Ja kuka 
olen huomenna?

Kuva: Nella Kuosmanen 

Kuva: Tuuli Peltola 
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