
Teatteria, nukketeatteria, konsertteja, näyttelyitä  
Lasten oma kulttuuriviikko

3.–11.11.2018 
Syysskidi TUUSULASSA



3.–11.11.2018 SYYSSKIDI TUUSULASSA   
Tuusulan oma lastenkulttuuriviikko tuo jälleen esityksiä ja toimintaa eri puolille 
kuntaa. Elämyksiä ja oivalluksia koetaan Hyrylässä, Riihikalliossa, Kellokoskella ja 
Jokelassa.

Lastenkulttuuriviikkoja vietetään kaksi kertaa vuodessa; maaliskuussa Skidiviik-
koa ja marraskuussa Syysskidiä. Lastenkulttuuriviikkojen tarkoituksena on tuoda 
kiertävien ammattiteattereiden- ja muusikoiden esityksiä ja työpajoja Tuusulaan; 
lähelle lapsiperheitä, päiväkoteja ja kouluja. 

Katsothan lipunvaraustiedot kunkin tapahtuman kohdalta. Arkiaamuesityksiin on 
vapaa pääsy, mutta paikat on varattava ennakkoon. Ilmoittautumislinkit aukeavat 
15.10. klo 9.00 osoitteessa www.tuusula.fi/syysskidi. Esitykset varataan yleensä 
viimeistä paikkaa myöten, joten peruthan varauksesi ajoissa, jotta vapautat pai-
kan sitä jonottavalle!

Syysskidi tehdään yhdessä!
Syysskidi tehdään yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Menossa mukana ovat 
tänä vuonna yhdessä Tuusulan kulttuuritoimen kanssa Tuusulan kirjastot, Tuusu-
lan museo: Klaavolan talo, Halosenniemi ja Erkkola, Ilmatorjuntamuseo, Tuusulan 
Uimahalli, Tuusulan seurakunta, Tuusulan kuvataidekoulu, MLL Etelä-Tuusula ja 
MLL Jokela sekä ammattitaiteilijoita eri puolilta Suomea.   

OHJELMAA ARKIAAMUIHIN 

Teatteri VanhaJuko: YstävienSPORTTIpäivä 
Ma 5.11. klo 9.00 ja 10.15 
Rihasali, Pellavamäentie 5, Riihikallio

 
Ikäsuositus 3–6-vuotiaat. Kesto n. 35 min. 
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon ma 15.10. 
klo 09.00 alkaen osoitteessa www.tuusula.fi/syysskidi

”Elo on hauskaa, kun yhdessä sporttaa!”

Musiikkipitoisessa lastennäytelmässä käsitellään 
ajankohtaista aihetta, pelaamista, ja seikkaillaan 
liikunnallisten harrastusten parissa. Vauhtia piisaa, 
eikä kommelluksiltakaan vältytä. Kaksi esityksen 
karvaturria, kissa Mari ja koira Lari, ovat näyttelijät 
Maria Nissi ja Minja Koski, ohjaus on Suvi Halisen.

  Kuva Antti Sepponen 



Lauran satuaarre: 
Jälki lumessa   
Ti 6.11. klo 9.00 ja 10.15
Rihasali, Pellavamäentie 5, Riihikallio

Ikäsuositus 3–6-vuotiaat. Kesto n. 35 min. 
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon ma 15.10. 
klo 09.00 alkaen osoitteessa www.tuusula.fi/syysskidi

Sammalmetsän kansa nauttii talven rauhasta. Erää-
nä päivänä Malva maahinen huomaa lumessa ou-
dot jäljet. Mihin seikkailuun tämä arvoitus Malvan 
tällä kertaa johdattaa? Otetaanko yhdessä selvää?

”Pakkasukko paukuttaa, lumikeijut tanssiin saa.
Onko se totta vai tarinaa?
Pakkasukko rytmillään, järvet, purot jäädyttää.
Kaunis valkeus peittää maan 
vaan kenen jäljet lumivaippaan saa?”

 
Nukketeatteri Ofelia: 
Tuuliin tähystäjä   
Ke 7.11. klo 09.00 ja 10.15
Tuusulan pääkirjasto, Satuhuone Laura, 
Autoasemankatu 2

Ikäsuositus yli 3-vuotiaille. Kesto n. 30 min. 
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon 
ma 15.10. klo 09.00 alkaen osoitteessa 
www.tuusula.fi/syysskidi

Näytelmä kertoo kaupungissa asuvasta 
originellista miehestä, joka tutkii tuulia. 
Tuuliin tähystäjä viihtyy parhaiten matemaattisten 
kaavioiden ja maailmankaikkeu den mysteerien pa-
rissa selvittääkseen tuulten salaisuuden, sillä tuuliin 
tähystäjä etsii kuumeisesti omaa tuultaan. Kun tuu-
liin tähystäjä lähtee leikkimään tuulien kanssa, koko 
kaupungin elämä menee sekaisin. Hassuja ja hulluja 
asioita tapahtuu.

Pohjautuu Kaarina Helakisan 
saman nimiseen kirjaan. 

Kuva Laura Tuhkanen

Kuva Nina Haiko



Teatteri IlmiÖ: Muovipussimeri  
Ke 7.11. klo 9.00 ja 10.15  
Kellokosken koulu, Patruuna, Koulutie 7

Ikäsuositus 3–8-vuotiaat. Kesto n. 30 min. 
Vapaa pääsy.  
Ennakkoilmoittautumiset ma 15.10. klo 09.00 
alkaen osoitteessa www.tuusula.fi/syysskidi

Muovipussimeri on kokemuksellinen esitys me-
restä, muovista ja meren eläimistä. Esitys vie 
katsojan merenrannalle, hiekan ja meren silot-
tamien kivien äärelle tuntemaan ja kuulemaan, 
mitä merelle tänään kuuluu.

Ohjaus Minna Savin. Visuaalinen suunnittelu Johannes Saljas. Esiintyjä Minna Savin. 

Mikko Perkoila & Vinkulelu: 
Prinsessa ja Viisauden portti - satukonsertti
To 8.11. klo 09.00 ja 10.15 
Jokela-talo, Keskustie 20   

Ikäsuositus 3–6-vuotiaat. Kesto n. 40 min. 
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon ma 15.10. klo 09.00 alkaen osoitteessa 
www.tuusula.fi/syysskidi

Huumorilla höystetty, läpilaulettu ja 
-soitettu musiikkitarina, joka kehottaa 
meitä pitämään itsestämme ja toisis-
tamme juuri sellaisina kuin olemme. 
Ei ole väliä, miltä näytät tai mitä har-
rastat. Ihmisellä on hyvä olla haaveita, 
kunhan niitä toteuttaessaan ei vahin-
goita muita. Tarinan on kirjoittanut ja 
säveltänyt pitkän linjan lastenmusiikin 
tekijä Mikko Perkoila. Esiintyjät: Mikko 
Perkoila (kitara), Mika Seppänen (sel-
lo) ja Rista Tuura (viulu).  
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Teatteri Mukamas: 
Hiirulainen sirkuksessa  
Pe 9.11. klo 09.00 ja 10.15 
Jokela-talo, Keskustie 20 

Ikäsuositus yli 3-vuotiaille. Kesto n. 40 min. 
Vapaa pääsy, varaa paikkasi ennakkoon 
ma 15.10. klo 09.00 alkaen osoitteessa www.tuusula.fi/syysskidi

Hiirulainen joutuu yllättäen sirkukseen, jollaista paikkaa hän ei olisi voinut kuvitella 
olevan olemassakaan. Mitä sirkuksen uinuva tirehtööri tuumaa nähdessään Hiirulai-
sen? Ja mitä tapahtuu kun taikasauva katoaa ja kaikki ei olekaan aivan niin kuin ennen?

Soturikissat Tuusulan kirjastoissa 

Ti 6.11. klo 15−19 Kellokosken kirjasto 
To 8.11. klo 15−19 Jokelan kirjasto 

Supersuositun Soturikissat-kirjassarjan teemapäivää vietetään non-stop-ohjelmal-
la mm. askarrellen naamioita, mittelemällä tietovisassa ja tutustumalla Soturikis-
sojen maailmaan.

VIIKONLOPPUNA KOKO PERHEELLE
Karkki ja Kepponen -lastentapahtuma
La 3.11. klo 14-18 
Jokelan koulukeskus, Jyväkuja 13. Vapaa pääsy.

Jokelan MLL yhteistyössä muiden jokelalaisten toimijoiden kanssa järjestää jo 
perinteeksi muodostuneen koko perheen halloweenhenkisen tapahtuman.

Koko tapahtuman ajan mm. kauhuhuone, valokuvausseinä, kasvomaalaus, 
kahvio sekä poniratsastus pihalla. Tapahtuman aikana lisäksi satutuokioita sekä 
esityksiä. Paikalla myös tuote-esittelijöitä ja myyjiä. Lisätiedot ja tarkempaa 
ohjelmaa tapahtumasta mll.jokela.fi sekä MLL Jokelan facebook-sivut. 
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TEKEMISTÄ ISÄNPÄIVÄVIIKONLOPPUNA
LAUANTAI 10.11.

Seurakunnan liikkuva perhekerho 
La 10.11. klo klo 9.30−12
Seurakuntakeskuksen pihalla, Rykmentintie 34

Isänpäivän kunniaksi ohjelmassa leikkimielistä kisaamista ja makkaran grillausta.
Ruokailun hinta aikuiset ja kouluikäiset 2€, pienet syövät ilmaiseksi.
Lisätiedot Liikkuvien perhekerhojen ohjelmasta löydät Tuusulan seurakunta Lap-
set ja perheet-Facebook-sivulta aina perhekerhoviikolla. 

Linnateatteri: Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä 
La 10.11. klo 15.00
Hyökkälän koulu, auditorio, Kirkkotie 11, Tuusula

Ikäsuositus yli 3-vuotiaille. Kesto n. 45 min. 
Tapahtuman järjestää MLL Etelä-Tuusula. Kahvio aukeaa puoli tuntia ennen esitystä. 
Lisätiedot ja liput: etela-tuusula.mll.fi Huom. lippuja ei myydä ovella, ainoastaan 
ennakkoon MLL:n verkkosivuilla.

Mauri Kunnaksen ikisuosikki Herra Hakkarainen 
osallistuu unissaan arpajaisiin ja voittaa matkan 
maailman ympäri. Koska peräkammaripojan äiti 
ei pääse matkaan, aukeaa Masa Marsullekin 
mahdollisuus tutustua maailman seitsemään 
ihmeeseen. Parivaljakko käy Egyptin pyrami-
deilla, Italian pastapöydissä, tapaa Intian pyhän 
lehmän ja verryttelee ikämiesnivelet vetreiksi 
kiinalaisella akrobatialla.
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ISÄN TAI ISOISÄN KANSSA MUSEOON!
SUNNUNTAI 11.11.

Vapaa pääsy isille, lapsille, isoisille ja lapsenlapsille isänpäivänä

KLAAVOLAN TALO (Klaavolantie 3) 
Su 11.11. klo 12–16. Vapaa pääsy. 
Non-stop työpajoja. Kivikausi, pronssikausi, rautakausi …pehmokausi

Klaavolan talossa pääsee tutustumaan vauraan uusmaalaisen maalaistalon elä-
mään 1900-luvun alkupuolella. Talon huoneet on sisustettu maailmansotien väli-
sen ajan tyyliin. 

Isänpäivän kunniaksi 
Klaavolan tuvassa on 
mahdollisuus tutus-
tua Tuusulan histo-
riaan silkkipaperiin 
piilotettujen tunnus-
esineiden avulla. Li-
säksi mahdollisuus 
tutustua joukkoon 
vanhoja ja uusvan-
hoja nallekarhuja ja 
muita pehmoleluja, 
jotka ovat saapu-
neet Klaavolaan juh-
listamaan isänpäivää. 

ILMATORJUNTAMUSEO (Klaavolantie 2) 
Su 11.11. klo 11–17. Vapaa pääsy. 
Ilmatorjuntamuseossa on kaksi suurta näyttelyhallia, 1700-luvun alun sotilasvir-
katalo, laaja ulko-alue sekä museokahvila ja -myymälä. 

TUUSULAN UIMAHALLI (Rykmentintie 1) 
Su 11.11. klo 11–17.  
Uimahalli kutsuu isät lapsineen uimaan maksutta isänpäivänä!

Klaavolan talo ja Ilmatorjuntamuseo sijaitsevat 
Klaavolantien molemmin puolin ja kävelymatkan päässä Uimahallilta.



Kyselyt, ihmettelyt ja tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut / lastenkulttuuri
p. 040 314 3435, kulttuuri@tuusula.fi. Muutokset ohjelmistossa mahdollisia.  

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

NÄYTTELYT 

Lasten taidetta Asuntomessuille
23.10.–8.11.2018
Kunnantalon Aulagalleria (Hyryläntie 16), 
Avoinna ma ja pe klo 8.00−16.00, ti−to klo 8.00−18.30. Vapaa pääsy.

Tuusulan kunta ja sähköverkkoyhtiö Caruna järjestivät talvella 2018 tuusulalaisten 
kuvataidekoulujen oppilaille kutsukilpailun, jolla etsittiin ideoita Rykmentinpuiston 
asuntomessualueelle sijoitettavien puistomuuntamoiden julkisivuihin. Kilpailun kolme 
voittanutta teosta toteutetaan Asuntomessuille 2020 ja ne jäävät alueelle. Aulagalleri-
an näyttelyssä nähdään voittajatöiden lisäksi 51 hienoa, innolla ja ilolla työstettyä kil-
pailuun osallistunutta lasten ja nuorten työtä. Kilpailuun osallistui lapsia 4−6-vuotiaista 
vuotiaista nuoriin aikuisiin.

ISÄN TAI ISOISÄN KANSSA MUSEOON!
SUNNUNTAI 11.11.

Vapaa pääsy isille, lapsille, isoisille ja lapsenlapsille isänpäivänä

ERKKOLA (Rantatie 25) 
Su 11.11. klo 12–17. 

Ystävättäret taiteessa ja elämässä 
Näyttelyssä on esillä Martta Wendelinin 
ja hänen taiteilijatoveriensa maalauksia 
– maisemia, muotokuvia ja asetelma-ai-
heita. Yleisöopastus klo 16. 

HALOSENNIEMI (Halosenniementie 4–6)
Su 11.11. klo 12–17. 

Sanoinkuvaamatonta! – WSOY 140 vuotta 
WSOY:n kirjallisuussäätiön kokoelmaan kuu-
luu Suomen merkittävimpien taiteilijoiden 
teoksia 1800-luvun lopulta tähän päivään. 
Yleisöopastus klo 13.

Kuva: Tuusulan ilo, tekijä Ida Sipola, Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu


