
VÄRIKYLPYINFO VANHEMMILLE  
Vauvojen värikylpy on vauvaperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Työpajassa 
edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse 
tuotettuun jälkeen. Värikylpy tarjoaa mahdollisuuden vauvan ja aikuisen monenlaiselle 
vuorovaikutukselle.  
 
ALOITUSIKÄ: Vauvan pitää pystyä kannattelemaan hyvin päätään ennen työpajatoiminnan 
aloittamista ja alaikäraja värikylpyyn osallistumiselle on 4 kuukautta. 12–23 kk ikäisten 
kohdalla työpajan ikäryhmä valitaan kauden aloitushetken iän mukaisesti. 
 
TURVALLISUUS: Lapsi on työpajassa ja muualla tiloissa liikuttaessa vanhemman vastuulla. 
Otathan tämän huomioon työpajan aikana siten, että et esimerkiksi valokuvaa lasta pajan 
aikana, paitsi jos lapsen mukana on kaksi aikuista -tai pyydä ohjaajaa avustamaan 
valokuvaamisessa. Värikylpy on ennen kaikkea lapsen ja aikuisen yhteinen taidehetki, joka 
tukee vuorovaikutusta – olethan siis läsnä. 
 
MATERIAALIT JA ALLERGIAT: Työpajoissa käytetään turvalliseksi todettuja materiaaleja, 
myös elintarvikkeita. Eli niitä voi hyvin vauva pistää suuhunsa ja maistella, mutta värikylpy 
ei ole tarkoitettu eväshetkeksi :) vaan vaan tarkoituksena on materiaalien tutkiminen ja 
kokeminen. Yleisiä allergeenejä vältämme, mutta ilmoitathan lapsen allergioista ja 
yliherkkyystaipumuksista vielä erikseen ohjaajalle.  
 
PUKEUTUMINEN JA VARUSTAUTUMINEN: Lasten kädet ja jalat pidetään työpajoissa 
paljaana. Lapselle kannattaa varata vaatteet, jotka saavat sotkeutua, kestävät 
työskentelyn ja omillekin vaatteille on hyvä olla jotain suojaa.. Tila lämmitetään, joten vauvat 
pärjäävät hyvin vaippasillaankin. Vaihtovaatteiden ottaminen kummallekin on hyvä idea. 
Varaa mukaan lapselle myös oma pyyhe peseytymistä varten.  
 
TYÖPAJA KÄYTÄNNÖSSÄ: Värikylpy-työpaja kestää noin 45 minuuttia, joka pitää sisällään 
virittäytymisen, työskentelyn ja lopussa peseytymisen. Työpajassa edetään aina lapsen 
ehdoilla. Työpaja aloitetaan yhdessä, mutta lopetellaan joustavasti kunkin osallistujan 
jaksamisen ja fiiliksen mukaan. Imettäminen on aina sallittu työpajatilassa, 
 
VINKKEJÄ SUJUVAAN MENOON: 
Työpajatyöskentelyyn vaikuttaa moni asia, muun muassa vauvan vireystila, temperamentti, 
fyysinen ikä ja kehitysvaihe ja päivän kulku. Värikylvyssä ei aina tarvitse itse tehdä, vaan 
voi myös katsella ja seurailla työpajan etenemistä. Tutkikaa annettuja materiaaleja yhdessä 
vauvan kanssa. Vauva tutkii maailmaa suunsa kautta, joten materiaalit käyvät väistämättä 
myös siellä. Värikylvyssä on jännien materiaalien lisäksi myös muita vauvoja. Varsinkin 
lapsen lähtiessä liikkeelle tila ja muut osallistujat voivat olla kiinnostavampia kuin annetut 
materiaalit. Myös naapurin teoksen maalaaminen kuuluu asiaan. Lapsen voi antaa ensin 
tutkia ja sitten ohjata retkeltään takaisin omalle paikalleen.  

 


