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Pieni Satupiha
Kulttuurikioskilla pieniä ja isompia lukijoita odottavat upeat lasten  
kuvakirjat ja niiden tekijät. Torstaista sunnuntaihin on päivittäin vaihtuva 
kuvitusnäyttely, ja voit tutustua kolmeenkymmeneen kuvakirjan tekijään.  
Pienen Satupihan toteuttavat palkittu lastenkirjoihin erikoistunut  
kustantamo Etana Editions ja Capuchina Kustannus yhteistyössä  
Kuvittajat ry:n kanssa.

Kirjakioski
Myynnissä laaja valikoima lastenkirjoja. 

Tarinastudio
Tarinastudio juhlistaa lasten ja nuorten mielikuvituksen voimaa ja tarinoiden 
syntyä yhdessä luoduista aineksista. Retki-teemaisessa työpajassa pääset 
piirtämään oman seikkailijahahmon sekä eväitä ja tarvikkeita onnistuneelle 
retkelle. Työpajat ovat avoinna päivittäin klo 10–15. Luova kollektiivi Maketti, 
suunnittelijat Arja Rantala ja Laura Pokela

Muru Baby Café
Kahvilassa myynnissä messuvieraille suolaisia ja makeita välipaloja  
ja herkkuja.

HS Lasten uutiset
Askartele oma uutisaukeama! Työpajassa opetellaan, millaista  
on sanomalehden tekeminen ja ota selfie uutistenlukijana kuvaseinää vasten! 
Lasten uutisten toimittajat ovat tavattavissa pisteellä päivittäin klo 10–16.

Ota kuva kaverin kanssa 
kuvausseinällä!

Kustannus-Mäkelän 
osastolla voi osallistua muistipeliin 
sekä työpajaan, missä lapset  
voivat värittää itselleen oman  
kirjanmerkin. Lauantaina  
osastolla vierailee  
Pikkuli ja Rolle  
Robotti!

Kumpula-lava
Musiikkia, visailua ja muita meneviä esityksiä!

Toukola-lava
Lapsille jännittäviä työpajoja ja hauskaa askartelua.

Skidipeli
Jättimäisessä lautapelissä pääset seik- 
kailemaan pelinappulana Helsingin kaduilla  
ja kohtaat kaupungin tutut maisemat  
ja hahmot. Helsingin kaupunginkirjasto, 
Skidit-taidekollektiivi, Mediakasvatuskeskus 
Metka

Stoori-lasten-
kirjastoauto
Tule lukemaan, lainaamaan  
ja oleskelemaan! Helsingin 
kaupunginkirjasto, Skidit- 
taidekollektiivi, Media- 
kasvatuskeskus Metka

Storytelin satumainen Tarina- 
metsä kutsuu lapset potkimaan 
lehtikasoja, kuuntelemaan satuja 
tarinapuusta ja  
seikkailemaan  
muina eläiminä  
satumetsässä.

Tarinametsä

Kulttuuri- 
kioski


