
Värikylpy info 
 

Turvallisuus 

Lapsi on aina värikylpyryhmässä ollessaan vanhempiensa vastuulla, Teatteri Hevosenkenkä ei ole 
vakuuttanut ryhmäläisiä. Lapsi ja vanhempi osallistuvat aina taidetyöskentelyyn yhdessä. 

- Kun saavut paikalle, huomioithan sen, että tilaan pääsee vasta 10 min ennen värikylvyn alkua.   
- Tällä hetkellä meillä on käytössä vain yksi peseytymispaikka, joten kannattaa varautua myös 

kosteuspyyhkeillä ja peseytyä vasta kotona.   
- Ethän osallistu värikylpyyn, jos sinulla tai samassa taloudessa olevalla on flunssan oireita tai 

flunssaa.  

 

Materiaalit 

Työpajoissa käytetään turvalliseksi havaittuja materiaaleja ja elintarvikkeita. Vaikka osa materiaaleista 

maistuukin herkulliselta ei tarkoitus ole niiden syöminen.  

Allergiat 

Allergioista ja yliherkkyyksistä on ilmoitettava värikylpyohjaajalle ilmoittautumisen yhteydessä. Jos 

yliherkkyyksiä ilmenee, ota välittömästi yhteyttä neuvolaan tai lääkäriin. Tutut aineet voivat myös aiheuttaa 
allergisen reaktion. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös aikuisen allergiat, koska aikuinen 

osallistuu taidetyöskentelyyn lapsen kanssa.  

Valokuvaaminen 

Valokuvaaminen ja videointi on sallittua, mutta niin ettei se häiritse muita ryhmäläisiä. Kuvauslupa on myös 

pyydettävä, jos kuvassa näkyy oman lapsen lisäksi muita. Kunnioitathan sitä, ettei kaikki halua tulla 

kuvattaviksi. Matkapuhelimet on myös pidettävä äänettömällä workshopin ajan.  

Vaunut, rattaat ja parkkipaikka 

Teatteri Hevosenkengän parkkipaikka on maksuton. Vaunuja ja rattaita ei voi tuoda Tusculum 

Hevosenkenkään sisälle, mutta teatteri rakennuksen edessä on katos, johon vaunut ja rattaat voi jättää. 

lapsen vaatetus  

Taidetyöskentelyn ajan lapsen kädet ja jalat pidetään paljaana. Vaatetukseksi käy esimerkiksi body, t-paita 
ja vaippa. Tilassa on lattialämmitys.  

Mukaan kannattaa ottaa pyyhe peseytymistä varten. Vanhemman kannattaa myös pukeutua 
sotkunkestäväksi. 

Peseytyminen ja taidetyöskentelytila 

Värikylvyn jälkeen peseytyminen tapahtuu wc- tilassa, jossa on myös hoitopöytä ja potta. Huolehdithan 
lapsen vaipan aina vaipparoskikseen.  

Taidetilassa ei hygienia syistä voi ruokailla. Imetys on aina sallittua! 

Taidetyöskentely tilaan ei voi tulla ulkokengillä.  

 

 



Taideteokset 

Säilytämme värikylvyssä tehdyt työt ryhmän ajan ja viimeisellä kerralla ne saa mukaansa. Workshopissa 
tehdyt taideteokset saa heti mukaansa. 

Muuta huomioitavaa 

Lapsen vireystilaan vaikuttaa toki ruoka ja päiväunet. Syönyt ja levännyt lapsi jaksaa paremmin. Toki 

vireystila vaihtelee vauvoilla ja taaperoilla paljon, joten jokaisella kerralla ei tarvitse välttämättä osallistua 
vaan voi katsella ja oleilla.  

Suosittelemme myös kosteusvoiteen levittämistä iholle, ennen taidetyöskentelyä niin väriaineet eivät 

tarraa kiinni ihoon.  

Maksu 

Työpajat ja ryhmät voi maksaa paikanpäällä. Meillä käy pankkikortti, käteinen tai mobile pay. 

Tapaamispaikka ja osoite 

Teatteri Hevosenkengän uudisrakennus Tusculum, 

Joka sijaitsee Teatterin päärakennuksen takana. Osoite on Juhannusmäki 2, 02200 Espoo. 
 
Toivon kaikille nautinnollisia hetkiä luovan ja yhteisen taidetoiminnan parissa. 

Sanna Hallén 
Ryhmätaideterapeutti, vauvojenvärikylpy ohjaaja. 

p. 040-7018750. sanna.hallen@hevosenkenka.fi 


