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Jotta lapsi pysyy toiminnan keskipisteenä, on aikuisten 
keskityttävä työpajan ajan lapseen ja noudatettaviin 
sääntöihin. Keskinäinen seurustelu on myös aiheellista 
ajoittaa pääsääntöisesti ennen ja jälkeen työpajojen. 
Työpajakerrat aloitetaan yhdessä ryhmänä, työskentelyn 
jatkuminen ja päättäminen joustavat lapsikohtaisesti.

Vakuutukset
Porin kaupunki ei vakuuta työpajoihin osallistuvia. 
Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan työpajoissa, 
museotiloissa ja muissa vierailukohteissa.

Materiaalit
Työpajoissa käytetään turvalliseksi todettuja materiaaleja, 
myös elintarvikkeita. Tarkoitus ei kuitenkaan ole niiden 
syöminen. Huomioi, että työskentelyssä käytettävät 
maalausaineet, muut materiaalit ja lattialle roiskunut vesi 
voivat olla todella liukkaita.

Allergiat
Kaikista lapsen allergioista ja yliherkkyystaipumuksista 
tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä. Jos epäilet 
allergista reaktiota työpajojen jälkeen, ota heti yhteyttä 
neuvolaan tai lääkäriin sekä ilmoita työpajaohjaajalle. 
Allerginen reaktio voi syntyä myös tutuista aineista. 

Näyttelytilat ja teokset
Taideteoksiin koskeminen on yleensä kielletty.  
Teokset voivat olla hauraita tai väärin kohdeltuina jopa 
vaarallisia. Näyttelytiloissa ei saa riehua.

Valokuvaaminen ja matkapuhelimet
Valokuvaaminen ja videoiminen työpajojen aikana on 
sallittu vain silloin, kun mukana on toinen aikuinen. 
Matkapuhelimet pidetään työpajassa äänettöminä, eikä 
puhelimessa puhuta työpajan aikana.

Työpajojen dokumentointi ja kuvienkäyttöoikeus
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää dokumentoi 
Vauvojen värikylpy® -toimintaansa koulutus, tiedotus, 
arkistointi ja näyttelykäyttöön. Työpajoissa voi välillä 
vierailla toimittajia ja opiskelijoita.

Kuvaus- ja teosten käyttölupa hyväksytään 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Pukeutuminen ja muu varustautuminen 
Lasten kädet ja jalat pidetään työpajoissa paljaana. 
Maalausvaatteeksi lapselle sopii mm. body, haalari, tai 
t-paita ja vaippa. Mukaan pyyhe peseytymistä varten!
Vanhemmalle sotkun kestävä vaatetus / vaihtovaatteet.

Vaunut ja rattaat
Lastenkulttuurikeskus Kruunupään aulassa on osoitettu 
näille paikka Vaunuparkki-kyltein.

Eväät ja hygienia
Työpajatilassa ei ruokailla hygienia- ja turvallisuussyistä.  
Aulatilassa on asiakaskeittiö. Imetys on aina sallittu.
Peseytyminen tapahtuu vauvojen pesupisteellä. 

Sisarusten mukanaolo
Alle kouluikäiset sisarukset voivat osallistua työpajaan, 
jolloin he saavat työskentelymateriaalit. Työpajasta 
veloitetaan sisarusmaksu.

Kouluikäiset sisarukset voivat tulla työpajaan 
aikuisen tavoin: heille ei jaeta materiaaleja eikä peritä 
sisarusmaksua.

Ipanavärikylpy-työpajaan ei oteta osallistujaksi alle 
2-vuotiaita sisaruksia työpajan pidemmän keston ja 
siellä käytettävien materiaalien vuoksi. Pienet sisarukset 
ovat kuitenkin tervetulleita seuraamaan työpajan 
kulkua, jos mukana on toinen aikuinen.

Vanhempien tulee kertoa isommille sisaruksille pienten 
osallistujien huomioimisesta. 

Teokset
Kuivuneet maalaukset jaetaan perheille 
viikkotyöpajakauden lopussa.

Värikylpylauantai- ja Värikylpykesäperjantai-työpajojen 
teokset noudetaan Kruunupåän aulan teoskaapista 
arkisin virka-aikaan. Noutamattomia teoksia ei 
varastoida.
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Hyvin levännyt ja syönyt vauva jaksaa innostua 
parhaiten työpajan tarjoamista virikkeistä.

Vauvojen koko, ikä ja tempperamentti vaikuttavat 
heidän osallistumiseensa ja jaksamiseen työpajassa.
Päivän kulku ja fyysinen vointi vaikuttavat lapsen 
työskentelyyn.

Suhtaudu kaikkiin annettuihin materiaaleihin 
työskentelyvälineinä ja tutki niitä yhdessä lapsen 
kanssa.

Jos vauva syö tarjottavat materiaalit, voit pyytää 
ohjaajaa antamaan seuraavalla kerralla vähemmän, 
siirrä osa selän taa tai jätä kokonaan käyttämättä. 

Vauva tutkii maailmaa suun kautta. Monet lapset 
harrastavat maailman maistelemista vielä vauvaiän 
jälkeenkin.

Vauvan ei aina tarvitse tehdä, vaan hän voi myös 
katsella, seurata tai oleilla.  

Levitä kosteusvoidetta lapsen iholle ennen työpajaan. 
Näin väriaineet eivät tarraa kiinni ihoon.

Kokeile näyttelykierroksella rintareppua tai tutki 
vapaasti lapsen kanssa näyttelytilaa.

Lapsen lähtiessä liikkeelle uusi taito, tila ja muut 
osallistujat voivat olla kiinnostavampia kuin paikallaan 
maalaaminen tai ohjattu toiminta.

Toisen osallistujan teoksen maalaaminen ja muiden 
alueille meneminen kuuluvat asiaan.

Vauvojen värikylpy® tarjoaa mahdollisuuden yhdessä 
tekemisen tapahtumaan, jossa vauva on keskipisteenä. 

VINKKEJÄ POHDITTAVAKSI

Vauvojen värikylpy® on Porin 
lastenkulttuurikeskuksen (nyk. 
Kruunupään) johtaja Päivi Setälän yhdessä 
työpajaohjaajien kanssa kehittämä. 
Lastenkulttuurikeskuksen kautta Vauvojen 
värikylpy -toiminta on levinnyt Suomessa 
ja kansainvälisesti.

Työpajoja ohjaa lastenkulttuurikeskuksen 
Vauvojen värikylpy® -ohjaajakoulutuksen 
käynyt henkilö, jolla on tarkoitukseen 
sopiva ammatillinen pohjakoulutus.

Porin lastenkulttuurikeskus (nyk. 
Kruunupää) aloitti Vauvojen värikylpy 
-työpajat vuonna 2003 yhteistyössä Porin 
taidemuseon kanssa.
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