
PIENET&TÄRKEÄT  
 

Koronaviruksen takia Pienet & tärkeät -

lastentanssiprojektin kevään tanssiesitykset ja 

koulupajat peruuntuivat. Tässä kirjeessä on 

tietoa uusista aikatauluista, tanssivideosta ja 

syksyn kouluvierailupajoista. 

 

Pienet & tärkeät on ensisijaisesti alakouluikäisille suunnattu taide- & tiedeprojekti luonnolle ja 

ihmiskunnalle elintärkeistä pölyttäjähyönteisistä. Se johdattelee kukkaniityn asukkien ihmeelliseen 

elämään ja tarjoilee ohessa jännittävää tietoa tärkeistä hyönteisistä – mehiläisistä, kimalaisista, 

kukkakärpäsistä, perhosista ja kovakuoriaisista. Projektiin kuuluvat Pienet & tärkeät tanssiesitys, 

Pölyttäjägalleria tanssivideo ja tietopaketti PDF-muodossa sekä alakouluille suunnatut työpajat. 

Pörriäisgalleria – pienet ja tärkeät pölyttäjähyönteiset on tanssivideo, jossa niityn asukit 

esittäytyvät tanssitaiteen keinoin. Videon ohessa on ladattavissa PDF-aineisto, jossa on tiivis 

tietopaketti pölyttäjähyönteisistä ja niiden tärkeydestä. 

 

Tanssivideo on vapaasti ladattavissa Läntisen tanssin aluekeskuksen sivuilta  

pe 22.5.mennessä: https://www.l-tanssi.fi 

Pienet & tärkeät tietopaketti: https://bit.ly/2y3kseA   

 

Kouluvierailut 2-5 luokille – koululuokat voivat kutsua työryhmän 2h vierailulle kouluun, joka sisältää 

biologian opettajaopiskelijan toiminnallisen tietopaketin luokassa ja koulun pihalla sekä luovan 

liiketyöpajan liikuntasalissa koreografin ja tanssijan johdolla. Lopuksi reflektoimme työpajaa piirtäen.  

 

Vierailut ovat tarjolla Turkuun ja lähikuntiin elo-syyskuussa 26.8 - 4.9. 2020 välisenä aikana. Työpaja 

on maksuton. Ennen työpajaa pyydämme luokkaa tutustumaan tanssivideoon ja infopakettiin. 

 

Kouluvierailujen varaukset 15.5. alkaen: https://bit.ly/2LpySsq 

(varataksesi tarvitset google-tunnukset, ilman tunnuksia ota yhteyttä 

elli.v.herranen@student.jyu.fi) 

Lisätietoja Elli Herranen elli.v.herranen@student.jyu.fi   
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Taustaa 

Maailman villeistä kukkakasveista 90 % ja viljelykasveista 75 % on ainakin 

osittain pölyttäjistä riippuvaisia. Pölyttäjähyönteisten määrä on laskenut 

viime aikoina huolestuttavan nopeasti kaikkialla maailmassa. 

Elinympäristöjen tuhoutuminen, torjunta-aineiden käyttö, tehomaatalous ja 

kaupunkien kliinistyminen uhkaavat edelleen pölyttäjiä. 

 

Tätä tärkeää ja huomiota vaativaa tutkimusaluetta lähestymme tanssitaiteen 

ja huumorin keinoin. Tavoitteena on taiteellisten elämysten ja tiedon 

yhdistelmän kautta rohkaista ja innostaa lapsia myös omaan havainnointiin 

ja pienimuotoisiin luontoa tukeviin tekoihin lähiympäristössä. 

 

 

Työryhmä 

Konsepti ja koreografia: Satu Tuittila                              

Tanssijat: Jonna Aaltonen ja Ilona Salonen 

Visuaalinen suunnittelu ja valot: Vespa Laine 

Visuaalinen suunnittelu ja puvustus: Kirsi Vaara 

Sävellys ja äänisuunnittelu: Mikko Väärälä 

Tietoinfo ja työpajat: Satu Tuittila, Elli Herranen, tanssijat ja Katoava luonto tutkimusryhmä 

 

Tanssiesityksen ensi-ilta to 6.8. Turun Seikkailupuisto 

Muut esitykset pe 7.8. ja la 8.8. 

Lisäesityksiä toukokuu 2021 

 

Seuraa ilmoituksia: https://www.turku.fi/seikkailupuisto/seikkailupuiston-tapahtumat 

 

Vierailuesityksiä ja luovan liikkeen työpajoja keväälle 2021 voi tiedustella:  

Satu Tuittila -  satu.m.tuittila@jyu.fi 

Kiitokset tuesta: Koneen säätiö, Läntinen tanssin aluekeskus, Suomen kulttuurirahasto, Turun 

Seikkailupuisto, Vuokon Luonnonsuojelusäätiö, Kokko 1721 residenssi 
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