
Lastenkultt uurin superviikot
18.4.–29.4.2016

 Nummen kirjasto
 Töykkälänkatu 22
ma 18.4. – pe 29.4. Manillan kuvataidekoulun oppilaiden töiden näytt ely 
ma 18.4. klo 18.00 Lastenkultt uurin superviikkojen ja Manillan kuvataidekoulun näytt elyn avajaiset
- Turun Suzukikoulun Soiti nkarusellilaiset esiintyvät
to 21.4. klo 9.30 Liikkeellinen satutyöpaja eskarilaisille.
Lapsille suunnatussa Liikkuvat-työpajassa luodaan yhdessä satutarinaa sekä liikutaan ja seikkaillaan tarinassa. 
Ohjaajana on tanssitaiteilija Satu Hakamäki, Länti nen tanssin aluekeskus.
 Runosmäen kirjasto 
 Piiparinpolku 19
ma 18.4.– pe 29.4. Manillan kuvataidekoulun oppilaiden töiden näytt ely 
ti  19.4. klo 9.30 Liikkeellinen satutuokio eskarilaisille
Ohjaajana on tanssitaiteilija Satu Hakamäki, Länti nen tanssin aluekeskus.
 Pansion kirjasto
 Pernonti e 29
ti  19.4. klo 9 Nukketeatt eriesitys Kasper
Nukketeatt eri Piironginlaati kko
 Varissuon kirjasto
 Nisse Kavon katu 3
ke 20.4. klo 9 Nukketeatt eriesitys Kasper
Nukketeatt eri Piironginlaati kko
 Skanssin Monitori  
 Skanssinkatu 10
ke 20.4. klo 14.30 Nukketeatt eriesitys 9 kultapäistä prinssiä 
Nukketeatt eri Piironginlaati kko
 Vasaramäen kirjasto
 Lehmusti e 7b
to 21.4. klo 9 Nukketeatt eriesitys 9 kultapäistä prinssiä
Nukketeatt eri Piironginlaati kko
 Maarian kirjasto
 Arkeologinkatu 5
pe 22.4. klo 9 Nukketeatt eriesitys Kasper
Nukketeatt eri Piironginlaati kko
 Hirvensalon kirjasto
 Wäinö Aaltosen kouluti e 1-5
pe 22.4. klo 12 Nukketeatt eriesitys Kasper
Nukketeatt eri Piironginlaati kko
 Pääkirjaston lastenosasto Saaga
 Linnankatu 2
ma 4.4. – la 30.4. Seikkailupuiston vauvojen värikylpytöiden näytt ely
to 21.4. klo 12–16 Juhlimme lukuviikkoa lukemalla ääneen lastenkirjallisuutt a satuteltassa 
pe 22.4. Kirjalliset naamiaiset Saagassa! Henkilökunta pukeutuu kirjallisiksi hahmoiksi ja toivott aa kaikki asiakkaat tervetulleiksi 
naamiaisiin. Voit pukeutua suosikkihahmoksesi!
 • klo 12–17 Satutalon lukuteltassa luetaan ääneen lastenkirjallisuutt a 
la 23.4. klo 13 Nukketeatt eriesitys 9 kultapäistä prinssiä
Nukketeatt eri Piironginlaati kko
ke 27.4. 
• klo 10 Masumuskari odott aville äideille
• klo 11 Viidakon äänet taaperomuskari
• klo 18 Atschii, Atschii Prosit! -vauvateatt eriesitys
to 28.4. klo 10–16 KYLPYPÄIVÄ! Perheen pienimmille pehmoeläinkylpyjä 
pe 29. 4. klo 9.15 Valoa varpaissa - loruhetki vauvoille
• klo 10–16 KYLPYPÄIVÄ! Perheen pienimmille pehmoeläinkylpyjä
 Wäinö Aaltosen museo
 Itäinen Rantakatu 38
Varaslähtö vauvaviikkoon - Vauvaopastukset Wäinö Aaltosen museossa
ke 20.4. klo 10.30 ja 13.30
to 21.4. klo 13.30
Näytt elykierroksella tutustutaan nykytaiteeseen vauvojen ehdoilla eri materiaaleihin kosketellen, ääniä kuunnellen sekä valoa 
ja värejä ihmetellen.



Quidning på svenska
tors 21.4 kl. 10.30
 Manillan kuvataidekeskus
 Itäinen Rantakatu 64
ke 20.4. klo 16.00–18.30 Musiikkimaalaus-työpaja
Maalaa musiikin mukana! Turun Suzukikoulun ja Manillan kuvataidekeskuksen yhteinen työpaja.
 Turun Nuori Teatt eri
 Ursininkatu 4
ma 25.4. klo 15 ja 17 Avoimet ovet, tule ja tutustu Nuoren teatt erin taiteen perusopetuksen toimintaan. 
Osoite Ursininkatu 4, ei ennakkoilmoitt autumista. 
Lastenkultt uurin superviikkojen tarjous
ke 20.4. klo 18 ja su 24.4. klo 17 Onnelin ja Annelin esitykset tarjoushintaan 8€ kappale
• Tarjouslipun saa taikasanalla ”Lastenkultt uurin superviikot”
 Turun Suzukikoulu
 Pitkäpellonkatu 2
ti  19.4. klo 17.30–18.00 Laulusuzukia lapsille
Laulusuzukin avoin tunti  4-6-vuoti aille lapsille vanhempineen. Tunnilla tutustutaan laulusuzukiin sekä
lauletaan ja liikutaan musiikin tahdissa. 
ti  19.4. klo 18.00 Pianisti en ja laulusuzukilaisten konsertti  
to 21.4. klo 18.00 Soitetaan kitaraa! Ota oma kitara mukaan, niin pääset mukaan soitt amaan!
pe 22.4. klo 9.30 ja klo 10.30 Musiikkisatu Sibelius-etanasta 
Satu sopii parhaiten yli 3-vuoti aille. Kesto 30 min.
pe 23.4. klo 16.00–17.30 Piirrä ja väritä musiikkia! Suzukikoulun ja Manillan kuvataidekoulun yhteinen musiikin ja kuvataiteen 
avoin työpaja 3-vuoti aista alkaen. Pienimmät vanhempien opastuksella. 
• klo 15.00–16.00 työpaja eskarilaisille,  
ilmoitt autuminen sähköposti tse: sini.lavastre@turunsuzukikoulu.fi 
ti  26.4. klo 16.15–16.45 Laulusuzukin avoin tunti  vauvoille ja vanhemmille. Tunnilla lorutellaan, leikitään, liikutaan ja ti etenkin 
lauletaan. 
 Aboa Vetus & Ars Nova
 Itäinen Rantakatu 4-6
ke 20.4. 13.00 – 15.00 avoin työpaja Factory-ti lassa
to 21.4. klo 16.00 Kirjailijatapaaminen Aboa Vetuksen Kaivoaukiolla. Mervi Heikkilä lukee ott eita uudesta kirjastaan Tuonella 
kulkijat sekä vastaa yleisön kysymyksiin. Nuortenkirjassa seikkaillaan Turussa ja Aboa Vetuksen raunioalue on tapahtumissa 
tärkeässä osassa.
ti  26.4. klo 17.00 Turun Suzukikoulun oppilaiden konsertti   Aula Cafessa
ke 27.4. klo 11.00 – 14.00 avoin työpaja Factory-ti lassa. Myös museon näytt elyissä riitt ää tekemistä perheen pienimmillekin! Alle 
7-vuoti aat pääsevät aina ilmaiseksi museoon.
 Forum Marinum
 Linnankatu 72
23.4. Lasten lauantai Forum Marinumissa
Forum Marinumin ihka ensimmäisessä Lasten lauantaissa liikutaan meriaiheisessa tarinassa ja kurkitaan suljett ujen ovien taakse.
• klo 11.00 meriaiheinen liikkeellinen tarinahetki. Lapsille suunnatussa Liikkuvat-työpajassa luodaan yhdessä tarinaa sekä liikutaan 
ja seikkaillaan tarinassa. Ikäsuositus 6-9-vuoti aat, nuoremmat aikuisen seurassa. 
Ohjaaja:  tanssitaiteilija Annasti ina Saastamoinen, Länti nen tanssin aluekeskus.
• klo 12.00 ja kello 13.00 Lasten ja isien museoseikkailu suljett ujen ovien taakse. Isät, vaarit tai vaikka kummisedät pääsevät 
lasten kanssa seikkailemaan. Museossa rakennetaan uutt a päänäytt elyä ja kierros vie keskelle näytt elyn rakentamisen salaisia 
vaiheita. Opastuksen kesto noin puoli tunti a. 
Molemmille kierroksille mukaan mahtuu 30 ensimmäistä, paikkoja ei varata etukäteen. 
Työpaja ja opastukset ovat osallistujille maksutt omia. Forum Marinumin näytt elyihin on normaalit pääsymaksut. 
 Taitokeskus Juselius
 Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry, Uudenmaankatu 1
20.4. -13.5. Lasten käsityökoulun kevätnäytt ely Taitokeskus Juseliuksen Aulagalleriassa. 
Avoinna: ma, ke 9 - 18, ti , to ja pe 9 - 17
ma 25.4. klo 15 - 19 tehdään sukkakeppihevosia avoimessa pajassa.  Voit ott aa mukaan oman käytetyn, puhtaan villasukan! 
 • klo 17 Avoimet ovet Taito-käsityökoulun oppitunnille. Tule tutustumaan käsityökoulutoimintaan!
 ti  26.4. klo 10 -12. Taaperoiden huovutushetki. Vesi voi roiskua, joten ota vaihtovaatt eet mukaan!
 Kuralan Kylämäki
 Jaaninti e 45
ti  19.4. ja 26.4. klo 13–17.30 Taitoti istai – teatt erin taikaa -teemalla!
ke 20.4. klo 14 Sukkakeppihevostyöpaja, järj. Taitokeskus Juselius
23.- 24.4. klo 12–16 Kuralan Kylämäen Teemaviikonloppu - Pientä nikkarointi a
 Perhekeskus Marakatti  
 Sepänkatu 3
ma 18.4. ja 25.4. klo 10–15 Vauvakahvila 



ti  19.4. ja 26.4. sekä to 21.4. ja 28.4. klo 9-15 Perhekahvila
pe 22.4. ja 29.4. klo 9-12 Perhekahvila 
ma 18.4. klo 14–16.30 Kansainvälinen perhekahvila 
to 28.4. klo 17–19 Iltaperhekahvila
 Turun taidemuseo
 Aurakatu 26
Eläimellistä menoa -lastenopastukset
to 28.4. ja pe 29.4. klo 10 
Opastuskierroksella tutkitaan Turun taidemuseon eläinaiheisia taideteoksia aisti t kissamaisen valppaina. Kierroksella 
tutustutaan taiteeseen toiminnan ja leikin avulla. Halutessasi voit ott aa oman pehmoeläimesi mukaan museokäynnille! 
3-6-vuoti aille. Opastusmaksu: 2 euroa, sisäänpääsy ilmainen.
Ilmoitt autuminen: info@turuntaidemuseo.fi  / 02-2627100 (max. 15 lasta/ryhmä)
 Seikkailupuisto
 Kupitt aankatu 2
ke 20.4. Teatt erimuskari  
• klo 9.30 Vauvat 0-12 kk
• klo 10.30 Taaperot 1-2,5 v
• klo 11.30 Naperot 2,5-6 v
Teatt erimuskari on lasten ja aikuisten yhteinen toimintahetki, jossa yhdessä tekemisellä, leikillä sekä lauletulla, soitetulla ja 
kuunnellulla musiikilla on merkitt ävä rooli. Kesto: 30 – 45 min.
to 21.4. klo 10 Pikku Prinssi. SirkusUnioni ja Seikkailupuiston teatt eri. Lastenteatt eriesitys yli 3-vuoti aille
liput 5 € / hlö
pe 22.4. Pienet sirkustähdet
• klo 9.30 Vauvat 4-12 kk
• klo 10.30 Taaperot 1-2,5 v
• klo 11.30 Naperot 2,5-6 v
kesto: 30–45 min. Ohjaus: SirkusUnioni
su 24.4. klo 10–17 Seikkailupuiston syntymäpäivägaala
Tervetuloa Seikkiksen syntt äreille! Estradin tähti nä loistavat Seikkailupuiston harrastekerholaiset.Maksuton!

25.4.–29.4. Vauvaviikko - vauvojen ja taaperoiden kultt uuriviikko (0-3-vuoti aille)

ma 25.4. Vauvaviikko Seikkailupuistossa
• klo 10 Laulumatka mummolaan - vauvamuskari
• klo 11 Vauvaimpro
• klo 13–15 Drop-in Babygraffi  ti 
ti  26.4. Vauvaviikko Seikkailupuistossa
• klo 9.30 – 11 Vauvojen värikylpy
• klo 10 Eläintarhassa musisoidaan - taaperomuskari
• klo 13 Laulusuzukin avoin tunti  vauvoille ja vanhemmille
• klo 15–17 Nonstop Perhesirkus
ke 27.4. Vauvaviikko Seikkailupuistossa
• klo 10 Tanssitan vauvaa – tanssillista liikunta
• klo 13 Rimjam (på svenska)
• klo 14–16 Nonstop äiti enpäivälahjatyöpaja
ke 27.4. Vauvaviikko pääkirjastossa
• klo 10 Masumuskari odott aville äideille
• klo 11 Viidakon äänet taaperomuskari
• klo 18 Atschii, Atschii Prosit –vauvateatt eriesitys
to 28.4. Vauvaviikko Seikkailupuistossa
• klo 10 Atschii, Atschii Prosit! vauvateatt eriesitys
• klo 13 Sirkuksessa musisoidaan – perhemuskari
• klo 14 Rimjam (på svenska)
to 28.4. Vauvaviikko pääkirjastossa
• klo 10–16 Kylpypäivä. Pulahda pehmoeläinkylpyyn!
pe 29.4. Vauvaviikko pääkirjastossa
• klo 9.15 Valoa varpaissa – loruhetki vauvoille
• klo 10–16 Kylpypäivä. Pulahda pehmoeläinkylpyyn!
pe 29.4. Vauvaviikko Seikkailupuistossa
• klo 10–14  Leikkivallankumous 
Ulkoleikkejä, saippuakuplia ja mikä parasta Seikkiksen grillipiste on auki! Omat grillieväät mukaan! Kahvitarjoilu vanhemmille!
• klo 10.30–11.30 BabyAgility - Lasten liikunnan ihmemaa yli yksi-vuoti aille Kupitt aan urheiluhallissa
• klo 14–15 Vauvojen vappubileet discomeiningillä

 Lisäti etoja:
 leena.hiltunen@turku.fi  
 htt p://kalenteri.turku.fi /events/calendar 
 (asiasanat: lastenkultt uurin superviikot ja vauvaviikko)


