
Lasten oma kulttuuriviikko

5.– 13.11.2016 
Syysskidi TUUSULASSA

Teatteria, musiikkia, tanssia ja museoita



Kuva Taaperoiden taidenarikka 

ARKIAAMUISIN
Taaperoiden taidenarikka – mustavalkoinen leikkihetki 
Ikäsuositus 0–3-vuotiaat. Vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Tervetuloa!

Ma 7.11. klo 10–12
Perhekeskus Ikioma, Kuntotaival 2 C, 
Kellokoski

Taaperoiden taidenarikka on alle 3-vuoti-
aille suunnattu elämyksellinen leikkipaja. 
Lastenkulttuuriyhdistys LAKU ry:n nons-
top-työpajassa 0–3-vuotiaat pääsevät 
tutkimaan ja tunnustelemaan erilaisia 
materiaaleja. Pajassa voi pötkötellä, ryö-
miä ja konttailla, haistella ja maistella. 
Mustavalkoisessa maailmassa voi viet-
tää vaikka vain vartin tai sitten viihtyä 
pidempään. 

Narikassa riittää tutkittavaa ja tunnustel-
tavaa sillä aikaa kun vanhemmat voivat 
juoda vierellä kupin kahvia tai pysähtyä 
hetkeen nauttimaan lapsen kyvystä tut-
kia maailmaa ja olla läsnä.

SYYSSKIDI  TUUSULASSA  5.–13.11.2016 
Tuusulan oma lastenkulttuuriviikko tuo jälleen esityksiä ja toimintaa eri 
puolille kuntaa. Elämyksiä ja oivalluksia koetaan Hyrylässä, Kellokoskella 
ja Jokelassa.

Tuusulan lastenkulttuuriviikkoja vietetään kaksi kertaa vuodessa; maalis-
kuussa Skidiviikkoa ja marraskuussa Syysskidiä. Lastenkulttuuriviikkojen 
tarkoituksena on tuoda kiertävien ammattiteattereiden- ja muusikoiden esi-
tyksiä ja työpajoja Tuusulaan, lähelle lapsiperheitä, päiväkoteja ja kouluja. 

Arkiaamuesityksiin vapaa pääsy, mutta sitova ennakkoilmoittautuminen. 
Ilmoittautumislinkit aukeavat 17.10. osoitteessa www.tuusula.fi/syysskidi



Kuva Taaperoiden taidenarikka 

Nukketeatteri Niveltämö: 
Siivetön ystävä  
Ikäsuositus 2–8-vuotiaat, kesto n. 30 min. 

Ti 8.11. klo 9 ja 10
Kellokosken alakoulu, Koulutie 7
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon 17.10. 
alkaen osoitteessa www.tuusula.fi/syysskidi

Esitys pohtii satuhahmojen avulla erilaisuutta, vieraan pelkoa ja ennakko-
luuloja tuntematonta kohtaan. Esityksessä käytetään useita nukketeatteri-
tekniikoita mm. pöytäteatteria ja varjoteatteria.

Esityksen päähenkilöä, Aili-keijua, on aina varoiteltu siivettömistä, arvaa-
mattomista otuksista. Eräänä päivänä yksinäinen Aili tutustuu toiseen yk-
sinäiseen, peikkoon nimeltä Kukkuu, joka on kuitenkin siivetön. Karistettu-
aan omat pelkonsa ja ennakkoluulonsa Aili ystävystyy peikon kanssa, mutta 
kuinka asiaan suhtautuu Ailin äiti, jota myös on lapsesta asti varoiteltu sii-
vettömistä?
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Nukketeatteri PikkuKulkuri: Veljekset kuin ilvekset   
Ikäsuositus: 3–7-vuotiaat, kesto n. 30 min.

Ke 9.11. klo 9 ja 10.15 
Taidekeskus Kasarmi, Jääkärinpolku 2, Hyrylä 
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon 17.10. alkaen osoitteessa 
www.tuusula.fi/syysskidi

To 10.11. klo 9 ja 10.15 
Jokela-talo, Keskustie 20
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon 17.10. alkaen osoitteessa 
www.tuusula.fi/syysskidi

Näytelmä kertoo pienestä Otto-nimisestä ilveksestä, jonka G.Bardi ja Leo 
Bardi ovat  adoptoineet  kuumaan eteläiseen maahan. Otto on kotoisin 
pohjoisesta, haikaran tuoma seudun ainoa ilves ja hän tuntee itsensä 
erilaiseksi ja yksinäiseksi. Paahtava etelän aurinko polttaa pilkkuja Oton 
ihoon ja hänen täytyy suojautua kuumuudelta. Otto löytää helpotuksen 
luolan viileydestä. Samalla hän löytää sattumalta uuden harrastuksen ja 
sen myötä myös ystäviä.

Näytelmä pohjautuu Petra Heikkilän saman nimiseen lastenkirjaan. 
Dramatisointi ja ohjaus: Teija Sivula // visualisointi Heini Maaranen 
// musiikki Tapani Rinne // näyttelijä Ilpo Mikkonen 
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Kolme kiliä, kuva Patrick Stycz

Teatteri Mukamas: Kolme kiliä 
Ikäsuositus 2–6-vuotiaat, kesto n. 35 min.

Pe 11.11. klo 9 ja 10.15
Jokela-talo, Keskustie 20
 
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon 
17.10. alkaen osoitteessa 
www.tuusula.fi/syysskidi

Vuorten solassa, leppeässä tuulessa, vihannoi 
vehreä niitty. Sinne maukasta ruohoa maiste-
lemaan tekee pienen kilin mieli. Kip, kip, kip 
siltaa pitkin joen yli täytyy taivaltaa, mutta 
sillan alla hirmuinen peikko vaanii ja odottaa 
kulkijaa.

Joskus, kun jotakin oikein kovasti tahtoo, 
täytyy olla rohkea ja vähän nokkelakin. Nukketeatterin keinoin toteutettu 
perinteinen satu herää eloon musiikin säestämänä.

VIIKONLOPPUINA KOKO PERHEELLE
Karkki ja Kepponen -lastentapahtuma
La 5.11. klo 14–18
Jokelan koulukeskus, Jyväkuja 13. Vapaa pääsy.
 
Jokelan MLL yhteistyössä muiden jokelalaisten toimijoiden kanssa järjestää 
jo perinteeksi muodostuneen koko perheen halloweenhenkisen tapahtuman. 

Ohjelmassa mm.
Velhon taikashow klo 14.30 ja 16.30
Zumbakids esitys klo 15.30
Lisäksi koko tapahtuman ajan mm. kauhuhuone, askarteluhuone, kas-
vomaalausta ja kahvio sekä poniratsastusta pihalla.  Tapahtuman aikana 
satutuokioita ja käsinukketeatteria ja lisäksi mahdollisuus tavata Prinses-
sa Ruusunen. Paikalla myös tuote-esittelijöitä ja myyjiä. 
 
Lisätiedot tapahtumasta: 
mll.jokela.fi 



Linnateatteri: Herra Hakkarainen harrastaa
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille, kesto 40 min. 

La 12.11. klo 15
Hyökkälän koulu, auditorio, Kirkkotie 11

Liput ennakkoon 5,50 € ja ovelta käteisellä 7 €. Tapahtuman järjestää 
MLL Etelä-Tuusula. 
Osta liput ennakkoon Holvin verkkokaupasta, linkki osoitteessa 
etela-tuusula.mll.fi. Kahvio aukeaa puoli tuntia ennen esitystä. Huomi-
oithan, että tapahtumapaikalla on parkkitilaa rajoitetusti. Paljon paikkoja 
esim. Hyrylän keskustassa, mistä noin 5 min. kävelymatka kävelytietä 
pitkin. 

Linnateatterin lasten uutuusnäytelmässä Herra Hakkarainen kuulee päi-
väsaikaan mitä kaikkea muut tassulalaiset harrastavatkaan. Häntä har-
mittaa, kun kaikilla on niin hienoja harrastuksia eikä hänellä ole mitään. 
Onneksi ovat yöt. Silloin voi Herra Hakkarainenkin harrastaa ihan mitä 
vain: kerätä ihmeellisiä asioita, liikkua ilman rajoitteita ja toteuttaa it-
seään taiteen avulla. Tosin hän ei itse tiedä siitä mitään, koska hän… 
No, nukkuu. Onneksi Herra Hakkaraiselle löytyy lopuksi harrastus, josta 
hänkin voi olla ylpeä. 

Rooleissa Sami Markus ja Jaakko Loukkola // Alkuperäisteksti Mauri 
Kunnas // Dramatisointi ja ohjaus Sami Rannila. 

Lisätiedot: etela-tuusula.mll.fi

Herra Hakkarainen harrastaa, kuva Mirkku Merimaa



TEKEMISTÄ ISÄNPÄIVÄNÄ

ISÄN TAI ISOISÄN KANSSA MUSEOON! 
vapaa pääsy isille ja lapsille, isoisille ja lapsenlapsille 

HALOSENNIEMI (Rantatie) 
Su 13.11. klo 12–17
Näyttely Hyvä Hiljaisuus tarjoaa mahdollisuuden rauhoittumiseen tai-
teen, kansallisromanttisen arkkitehtuuriin ja syksyn maisemien äärellä.

ERKKOLA (Rantatie 25)
Su 13.11. klo 12–17
Sarjakuvataiteilija, pilapiirtäjä ja animaattori Hjalmar Löfvingin 
120-vuotisjuhlanäyttely Monta ruutua tuulta ja sadetta vie suomalaisen 
sarjakuvataiteen alkuvuosille. Lapsille sarjakuvapiirustuspiste, jossa pää-
see tekemään omia sarjakuvia näyttelyn innoittamana. 

LOTTAMUSEO (Rantatie 39)
Su 13.11. klo 11–17
Museon päänäyttely Lotan tarina – Vaadi aina enin itseltäsi on elämykselli-
nen ja koskettava näyttely, jonka lähtökohtana ovat lottien henkilökohtaiset 
kokemukset. 

TUUSULAN AUTOMUSEO 
(Tuusulan Autotalo, ovi 3, Huoltotie 1)
La 12.11. ja su 13.11. klo 11–17 

ILMATORJUNTAMUSEO (Klaavolantie 2)
Su 13.11. klo 11–17
Sota-aikaa käsittelevässä näyttelyssä 
Tulikasteesta torjuntavoittoihin tutustutaan 
sota-ajan tapahtumiin ja arkeen niin 
sotatantereilla kuin kotirintamallakin 
ilmatorjunnan historian kautta. 

ISÄN KANSSA UIMAAN!

Isät ja lapset uimaan
Su 13.11. klo 14–17
Tuusulan uimahalli kutsuu isät lapsineen uimaan maksutta!
(Rykmentintie 1, Hyrylä) 



Syysskidin järjestää Tuusulan kulttuuripalvelut / lastenkulttuuri. 
p. 040 314 3435. Muutokset ohjelmistossa mahdollisia. 

Lisätietoja: www.tuusula.fi/lastenkulttuuri ja www.facebook.com/tuusulankulttuuri

Syysskidi tehdään yhdessä!

Syysskidi tehdään yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. 
Menossa mukana ovat tänä vuonna yhdessä Tuusulan kulttuuritoimen 
kanssa Halosenniemi, Taiteilijakoti Erkkola, Lottamuseo, Ilmatorjunta-
museo, Tuusulan automuseo, Tuusulan uimahalli, MLL Etelä-Tuusula ja 
MLL Jokela sekä ammattitaiteilijoita eri puolilta Suomea.   

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma

Tuusulassa on otettu käyttöön perusopetuksen kulttuurikasvatussuunni-
telma syksyllä 2016. Suunnitelma mahdollistaa sen, että kaikki koulut ja 
luokat pystyvät hyödyntämään Tuusulan laajaa kulttuuritarjontaa, taide-
aarteita ja kulttuuriperintöä. Suunnitelma tukee lasten ja nuorten kult-
tuurista yleissivistystä sekä kulttuuri- ja kotiseutuidentiteetin muodostu-
mista. Osana Syysskidiä kaikki Tuusulan 2.-luokkalaiset pääsevät 
osallistumaan tanssipajaan omalla koulullaan. 

Lue lisää: www.tuusula.fi/kulttuurikasvatussuunnitelma


