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Lasten ja nuorten kulttuuritalo Villa Arttu



TERVETULOA 
VILLA ARTUN NÄYTTELYIHIN 
JA TAPAHTUMIIN 
Ryhmille on tarjolla työpajoja ja toiminnallisia 
näyttelykäyntejä, perheille ja muille kävijöille 
avoimia aamupäiviä, tapahtumapäivät ja 
Vauvojen värikylvyt. 

NÄYTTELYT

Vielä ehtii!

Pimeetä 
Oppilastöiden näyttely
22.11.2021 - 21.1.2022
Villa Artun galleria
Kuvataidekoulun oppilastöiden näyttelyssä 
pimeyttä tutkitaan sekä valon puutteena että 
vertauskuvallisena käsitteenä ja sitä lähes-
tytään ja käsitellään useasta näkökulmasta 
moninaisin kuva- ja sanataiteen tekniikoin. 

Metsänpeitto 
1.2. - 25.3.
Villa Artun galleria
Vierailijat pääsevät käymään metsänpeitossa, 
haltioiden ja maahisten salaisessa maailmas-
sa. Metsästä löytyy ikiaikainen maailmanpuu, 
suo ja metsälampi. Karhuvanhuksen luolassa 
pilkahtaa yötaivas, nuotio lämmittää ja öinen 
pöllö huhuilee hiljaisesti. Näyttelyn tuotanto: 
Lastenkulttuurikeskus Rulla. 

VILLA ARTTU



Metsiä ja metsien väkeä
1.2.–3.6.
Villa Artun käytävägalleria
Eri-ikäisten ja -maalaisten lasten ja nuorten 
tekemissä teoksissa näkyvät metsän monet merki-
tykset ja käyttötarkoitukset, metsän asukkaat ja 
metsiin liitetyt tarinat. Teokset on koottu Lasten 
ja nuorten taidekeskuksen kansainvälisestä lasten 
ja nuorten taiteen arkistosta.

Kuvataidekoulun oppilaiden lopputyö-
näyttely 
5. - 22.4.
Villa Artun galleria
Kuvataidekoulusta valmistuvien oppilaiden 
näyttelyssä on esillä lopputöitä ja niihin liittyviä 
portfolioita.

KÄSILLÄ taitoa - iloa - muotoa 
3.5.-3.6.
Villa Artun galleria
Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen näyt-
telyssä on esillä lasten, nuorten ja aikuisten 
lukuvuoden aikana tekemiä oppilastöitä. Näyt-
telyn teemoja ovat hyväntekeväisyys sekä oman 
harrastuksen arvostus, laadun arvostaminen ja 
eettinen ajattelu. 

TYÖPAJAT JA VIERAILUT RYHMILLE 

Artun kuviksen pimeet pajat
Pimeetä-näyttelyn työpajassa tehdään musta 
laatikko, joka päällystetään pimeyteen ja valoon 
liittyvillä ajatuksilla sanallisen ja kuvallisen ilmai-
sun keinoin. Laatikoista kootaan installaatio, joka 
jää osaksi näyttelyä. Työt voi hakea Villa Artusta 
25.1. lähtien.
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Kohderyhmät: Yläkoulujen ja lukioiden oppilaat
Ajankohta: 10.1.- 21.1. ma-pe klo 8.30-9.30 ja 
10-11 tai sopimuksen mukaan
Kesto: 60 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Toiminnalliset kierrokset  
Metsänpeitto-näyttelyssä

Ennen näyttelyvierailua Villa Artussa suosittelem-
me katsomaan Metsänpeitto – virtuaalikierros 
Lastenkulttuurikeskus Rullassa -videon. Videon 
kesto on n. 20 min. Video löytyy YouTubesta 
osoitteesta  
www.youtube.com/watch?v=9_yT8QVRswU

Tapion lahja
Toiminnallisella kierroksella Metsänpeitto- 
näyttelyssä tehdään lahja metsän kuningas 
Tapiolle.

Kohderyhmät: 3. lk. alkaen
Ajankohta: 1.2.-24.3. ma-to (ei vko 8) klo 8:45-
12:15 välillä
Kesto: 90 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Aarrekätkö
Toiminnallisella kierroksella Metsänpeitto- 
näyttelyssä valmistetaan metsän salainen aarre.
 
Kohderyhmät: kaikki yli 3 -vuotiaat
Ajankohta: 1.2.-24.3. ma-to (ei vko 8) klo 8:45-
12:15 välillä
Kesto: 90 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

VILLA ARTTU
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Sananjalkoja 
Toiminnallisella kierroksella Metsänpeitto- 
näyttelyssä sanataiteillaan metsän loitsuja ja 
juurevia loruja. 

Kohderyhmät: kaikenikäiset
Ajankohta: 1.2.-24.3. ti-to (ei vko 8) klo 8:45-
12:15 välillä
Kesto: 90 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Haltioiden poluilla
Tutustutaan oppaan johdolla elämykselliseen 
Metsänpeitto-näyttelyyn. 

Kohderyhmät: kaikenikäiset
Ajankohta: 1.2.-24.3. ma-to (ei vko 8) klo 8:45-
12:15 välillä
Kesto: 45 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Katso tarkemmat kuvaukset toiminnallisista näyt-
telykierroksista ja niihin liittyvistä ennakkotehtä-
vistä sekä työpajavinkkejä tehtäväksi kierroksen 
jälkeen Villa Artun verkkosivuilta,  
www.villaarttu.fi.

Lapsiryhmä Metsänpeitto -näyttelyssä. Kuva Teemu 
Keskinen.



PERHEILLE JA LAPSIRYHMILLE 

Satutunnit
Satutunnilla sukelletaan Metsänpeitto-näyttelyn 
salaiseen maailmaan. Metsän siimeksessä luetaan 
satuja ja loruja, jotka käsittelevät myyttistä suo-
malaista metsää, kansantaruja, metsän eläimiä, 
sekä ihmisen suhdetta luontoon.

Kohderyhmät: kaikenikäiset, max. 20 lasta / satu-
tunti.
Ajankohta: perjantaisin 4.2., 11.2., 18.2. ja  
4.3. klo 9:00-9:45 ja 10:15-11:00
Kesto: 30-45 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Avoimien ovien aamut lapsiperheille
Metsänpeitto-näyttely on avoinna lapsiperheille. 
Näyttelyyn voi tulla tutustumaan oman aikatau-
lun mukaan. Ei ennakkoilmoittautumista.

Ajankohta: tiistai-aamupäivisin 8.2., 15.2. ja 
1.3. klo 8:45-12. 
Hinta: maksuton
Villa Artussa on mahdollista syödä omia eväitä. 
Huom! Näyttelyssä voi olla samaan aikaan myös 
muita vierailijoita. Tule paikalle vain terveenä. 
Käytäthän maskia ja pidäthän huolta turvaväleis-
tä. 
Lisätietoja: p. 050 467 8308

Värikylpyjä vauvoille ja taaperoille
Vauvat ja taaperot tutustuvat moniaistisesti 
värien ja materiaalien maailmaan yhdessä tutun 
aikuisen kanssa. Ohjaajana toimii Nina  
Laaksonen.

Kohderyhmät: vauvat 4-12 kk ja taaperot 1-2 v.
Ajankohta: perjantaisin 11.3., 18.3. ja  25.3. 
Vauvat klo 9:30-10:15, taaperot klo 11-11:45.
Kesto: 45 min.
Hinta: 40 € kolmen kerran kokonaisuus
Ilmoittautumiset: nina.salomaa@artcentre.fi
Lisätietoja värikylvyistä: www.värikylpy.fi ja  
www.villaarttu.fi/lapsille-ja-perheille/varikylvyt/
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VILLA ARTTU

VILLA ARTUN TAPAHTUMAT

Koko perheen tapahtumapäivä
la 12.2. klo 10-14
Tapahtumassa on seikkailullisia opastuksia Met-
sänpeitto-näyttelyssä, satuhetkiä, työpajoja ja 
musiikkiesityksiä. Tarkentuva ohjelma:  
www.villaarttu.fi

Lastenkulttuurin juhlaviikko
Lastenkulttuurin juhlaviikolla 9.-15.5. ja Lasten-
kulttuuripäivänä 15.5 haastetaan yhteisöjä ja 
yksityisiä ihmisiä nostamaan esille lasten luomaa 
kulttuuria. Seuraa tiedotusta Villa Artun Face-
bookissa ja Instagramissa sekä www.villaarttu.fi. 

Yhden päivän juttu
to 26.5.
Villa Artun toimijat osallistuvat perinteiseen 
Hyvinkään taiteiden päivään järjestämällä 
työpajoja. Myös Taito käsityö- ja muotoilukoulu 
Etelä-Suomen näyttely on avoinna yleisölle.

KOKEILEVAA TOIMINTAA

Yhdessä-työpajat
Oletko järjestön, harrastusryhmän, päiväkodin, 
koulun tai kerhon ohjaaja? Ilmoita ryhmäsi ikään 
katsomatta mukaan Yhdessä-työpajat -toimin-
taan. Työpaja tarjoaa erilaisille ryhmille kohtaa-
mispaikan taiteen ja luovan toiminnan äärellä. 
Tärkeintä on yhteinen moniammatillinen suunnit-
telu ja toisilta oppiminen. Työpajat järjestetään 
Villa Artussa.
Lisätietoja Yhdessä-pajoista:  
www.villaarttu.fi/ryhmille/yhdessa-pajat/ ja 
nina.laaksonen@artcentre.fi, p.0400 955 353



Lasten ja nuorten kulttuuritalo VILLA ARTTU
Villatehdas,Kankurinkatu 4-6, ovi B11,  
05800 Hyvinkää

Näyttelyt avoinna ma-to klo 12-19, pe klo 
12-15.
Ryhmät varaavat näyttelykäynnin ennakkoon. 
Vierailut mahdollisia myös aamupäivisin.
Näyttelyihin on vapaa pääsy. 
Varaukset: p. 050 467 8308.

Seuraamme vallitsevaa koronatilannetta 
tarkasti. Muutokset ohjelmatietoihin mahdol-
lisia.

Päivitetty ohjelma ja ajankohtaiset tiedot: 
www.villaarttu.fi

Villa Arttu on myös somessa:


