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MÅNDAG 24.4

Huvudbiblioteket

 kl. 10    Musiklekis på finska, Studion
Tillsammans åker vi på besök till mormor och lyssnar på finska folkvisor. Kom med och sjung, spela och rör 
dig till musiken! Ledare är Sini Lavastre, musikpedagog och Suzuki-pedagog

 kl.13   Boktips på finska för de allra minsta, Studion
Kom och bekanta dig med både klassiska böcker och nyheter fyllda av färg, fart, rim och ramsor. 
Ordkonstnär Veera Vähämaa

 kl.14   Bokträff på finska för småttingar, Studion
Bokträffen presenterar böcker som passar för 1-3-åringar med både bilder, berättelser och finurligheter.
Ordkonstnär Veera Vähämaa 

TISDAG  25.4

Huvudbiblioteket

 kl. 10   Ordlös klossteater för bebisar och småttingar, Studion
I klossteatern vaknar klossar i varierande trädslag till liv. Genom dockteater, musik och ljud förs deltagarna 
på en resa till olika världar. Du får träffa uggleklossen och många fler figurer. Föreställningen pas-sar för alla 
åldrar. 
Idé och framförande: dockteaterkonstnär Roosa Halme
Klossar: Kai Ruohonen
Produktion: KO-KOO-MO

 kl. 13   Musiklekis på finska, Studion
Vi går ut till skogen och musicerar! Kom med och sjung, spela och rör dig till musiken. 
Ledare är Sini Lavastre, musikpedagog och Suzuki-pedagog

 kl. 17   Ordlös klossteater för bebisar och småttingar, Studion
I klossteatern vaknar klossar i varierande trädslag till liv. Genom dockteater, musik och ljud förs delta-garna 
på en resa till olika världar. Du får träffa uggleklossen och många fler figurer. Föreställningen pas-sar för alla 
åldrar. 
Idé och framförande: dockteaterkonstnär Roosa Halme
Klossar: Kai Ruohonen
Produktion: KO-KOO-MO



ONSDAG  26.4

Huvudbiblioteket

 kl. 9.15–10  Valoa varpaissa - ramsor på finska för 1-2-åringar, Saga
Under en lugn och gemytlig stund lär vi oss både nya och gamla ramsor och verser. Vi njuter av rytm, rim och 
beröring. Ta med dig gott humör och en liten, lätt scarf! Stunden passar för alla som ännu inte har lärt sig gå. 
Rimmen och lektipsen kan du ta med dig hem.
Barnbibliotekarie Miitu Makkonen

 kl. 9.30  Sommarskogen - rimjam på svenska, Studion
Kom med på upptäcktsfärd till sommarskogen med både nya och bekanta rim, ramsor och verser! 
Rimjamledare Paola Fraboni och Satu Laukkanen.

 kl. 10.30  Musiklekis på finska, Studion
Lyssna till de små mössens pip! Kom med och sjung, spela och rör dig till musiken. 
Ledare är Sini Lavastre, musikpedagog och Suzuki-pedagog

 kl. 13   Dansar med bebis – danssmakande motion, Studion
Målet med dansstunden är att med de vuxna med dansrörelser får upp pulsen och blir lätt svettiga till-
sammans med barnet, som är extratyngd i rörelserna och ger rörelserna större effekt. Barnet i sin tur får en 
lämpligt fartfylld och trevligt rytmisk stund i den vuxnas famn. Passar för vuxna med barn i åldern 3-11 
månader (instruktioner på finska).
Ledare: Johanna Franska/Mannerheims barnskyddsförbund 

Wäinö Aaltonens museum

 kl. 10.30  Guidning för bebisar och småttingar på finska

TORSDAG  27.4

Huvudbiblioteket

 kl. 10–12  Roligt med bildkonst
Nonstop skuggmålning och babygraffiti-verkstad
Bildkonstnärer Assi Huhtanen och Johanna Slotte

 kl. 10   Sagostund på svenska, Saga
Högläsare Andrea Schmidt

 kl. 12.30  Musiklekis på finska, Saga
Det blir kalas och fest när cirkusen kommer till stan! Om du vill kan du ta med en egen kalashatt. 
Kom med och sjung, spela och rör dig till musiken. 
Ledare är Sini Lavastre, musikpedagog och Suzuki-pedagog

 kl. 13.30–15  Pyssla ett eget morsdagskort! Saga
Bildkonstnär Assi Huhtanen

Wäinö Aaltonens museum

 kl. 10.30  Guidning för bebisar och småttingar på svenska
 kl. 13.30  Guidning för bebisar och småttingar på finska



FREDAG  28.4

Huvudbiblioteket

 kl. 9.15¬-10  Under en lugn och gemytlig stund lär vi oss både nya och gamla ramsor och verser. Vi 
njuter av rytm, rim och beröring. Ta med dig gott humör och en liten, lätt scarf! Stunden passar för alla som 
ännu inte har lärt sig gå. Rimmen och lektipsen kan du ta med dig hem.
Barnbibliotekarie Miitu Makkonen

Wäinö Aaltonens museum

 kl. 10.30  Guidning för bebisar och småttingar på finska

Äventyrsparken

 kl. 9.30–12  Färgbad, Äventyrshusets ”Ihmehuone” 
Färgbadsverkstäderna är ett inspirerande sätt att hoppa rakt in i färgernas värld! Färgbadet bjuder på ge-
menskap, stressfri samvaro och en stund av att fritt skapa tillsammans med utgångspunkt i barnets kreati-
vitet. Färgbadande stärker också kontakten och dialogen mellan barnet och den vuxna.
Ledare: Assi Huhtanen.

 kl. 11   BabyTango – dans och dansföreställning, Diamant-teatern
 kl. 13   BabyTango – dans och dansföreställning, Diamant-teatern
BabyTango kombinerar en bebisanpassad dansföreställning med möjligheten att bebisar och det vuxna 
sällskapet tillsammans får en gemensam dansstund. Tango är känsla, lyhördhet, rörelseflow, att föra och att bli 
förd. Föreställningen behandlar bebisens och förälderns förhållande. Det blir en intensiv, härlig, öm och unik 
stund, en stund av ordlös kontakt med rörelser, gester, känslor och ljud. BabyTango är en stund av dialog och 
kärlek.

Koreografi och dans: Riikka Siirala
Musikalisk planering och framförande: Mari Kätkä
Regiassistent: Antti Larmola
Dräkter: Saija Siekkinen
Koncept: Riikka Siirala, Mari Kätkä och Antti Larmola
Produktion: Loiske Ensemble och OSIRIS-teatern

 kl. 14   Bebisarnas eget valborgsdisco, Diamanti-teatern
Småttornas egen valborgsfest med ballonger, serpentiner och stämningen högt i tak. Välkommen att rocka 
loss så mycket som bara blöjorna håller! Både inträdet och klädkoden är fri, kom i snitsigaste mjukisove-rallen 
eller i din blingigaste discobody! 
Plats: Äventyrsparkens Diamant-teater

Vauvaviikon ajan klo 10-16 pääkirjastolla vauvoille on tarjolla pehmokylpyjä ja leikkielämyksiä.


