
Hyppää mukaan mistä vain – tai kerää koko setti! 

Kulttuuriyhdistys Kuvion Taidetalo liikkeessä -hanke järjestää koulujen 
talvilomaviikolle luovaa puuhaa koko perheelle. Lasten ja nuorten 
taideleirejä on tarjolla kaikissa viidessä jäsenkunnassamme. Kaikki 

lomaviikolle tekemistä kaipaavat ovat tervetulleita mukaan! 

Talvilomailijoille on tarjolla luovaa toimintaa teatterilavan säihkeestä viipperäpajan 
ihastuttavaan askarteluun – ja kaikkea siltä väliltä.  

 
Kahden viikon aikana harjoitellaan klovneriaa ja naamioteatteria, kajautellaan äänissä 

laululeirillä, kirjoitetaan ja piirretään outoja maailmoja, rakennetaan 
miniatyyrimaailmoja ja kuvataan niitä Polaroid-kameroilla, tuunaillaan 

kierrätystaidetta ja rakennetaan viipperöitä – sekä kaiken kukkuraksi opetellaan 
taikomaan! Mitä muuta voi talvilomalta enää toivoa? 

 
Leireille voi osallistua kaikista kunnista, joten puuhaa riittää varmasti koko viikolle. 

Valitse suosikkisi tai osallistu kaikkiin! 

Tervetuloa taiteilemaan! 

TALVILOMAVIIKKO 8: Ypäjä (17.–21.2.) 
TALVILOMAVIIKKO 9: (24.2.–28.2.) 

Forssa, Tammela, Jokioinen ja Humppila  

PSST! Muistathan ilmoittautua! 

Ilmoittaudu talvilomaleireille Kuvion nettisivuilla www.kuvio.org 

Ilmoittautuminen avautuu helmikuun alussa. Kuvio järjestää jokaisen leirin yhteydessä 
leiriläisille lounasruokailun ja välipalan. Osallistumismaksu on ensimmäiseltä alaikäiseltä 

leiriläiseltä 15,- € ja seuraavilta 10,- €/hlö. Huoltajat pääsevät lapsen mukana maksutta, mutta 
ruokailut huoltajilla ovat omakustanteisia. 

__________________________________________________________________________________ 



Talvilomaviikon taideleirit 
Ypäjällä viikolla 8 (17.–21.2.) 

Maanantai 17.2. 

Klovneriaa ja naamioteatteria! 

Paikka: Kartanon koulun sali, Varsanojantie 97, Ypäjä 
Aika: klo 9:30–15:30 
Kenelle: noin yläkouluikäisille 

Ohjaaja: Jonna Wikström 

Teatteriammattilainen Jonna Wikström ohjaa nuorille suunnatun teatterileirin, jossa 
perehdytään mielenkiintoiseen naamioteatteriin sekä klovneriaan. Leirin pääpaino on fyysisessä 
teatterissa, jolloin kieli ja teksti eivät ole pääosassa. 

Leiri sopii niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin harrastajille. Tavoitteena on leikkisän rento ja 
keskittynyt tunnelma, jonka avulla rohkaistutaan kokeilemaan ihan uusia juttuja tai kirkastamaan 
jo opittua. Pyritään hahmottamaan jokaisen omaa kehoa, koordinaatiota ja ominaista tapaa 
liikkua. Improvisaation avulla pyritään saamaan mielikuvitus käyttöön ja luottamaan siihen, että 
jokaisessa tilanteessa ja henkilössä on jo olemassa ratkaisun siemen. Kurssilla käydään perusteita 
klovneriasta ja naamioteatterista, joita liitetään myös opiskeluun. Työpajassa tehdään omia 
esityskokeita ja demonstraatioita.  

Jokainen osallistuja saa olla esityksen tekijänä, materiaalin tuottajana, suunnittelijana ja 
esiintyjänä. Tule harjoittelemaan teatterityön eri puolia ja luontevaa esiintymistä turvallisesti 
naamion takana!  
 

Perjantai 21.2. 

Viipperätyöpaja 

Paikka: Kartanon koulun sali, Varsanojantie 97, Ypäjä 
Aika: klo 10–15:00 
Kenelle: koko perheelle 

Ohjaaja: Reika Vesala 

Tule tekemään itsellesi oma, nostalginen viipperä – muistathan nuo ihanat tuulihyrrät?  

Viipperäpajaa ohjaa taiteilija Reika Vesala, ja materiaalina viipperöihin käytetään kaikenlaisia 
kierrätys- ja paperimateriaaleja. Viipperän voi tehdä vaikka erilaisista papereista, maitopurkeista, 
muovipulloista, kovetetuista kankaista jne. Kesällä niitä voisi valmistaa vaikka puun lehdistä.  

Malleja on useampia, joten voit tehdä työpajalla itsellesi vaikka monta erilaista viipperää! 



Forssa, Tammela, Jokioinen ja Humppila 
viikolla 9 (24.–28.2.) 

Maanantai 24.2. 

Miniatyyrimaailmoja ja Polaroid-kuvia – unelmien taiteilupäivä 
Jokioisilla 

Paikka: Paanan koulun kuvataideluokka, Asemakuja 1, Jokioinen 
Aika: klo 10–16:00 
Kenelle: koko perheelle 

Ohjaaja: Mirjami Rajamäki, Taidelaboratorio 

Millaisessa paikassa haluaisit asua? Entä millaisessa kodissa? 

Suunnittele ja rakenna viihtyisä mini-asuinympäristö mullasta, hiekasta jne., jonne voit 
suunnitella ja rakentaa unelmiesi asunnon eri materiaaleja apuna käyttäen.  

Voit halutessasi suunnitella talon myös sisältä. 

Maisemat ikuistetaan Polaroid-kameralla. Minimaiseman asumuksineen voi myös viedä kotiin. 

Taidepaja tarjoaa kurkkauksen maisemasuunnittelun, arkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun 
maailmoihin sekä tutustuttaa pikakameralla kuvaamiseen.  

Paja tuo iloa, oivalluksia, virkistymistä ja inspiroivaa yhdessä tekemistä lämpimässä ja 
turvallisessa ympäristössä lapsi- ja perhetyön ammattilaisen ohjauksessa. 

Maanantai 24.2. 

Outoja näkyjä – sanataidetta ja mystisiä kuvia 
Humppilassa 

Paikka: Kauppakeskus Humppilan Lasi, Lasitehtaantie 5, Humppila 
Aika: klo 10–15:00 
Kenelle: n. 11–15-vuotiaille 

Ohjaaja: Tiina Poutanen 

Runoilija ja kuvataiteilija Tiina Poutanen ohjaa mielikuvituksellisen leirin, jolla arki ja tavalliset 
asiat muuttuvat oudoiksi ja erikoisiksi. Leirillä keksitään uusia maailmoja ja olentoja, nähdään 
maailma erilaisin silmin ja kuvataan mystisiä ideoita sekä sanoin että kuvin. Näe maailma uusin 
silmin! 

Leiri soveltuu n. 11–15-vuotiaille, eikä erityisiä osaamisvaatimuksia ole. Riittää, että omaa 
vähän mielikuvitusta ja on valmis heittäytymään uudenlaisiin asioihin. Turvallisella leirillä on 
hauskaa keksiä seikkailuita ja maailmoja. Rajana on vain oma mielikuvitus!  

Leiriltä mukaasi saat itse keksimäsi maailmat, kuvat ja tarinat.  



 

Tiistai 25.2. 

Ääniä ja inspistä – laululeirillä kajahtaa! 
Jokioisilla 

Paikka: Paanan koulu, Asemakuja 1, Jokioinen 
Aika: klo 10–15:00 
Kenelle: 10–16-vuotiaille 

Ohjaaja: Merikerttu Mutala 

Musiikkiteatteriohjaaja Merikerttu Mutala ohjaa innostavan laululeirin, jossa ryhmäydytään 
kivojen ihmisten kanssa, lauletaan helppoja kuorolauluja sekä tämän päivän pop-kappaleita 
moniäänisesti. Tämä on hieno tilaisuus kokeilla äänissä laulamista!  

Leiri on kaikille 10–16-vuotiaille avoin ja mukaan tarvitaan vesipullo, mukavat vaatteet sekä 
innostunut mieli. Toimimme ryhmässä, joten yksinlaulua ei tarvitse jännittää.  

Hyppää mukaan iloisen musiikin päivään! 

 

 

Keskiviikko 26.2. 

Ääniä ja inspistä – laululeirillä kajahtaa! 
Forssassa 

Paikka: Lounais-Hämeen musiikkiopisto, Wahreninkatu 11 A, Forssa (2. kerroksen kuorosali)  
Aika: klo 10–15:00 
Kenelle: 10–16-vuotiaille 

Ohjaaja: Merikerttu Mutala 

Musiikkiteatteriohjaaja Merikerttu Mutala ohjaa innostavan laululeirin, jossa ryhmäydytään 
kivojen ihmisten kanssa, lauletaan helppoja kuorolauluja sekä tämän päivän pop-kappaleita 
moniäänisesti. Tämä on hieno tilaisuus kokeilla äänissä laulamista!  

Leiri on kaikille 10–16-vuotiaille avoin ja mukaan tarvitaan vesipullo, mukavat vaatteet sekä 
innostunut mieli. Toimimme ryhmässä, joten yksinlaulua ei tarvitse jännittää.  

Hyppää mukaan iloisen musiikin päivään! 

 

 

 



 

Keskiviikko 26.2. 

Taikurikurssi Tammelassa 

Paikka: Manttaalin nuorisotila, Forssantie 136, Tammela 
Aika: 10-15:00 
Kenelle: noin alakouluikäisille 

Ohjaaja: Jari Reponen  

Taikuri Jarin taikurikurssilla opetellaan hauskoja taikatemppuja, perehdytään taikurin rooliin ja 
tehdään erilaisia esiintymistaidon harjoituksia. Kurssin kesto on 5 tuntia. Kurssi on suunnattu 
alakoululaisille. Oppilaat saavat taikavälineet omakseen kurssin päätteeksi. 

Kurssin ohjaajana toimii Taikuri Jari Reponen, joka on vieraillut useita kertoja Forssan seudulla 
kurssien merkeissä. 

 

Torstai 27.2. 

Klovneriaa ja naamioteatteria! 
Tammelassa 

Paikka: Manttaalin nuorisotila, Forssantie 136, Tammela 
Aika: klo 9:30–15:30 
Kenelle: noin yläkouluikäisille 

Ohjaaja: Jonna Wikström 

Teatteriammattilainen Jonna Wikström ohjaa nuorille suunnatun teatterileirin, jossa 
perehdytään mielenkiintoiseen naamioteatteriin sekä klovneriaan. Leirin pääpaino on fyysisessä 
teatterissa, jolloin kieli ja teksti eivät ole pääosassa. 

Leiri sopii niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin harrastajille. Tavoitteena on leikkisän rento ja 
keskittynyt tunnelma, jonka avulla rohkaistutaan kokeilemaan ihan uusia juttuja tai kirkastamaan 
jo opittua. Pyritään hahmottamaan jokaisen omaa kehoa, koordinaatiota ja ominaista tapaa 
liikkua. Improvisaation avulla pyritään saamaan mielikuvitus käyttöön ja luottamaan siihen, että 
jokaisessa tilanteessa ja henkilössä on jo olemassa ratkaisun siemen. Kurssilla käydään perusteita 
klovneriasta ja naamioteatterista, joita liitetään myös opiskeluun. Työpajassa tehdään omia 
esityskokeita ja demonstraatioita.  

Jokainen osallistuja saa olla esityksen tekijänä, materiaalin tuottajana, suunnittelijana ja 
esiintyjänä. Tule harjoittelemaan teatterityön eri puolia ja luontevaa esiintymistä turvallisesti 
naamion takana!  

 

 



Perjantai 28.2. 

Outoja näkyjä – sanataidetta ja mystisiä kuvia 
Forssassa 

Paikka: Forssan Kuvataidekoulu, Wahrenink. 11 A, Forssa (käynti : Wahrenink. 13) 
Aika: klo 10–15:00 
Kenelle: n. 11–15-vuotiaille 

Ohjaaja: Tiina Poutanen 

Runoilija ja kuvataiteilija Tiina Poutanen ohjaa mielikuvituksellisen leirin, jolla arki ja tavalliset 
asiat muuttuvat oudoiksi ja erikoisiksi. Leirillä keksitään uusia maailmoja ja olentoja, nähdään 
maailma erilaisin silmin ja kuvataan mystisiä ideoita sekä sanoin että kuvin. Näe maailma uusin 
silmin! 

Leiri soveltuu n. 11–15-vuotiaille, eikä erityisiä osaamisvaatimuksia ole. Riittää, että omaa 
vähän mielikuvitusta ja on valmis heittäytymään uudenlaisiin asioihin. Turvallisella leirillä on 
hauskaa keksiä seikkailuita ja maailmoja. Rajana on vain oma mielikuvitus!  

Leiriltä mukaasi saat itse keksimäsi maailmat, kuvat ja tarinat.  

 

Perjantai 28.2. 

Kierrätystaidetta ja viipperäpaja! 
Humppilassa 

Paikka: Kauppakeskus Humppilan Lasi, Lasitehtaantie 5, Humppila 
Aika: klo 10–15:00 
Kenelle: koko perheelle 

Ohjaajat: Sari Kivimäki ja Reika Vesala 

Sari Kivimäki ohjaa ihanaa kierrätystaidepajaa, jossa voit taiteilla oman näkemyksesi 
maailmasta tekstiileistä, aikakauslehdistä ja muista kierrätysmateriaaleista. Valmiita 
kierrätystaideteoksia esitellään leirin jälkeen Humppilan kirjaston näyttelytilassa – taiteilijoiden 
luvalla tietenkin.  

Kierrätystaidepajan yhteydessä voit tehdä itsellesi myös oman, nostalgisen viipperän – 
muistathan nuo ihanat tuulihyrrät? 

Viipperäpajaa ohjaa taiteilija Reika Vesala, ja materiaalina viipperöihin käytetään kaikenlaisia 
kierrätys- ja paperimateriaaleja. Viipperän voi tehdä vaikka erilaisista papereista, maitopurkeista, 
muovipulloista, kovetetuista kankaista jne. Kesällä niitä voisi valmistaa vaikka puun lehdistä.  

Malleja on useampia, joten voit tehdä työpajalla itsellesi vaikka monta erilaista viipperää! 


