
Vauvaviikko 
24.–28.4.2017

OHJELMA
 

MAANANTAI 24.4.

Pääkirjasto

 klo 10   Muskari, Studio
Laulumatka mummolaan - perhemuskari
Matkataan yhdessä mummolaan ja kuullaan tuulahduksia suomalaisista kansanlauluista. Tule laulamaan, 
soittamaan ja liikkumaan! Opettajana Sini Lavastre, musiikkipedagogi (AMK) ja Suzuki-pedagogi.

 klo 13   Vauvojen kirjamaistiaiset, Studio
Tule tutustumaan vauvojen klassikkokirjoihin ja uusimpiin uutuuksiin! Luvassa väriä, lorua ja tarinan voimaa! 
Tuokion ohjaa sanataiteilija Veera Vähämaa. 

 klo 14   Taaperoiden kirjatreffit – sukellus kirjoihin, Studio
Kuka saa, kuka saa, kirjakassiin kurkistaa?
Kurkitaan kuvia, kuullaan tarinoita ja lasketellaan loruja. Kirjatreffeillä esitellään 1-3-vuotiaille sopivaa 
lukemista. Tuokion ohjaa sanataiteilija Veera Vähämaa. 

TIISTAI 25.4.

Pääkirjasto

 klo 10   Palikkateatteria vauvoille ja taaperoille, Studio
Palikkateatterissa eri puulajeista veistetyt palikat heräävät henkiin. Nukketeatterin keinoin, musiikin ja 
äänimaailman tukemana katsojat johdatetaan erilaisiin maailmoihin. Esityksessä voit tavata palikkapöllön ja 
monta muuta tutuntuntuista hahmoa. Esitys on sanaton ja sopii kaikenikäisille.
Idea ja toteutus: Roosa Halme
Palikat: Kai Ruohonen
Tuotanto: KO-KOO-MO

 klo 13   Muskari, Studio
Metsässä soi - perhemuskari
Mennään metsään musisoimaan. Tule laulamaan, soittamaan ja liikkumaan! Opettajana Sini Lavastre, 
musiikkipedagogi (AMK) ja Suzuki-pedagogi.

 klo 17   Palikkateatteria vauvoille ja taaperoille, Saaga
Nukketeatteritaiteilija Roosa Halme



KESKIVIIKKO 26.4.

Pääkirjasto

 klo 9.15–10  Valoa varpaissa – loruhetki 1-2-vuotiaille, Saaga
Loruhetkessä opetellaan uusia ja vanhoja loruja ja runoja yhdessä kiireettömästi, vauvantahtisissa tuokioissa. 
Nautiskellaan rytmeistä, riimeistä sekä kosketuksesta. Mukaan tarvitset vain hyvää mieltä ja pienen, 
kevyen huivin. Ryhmään ovat tervetulleita vauvat, jotka eivät vielä kävele. Lorut ja leikkiohjeet saa mukaan. 
Loruttelijana Miitu Makkonen

 klo 9.30  Rimjam (på svenska), Studio

 klo 10.30   Muskari, Studio
Hiirten elämää - perhemuskari
Suon sihinää ja suhinaa, pienten hiirten kuhinaa. Tule laulamaan, soittamaan ja liikkumaan! Opettajana Sini 
Lavastre, musiikkipedagogi (AMK) ja Suzuki-pedagogi.

 klo 13   Tanssitan vauvaa, Studio
Tanssitan vauvaa toiminnan tavoitteena on tanssillisin liikkein saada äidin syke nousemaan ja kevyt hiki 
otsalle. Vauva toimii ”lisäpainona” ja tehostaa äidin liikkeiden vaikutusta. Vastalahjaksi vauva saa mukavasti 
matkustaa äidin sylissä eri tanssien tahdissa. Ryhmään voit osallistua, kun vauvasi on täyttänyt 3 kk, mutta ei 
vielä 1 vuotta. Ohjaajana Johanna Franska, MLL

Wäinö Aaltosen museo

 klo 10.30  Opastettu kierros vauvoille 

TORSTAI 27.4.

Pääkirjasto

 klo 10–12  Taideilakointia pääkirjaston pihalla
Nonstop varjomaalausta ja graffitityöpaja.
Kuvataiteilijat Assi Huhtanen ja Johanna Slotte

 klo 10   Sagostund (på svenska)

 klo 12.30  Muskari, Saaga
Sirkuksessa musisoidaan - perhemuskari
Nyt on aika juhlia, sillä sirkus saapuu kaupunkiin. Mukaan voit ottaa halutessasi juhlahatun. Tule laulamaan, 
soittamaan ja liikkumaan! Opettajana Sini Lavastre, musiikkipedagogi (AMK) ja Suzuki-pedagogi.

 klo 13.30–15  Äitienpäiväaskartelut, Saaga 
Kuvataiteilija Assi Huhtanen

Wäinö Aaltosen museo

 klo 10.30  Babyguidning (på svenska)
 klo 13.30  Opastettu kierros vauvoille 



PERJANTAI 28.4. 

Pääkirjasto

 klo 9.15¬-10  Valoa varpaissa - loruhetki vauvoille, Saaga
Loruhetkessä opetellaan uusia ja vanhoja loruja ja runoja yhdessä kiireettömästi, vauvantahtisissa tuokioissa. 
Nautiskellaan rytmeistä, riimeistä sekä kosketuksesta. Mukaan tarvitset vain hyvää mieltä ja pienen, 
kevyen huivin. Ryhmään ovat tervetulleita vauvat, jotka eivät vielä kävele. Lorut ja leikkiohjeet saa mukaan. 
Loruttelijana Miitu Makkonen

Wäinö Aaltosen museo

 klo 10.30  Opastettu kierros vauvoille 

Seikkailupuisto

 klo 9.30–12  Vauvojen värikylpy, Seikkailutalon Ihmehuone
Vauvojen värikylpytyöpajat ovat elämyksellinen tapa lähestyä värien inspiroivaa maailmaa!
Värikylpyjen tavoitteena on elämyksellisyys, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. 
Kuvataiteilija, värikylpyohjaaja Assi Huhtanen

 klo 11   BabyTango -tanssiesitys ja tanssit vauvoille, Timantti-teatteri
 klo 13   BabyTango -tanssiesitys ja tanssit vauvoille, Timantti-teatteri
BabyTango yhdistää vauvoille tarkoitetun esityselämyksen sekä vauvojen ja seuralaisen yhteisen 
tanssihetken. Tango on tunnetta, kuuntelua, yhteistä liikkeen virtaa, antautumista, viemistä ja vietäväksi 
tulemista. BabyTango käsittelee vauva ja vanhemman suhdetta. Se on intensiivinen, ihana, hurja, herkkä ja 
ainutlaatuinen. Se on sanomattoman ymmärryksen tila, jossa liikkeet, eleet, tunteet ja äänet kertovat kaiken 
oleellisen – kun yhteisiä sanoja ei vielä ole. BabyTango on vuorovaikutuksen ja rakkauden hetki.
Koreografia ja tanssi: Riikka Siirala
Musiikin suunnittelu ja toteutus: Mari Kätkä
Ohjauksellinen apu: Antti Larmola
Pukusuunnittelu: Saija Siekkinen
Konsepti: Riikka Siirala, Mari Kätkä ja Antti Larmola
Tuotanto: Loiske Ensemble ja OSIRIS teatteri

 klo 14   vauvojen vappudisko, Timantti-teatteri
Vauvojen vappujuhlissa on villi meno ja ilmapalloista, serpentiineistä ja iloisesta tunnelmasta ei ole pulaa. 
Tarjolla on housunpunttia väpättävä, rytmikäs vappudisco! Sisäänpääsy, kuten pukukoodikin ovat vapaita! 
Tule viihtymään ja laita vaippa vipattamaan! 

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


