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1. KULTTUURIPOLKU
Lappeenrannan kulttuuripolku on esi-ja peruskoulun oppilaille suunnattu
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kulttuuri- ja taidekasvatusohjelma. Oppilaille järjestetään kouluaikana
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ja työpajoja kaupungin kulttuurilaitoksiin, taideopetusta antaviin oppilaitoksiin
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yhdistyksiin. Vierailukokonaisuudet on suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten,
perusopetusyksiköiden, taiteilijoiden ja opettajien kanssa.
sku
kuss
Kulttuuripolkua tuottaa ja koordinoi Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus
Metku / Lappeenrannan kaupungin yleinen kulttuuritoimi.
Kulttuuripolun Opettajan opas jaetaan kouluille ja opettajille kirjepostina
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syyslukukaudella ja sähköisenä versiona kevätlukukauden alussa. Opettajan
oppaassa on kuvattu lukuvuoden työpajat ja vierailukokonaisuudet yhteystietoineen.
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Kulttuuripolun Opettajan opasta päivitetään vuosittain.
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– aihekokonaisuuteen. Työpajat on suunniteltu tukemaan koulutuntien opetusta ja sisältöjä.
Kulttuuripolun tavoitteena on taata jokaiselle lappeenrantalaiselle esi- ja
peruskoulun oppilaalle mahdollisuus tutustua kulttuuritarjontaan ja taiteen
mahdollisuuksiin omassa kaupungissa, ja tätä kautta antaa heille hyvä kulttuurintuntemus.
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Oppimista tapahtuu myös koulun ulkopuolella.
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Kulttuuripolku Lappeenrannassa
Kulttuuripolun työpajoja toteuttavat yksiköt on jaettu taidealakohtaisesti eri poluille.
Jokaisella polulla on työryhmä, joka suunnittelee työpajojen sisällöt.
Tarkoitus on, että lappeenrantalaiset koululaiset tutustuvat lukuvuoden
aikana yhteen polkuun kerrallaan, niin että peruskoulun päätyttyä oppilas on tutustunut
kaikkiin eri taiteen lajeihin.
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1. Kuvataide- ja taitopolku

f

Ċ&UFM¡,BSKBMBOUBJEFNVTFP
Ċ5BJUPL¡TJUZ³LPVMV
Ċ&UFM¡,BSKBMBOUBJUFJMJKBTFVSB
Ċ4BJNBBONFEJBLFTLVT
Ċ,VWBUBJEFLPVMV

3. Sanataide- ja
historiapolku

Ċ.BBLVOUBLJSKBTUP
ja lähikirjastot
Ċ&UFM¡,BSKBMBONVTFP
Ċ-BQQFFOSBOOBO
matkailuoppaat

o

2. Sävelpolku

Ċ,BVQVOHJOPSLFTUFSJ
Ċ5BJEFLPVMV&TUSBEJO
musiikkilinja
Ċ.VTJJLLJPQJTUP

4. Näyttämöpolku

Ċ,BVQVOHJOUFBUUFSJ
Ċ5BJEFLPVMV&TUSBEJO
sirkus- ja teatterilinja
Ċ-BQQFFOSBOOBO
Tanssiopisto
Ċ5BOTTJTUVEJP5XP4UFQ

2. TYÖPAJAVIERAILUN VARAUSKÄYTÄNTÖ
Osa työpajoista / vierailuista toteutetaan vain syyslukukaudella, osa vain
kevätlukukaudella, osa läpi vuoden. Esi- ja yläkoulujen työpajat toteutetaan
pääosin kouluilla.
Työpajat varataan suoraan Kulttuuripolun työpajojen tuottajilta, ei Metkun kautta.
Jokaiseen työpajaan otetaan vastaan noin 10 - 16 varausta.
Pajat täyttyvät varausjärjestyksessä.
Yläasteen luokanvalvojien toivotaan tekevän varaukset ja sopivan niistä yhdessä
aineopettajien kanssa.
Yhdessä työpajaryhmässä toivotaan olevan noin 20 oppilasta sekä opettaja ja tarvittava
määrä avustajia.

Varausaika
Syyslukukauden pajoihin sitovat ilmoittautumiset syys-lokakuun aikana ja kevätkauden
pajoihin tammikuun aikana. Yläkoulut voivat varata pajoja rajoitetusti myös varausaikojen
ulkopuolella.
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Opettaja ilmoittaa varausta tehdessään työpajan tuottajalle
seuraavat tiedot:
Ċ5Z³QBKBOBKBOLPIUB
Ċ,PVMVOOJNJKBMVPLLB
Ċ3ZIN¡OLPLPIFOLJM³N¡¡S¡PQQJMBBU PQFUUBKB U  BWVTUBKB U 
Ċ-VPLBONVLBOBUVMFWBOPQFUUBKBOOJNJKBZIUFZTUJFEPU
sähköpostiosoite ja puh. nro, josta opettajan tavoittaa
Ċ,VMKFUVTNVPEPO KPUBI¡OFOMVPLLBOTBUBSWJUTFF
Ilmoittaa myös jos luokka kulkee omilla järjestelyillä (kävellen, pyörällä)
Varmistus / kuittaus kuljetusyhtiölle ja työpajanpitäjälle on tärkeä!

Kuljetukset työpajoihin
Vierailuihin liittyy maksuton kuljetus. Työpajan tuottaja ilmoittaa kuljetustarpeesta Metkulle
ja kuljetusyhtiölle.
REITTILIIKENNE:
Ensisijainen toivottu kuljetusmuoto on reittiliikenteen linja. Opettaja saa työpajatilauksen jälkeen
sähköpostilla Metkulta lipun, joka oikeuttaa bussikuljetuksiin reittiliikenteen linjoilla. Lipussa tulee
aina olla koulun leima ja opettajan allekirjoitus ja se luovutetaan linja-autonkuljettajalle sekä
meno- että paluumatkan alkaessa.
LINJA-AUTOT:
Niiden luokkien osalta, joille reittiliikenne ei ole mahdollista, järjestetään linja-autokuljetus.
Opettaja saa tiedon / vahvistuksen linja-auton tarkasta aikataulusta tekemänsä työpajavarauksen jälkeen omaan sähköpostiinsa suoraan kuljetusyhtiöltä. Opettajan tulee vahvistaa
kuljetus vastaamalla kuljetusyhtiön sähköpostiviestiin. Muutoksista on ilmoitettava viimeistään
vuorokautta aiemmin Toimi Vento Ky:lle, info@toimivento.com tai puh. 05-4120987.
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Eskarilaisten
työpajat
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1. näyttämöpolku
Ċ lasta kannustetaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan sanoin sekä

draaman keinoin, äänenpainoin ja -sävyin, ilmein, elein ja liikkein

KIRJANPAINAJATOUKAN KERTOMUKSIA
Toteuttaja: Taidekoulu Estradi
Kuvaus: Työskentely jakaantuu kolmeen osaan, joista keskimmäisen vetäjänä on ryhmän oma
opettaja. Ensimmäisessä osassa Lahjat, omat nukketeatterin nuket esittäytyvät lapsille ja
tutustuttavat heidät sauva-, naamio- ja käsinukkeen sekä marionettiin ja nukketeatterin ”perustuslakeihin”, kuten myös muutamaan draaman perustotuuteen. Toisessa osiossa oma opettaja
tekee lasten kanssa yksinkertaisen keppinuken. Kolmannessa osassa tehdään pikku näytelmän
pohja itse rakennetuilla nukeilla.
Oman opettajan kanssa sovitaan ryhmälle sopiva aikataulu ja muut käytännön asiat.
Hänen tulee siis olla mukana kaikissa osioissa!
Opettaja saa ohjeen yksinkertaisen keppinuken valmistuksesta.
Kesto: 45 min. + ryhmän oma työskentely + 45 min.
Aika: aamupäivällä sovittuun aikaan
Paikka: eskariryhmän oma päiväkoti
Välineet: pari senttiä halkaisijaltaan ja puolisen metriä pitkä oksa, styrox-pallo ja
tilkkuja jokaiselle lapselle, lisäksi tarvitaan jonkinlainen sermi
Etukäteistoimet koululla: puunoksia valmiiksi
Työpajan ohjaaja: Ritva Aalto, rehtori, Lto
Yhteystiedot: ritva.aalto@taidekouluestradi.ﬁ tai p. 050 556 7692

OPS!
e
2. sirkuspolku
Ċ koordinatiivisten ja havaintomotoristen toimintojen harjoittaminen,

kehontuntemus, avaruudellinen esineiden käsittely, suunnan ja ajan
hahmottaminen

SIRKUSTEMPPUJA
Toteuttaja: Taidekoulu Estradin sirkuslinja
Kuvaus: Mitä on sirkus? Kokeillaan erilaisia sirkustemppuja ja opetellaan sirkustaitoja
akrobatian ja jongleerauksen alueilta. Tavoitteena on lisätä lasten käsitystä sirkuksesta
ja sen harrastamisesta omakohtaisten kokemusten myötä.
Toiminta: Työpaja aloitetaan lämmittelyleikeillä ja helpoilla akrobatiaharjoituksilla.
Tämän jälkeen siirrytään pari- ja ryhmäharjoituksiin. Lopuksi tutustutaan eri
jongleerausvälineisiin, opetellaan jongleerauksen alkeita ja tehdään yhdessä pieni esitys.
Työpajan päätteeksi keskustellaan yhdessä koetusta ja mieleen nousseista kysymyksistä.
Kesto: 1 x 45 min.
Ryhmän koko: n. 10 henkilöä
Aika: perjantaisin aamupäivät
Paikka: päiväkodin salitila
Välineet: lapset tarvitsevat sisäliikuntaan sopivat vaatteet, sirkusvälineet
tulevat opettajan mukana Taidekoulu Estradilta
Työpajan ohjaaja: Taidekoulu Estradin sirkuslinjan opettaja Petra Mäki-Neuvonen
Yhteystiedot: Taidekoulu Estradin sirkuslinja
sirkus@taidekouluestradi.ﬁ, p. 040 7001 379
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3. Tanssipolku
Ċliikkumaan oppiminen: motoristen perustaitojen oppiminen
Ċmotoriset perustaidot: kehonhallinta, suuntautuminen, tasapaino, rytmi

RENTOUTTAVA JA ILOINEN LASTENTANSSI
Kuvaus: LatinShow/Showtanssi/ Street - teema
Tanssituokion aikana tutustutaan lapsilähtöisesti oman kehon mahdollisuuksiin tuottaa sekä
liikettä, mielikuvia että tunnetta tanssin avulla. Tanssimalla vahvistamme jokaisen olemassa
olevia vahvuuksia ja löydämme niitä myös lisää - ilolla ja onnistuen, arvostamalla ja hyväksyen.
Tavoitteena tanssituokiossa on antaa jokaiselle lapselle tanssista iloinen onnistumisen kokemus
ja myös positiivisella tavalla monipuolistaa lapsen ja nuoren mielikuvaa tanssista,
sekä antaa lasten tanssin moninaisten mahdollisuuksien jäädä harjoitusten avulla myös
parhaimmillaan lapsen ja nuoren jokapäiväiseen arkeen.
Ryhmän koko: 10-20 hlöä
Kesto: 45 min.
Tila: esteetön liikuntatila
Etukäteistoimet koululla: oppilailla liikkumiseen sopiva vaatetus
Ohjaaja: TwoStepin opettajat/Katja Puranen
Yhteystiedot: Katja Puranen, TwoStep tanssistudio
twostep@twostep.ﬁ, p.0445210039

OPS!
4. sävelpolku
Ċ tavoitteena musiikin ilon kokeminen laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla

ja leikkimällä
Ċ kuunteleminen (musiikkisatuja, erilaisia ääniä, erilaisia musiikin lajeja, elävää musiikkia)
Ċ musiikkivälineisiin ja erilaisiin soittimiin tutustuminen
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ÄÄNISÄKKI
Toteuttaja: Musiikki- ja draamapedagogi Ani Hassinen
,VWBVT,VSLJTUFUBBOKBLVVMPTUFMMBBONJU¡¡¡OJT¡LJTU¡M³ZUZZTPJUUBNJTFFOFJW¡MUU¡N¡UU¡
tarvita soittimia eikä satuun kirjaa! Rakennetaan säkin ”sisällöstä” yhdessä rytmejä,
äänimaailmaa, tarinaa ja tanssia.
Ryhmän koko: 6-10
Kesto: 45 min.
Tila: päiväkodin sali tai vastaava
Tarvikkeet: vetäjä tuo
Ohjaaja: Ani Hassinen
Yhteystiedot: ani.hassinen@jippii.ﬁ, p. 040-7348012

HARMONIKAN SOITTO ON HUIPPUKIVAA!
Toteuttaja: Musiikkipedagogi Sirpa Kainulainen
Kuvaus: Tutustutaan harmonikkaan ja sen äänimaailmaan.
Kuunnellaan tuttuja lastenlauluja Sirpan soittamana. Kokeillaan harmonikkaa lapsen omassa sylissä ja
otetaan itse soittimesta ääniä. Tutustutaan Sirpan tuomiin lapsille soveltuviin nuottimateriaaleihin.
Aiempaa soitto- tai soitinkokemusta ei tarvita.
Ryhmän koko: max. 30 henkilöä
Kesto: 45 min.
Aika: aamupäivisin
Tila: päiväkodin tai ala-asteen sali tai vastaava
Tarvikkeet: Sirpa tuo mukana. Paikanpäällä tarvitaan vain normaalin korkuinen käsinojaton
tuoli sekä matala käsinojaton lasten tuoli.
Yhteystiedot: Sirpa Kainulainen, sirpakainulainen74@gmail.com, p. 0400 649 637
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OPS!
5. kuvataidepolku
Ċtaiteen tarkastelua ja elämyksellistä tutustumista taideteoksiin

KUVATAIDEKOULUN OPPILAIDEN KEVÄTNÄYTTELY
Toteuttaja: Lappeenrannan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Kuvaus: Opettajan ohjaama kevätnäyttelykierros
Kesto: 30 – 45 min.
Aika: Viikot 21, 22, 23, 24 (toukokuun 2 viimeistä, kesäkuun 2 ensimmäistä viikkoa)
Paikka: Kuvataidekoulu, Galleria Kaakaopapu, Kehruuhuoneenkuja 8, Linnoitus
Etukäteistoimet koululla: Ilmoittautuminen aikavarauksella 2-3 viikkoa ennen kierroksen
toteutusta bussikuljetusten vuoksi.
5Z³QBKBOPIKBBKBQ¡¡UPJNJTFUPQFUUBKBU3BJKB&LMVOEKB1FUSJ3BQP
Yhteystiedot: toimisto 044 299 0554 / toimisto@lprkuvataidekoulu.ﬁ
tai rehtori 044 223 2909 / rehtori@lprkuvataidekoulu.ﬁ

6. sanataidepolku
Ċlapselle luetaan ja kerrotaan kertomuksia ja kertovia tietotekstejä
Ċlapsi eläytyy kuulemaansa, hän saa aineksia ajatteluunsa ja hänen
kykynsä ymmärtää omaa ja toisten elämää vahvistuu
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KIRJALEIKKI KIRJASTOSSA
Toteuttaja: Lappeenrannan maakuntakirjasto ja lähikirjastot
Kuvaus: Kirjaleikki on yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuva tapa ohjata lapsia käyttämään
kirjastoa. Taustalla ovat ei-lukevien lasten erityistarpeet.Ensimmäisellä kerralla satuhetken
jälkeen puhutaan kirjan matkustuksesta ja kotiintuloajoista. Tämän jälkeen lapset jaetaan
kahteen ryhmään ja kierretään kirjaston osastoja. Seuraavaksi tutustutaan kirjojen allergioihin ja
tutkitaan hyi -kirjoja. Opetellaan kirjojen oikeaa käsittelyä, katsotaan kirjan korjausta
kirjatohtorin luona ja saadaan kirjanmerkit. Lopuksi lapsille jaetaan opintokirjat eli kirjastopassit,
joihin jokaisella kerralla saa tarran tai leiman.
Toisella kerralla opitaan lastenosastolla hyllyjärjestystä ja aakkostusta, puhutaan kirjan kodista.
Jokaiselle laitetaan oma kirja kaulaan ja etsitään yhdessä sen oikea paikka hyllystä.
Viimeiseksi roolileikissä puolet lapsista esittää lainaajia, puolet kirjastohenkilökuntaa. Lopuksi
juhlallisesti kirjastopassiin viimeinen leima, kättelyt ja kumarrukset, ehkä oma kirjastokorttikin.
Lisänä voi olla yllätysohjelmaa. Kirjaleikin tavoitteena on että lapselle jää mieleen:
Kirjasto on kiva paikka, tulen sinne uudestaan!
Ryhmän koko: 10 – 20
Aika: ennen kirjaston avaamista klo 8-10
Varaukset: kirjastopolku tilataan lähimmästä kirjastosta: http://www.lappeenranta.ﬁ
(palvelut/kirjasto – ja arkistointipalvelut/aukioloajat ja yhteystiedot).
Kirjaston lasten- ja nuortensivuilla on yhteydenottolomake kirjastovierailuja varten.
Lisätietoja: Päivi Oikkonen, paivi.oikkonen@lappeenranta.ﬁ/pääkirjaston lastenosasto
puh. 05-616 2339 ja 040 826 7558
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3. ALAKOULUJEN
työpajat
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1. Kirjastopolku
Ċlapsi oppii valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja
lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja
Ċkirjaston käytön opettelua

KISSANKULMANKIERROS
Toteuttaja: Maakuntakirjasto ja lähikirjastot
Kuvaus: Kissankulmankierros-kirjastopolku pohjautuu voimassaolevaan tiedonhallintataitojen
opetussuunnitelmaan. 1. luokilla kirjastopolku liittyy äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineisiin.
Toiminta: Tervetuloa Kissankulmaan!
Kirjastopolku toteutetaan Astrid Lindgren –teemalla. Kissankulmankierros - pajassa
kurkistetaan kirjastomaailmaan Eemelin silmin. Apuna eläytymisessä on matkalaukku täynnä
tarinoita. Kissankulman tarinoiden ja aihekokonaisuuden jälkeen napataan kirjastokortti
mukaan ja lähdetään hyllyjä tutkimalla etsimään yhdessä kirjoja,
joista Eemelikin innostuu.
Työpajan kesto: 45 min.
Ohjaaja: kirjastossa kirjastoammattilainen ja koululla luokanopettaja
Yhteystiedot: Kirjastopolku tilataan lähimmästä kirjastosta, jonka yhteystiedot
löytyvät osoitteesta http://www.lappeenranta.ﬁ (palvelut/kirjasto)
Lisätietoja: Päivi Oikkonen, paivi.oikkonen@lappeenranta.ﬁ
pääkirjaston lastenosasto puh. 05- 616 2339 ja 040 826 7558

OPS!
2.Tanssipolku
ĊNVTJJLLJKBJMNBJTVMJJLVOUBBTFL¡UBOTTFKB
ĊKVPLTVB IZQQZK¡TFL¡OJJEFOTPWFMUBNJTUBMJJLVOUBNVPUPJIJO
ĊNVTJJLJOFMFNFOUUFJIJOMJJUUZW¡¡QFSVTL¡TJUUFJTU³¡NNMJJLVOOBOZIUFZEFTT¡
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TANSSITUOKIO
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Toteuttaja: Lappeenrannan Tanssiopisto
Toiminta: Tanssituokion aikana tutustutaan omaan kehoon liikkeen kautta.
Tanssi ylittää kielen ja kulttuurin rajat, joten suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyntä
ovat luonnollinen osa tuntia. Tavoitteena on saavuttaa onnistumisen kokemuksia
ja elämyksiä, joiden kautta kehitetään hyvää ja vahvaa itsetuntemusta.
Työpajan kesto: 45 min.
Paikka: koulun liikuntatila
Kausi: koko lukuvuosi
Työpajan ohjaaja: Lappeenrannan Tanssiopiston tanssinopettaja
Välineet: CD-soitin
Etukäteistoimet koululla: oppilailla liikkumiseen sopiva vaatetus, CD-soitin
Yhteystiedot: projektisihteeri Seija Tikkanen, seija.tikkanen@lprto.ﬁ, puh. 050 525 4324
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1. Kuvataidepolku
Ċoman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan
työhön tutustumista
Ċtaidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista

VALOMAALAUS
Toteuttaja: Kuvataidekasvattaja Tarja Törttö
Kuvaus: Valomaalauspaja, jossa pimennetyssä tilassa kameran valotusaikaa säätämällä
kuvataan erilaisten valolähteiden avulla aikaansaatuja valomaalauskuvia. Oppilaat ideoivat
yhdessä ja toteuttavat kuvauksen opettajan ohjauksessa ja avustuksella.
Työpajan kesto: 60 min.
Aika: Kuvataidekoulun toimintakausi 18.8.2014 – 8.5.2015
Paikka: koulu tai muu erikseen sovittu opetusta tukeva paikka
Etukäteistoimet koululla: Ilmoittautuminen aikavarauksella 2-3 viikkoa ennen
kierroksen toteutusta bussikuljetusten vuoksi.
Työpajan ohjaaja / Yhteystiedot: tarja.tortto@gmail.com

TUNTOSARVET TAIDETTA KOHTI
Toteuttaja: Etelä-Karjalan taidemuseo ja Taiteilijaseura / Graﬁikanpaja
Toiminta: 2-osainen työpaja, jossa vieraileva ryhmä jaetaan kahtia. Yksi käy ensin tutustumassa taidemuseon näyttelyyn ja toinen tekee graﬁikkaa, jonka jälkeen osia vaihdetaan.
Vierailu edellyttää kahta aikuista ryhmän mukana.
Paikka: graﬁikanpaja, Kristiinan työtuvat, Katariinantori 4
Voimaeläin-aiheinen työpaja kohopainotekniikalla. Käytetään helposti työstettävää
laattamateriaalia, jolle piirretty kuva vedostetaan japaninpaperille käsin painamalla.
Kuvan kokona on A5.

Paikka: Etelä-Karjalan taidemuseo, Kristiinankatu 8-10
Tutustutaan opastetusti näyttelyyn ”Viisi huonetta”, jossa on esillä Maija Helasvuon,
Helinä Hukkataipaleen, Johanna Ilvessalon, Anne Rapinojan, Anne Tompurin ja Annu Vertasen teoksia.
Mitä tunteita näyttely herättää? Kuinka kokea taidetta kaikilla aisteilla?
Työpajan kesto: 100 min., 45 min. taidenäyttelyssä ja 45 min. graﬁikanpajalla,
10 min. ryhmien vaihtoon
Aika: kello 9:00 – 10:40
21.1. /22.1. /28.1. /29.1. /4.2. /5.2. /11.2. /12.2. /18.2. /19.2. /4.3. /5.3. /11.3. /12.3.
Kausi: kevätlukukausi 2015
Välineet: graﬁikanpaja vastaa tarvittavista työvälineistä ja materiaaleista
Etukäteistoimet koululla: Ennakkokeskustelua omasta voimaeläimestä. Aiheen luonnostelua.
Työpajan ohjaaja: kuvataiteilija (AMK) Emmi Sinkkonen graﬁikanpajalla ja
Etelä-Karjalan taidemuseon henkilökunta näyttelykierroksella
Yhteystiedot: mona.taipale@lappeenranta.ﬁ

2. Sävelpolku

OPS!

Ċyhteissoittoon valmentavia harjoituksia ja soitto-ohjelmistoa keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimilla
Ċtoimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana
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TORVIPAJA
Toteuttaja: Lappeenrannan musiikkiopisto
Toiminta: Torvipaja
Tutustutaan vaskisoittimiin soittamalla suukappaleilla ja varsinaisilla
soittimilla. Työpajoissa tehdään musiikkia yhdessä ja yksin.
Kesto: 45 min.
Aika: 3.11.-12.12.2014 ma-to klo 10
Paikka: Musiikkiopisto, Koulukatu 36
Kausi: syyslukukausi 2014
Ohjaaja: trumpetinsoiton lehtori Ismo Varis
Välineet: tarvittavat soittimet saa musiikkiopistolta
Etukäteistoimet koululla: tutustuminen vaskisoittimien nimiin soitinten kuvien avulla
Yhteystiedot: pajavaraukset musiikkiopiston toimistosta, puh. 0400 770 228
arkisin klo 10-12 ja 14-16
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1. sanataidepolku
Ċoppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa

KIRJASTOPOLKU
Toteuttaja: Lappeenrannan maakuntakirjasto, pääkirjasto ja lähikirjastot
Kuvaus: Kirjastopolussa 3. luokille yhdistetään tarinat ja tieto!
Kirjastokäynnin alussa voi olla lukemaan houkuttelemishetki, eli kirjavinkkausta kirjastossa
(tai tarvittaessa koululuokassa). Kirjastokäynnillä esitellään kirjaston toimintaa, kokoelmia ja
palveluita. Tutustutaan hyllyjärjestykseen sekä kirjaston tietojärjestelmään. Esittelykierroksen
jälkeen voidaan harjoitella tiedonhakua tietokoneilla paritehtävinä tai vain hyllyillä vaeltamalla.
Kesto: 75 min. kirjavinkkauksen kanssa, pelkkä tutustumiskäynti 45 min.
Työpajan ohjaaja: kirjastoammattilaiset
Yhteystiedot: Kirjastopolku tilataan lähimmästä kirjastosta, jonka yhteystiedot löytyvät
osoitteesta http://www.lappeenranta.ﬁ (palvelut/kirjasto). Lisätietoja Päivi Oikkonen,
paivi.oikkonen@lappeenranta.ﬁ pääkirjaston lastenosasto, puh. 05- 616 2339 ja 040 826 7558

2. historiapolku
LINNOITUKSEN HISTORIAN POLKU
Toteuttaja: Tuottaja, draamakasvattaja Raili Leino
Kuvaus: Draamaoppaan johdolla kierretään kävellen Linnoituksen alueella. Oppilas tutustuu
oman kaupunkinsa juuriin ja perintöön tervan tuoksusta linnoittamiseen. Tutustutaan myös
villan käsittelyyn langaksi ja jokainen saa mukaansa tervaamansa pyykkipojan.
Kesto: 1,5 tuntia
Aika: 6.-28.5 2015
Paikka: Lappeenrannan Linnoitus
Kausi: kevätlukukausi 2015
Välineet: ohjaaja tuo
Työpajan ohjaaja: Raili Leino
Yhteystiedot: Raili Leino, puh. 0400 251 740, raili.leino@pp1.inet.ﬁ

3. näyttämöpolku

OPS!

ĊWJFTUJOO¡OQFSVTUFLJK³JIJOUVUVTUVNJTUB WVPSPWBJLVUVLTFOIBWBJOOPJOUJB
ĊJMNBJTVIBSKPJUVLTJB
ĊUVUVTUVUBBOBMVFFMMJTUFOUFBUUFSFJEFOKBUBJUFFOUFLJK³JEFOUVPUBOUPPO
ĊLFIJUFU¡¡OMBQTFOLPLPOBJTJMNBJTVB

ESIINNYTÄÄN ESTRADILLA
Toteuttaja: Taidekoulu Estradin teatterilinja
Kuvaus: Esiinnytään Estradilla - pajassa kurkistetaan teatterimaailmaan ja tutustutaan sen termistöön.
Lapset pääsevät kokeilemaan roolin ottamista, toisen kenkiin astumista ja toisen roolihenkilön
kuuntelemista.
Toiminta: Kiertokäynti kulissien takana ja samalla tutustutaan roolin ottoon ja improvisointiin.
Tutustutaan Kuusimäen koululaisten tekstin pohjalta tehtyyn pienoisnäytelmään ja harjoitellaan siitä
muutamaa kohtausta. Oppilaat saavat käsikirjoituksen mukaansa ja voivat halutessaan tehdä
näytelmän loppuun koululla.
Kesto: 90 min.
Aika: 6.10., 13.10. ,15.10., 16.10., 17.10., 20.10., 27.10. ,29.10. ,30.10. ,3.11. ,5.11. ,6.11. ,10.11., 12.11.,
19.11. ja 20.11.2014
Paikka: Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9
Kausi: syyslukukausi 2014
Työpajan ohjaaja: rehtori Ritva Aalto
Välineet: taidekoulun oma kalusto ja puvusto käytössä, lapsille omat sisäkengät
Yhteystiedot: ritva.aalto@taidekouluestradi.ﬁ tai puh. 050 556 7692

SIRKUS
Toteuttaja: Taidekoulu Estradin sirkuslinja
Kuvaus: Mitä on sirkus? Mikä on oppilaan oma käsitys sirkuksesta? Onko sirkus taidetta, viihdettä vai
jotain ihan muuta? Tutustutaan sirkukseen ja useampaan eri sirkuslajiin. Tavoitteena on lisätä lasten
käsitystä sirkuksesta ja sen harrastamisesta omakohtaisten kokemusten myötä.
Toiminta: Työpaja aloitetaan lämmittelyleikeillä ja helpoilla akrobatiaharjoituksilla. Tämän jälkeen
siirrytään pari- ja ryhmäakrobatiaharjoituksiin. Lopuksi tutustutaan eri jongleerausvälineisiin,
opetellaan jongleerauksen alkeita ja tehdään pieni esitys. Työpajan päätteeksi keskustellaan yhdessä
koetusta ja mieleen nousseista kysymyksistä.
Kesto: 90 min.
Ryhmän koko: noin 16 henkilöä
Aika: perjantaisin koulupäivän aikana
Paikka: Taidekoulu Estradin salitilat
Välineet: oppilaat tarvitsevat mukaan sisäliikuntaan sopivat vaatteet,
sirkusvälineet löytyvät Taidekoulu Estradilta
Työpajan ohjaaja: Taidekoulu Estradin sirkuslinjan opettaja Aaro Kontio
Yhteystiedot: Taidekoulu Estradin sirkuslinja, sirkus@taidekouluestradi.ﬁ, puh. 040 7001 379
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1. kuvataidepolku
Ċoman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön
tutustumista
Ċtaidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista
Ċoppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat
vuorovaikutuksessa (äidinkieli perusopsi 3-5.lk)

MIUN MAUN MUKKAA
Toteuttaja: Etelä-Karjalan taidemuseo ja Saimaan mediakeskus
Kuvaus: Polulla tutustutaan Kukin tyylillään – tilan ja ajan vuoropuheluja –kokoelmanäyttelyyn opastetusti sekä tehdään ryhmätyönä sarjakuvia näyttelyn teosten pohjalta.
Sarjakuvatyöskentelyyn käytetään iPadeja, jotka tulevat mediakeskukselta.
Kesto: 75 min.
Paikka: Etelä-Karjalan taidemuseo, Kukin tyylillään – tilan ja ajan vuoropuheluja –
kokoelmanäyttely
Aika: lokakuun ke ja to aamut: 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10., 16.10., 22.10., 23.10., 29.10.,
30.10. (yht. 10 kpl) klo 9-10:15
Ohjaajat: amanuenssi Mona Taipale ja varhaiskasvatuksen mediapedagogi Riikka Tidenberg
Lisätiedot ja varaukset: mona.taipale@lappeenranta.ﬁ, 040 563 7618

2. taitopolku
EI PÖLLÖMPÄÄ…
Toteuttaja: Taito-Käsityökoulu
Kuvaus: Kierrättäminen käsitöissä ei olekaan yhtään ”pöllömpää”. Maailma on täynnä
käsityömateriaaleja, jotka ovat jo ainakin kertaalleen käytettyjä. Tutustumme
muutamiin materiaaleihin ja niiden jatkokäyttöön käsitöissä.

Toiminta: Oppilaat ompelevat kierrätyskankaista heijastavan pöllö-maskotin.
Kesto: 90 min.
Aika / Kausi: syksy 1.10. – 28.11.2014, Kevät 7.4. – 29.5.2015
Paikka: Taito-käsityökoulun tilat Tasihinin talossa, Kauppakatu 25
Välineet: tarvittavat välineet saa taitopolun järjestäjältä
Etukäteistoimet koululla: tuokaa tullessanne kierrätykseen joutavia huomioliivejä
Ohjaaja: Taito-käsityökoulun opettaja
Yhteystiedot: Maija-Liisa Blauberg, maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.ﬁ tai
puh. 040-6849551

3. sävelpolku

OPS!

Ċmonenlaisen musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen
Ċlaulu-, soitto- ja kuunteluohjelmistoa, joka tutustuttaa oppilaan sekä suomalaisen
että muiden maiden ja kulttuurien musiikkiin, sisältää esimerkkejä eri aikakausilta
ja eri musiikin lajeista
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SÄVELPOLKU TUTUSTUU KAUPUNGINORKESTERIIN
Toteuttaja: Lappeenrannan kaupunginorkesteri
Kuvaus: 4. luokkien sävelpolussa tutustutaan kaupunginorkesterin työskentelyyn.
Ryhmässä voi olla jopa 50 oppilasta.
Toiminta: Ennen orkesterin harjoitusta ohjaaja esittelee orkesterin toimintaa,
järjestää koululaiset orkesterin istumajärjestykseen ja kertoo orkesterin soittimista.
Työpajat muuttuvat orkesterin työviikosta riippuen
- muusikoita mukana kertomassa soittimestaan ja ammatistaan
- kävelykierros harjoitustiloissa
- kuulijat istuvat orkesterin osana
- konserttikäyttäytyminen
Tavoitteena on saada lapset kuuntelemaan musiikkia ja tulemaan konsertteihin.
Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertteihin on alle 16-vuotiaille vapaa pääsy.
Kesto: 45 min.
Työpajan ohjaaja: intendentti, nuotistonhoitaja-järjestäjä tai muusikko
Paikka: Lappeenranta-sali
Aika / kausi: Vierailuja järjestetään kaupunginorkesterin työviikoilla ti 7.10. klo 9.30-10.30, ti 14.10.
klo 10.30-11.30, ti 18.11. klo 9.30-10.30 ja ti 2.12. klo 10.30-11.30.
Tilataan: 1.9.-19.9.2014
puh. 040 5733890 Pirkko Jokimies, pirkko.jokimies@lappeenranta.ﬁ tai puh. 0400 154592
Tuula Nissinen, tuula.nissinen@lappeenranta.ﬁ
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1. historiapolku
Ċomaan lähiympäristöön tutustuminen ja sen arviointi
Ċrakennusperinnön tutkimista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun
näkökulmasta

TUTUSTUMINEN LAPPEENRANNAN
RAATIHUONEESEEN
Toteuttaja: Raili Leino ja Etelä-Karjalan museo
Kuvaus: Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Suomen vanhimpaan säilyneeseen
puiseen raatihuoneeseen. Käynnillä tutustutaan rakennuksen lisäksi kaupungin
historiaan.
Kesto: oppitunnin mukaan 45 – 90 min.
Aika: sopimuksen mukaan
Paikka: Raatihuone, Kauppakatu 30
Työpajan ohjaaja: Raili Leino, draamakasvattaja
Yhteystiedot: 0400 251 740 tai raili.leino@pp1.inet.ﬁ

OPS!
2. näyttämöpolku
ĊLJSKBMMJTVVEFOKBNVJEFOUBJUFFOBMPKFOZIUFZLTJFOFUTJNJTU¡
ĊUVUVTUVUBBOBMVFFMMJTUFOUFBUUFSFJEFOKBUBJUFFOUFLJK³JEFOUVPUBOUPPO
ĊLFIJUFU¡¡OMBQTFOLPLPOBJTJMNBJTVB

TEATTERIKIERROS
Toteuttaja: Lappeenrannan kaupunginteatteri
Kuvaus: Tutustutaan laitosteatteriin ja sen toimintoihin sekä teatterin tekijöihin.
Toiminta: Kokoonnutaan teatterin ala-aulaan. Teatterikierroksen aluksi vetäjä
(teatterilta) kertoo lyhyesti kaupunginteatterin historiasta Lappeenrannassa,
jatkuen mm.:
- Lavasteet ja ne pienen pienet yksityiskohdat.
- Tarvitaanko tehosteita ja värivaloja? Mistä musiikki?
- Jos ei löydy sopivaa vaatetta, tehdään se itse.
- Näytelläänkö peruukilla vai ilman?
- Missä näyttelijä lepää, valmistautuu ja odottaa vuoroaan?
- Miltä katsomo näyttää näyttämöltä käsin?
Aika: vko 45 ke 05.11. – to 06.11.2014, kierrosajat: 9.30-10.30 ja 11.30-12.30 (yht. 4 kpl)
vko 4-5 ma, ti, ke kierrosajat: 9.30-10.30 ja 11.30-12.30 (yht. 12 kpl)
Kesto: n. 60 min.
Paikka: Lappeenrannan kaupunginteatteri
Työpajan ohjaaja: tuottaja-näyttelijä Sanna Kemppainen
Etukäteistoimet koululla: Opetusryhmä tutustuu opettajan johdolla yhteen
teatterilta etukäteen opettajalle toimitettavaan kohtaukseen.
Tutustutaan termeihin: Mitä tarkoittaa skenograﬁa, koreograﬁa, ensi-ilta?
Mikä on ”plari”? Entä monologi?
Oppilaat valmistelevat yhdessä kolme kysymystä teatterin tekemiseen liittyen.
Yhteystiedot: Lappeenrannan kaupunginteatterin tsto/ Sanna Kemppainen,
sanna.kemppainen@lappeenranta.ﬁ

a
l
a
k
o
u
l
u

1. sävelpolku

OPS!

Ċomien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen,
sekä musisoivan ryhmän jäsenenä toimien
Ċtutustutaan bändisoittimiin

BÄNDIPAJA
Toteuttaja: Taidekoulu Estradin musiikkilinja
Kuvaus: Taidekoulu Estradin bändipajoihin mahtuu n. 10 oppilasta ker
kerrallaan, joten puolla toisissa tiloissa. O
let luokasta toimii 45 min. oman opettajan johdolla
Ohjelmassa voi olla
yvä video. Bändikoulu
Bändikoul tarjoaa kolme (3)
Estradiin tutustuminen ja pajojen teemoihin liittyvä
a tehde
valinnaista pajaa, joista opettaja valitsee varausta
tehdessään yhden. Pajat eivät edellytä
aikaisempaa soittotaitoa.
Toiminta:

Kitarapaja
Tutustutaan sähkökitaraan,
araan, vahvistimiin ja efektilaitteisiin. Tutustutaan eri
musiikkityyleihin kitaran
Osallistujat saavat kokeilla/soittaa sähkökitaraa.
ran soitossa. Osalli

Rumpupaja
Tutustutaan perinteiseen
erinteiseen rumpusettiin ja
j sen käyttömahdollisuuksiin eri musiikin tyylilastujat saavat kokeilla/soittaa
kokeilla/soitta rumpuja.
jeissa. Osallistujat

Bändimusisointi-paja
sointi-pa
Tutustutaan eri
ri bänd
bändisoittimiin, kokeillaan yhteismusisointia ja improvisointia
ryhmäläisten lähtökohdat huomioiden.
Kesto: 2 x 45 min.
Aika: to klo 11.00-12.30
Paikka: Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9
Työpajojen ohjaajat: kitara Harri Lindh, rummut Henri Vahvanen,
bändimusisointi-paja Lassi Talasmo
Yhteystiedot: Lassi Talasmo, puh. 050 441 9071, musiikki@taidekouluestradi.ﬁ

2. Taitopolku
Ċeri materiaaleja ja valmistustekniikoita, niiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti
sekä kierrätys
Ċtutustuminen muoveihin ja niiden työstämiseen
Toteuttaja: Taito Etelä-Karjala
Kuvaus: Taito Etelä-Karjala tarjoaa valinnaisesti 2 eri työpajaa omassa 16 vierailun kiintiössään.
Maailma on täynnä käsityömateriaaleja, jotka ovat ainakin kertaalleen käytettyjä. Tutustumme
muutamiin materiaaleihin ja niiden jatkokäyttöön käsityömateriaaleiksi.

A. Muovikassin uusi elämä

a
Toiminta: Oppilaat suunnittelevat muovikasseista sulattamalla ja käsinompelemalla avaimenperän
tai kassikorun.
Kesto: 90 min.
Paikka: Taito-käsityökoulun tilat Tasihinin talossa, Kauppakatu 25
Kausi: syksy 1.10-28.11.2014, Kevät 7.4.-29.5.2014
Työpajan ohjaaja: Taito-käsityökoulun opettaja
Välineet: tarvittavat välineet saa taitopolun järjestäjältä
Etukäteistoiminnot kouluilla: Kerätkää etukäteen värikkäitä ja kuviollisia muovikasseja.
Yhteystiedot: maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.ﬁ tai puh. 040 684 9551

B. Käsityögraffiti
Toiminta: Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat kierrätysmateriaaleista joko yhden yhteisen
käsityögraﬃtin koululle tai jokainen suunnittelee ja valmistaa kierrätysmateriaaleista
avaimenperän tai kassi-/rintakorun.
Kesto: 90 min.
Paikka: Taito-käsityökoulun tilat Tasihinin talossa, Kauppakatu 25
Kausi: syksy 1.10-28.11.2014, kevät 7.4.-29.5.2014
Työpajan ohjaaja: Taito-käsityökoulun opettaja
Etukäteistoimet koululla: Opettaja ja oppilaat päättävät tekevätkö yhteisen vai omat työt.
Oppilaat voivat tuoda omia huopuneita villapaitoja, pipoja tai lapasia taitopajaan.
Tuotteiden on oltava villaa.
Yhteystiedot: maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.ﬁ tai puh. 040 684 9551
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4. YLÄKOULUJEN
työpajat
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YLÄKOULUJEN PAJAT
Yläkoulun luokille tarjotaan taidetyöpajoja, jotka toteutetaan
ensisijaisesti kouluilla.
Yläkoulun opettajat voivat valita kunkin taiteenlajin polusta yhden
pajan ikäluokkaa kohden (eli 4 vierailua / työpajaa per ikäluokka).
Yläasteen luokanvalvojien toivotaan tekevän varaukset ja sopivan niistä yhdessä
aineopettajien kanssa.

Kuvataide- ja taitopolku
SOLMUBATIIKKI
Työpajassa opetellaan solmubatiikkivärjäys. Solmubatiikissa kangas solmitaan
käyttämällä narua. Solmimisen jälkeen kangas värjätään. Väri ei imeydy
solmukohtiin yhtä hyvin kuin solmimattomaan kankaaseen ja lopputuloksena on
erilaisia abstrakteja kuvioita.
Kesto: 3 x 45 min.
Tila: koulun luokkahuone
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija (AMK)
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com p.050 340 7670

GRAFFITI WORKSHOP TAI AIHE-ESITTELY
Workshop-pajalla nuoret pääsevät itse tekemään graﬃteja ja aihe-esittelyssä
kerrotaan graﬃtista taidemuotona ja käydään perustaa läpi.
Ryhmän koko: Workshop pajalla enintään 15, aihe-esittelyssä voi olla
enemmänkin
Kesto: 120 min.
Tila: esim. kuvaamataidon luokka
Tarvikkeet: videoprojektori (ei pakollinen), A4 paperia, erilaisia kyniä, riippuu onko
kyseessä aihe-esittely vai workshop-paja
Ohjaaja: Kai Tuomas Pennanen
Yhteystiedot: Kai Tuomas Pennanen / kaituomas@gmail.com

DISKO 3000 / BILEET PYSTYYN!
Kouludiskon dekotus eli koristelu.
Suunnitellaan ja toteutetaan osittain kierrätysmateriaaleista suurikokoiset ja näyttävät
koristelut kouludiskojen yhteyteen. Haetaan inspiraatiota dekoihin musiikista ja laaditaan
myös diskoa mainostava juliste. Dekot on mahdollisuus ottaa kotiin tai käyttää uudelleen.
Ryhmän koko: n. 12 hlöä
Kesto: 4 x 45 min.
Tila: esim. kuvaamataidon luokka ja/tai isompi aulatila
Tarvikkeet: kierrätyspahvia, akryylimaalia, pikkuteloja, rullapaperia (esim. 100cm leveä),
siimaa...
Ohjaaja: Ville Silvennoinen / Galleria HOI SIE
Yhteystiedot: V. Silvennoinen / 044 0852082 / villealeksisilvennoinen@gmail.com

AKRYYLIMAALAUSTYÖPAJA
Työpajassa opetellaan akryylimaalaustekniikkaa ja värien sekoittamista. Ensiksi
suunnitellaan maalaus piirtäen ja sitten toteutetaan maalaus kiilapohjustetulle kankaalle
akryylimaaleilla maalaten. Maalaukseen liitetään myös ripustus rautalangasta, jotta sen voi
laittaa vaikkapa tauluksi seinälle.
Kesto: 3 x 45 min.
Tila: koulun luokkahuone
Tarvikkeet: vesikippoja
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p.050 340 7670
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OMA MAAILMA, YHTEINEN MAAILMA
Paja sisältää vuorovaikutuksellisesta maalaustyöskentelyä ryhmässä. Jokainen saa luoda
maalaten oman maailmansa ja antaa lahjan toisten maailmoihin. Millaisia maailmoja siitä
syntyykään?
Ryhmän koko: 12 hlö
Kesto: 2 x 45 min.
Tila: luokkatila
Tarvikkeet: guassivärit, siveltimet, vesiastiat, kertakäyttölautaset, öljypastelliliidut, A3kokoiset maalauspaperit, suojamuovia/maalausalustat, maalarinteippiä
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja
Ajankohta: sovitaan varauksen yhteydessä
Yhteystiedot: Anni Pellikka, p.0505381318, pellikkaanni@gmail.com
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MUSTAA JA VALKOISTA, VIRTAAVAA JA MUUTTUVAA
Pajatyöskentely koostuu tussityöskentelystä, jota jatketaan öljypastelliliiduin. Annetaan
sattumalle siivet ja katsotaan, minne vesi mustetta kuljettaa. Lopuksi työstetyistä pienistä
kuvista kootaan kollaasitekniikalla lopullinen työ.
Ryhmän koko: 20 hlö
Kesto: 2x45 min.
Tila: luokkatila, josta saa tarvittaessa pulpetit siirrettyä sivuun tai sali
Tarvikkeet: guassivärit, remonttipaperi, siveltimet, vesiastiat, kertakäyttölautaset,
öljypastelliliidut, suojamuovia, maalarinteippiä
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja
Yhteystiedot: Anni Pellikka, p.0505381318, pellikkaanni@gmail.com

MINÄ JA TUNTEET
Kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään. Tällä kerralla työstetään tunteita paperille, näkyväksi ja
opetellaan kuuntelemaan itseä. Miltä suru näyttää? Millaista liidun liikettä se on? Entä minkä
väristä? Entä viha? Miten viha tulee paperille esiin? Minkä värin se ottaa? Entä ihastus tai
turvallisuus?
Ryhmän koko: 12 hlöä
Kesto: 2x45 min.
Tila: luokkatila
Tarvikkeet: guassivärit, öljypastelliliidut, maalausalustat, siveltimet, vesiastiat, kertakäyttölautaset, A3- kokoiset maalauspaperit, maalarinteippiä
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja
Ajankohta: sovitaan varauksen yhteydessä
Yhteystiedot: Anni Pellikka, p.0505381318, pellikkaanni@gmail.com

BLINGBLINGIÄ JA KEKEILYÄ!
Suunnitellaan ja tehdään koruja tai muuta tarpeellista sälää kierrätysmateriaaleista.
Pajaan voi varata purettuja tietsikan osia, kirppikseltä ostettuja korunraatoja, kauniita kangaspaloja ja nauhoja, pitsejä... ihan mitä matskua vain. Oppilaat voivat tuoda omia materiaalejaan,
mutta niiden puute ei ole este pajaan osallistumiselle. Koulujen varastoista käytämme kyniä,
paperia, helmiä ja nappeja. Tarvittaessa pajan ohjaaja tuo mukanaan jotain.
Pajan aluksi katsomme kuvia trash design -kamppeista. Tutustumme käytössä oleviin
materiaaleihin ja suunnittelemme. Päästämme luovuuden valloilleen tekemällä itse.

Ryhmän koko: sovitaan ohjaajan kanssa, väh. 10
Kesto: max. 3 x 45 min. / ryhmä
Tila: Mikä tahansa, missä pystyy tekemään. Aloituksessa videotykki olisi hyvä olla käytössä.
Tarvikkeet: kyniä, paperia, helmiä, nappeja, kierrätysmateriaaleja, ohjaava opettaja hankkii tarvittaessa loput
Ohjaaja: Jaana Ihme, muotoilija ja ammatillisten aineiden opettaja. Jos ryhmäkoko on suuri,
niin lisäksi opettajat ja avustajat.
Yhteystiedot: Jaana Ihme, ihmejaana@gmail.com

Sarjakuvaa
SARJISPOLKU
Sarjakuvapajassa käydään lyhyesti läpi ihan ensimmäisiä perusteita ja piirretään strippi ja
oman tarinan alku.
Kesto: 4 x 45 min., kahtena päivänä
Tila: luokkatila
Tarvikkeet: tavallista kopiopaperia, tussit
Ohjaaja: Soli Perttu (kuvataiteilija Amk)
Yhteystiedot: soli.perttu@elisanet.ﬁ

SARJAKUVATYÖPAJA
Työpajassa perehdytään sarjakuvan kerrontatapoihin, henkilöhahmojen kehittämiseen ja tarinan luomiseen. Piirretään lyhyt sarjakuva (A3-kokoiselle paperille) ja väritetään se tusseilla.
Kesto: 2 x 45 min.
Tila: luokkatila
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p.050 340 7670
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Valokuvausta
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DIGITAALINEN VALOKUVAAMINEN

ä
Opettaja tilaa joko valokuvaajan omalle koululleen tai varaa ajan ja kyydityksen ja tuo ryhmät tai 8. luokat kuvataidekoululle. Lyhyen opetustuokion ja asiaan perehdyttämisen jälkeen
jokainen oppilas ottaa valokuvan valmiiksi tehdystä asetelmasta tai ennakolta suunnitellusta
muusta kuvauskohteesta joka voi sijaita myös ulkotiloissa. Valokuvista voidaan koota näyttely
erikseen laadittavan suunnitelman pohjalta. Kevätlukukaudella voidaan toteuttaa 10 taidetyöpajaa.
Työpajan kesto: 90 min.
Paikka: Kuvataidekoululla
Työpajan ohjaaja: Valokuvaaja ja opettaja yhteistyössä
Yhteystiedot: Nakari Ari, valokuvaaja, p. 0400 908 382 ari.nakari@pp.inet.ﬁ
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.
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Vierailu taiteilijan työhuoneella
TAITEILIJATAPAAMINEN
Keramiikkataiteilija: Arja Martikainen
Sisältö: Pajan, keramiikkamateriaalin ja prosessin esittely.
Mahdollisuus valmistaa pieni esine/ﬁguuri.
Paikka: Keramiikkapaja, Satamatie 19, Linnoitus
Yhteystiedot: arjamartikainen@hotmail.com, puh. 050 439 2519
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.

TAITEILIJATAPAAMINEN
Kuvataiteilija Tuulia Iso-Tryykäri
Tutustutaan kuvataiteilijan työhuoneeseen, teoksiin ja työskentelyyn.
Kesto: 45 min.
Aika: sop.mukaan
Paikka: Kristiinan työtuvat, Katariinantori 6, 53900 Lappeenranta
Työpajan ohjaaja: Tuulia Iso-Tryykäri, kuvataiteilija YAMK
Yhteystiedot: Tuulia Iso-Tryykäri puh. 0400 722 076, tuulia.isotryykari@gmail.com
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.

Ympäristötaidetta
PATSASTELUA
Tehdään pieni kävelylenkki Lappeenrannan keskustassa. Aloitus kaupungintalon edestä.
Tutustutaan kuuteen keskustan veistokseen ja ihmetellään niiden merkitystä. Toisena
pajapäivänä mietitään yhdessä, millainen veistos keskustasta vielä puuttuu ja tehdään
suunnitelmia.
Kesto: 4 x 45 min., kahtena päivänä
Tarvikkeet: ulkoiluun sopivat vaatteet, A3-paperia ja piirustusvälineet
Ajankohta: huhti-toukokuussa
Ohjaaja: Soli Perttu (kuvataiteilija Amk)
Yhteystiedot: soli.perttu@elisanet.ﬁ
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.

MEIJÄ KULMAT: URBAANIA YMPÄRISTÖTAIDETTA
Suunnitellaan ja laaditaan pirteän minimalistista ympäristötaidetta koulujen ja päiväkotien
pihoille ja lähiympäristöön. Silmäkarkkia pienelle ja isolle kansalle. Moniosainen teos
koostuu eri syvyystasoissa olevista 2- ja 3-ulotteisista elementeistä ja muuntuu riippuen
siitä, mistä kulmasta sitä katsoo. Työpaja haastaa nuoren tarkkailemaan elinympäristöään
rikkaammalla tavalla. Suunnittelun inspiraatioksi kuunnellaan esim. 70-luvun
avaruusmusiikkia vinyyliltä ja juodaan kuumaa marjamehua. Mahdollisuuksien mukaan
pidetään myös “näyttelyavajaiset”.
Kesto: 4 x 45 min.
Tarvikkeet: ohut vanerilevy, akryylimaali, pistosaha (ohjaaja operoi), piirtoheitin, paksu
rautalanka
Ohjaaja: Ville Silvennoinen / Galleria HOI SIE
Yhteystiedot: V.Silvennoinen / 044 0852082 / villealeksisilvennoinen@gmail.com

YMPÄRISTÖTAIDETTA
Lähdetään luontoon ja kerätään luonnonmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan.
Haalituista materiaaleista tehdään ryhmissä tai yksin ympäristötaidetta. Ulkona
toteutettuna ympäristötaiteet voisi jättää luontoon. Talvella materiaalina voi olla lumi.
Kesto: n. 2-3 h.
Tila: koulu, voidaan toteuttaa joko sisällä tai ulkona
Ohjaaja: Katja Paakki, katjapaakki@hotmail.com

y
IHME PAIKKA
Ympäristötaidepaja, jossa kuljetaan koulun pihalla ja lähiympäristössä. Katsotaan
ympäristö- ja maataideteoksia, tehdään muotoharjoitus. Seuraavalla tunnilla mennään ulos
ihmettelemään muotoja ja värejä ja luodaan omat ympäristötaideteokset luonnon
materiaaleista.
Kesto: 4 x 45 min., yhtenä tai kahtena päivänä
Tila: koulu
Ohjaaja: Soli Perttu (kuvataiteilija Amk)
Yhteystiedot: soli.perttu@elisanet.ﬁ
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Sävelpolku
MUUSIKON NÄKÖKULMASTA
Toteuttaja: Lappeenrannan kaupunginorkesterin muusikot.
Opettaja voi tilata muusikon tunnilleen kertomaan muusikon ammatista ja kaupunginorkesterista. Heillä on soitin mukanaan ja he ovat varautuneet myös kysymyksiin.
kesto: 45 min.
Tila: koululla, luokassa
Työpajan ohjaaja: muusikko
Tilaukset: Pirkko Jokimies puh. 040 5733890, pirkko.jokimies@lappeenranta.ﬁ tai
Tuula Nissinen puh.0400 154592, tuula.nissinen@lappeenranta.ﬁ

BÄNDIPAJA
Taidekoulu Estradin bändipajoihin mahtuu n. 10 oppilasta kerrallaan, joten puolet luokasta toimii
45 min. oman opettajan johdolla toisissa tiloissa. Ohjelmassa voi olla Estradiin tutustuminen ja
pajojen teemoihin liittyvä video. Bändikoulu tarjoaa kolme (3) valinnaista pajaa, joista opettaja
valitsee varausta tehdessään yhden. Pajat eivät edellytä aikaisempaa soittotaitoa.

Kitarapaja
Tutustutaan sähkökitaraan, vahvistimiin ja efektilaitteisiin. Tutustutaan eri musiikkityyleihin
kitaran soitossa. Osallistujat saavat kokeilla/soittaa sähkökitaraa.

Rumpupaja
Tutustutaan perinteiseen rumpusettiin ja sen käyttömahdollisuuksiin eri musiikin tyylilajeissa.
Osallistujat saavat kokeilla/soittaa rumpuja.

Bändimusisointi-paja
Tutustutaan eri bändisoittimiin, kokeillaan yhteismusisointia ja improvisointia ryhmäläisten
lähtökohdat huomioiden.
Kesto: 2 x 45 min.
Aika: to klo 11.00-12.30
Paikka: Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9
Työpajojen ohjaajat: kitara Harri Lindh,
rummut Henri Vahvanen, bändimusisointi-paja Lassi Talasmo
Yhteystiedot: Lassi Talasmo, puh. 050 441 9071, musiikki@taidekouluestradi.ﬁ
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.

PAUKEPIIRI
Rakennetaan itse soittimet arkisista välineistä. Opetellaan ryhmässä soittamista ja valmistetaan pari
kappaletta itse rakennetuilla soittimilla. Vaihtoehtoisesti pajan ohjaaja voi tuoda soittimet mukanaan.
Pajaa varten ei tarvita aikaisempaa soittokokemusta, iloinen kokeiluhenki riittää. Ensimmäisellä kerralla harjoitellaan rytmit kehonrytmeillä, rakennetaan soittimet ja kokeillaan soittimia. Toisella kerralla
opastetaan soittimien soittamiseen, kaikki tutustuvat kaikkiin soittimiin ja harjoitellaan kappaleet.
Kesto: n. 2 x 90 min. (4 oppituntia)
Tila: luokassa
Tarvikkeet: syömäpuikkoja, salaojaputkia (tai vastaava urapintainen kova putki), kannellisia lasipurkkeja, peltipurkkeja/kansia, muovisia ämpäreitä, muovisia saaveja, sählypalloja, leveää,
kirkasta teippiä, sanomalehteä, hiekkaa/riisiä tms., veitsiä, saksia
Etukäteistoimet koululla: materiaalit soittimia varten (mikäli soittimet rakennetaan alusta asti)
Ohjaaja: Inka Puhakka
Tilaus: pajavaraukset musiikkiopiston toimistosta, puh. 0400 770 228 arkisin klo 10-12 ja 14-16

Näyttämötaide
SIRKUSPAJA
Mitä on sirkus? Mikä on oppilaan oma käsitys sirkuksesta? Onko sirkus taidetta, viihdettä
vai jotain ihan muuta? Tutustutaan sirkukseen ja sirkuslajeista jongleeraukseen. Tavoitteena
on lisätä nuorten käsitystä sirkuksesta ja sen harrastamisesta omakohtaisten kokemusten
myötä.
Toiminta: Työpaja aloitetaan keskustelemalla sirkusopettajan kanssa nuorten omista kokemuksista ja tiedoista sirkuksesta. Tämän jälkeen katsotan lyhyt dvd -pätkä (noin 10 min.),
joka esittelee nuorille sirkusta akrobatian ja jongleerauksen osalta. Keskustellaan yhdessä
nähdystä ja verrataan nähtyä aiempaan omaan sirkuskäsitykseen. Tämän jälkeen aloitetaan
jongleeraukseen tutustuminen opettajan jongleerausväline -esittelyllä ja omakohtaisella välineiden kokeilemisella. Lopuksi vielä keskustellaan ja läpikäydään oppilaiden kysymyksiä.
kesto: 90 min.
Aika: perjantai aamupäivät
Tila: koulun liikuntasali
Välineet: videotykki ja dvd-soitin, työpajaohjaaja tuo jongleerausvälineet mukanaaan
Työpajan ohjaaja: Taidekoulu Estradin sirkuslinjan opettaja Aaro Kontio
Yhteystiedot: Taidekoulu Estradin sirkuslinja sirkus@taidekouluestradi.ﬁ,
puh. 040 7001 379
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TUTUSTU TANSSIIN
Toiminta: Tanssituokion aikana tutustutaan omaan kehoon liikkeen kautta. Tanssi ylittää
kielen ja kulttuurin rajat, joten suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyntä ovat luonnollinen osa tuntia. Tavoitteena on saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä, joiden
kautta kehitetään hyvää ja vahvaa itsetuntemusta.
Tilatessaan tunnin opettaja voi esittää toivomuksen tanssilajista:
tanssimix (otteita eri tanssilajeista), street dance, showjazz.
Kesto: 45 min.
Paikka: koulun liikuntatila
Kausi: koko lukuvuosi
Työpajan ohjaaja: Lappeenrannan Tanssiopiston tanssinopettaja
Välineet: CD-soitin
Etukäteistoimet koululla: oppilailla liikkumiseen sopivat vaatetus, CD-soitin
Yhteystiedot: projektisihteeri Seija Tikkanen, seija.tikkanen@lprto.ﬁ, puh. 050 525 4324

TAITEILIJATAPAAMISIA - NÄYTTELIJÄ / OHJAAJA
Lappeenrannan kaupunginteatterin taiteellinen henkilökunta
Sanna Kemppainen, Samuli Punkka (NÄYTTELIJÄ), Lija Fischer (OHJAAJA).
Teatterissa työskenteleminen esim. näyttelijän tai ohjaajan näkökulmasta.
Opettaja tilaa teatterilta henkilön tunnilleen kertomaan teatterissa työskentelemisestä
sekä näyttelijän ja/tai ohjaajan ammatista. Vierailijat ovat varautuneet kysymyksiin ja
voivat erikseen sovittaessa myös vetää ryhmälle pienen ilmaisutaitotuokion. Ryhmä voi
sovittaessa tulla myös vierailemaan teatterille ja tutustua samalla teatterin tiloihin sekä
toimintaan.
Kesto: 1-2 x 45 min.
Työpajan ohjaaja: vierailija ja opettaja yhteistyössä
Yhteystiedot ja varaukset:
tuottaja-näyttelijä Sanna Kemppainen, sanna.kemppainen@lappeenranta.ﬁ,
näyttelijä Samuli Punkka, samuli.punkka@gmail.com,
ohjaaja Lija Fischer, lija.lijaﬁscher@gmail.com

BREAKDANCE WORKSHOP ENSIKERTALAISILLE
Sisältää tanssia ja lattia-akrobatian alkeita nuorille. Sopii kaikille, ei liikuntarajoitteisille.
Ryhmän koko: 20-40 henkeä
Kesto: 1-3 x 45 min. (tarpeiden mukaan!)
Tila: liikuntasali, tanssilattia, tai mikä vaan tila jossa tasainen lattia alustana
(esim. laattalattia, tatami ja kumiset eli tahmeat lattiat eivät sovi!)
Tarvikkeet: nuorilla tulisi olla mukana urheilukengät, verkkarit,
pitkähihainen paita/huppari ja pipo
Ohjaaja: Hiski Hämäläinen, breakdance opettaja
Yhteystiedot: Hiski Hämäläinen, hiski@hiskishow.com, puh. 050 355 1145

KANSANTANSSI
Työpajassa tutustutaan suomalaiseen kansantanssiin sen nykymuodossa. Harjoittelemme
kansantanssin erilaisia liikemateriaaleja, joista koostetaan tunnin aikana yksin ja yhdessä
tanssittavia tanssisarjoja. Hikoillaan, hekumoidaan ja heittäydytään tanssin vietäväksi.
Ryhmän koko: koululuokka / liikuntaryhmä
Kesto: 1-2 x 45 min.
Aika: syyslukukausi
Paikka ja tila: liikuntasali
Tarvikkeet: cd-soitin
Ohjaaja: Susanna Kivinen (tanssinopettaja amk)
Yhteystiedot: Susanna Kivinen, susku_kivinen@hotmail.com
(työpajavaraukset sähköpostitse)
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TANSSI - DANCE

ä
Dance- tanssipajassa lähestytään tanssia pelien ja leikkien keinoin ja madalletaan näin
kynnystä tanssimiseen. Taidepajan aikana toteutetaan myös ryhmän oma koreograﬁa.
(myös erityisluokille)
Ryhmän koko: enintään 20 henkilöä
Kesto: 2 x 45 min.
Ohjaaja: TeM Maria Fomin
Yhteystiedot: maria.fomin@gmail.com, puh. 040 547 8046
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TUUNAA TEATTERIA
Pajassa nuoret pääsevät kurkistamaan teatteri-ilmaisun maailmaan. Ilmaisuleikkien,
improvisaation, draaman keinoin johdatetaan osallistujat kohti itsensä ilmaisemista, näyttämöä, teatterin tekemistä. Ideat harjoituksiin poimitaan nuorten omasta maailmasta.
Ryhmän koko: n. 20 henkilöä
Kesto: 1 x 45 min.
Tila: sali tai vastaava
Tarvikkeet: vetäjä tuo
Ohjaaja: Sami Sivonen/ Saimaan Kalevan Nuoret
Yhteystiedot: contact@samisivonen.ﬁ, p. 050 330 0777

TWOSTEPIN TANSSIA
Tanssin ja liikkeen avulla vahvistamme jokaisen olemassa olevia vahvuuksia ja löydämme
niitä myös lisää- ilolla ja onnistuen, arvostamalla ja hyväksyen. Tavoitteena tanssituokiossa
on antaa jokaiselle nuorelle tanssista iloinen ja rentouttava onnistumisen kokemus ja eväitä
hyvään itsetuntemukseen ja vahvaan itsetuntoon.
Tanssipajateemat yläkouluikäisille
1) Latinalainen tanssipaja (esim. merengue, cha cha , jive, salsa, samba, bachata, reggaeton)
2) DanceMix tanssipaja (yhdistelmäkoreograﬁaa ja makupaloja tansseista esim.
street, nykytanssi, jazz, latinalainen tanssi)
3) Afrotanssipaja: Tutustumista afrotansseihin ja niiden voimaannuttavaan ja vapauttavaan
liikekieleen ja vaikutukseen kehossa.
4) Tanssi-ja liiketerapeuttiset menetelmät- tanssipaja: Liike on kieli, jota kaikki käyttävät
päivittäin. Itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan kehon, tanssin ja liikkeen kokemusten
avulla. Lisää keho-ja itsetietoisuutta positiivisella ja hyväksyvällä tavalla.
Ryhmän koko: 10-20 hlöä
Kesto: 1-2 x 45 min.
Tila: esteetön liikuntatila
Ohjaaja: TwoStepin opettajat/Katja Puranen
Varaukset: Katja Puranen, TwoStep tanssistudio, twostep@twostep.ﬁ, p.0445210039

Sanataide- ja historiapolku
MITEN ESINEESTÄ TULEE MUSEOESINE
Oppilaille kerrotaan lyhyesti miten esineestä tulee museoesine, miksi esineitä kerätään museoon
ja miten luettelointi tapahtuu. Tämän jälkeen jokainen pääsee itse kokeilemaan luettelointia omalla
esineellään. Luettelointi tehdään paperilomakkeelle ja luetteloitavat esineet ovat oppilaiden omia
esineitä. Luetteloinnissa esineistä kirjataan samat vähimmäistiedot kuin museossakin ja esineisiin
liitetään sopivat asiasanat. Työpaja havainnollistaa miten museotyössä tehdyt valinnat muokkaavat
niitä tulkintoja mitä tulevaisuudessa tehdään historiasta sekä miten asioita, esineitä ja aiheita voidaan
kytkeä toisiinsa ja rakentaa kokonaisuuksia. Sisältöä on mahdollista muunnella oppitunnin pituuden ja
luokka-asteen mukaan.
Kesto: oppitunnin mukaan 45 – 75 min.
Aika: ke 1.10. 8.10. 15.10. 22.10. 29.10. 5.11. 12.11. 19.11. 26.11. 3.12. klo 8 – 15 välillä
Tila: koululla luokassa
Kausi: syyslukukausi 2014
Tarvikkeet: Tietokone ja datatykki ohjeistusta ja esittelyä varten, viivaimia tai mittoja.
Oppilaat voivat käyttää omia puhelimiaan tai tablettejaan asiasanalistan selaamiseen.
Etukäteistoimet koululla: Oppilailla pitää olla mukanaan jokin esine. Esine voi olla puhelin, avaimet,
laukku, kynä yms. mukana kulkeva objekti tai opettaja voi halutessaan pohjustaa tuntia jo edellisellä
kerralla ja ohjeistaa oppilaita tuomaan mukanaan jonkin esineen. Opettaja tulostaa tarvittavan määrän
sähköpostitse lähetettyjä luettelointilomakkeita ja varaa tuntia varten mittoja.
Työpajan ohjaaja: Riina Nurmio, amanuenssi Etelä-Karjalan museo
Yhteystiedot: riina.nurmio@lappeenranta.ﬁ tai 040 563 1898

y
KOTIRINTAMALLA
Tutustutaan draaman keinoin kotirintaman elämään sotien ja pula-ajan aikana. Lyhyt alustus,
perustietoa säännöstelystä, sota-ajan vaikutuksista jokapäiväiseen elämään ja pula-ajasta.
Osallistujat pienryhmissä valmistavat annetusta aiheesta ja valmiilla tekstillä esityksen. 75
minuutin jaksolla syvennetään aihetta ilmaisuleikeillä ja improvisaatiolla. Lopuksi keskustelua
ja kokemuksen vaihtoa.
Kesto: 45 min. tai 75 min.
Aika: sovittavissa
Tila: koulu
Välineet: ohjaaja tuo
Etukäteistoimet koululla: taustatiedot talvi- ja jatkosodasta
Työpajan ohjaaja: tuottaja, draamakasvattaja Raili Leino
Yhteystiedot: raili.leino@pp1.inet.ﬁ, puh. 0400 25 17 40
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K9-kortti
Yhdeksäsluokkalaisille jaetaan henkilökohtainen K9-kortti, joka motivoi oppilaita
käyttämään kaupungin kulttuuripalveluita itsenäisesti. K9 – kortilla 9. luokkien
oppilaat voivat osallistua maksutta kaupungin kulttuurilaitosten tarjontaan sekä saavat
2 euron alennuksen normaalihintaisista elokuvista. Korttia käytettäessä on varauduttava
todistamaan henkilöllisyytensä.

K9-kortilla saa:

ILMAISEN SISÄÄNPÄÄSYN
Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertteihin, kaupunginteatterin näytelmiin,
museoiden näyttelyihin. Galleria Pihatto on ilmainen.

2 EURON ALENNUKSEN
Nuijamiehen ja Kino-Aulan normaalihintaisista näytöksistä.

K9-kortilla ei saa:

K9-kortin edut eivät koske erikoishintaisia
elokuvanäytöksiä, teatterin
ensi-iltoja, eikä orkesterin tai teatterin
kausiohjelman ulkopuolisia
vierailuesityksiä tai tapahtumia.

y

Lisätietoja ohjelmatarjonnasta:

l

www.lappeenranta.ﬁ/palvelut/kulttuuri
www.nuijamies.com
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5. KULTTUURIPOLKUSUUNNITELMA

esi-ja alakouluihin

esikoulut
Sirkuspolku

Näyttämöpolku

Sävelpolku

1. luokat
Tanssipolku

Sanataidepolku
Lappeenrannan
Tanssiopisto

Kuvataidepolku
Maakuntakirjasto,
lähikirjastot

6. luokat

Taidekoulu
Estradin
musiikkilinja

Taito
Käsityökoulu

Etelä-Karjalan
Museo

5. luokat

OPS!
2. luokat
Musiikkiopisto

Taiteilijaseura
Taidemuseo
Kuvataidekoulu

3. luokat
Maakuntakirjasto,
lähikirjastot
Matkailuoppaat

Taidekoulu
Estradin
teatteri- ja
sirkuslinja

4. luokat

Kaupunginteatteri

Taidemuseo
Saimaan
mediakeskus
Kuvataidekoulu
Taito Käsityökoulu

Kaupunginorkesteri

6. KULTTUURIPOLKUSUUNNITELMA
yläkoulut

9. luokat

Palaute
Kulttuuripolun toimijat haluavat kehittää palvelujaan käyttäjien tarpeita ja toiveita
huomioiden. Metkun nettisivuilta (www.lastenmetku.ﬁ/ladattavat)
löytyy Kulttuuripolun palautelomake, jonka voi täyttää työpajan jälkeen koululla ja lähettää
sähköisenä osoitteeseen: minna.pirila-martti@lappeenranta.ﬁ tai
eira.kylmala@lappeenranta.ﬁ

Saadun palautteen pohjalta kehittämme kulttuurikasvatuspalvelujen laadukasta sisältöä ja
tasa-arvoista saavutettavuutta.

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku
Lappeenrannan yleinen kulttuuritoimi
Snellmaninkatu 2, 53100 Lpr
Tel. +358 401874331
Kulttuuripolulla kohdataan!

Lisätietoa Kulttuuripolusta osoitteesta:
www.lastenmetku.ﬁ

