
Nouse estradille!
loistefestari etsii nuoria 
tanssinharrastajia.  
Lue lisää sivulta 3. 

VINKIT LAPSILLE JA NUORILLE:
→ HUIKEA HIIHTOLOMA HELSINGISSÄ 
→ KEVÄT TÄYNNÄ FESTIVAALEJA, HARRASTUKSIA JA TOIMINTAA ota 

vapaus 
kokea uutta

Liiku! 
sisällä, ulkona, 
luistimilla, suksilla 
ja simmareilla 
liikuntaviraston 
lukuisissa tapahtumissa.

”Melkein uskoin sen: Että koska olen 
tyttö ja muslimi ja niiden mielestä vielä 
ulkomaalainenkin, niin minun aivoni 
ovat jotenkin huonommat. Melkein.” 
Asfalttienkelit lasten ja nuorten Hurraa!
-teatterifestivaalilla. Lue lisää s. 2.



Tapahtuu keväällä

Nonstop-työpajoja ja talvilomakursseja 
20.–24.2.
VUOTALO, MOSAIIKKITORI 2, VUOTALO.FI
Talvilomaviikolla Vuotalossa on avoimia non- 

stop-työpajoja ja koululaisille maksuttomia 

talvilomakursseja. 

Lue lisää: vuotalo.fi

Vuotalon Talvilomaleffat 
VUOTALO, MOSAIIKKITORI 2, VUOTALO.FI
Laputa – Linna taivaalla ke 22.2. klo 13, Sademet-

sän tarina to 23.2. klo 13 ja Poika ja peto pe 24.2. 

klo 13, vapaa pääsy. 

Lue lisää: vuotalo.fi

Paleface 
TI 28.2. KLO 19, ALK. 15/12 €
STOA, TURUNLINNANTIE 1, STOA.FI
Paleface tunnetaan kantaaottavista rap-lyriikois-

taan ja valtarakenteet kyseenalaistavasta asentees-

taan. Kalevan päivänä Stoan lavalle nouseva ar-

tisti on löytänyt oman paikkansa suomalaisesta 

tarinankerrontaperinteestä.  

Lue lisää: stoa.fi

No Shave No Shame
ESITYKSET 10.–11.3. KLO 18–18.30, VAPAA PÄÄSY
TYÖPAJAT 10.–11.3. KLO 19–20, VAPAA PÄÄSY
CAISA, MIKONKATU 17 C/ VUORIKATU 14
Häpeilemätön ja hulvaton esitys ravistelee pat-

riarkaalisia valtarakenteita ja purkaa naisen suku-

puoleen ja kehoon liittyviä tabuja. Se pohtii muun 

muassa ihokarvojen merkitystä ihmiselle. Teos-

ta ovat inspiroineet karvat, feministit, hiphop, ki-

roiluiltamat, hämmennys ja kansantanssi. Esitys-

ten yhteydessä järjestetään voimautumistyöpajoja! 
Ennakkoilmoittautumisohjeet helmikuussa:  
caisa.fi

Kanneltalon Tubemiitti
LA 8.4. KLO 14–18, VAPAA PÄÄSY
KANNELTALO, KLANEETTITIE 5, KANNELTALO.FI
Kanneltalon Tubemiitissä pääset tapaamaan ko-

timaisia Youtube-tekijöitä sekä kuulemaan hei-

dän matkastaan menestykseen. Seuraa nettisivuja, 

miittiin saapuvat tubetähdet selviävät kevään 2017 

aikana! 

Lue lisää: pulssi.munstadi.fi

Rhymes & Flows III
PE 24.2. KLO 18, VAPAA PÄÄSY
MALMITALO, ALA-MALMIN TORI 1, MALMITALO.FI
TAPAHTUMA ON PERUUNTUNUT! 
PAHOITTELEMME.

Hurraa!-festivaali lapsille ja 

nuorille tarjoaa 18.–26.3. 

koskettavia ja ajankohtai-

sia tarinoita. Teatteri Lilla 

Villanin Asfalttienkelit ker-

too ennakkoluuloista muslimiperheen 

tyttärien tarinan kautta. Ahaa Teatterin 

Apulanta-yhtyeen musiikkiin perustu-

va Katve käsittelee valintoja ja itsensä 

kohtaamista. Ilmatilan Muualla-esityk-

sessä kohtaavat virtuaalinen ja todelli-

nen maailma. 

Festivaali tuo Helsingin, Vantaan ja 

Espoon näyttämöille yli 17 kotimaista 

esitystä yhteensä 90 esityskerralla. Hel-

singissä esityspaikkoina ovat Annantalo, 

Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo.

→ LUE LISÄÄ: HURRAA.ORG

Lasten ja nuorten kult-

tuurikeskus täyttää 

vuosia, ja sitä täy-

tyy juhlia! Juhlien 
vuosi on kuvataiteili-

ja Alexander Reichsteinin ja 
Ad Astra -yhdistyksen näyt-

tely- ja tapahtumakokonai-

suus, joka on esillä Annanta-

lossa 27.1.–7.5.2017. Juhlien 
vuosi ammentaa kulttuurien 

ja kielten runsaudesta ja kut-

suu kaikki mukaan näyttelyyn, 

teatteriesityksiin, työpajoihin ja 

Sunnuntaitreffeille.

→ LUE LISÄÄ: 
ANNANTALO.FI

Paleface
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EasySport-viikko  
Töölön kisahallissa
20.-24.2.
Monipuolista liikuntaa ala-as-

teikäisille lapsille maanantais-

ta perjantaihin klo 11-14. Tarjol-

la on muun muassa sumopai-

nia, akrobatiaa, tanssia, temp-

pujumppaa, erilaisia pallo- ja 

mailapelejä sekä paljon muu-

ta. Keskiviikkona 22.2. menos-

sa mukana laulaja ja sometäh-

ti Benjamin. Lapsilta lysti kus-

tantaa 1,5 euroa/päivä.

Stadin Talvirieha  
Paloheinässä 
KE 22.2.
Maksuton koko perheen lii-

kuntatapahtuma Paloheinän 

ulkoilualueella, hiihtoladuilla ja 

jäähallissa ke 22.2. klo 15.30-

18.30. Tapahtumassa tarjol-

la mm. leikkimielistä hiihtokil-

pailua, luistelua ja lätkää, lumi-

kenkäilyä, Angry Birds sling-

shot -ammuntaa sekä yllä-

tysohjelmaa. Tähtiesiintyjänä 

Kengurumeininki.

Liikuntamyllyn 
FunAction-tapahtuma 
KE 22.2.
Liikuntamyllyssä järjestetään 

maksuton FunAction-tapah-

tuma 13-17-vuotiaille ke 22.2. 

klo 17-20. Kokeile mm. kiipei-

lyä, pallopelejä ja muita vauh-

dikkaita liikuntalajeja! FunAc-

tion-tunnit ympäri Helsin-

kiä jatkuvat lähes normaalisti 

myös talvilomaviikolla, kurkkaa 

lisätiedot osoitteesta  

funactionnuorille.fi.

Vesiliikuntapäivät Itä-
keskuksen ja Pirkkolan 
uimahalleissa
Itäkeskuksen ja Pirkkolan uima-

halleissa vietetään talvilomal-

la vetisiä liikuntapäiviä, joiden 

kookkaana vetonaulana on pä-

heä Wibit Aquatrack. Tämä ve-

siliikuntarata on noin 20 metriä 

pitkä ja leveydeltään pari-kolme 

uimarataa. Aquatrack tarjoaa ta-

sapainoilua, uintia ja kiipeilyä. 

Rata haastaa lapset, nuoret ja 

vanhemmatkin monipuoliseen 

liikuntaan. Itiksessä vesiliikun-

tarata on 20.-21.2. klo 10-15 ja 

Pirkkolassa 23.-24.2. klo 10-15. 

Vesiliikuntapäiviin voi osallis-

tua pelkällä uimahallin sisään-

pääsymaksulla (aik. 5,50e/lap-

set 2,50e/muut 3e).

Liikuntahulinat  
Liikuntamyllyssä 

SU 26.2. KLO 9-10.45 
Aikuisten ja alle 9-vuotiaiden 

lasten yhteinen liikunnallinen 

aamupäivä, jossa saa hyppiä, 

temppuilla, juosta, pelata eri 

maila- ja pallopelejä ja tehdä 

muuta hauskaa yhdessä. Pääl-

le vain sisäliikuntavaatteet ja 

-kengät.

Koko Suomi luistelee  
Helsingissä -tapahtumat
OULUNKYLÄN LIIKUNTA-
PUISTON JÄÄHALLISSA 
LA-SU 18.-19.2. KLO 12-14,
KONTULAN TEKOJÄÄLLÄ  
MA 20.2. KLO 11-13,
BRAHEN TEKOJÄÄLLÄ  
KE 22.2. KLO 12-14
Luistele mun kaa! -osuus lap-

sille ja aikuisille, SkateFit- ja 

SkateBalance -osuudet nuoril-

le ja aikuisille, myös vapaaluis-

telua ja luistelutekniikan oh-

jausta. Tapahtumat ovat mak-

suttomia ja mailattomia.

Uimahallit ja  
kuntosalit
Talvilomalla voi ottaa harp-

pauksen kohti timanttista ke-

säkuntoa Stadin kunto- ja voi-

mailusaleilla, joita on yhteen-

sä 17 ympäri Helsinkiä. Kunto-

saleilla on laadukkaat laitteet, 

eikä voimailusaleilta lopu rau-

ta kesken. Itäkeskuksen, Ja-

komäen ja Pirkkolan uimahal-

lien kuntosaleilla rehkimisen 

jälkeen kelpaa polskia altail-

la ja rentoutua saunoissa. Sta-

din kruununjalokivessä, Yrjön-

kadun uimahallissa, voi naut-

tia rennosta kylpylämäisestä 

tunnelmasta ja monipuolisten 

saunojen löylyistä. Kurkkaa li-

sätietoja hel.fi/liikunta.

Tekojääradat
Luistelijoiden käytössä ovat 

Brahen, Kontulan, Käpylän, 

Oulunkylän tekojääradat, Las-

silan ja Pukinmäen tekojääkau-

kalot sekä Rautatientorin Jää-

puisto. Luonnonjäiden tilanne 

kannattaa kurkata osoitteesta 

ulkoliikunta.fi
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– 5 syytä viettää  
hiihtolomaa Reaktorissa

Reaktori on Suomen suu-
rin hiihtolomatapahtuma 
nuorille Helsingin Mes-
sukeskuksessa keskivii-
kosta perjantaihin 22.–
24. helmikuuta. Poimim-
me viisi vinkkiä runsaasta 
ohjelmatarjonnasta.  

Reaktori tarjoaa hui-

keaa tekemistä ja 

toimintaa yli 13-vuo-

tiaille nuorille pää-

kaupunkiseudun 

hiihtolomaviikolla. Tapahtu-

maan on vapaa pääsy! 

1. KÄY KESÄTYÖKLINIKALLA
Hiihtolomalla on jo aikakin fii-

listellä tulevaa kesää. Tutus-

tu Kesäseteliin ja hanki asi-

antuntevat vinkit kesätyön-

hakuun kesätöiden pop up 

-pisteeltä. 

2. TARTU RODEOHÄRKÄÄ 
SARVISTA
Reaktorissa ei tule tylsää, 

kun hyppäät rodeohärän sel-

kään. Pääset myös testaamaan 

Suomeen rantautunutta Teq-

ball-pallolajia ja monta uutta 

harrastusmahdollisuutta. 

3. LÖYDÄ SISÄINEN 
SUPERVAIKUTTAJASI 
Nuorilla on monta keinoa teh-

dä Helsingistä entistä parem-

pi. Ruudin pisteellä tutus-

tut vaikuttamiseen ja Pelasta-

kaa Lapset -järjestön pisteellä 

pureudut nuorten digitaalisiin 

oikeuksiin. 

4. PISTÄ KANSALLISAARTEET 
UUSIKSI
Reaktorissa pääset katsele-

maan kansallisaarteita uudes-

ta vinkkelistä Suomen kansal-

lismuseon pisteellä. Voit myös 

osallistua Kassandran graffiti-

työpajaan tai taiteilla ryijyn 

IHME-pajan pisteellä.

5. VOI HYVIN 
Hiihtolomalla on hyvä, että 

mieli ja ruumis ovat balanssis-

sa. Kerro mielipiteesi alkoho-

lista Kännikapinalle ja testaa is-

kurepliikkitaitojasi Nuorten Exi-

tin iskureplasimulaattorilla.

Reaktorin järjestävät pää-

kaupunkiseudun nuoriso- ja 

kulttuuritoimet yhdessä nuor-

ten, järjestöjen ja Helsingin 

muiden virastojen kanssa. Ta-

pahtuma on osa Suomi 100 

-juhlavuoden ohjelmaa. 

→ REAKTORI.MUNSTADI.FI 
→ #REAKTORI 
→ #MUNSTADI

Nuori 
tanssinharrastaja, 
tule Loiste-
festareille! 
Tanssi, esiinny ja lois-
ta Loistefestareilla 24.–26. 
maaliskuuta. Uuden koke-
muksen lisäksi tapaat ki-
voja tyyppejä ja saat asi-
antuntevia vinkkejä tule-
vaisuutta varten. 

Loistefestareille voi-

vat osallistua kaikki pää-

kaupunkiseudulla asuvat 

10–20-vuotiaat tanssinharras-

tajat. Tanssilajeina ovat nyky-

tanssi, katutanssi, show- ja  

jazztanssi, kansantanssi ja 

muut etniset tanssilajit sekä 

baletti. Tanssiryhmien ilmoit-

tautuminen jatkuu 27. helmi-

kuuta saakka.

Kyseessä on huippumah-

dollisuus saada kannustavaa 

ja kehittävää palautetta tans-

sin ammattilaisista koostuvalta 

raadilta. Loistefestarin taiteel-

linen johtaja vuonna 2017 on 

koreografi Haza Hajipoori. 
Lisäksi Loistefestareil-

le osallistuminen avaa mah-

dollisuuden edustaa pääkau-

punkiseutua 26.–28. toukokuu-

ta Rovaniemellä järjestettä-

vässä Nuori Kulttuuri MOVES 

-tapahtumassa. 

→ LOISTE.MUNSTADI.FI 
→ #LOISTEFESTARI 
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