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Vauvojen ja ipanoiden värikylvyt Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa 

Tervetuloa viettämään kanssamme riemukkaita tutkimusmatkoja värien, muotojen ja materiaalien 

maailmassa. Värikylvyn lähtökohtana on perheiden taide- ja kulttuuriharrastusten tukeminen. Värikylvyn 

pääteemana on innostaminen visuaaliseen leikkiin vanhemman opastuksella ikään katsomatta. 

Värikylvyssä keskitytään hetkeen ja hetkessä pysähtymiseen. Rauhallisen tekemisen kautta lapsi saa 

nautiskella värien, muotojen, materiaalien ja aistien tarjoamista oivalluksista. Vanhemman rooli on 

kannustaa lastaan rohkeaan, ennakkoluulottomaan ja uteliaaseen kokeiluun, maailman tutkimiseen.  

Allergiat 

Yleisesti voimakkaan allergisoivina tunnettuja materiaaleja, kuten mansikkaa, ei käytetä lainkaan. Maitotuotteet 

eivät myöskään kuulu maalattaviin materiaalien ainesosiin. Osallistuvan lapsen mahdollisista allergioista ei 

välttämättä ole vielä työpajan alkuvaiheessa tietoa, koska monet materiaalit voivat olla täysin uusia tuttavuuksia. 

Allergisia reaktioita tulee tarkkailla samalla tavoin, kuin uusien ruoka-aineiden ja materiaalien kokeilemisen kohdalla 

yleensä ja toimia tapauksen mukaisesti. Allerginen reaktio voi tulla myös tutusta tuotteesta. Mahdolliset allergiat 

ilmoitetaan kansliaan kurssille ilmoittautuessa. 

Liukkaus 

 Maalausmateriaalit ovat lapselle paperilla liukkaita. Liukastelut ja kaatumiset ovat työpajojen suurimmat 

turvallisuusriskit. Useat maalausmateriaalit ovat liukkaita. Paras turva vakaville kaatumisille on vanhemman valpas 

läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen toimintaan lapsen kanssa.  Vanhemman tulee varoa myös omaa 

liukastumistaan. Tästä syystä lapsen kanssa värikylpyyn osallistuva vanhempi ei saa valokuvata tai vastata 

kännykkään pajan aikana. Vanhemmat ovat viime kädessä vastuussaan lapsestaan työpajoissa, kuvataidekoulun 

tiloissa sekä museo- tai muissa värikylpytiloissa. Vastuu lapsen allergisista reaktioista ja allergioiden ilmoittamisesta 

on niin ikään vanhemmalla. 

Hygienia 

Käytettävien materiaalien tuoreuteen ja hygieniaan tulee kiinnittää huomiota. Maalausmateriaalit valmistetaan 

työpajapäivänä. Työpajoissa käytetään aina suomalaisia marjoja.  Myös muiden materiaalien puhtauteen 

kiinnitetään huomiota ja esimerkiksi leikissä käytettävät kankaat ja pallot pidetään tarpeeksi puhtaina vauvan 

suuhun.  

 

Väriaineet 

Tehdasvalmisteisia värejä emme käytä ikäsuositusten vastaisesti.  Vauvat eivät osallistu sisarpajoissa pulloväreillä 

maalaamiseen, kuin korkeintaan pajan loppuvaiheessa, jäljen tuottamiseen jaloilla ennen pesua. 
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Pukeutuminen  

Työskentely on sotkuista, vaatteet saattavat likaantua ja kastua. Varaathan lapselle siis vaatteet, joita ei tarvitse 

varoa sekä vaihtovaatteet. Mukaan voi myös ottaa pyyhkeen peseytymistä varten. 

Eväät ja ruokailu 

Työpajan aikana ruokailua vältetään hygieniasyistä, mutta imetys on sallittu kaikkina aikoina.  

Muut henkilöt pajassa 

Vakuutussyistä pajassa olevat lapset tulee olla kurssille ilmoittautuneita lapsia. Mukaan ei voi tuoda hoitolasta tai 

sairastunutta sisarta. Työpajassa saa kuitenkin olla läsnä aikuisia perheenjäseniä ja muita perheen lähisukulaisia.  

Maksut 

Kurssimaksu laskutetaan opiston kautta. Materiaalit maksetaan ohjaajalle.  

Poissaolot 

Poissaoloista on hyvä ilmoittaa kuvataidekoulun toimistoon. Keskeyttämisestä tai ilmoittautumisen peruuttamisesta 

on myös ilmoitettava välittömästi, värikylvyt ovat hyvin suosittuja joten keskeyttäneen paikka voidaan antaa heti 

jonossa seuraavalle. Peruuttamatta jätetyistä paikoista laskutetaan. 

 

Lisätiedot:  

Marika Tyynismaa-Joukosalmi , Muotoilija AMK 

Koulutettu värikylpyohjaaja (Porin lastenkulttuurikeskus) 

m.tyynismaa-joukosalmi@hotmail.com 

 

Rehtori, Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu 

044-7809526 

 

Nina Finne, Palvelusihteeri, Kokkolan seudun opisto                                                                             

040 8065167  

 

kuvataidekoulun sähköposti: ktk-bks@kokkola.fi 

 


