Tausta ja periaatteet
Vauvojen värikylpy™ on Porin lastenkulttuurikeskuksessa kehitetty vauvaperheille suunnattu työpaja. Työpajan toiminta perustuu Värikylpy-metodiin™, jonka keskeiset toimintaperiaatteet ovat värien moniaistinen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys, vuorovaikutuksellinen työskentely, hetkessä oleminen ja toimijalähtöisyys.
Vauvojen värikylpy -toimintamallin lähtökohdat ja tavoitteet:
* vuorovaikutuksellinen toiminta aikuisen ja lapsen välillä
* perheiden taide- ja kulttuuriharrastusten tukeminen ja niihin
innostaminen
* visuaalinen ilottelu ja visuaaliseen leikkiin innostaminen
Juuri nyt! Työskentelyssä keskitytään hetkeen ja hetkessä pysähtymiseen.
Hetkeen rauhoittuminen mahdollistaa havaitsemisen ja aistimisen, kuuntelemisen ja ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen. Pienet asiat pääsevät
paremmin esille niiden äärelle pysähdyttäessä. Lopputulos ei ole oleellinen,
vaan päähuomio on tekemisessä ja hetkestä nauttimisessa.
Antaa mennä! Työskentely värien kanssa ja kautta kannustaa vauvaa rohkeaan,
ennakkoluulottomaan ja uteliaaseen kokeiluun, maailman tutkimiseen ja haltuunottoon.
Toiminta tutustuttaa eri aistit huomioiden värien maailmaan. Metodi tukee vauvan kokonaisvaltaista, aistihavaintoja ja –kokemuksia yhdistelevää kokemistapaa sekä kannustaa ja virittää aikuisia moniaistisen kokemistavan äärelle.
Oikeus olla! Toimijalähtöinen työskentely pohjaa positiiviseen suhtautumiseen yksilöllisyyteen. Osallistujalla
on oikeus osallistua toimintaan omana itsenään muun muassa yksilöllisen kehityksen ja hetken mukaisesti.
Osallistujalla on itsemääräämisoikeus ohjaajan tarjoamien materiaalien suhteen. Osallistuja voi keskittyä
itseään kiinnostaviin materiaaleihin haluamallaan tavalla.

Käytännön asioita
Turvallisuus Pienen vauvan ollessa kyseessä ei turvallisuusseikkoja voi kyllin korostaa. Vastuu käytettävistä
materiaaleista ja vauvan kaiken kattavasta turvallisuudesta on aina aikuisella – sekä vauvan vanhemmilla,
että Vauvojen värikylpy -ohjaajalla.
Materiaalit 6-24kk Kaikki työpajoissa käytetyt materiaalit ovat turvalliseksi todettuja ja maistelukelpoisia.
Kyse ei ole ruokailusta, mutta vauva tunnustelee kaikkea käsien ja kokonaisvaltaisen ihokosketuksen lisäksi
kasvoillaan ja suullaan.
2-3v. Elintarvikkeiden lisäksi pajoissa käytetään syömäkelvottomia, mutta myrkyttömiä maalausaineksia.

Allergiat Kaikista lapsen ja vanhemman ruoka-aineallergioista on ilmoitettava
ohjaajalle ennen pajojen alkua. Vanhemman kosketusallergiat tulee ilmoittaa,
koska materiaaleihin koskemista on mahdoton pajan aikana välttää. Vauvalla
allerginen reaktio voi syntyä tutuistakin materiaaleista. Jos epäilet allergista
reaktiota pajan jälkeen, ota yhteyttä neuvolaan tai lääkäriin.
Valokuvaaminen Toimintaan keskittymisen ja lasten turvallisuuden takia
valokuvaaminen ja videoiminen työpajojen aikana ei ole toivottavaa.
Erillisestä valokuvaushetkestä voidaan sopia kurssin alettua.
Matkapuhelimet Puhelimet on pidettävä työpajan ajan äänettöminä, eikä
puhelimessa jutella pajan aikana.
Pukeutuminen ja peseytyminen Pukeutumisessa tulee huomioida työskentelyn sotkuisuus. Kaikki tahrat eivät
välttämättä lähde normaalissa pesussa, joten älä pue lastasi parhaimpaan juhlavaatteeseen. Pukeutuminen ei
saa myöskään haitata työskentelyä, joten varustautukaa mukavilla vaatteilla, joissa on helppo liikkua. Lasten
jalat ja kädet pidetään työpajassa paljaana. Huomioi myös oma vaatetuksesi ja sen sopivuus työpajatoimintaan.
Jokaisella lapsella tulee olla mukanaan pyyhe peseytymistä varten ja vaihtovaatteet. Pesu- ja wc-tilat löytyvät
työpajatilan läheisyydestä.
Väri irtoaa ihosta helpommin, kun lapsi rasvataan ennen pajoja (esim. kotona). Huomioi, ettei iho jää kuitenkaan rasvasta liukkaaksi.
Työpajan kesto Saavuthan paikalle ajoissa, niin pääsette alusta lähtien mukaan. Työpajat kestävät 60 min,
joka sisältää myös pesu- ja riisumis-pukemisajat. Pajan aikana voi pitää pienen hengähdystauon materiaalien
tutkimisesta, jos siltä tuntuu. Työpajan lopetus tapahtuu joustavasti ja lapsilähtöisesti. Työskentely lopetetaan
työpaja-ajan puitteissa osallistujalle sopivalla hetkellä. Rytmi on eri lapsilla erilainen ja voi vaihdella kertakohtaisesti.
Työpajojen dokumentointi ja kuvienkäyttöoikeus Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE dokumentoi toimintaansa koulutus-, tiedotus-, arkistointi- ja markkinointikäyttöön. Työpajassa on mahdollisesti mukana kuvaaja, joka kuvaa
toimintaa. Kuvausluvat kerätään ennen kuvaamista.
Vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa Ikäryhmälle on tyypillistä tutustua myös vierustoveriin ja tämän materiaaleihin. Teemme välillä myös yhteisiä teoksia. Pääpaino on kuitenkin lapsen ja vanhemman keskinäisessä
vuorovaikutuksessa.
Sisarukset Vauvan tai taaperon mukana voi tulla myös yksi alle kouluikäinen sisarus maalailemaan. Sisaruksesta ja tämän mahdollisista allergioista tulee ilmoittaa ohjaajalle ilmoittautumisen yhteydessä.
Muut aikuiset Molemmat vanhemmat tai toisen vanhemman mukana tuleva isovanhempi, sukulainen, ystävä
tai kummi on erittäin tervetulleita mukaan värikylpyilyyn.
Teokset Pajoissa syntyneet teokset saa viimeisellä kerralla kotiin. Mahdollisista näyttelyistä tiedotetaan asian
tullessa ajankohtaiseksi.
Työpajaohjaaja Ohjaaja on suorittanut syksyllä 2011 virallisen Vauvojen värikylpy -koulutuksen Porin lastenkulttuurikeskuksessa ja omaa reilusti työkokemusta ja koulutusta taidekasvatuksen saralta.

Kurssit
Värien matematiikkaa Neljän kerran kursseilla työskennellään aiempien vuosien aikana kehitetyn mallin
mukaisesti. Jokaisella kerralla on oma teemaväri, johon tutustutaan virittäytyen ja tutkien. Kurssin aikana
käydään läpi pää- ja välivärit sekä musta ja valkoinen. Työpajoissa pyritään rauhalliseen yhdessäolemiseen
ja pienelle vauvalle sopivasti virikkeitä tarjoavaan toimintaan.
Värien fysiikkaa Neljän kerran kurssilla toimitaan aiempien vuosien aikana kehitetyn mallin mukaisesti.
Jokaisella kerralla on oma teemaväri, johon tutustutaan virittäytyen ja tutkien. Kurssin aikana käydään läpi
pää- ja välivärit sekä musta ja valkoinen. Maalailun lisäksi otetaan mukaan ikäkauden tarpeita ja taitoja
tyydyttävää lisätoimintaa esim. edelliseen ikäryhmään nähden hieman fyysisempää alkuvirittäytymistä sekä
maalausvälineitä.
Värikylvyt Koukkuniemen vanhainkodissa ja Pispan palvelukeskuksessa Kolmen kerran kurssin jokaisella
kerralla on omat teemavärit, joihon tutustutaan virittäytyen ja tutkien. Kurssin aikana käydään läpi pää- ja
välivärit. Työpajoissa pyritään rauhalliseen yhdessäolemiseen ja pienelle vauvalle sopivasti virikkeitä tarjoavaan toimintaan sekä ikäpolvien kohtaamiseen.

Kurssien maksaminen
Maksut suoritetaan kurssin aikana käteisellä tai kortilla Vapriikin infopisteeseen. Koukkuniemen ja Pispan
kurssit ovat maksuttomia.

Lämpimästi tervetuloa sukellukselle värien elämykselliseen maailmaan
vauvanne kanssa!
Värikylpyilyä kanssanne odottaen,
Janina Ahlfors
Vauvojen värikylpy -ohjaaja, ohjaava museolehtori
puh. 0400 376 580, sähköposti janina.ahlfors@tampere.fi
Lisätietoja Vauvojen värikylpy -metodista: www.varikylpy.fi
Lisätietoja Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEsta: www.tampere.fi/taite
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