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KULTTUURIPOLKU
Lappeenrannan kulttuuripolku on esi- ja peruskoulun oppilaille suunnattu kulttuuri- ja
taidekasvatusohjelma. Oppilaille järjestetään kouluaikana taidetyöpajoja ja vierailuja
kaupungin kulttuurilaitoksiin, taideopetusta antaviin oppilaitoksiin ja yhdistyksiin.
Vierailukokonaisuudet on suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten, taiteen perusopetusyksiköiden, taiteilijoiden ja opettajien kanssa.
Kulttuuripolkua tuottaa ja koordinoi Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus
Metku / Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimi.
Kulttuuripolun Opettajan opas jaetaan kouluille ja opettajille kirjepostina syyslukukaudella
ja sähköisenä versiona kevätlukukauden alussa. Opettajan oppaassa on kuvattu lukuvuoden työpajat ja vierailukokonaisuudet yhteystietoineen. Kulttuuripolun Opettajan opasta
päivitetään vuosittain.

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET
OPS16/L2/s. 19:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu:
”Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä.”
Kulttuuripolku pohjautuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin. Lappeenrannassa
se on kirjattu kaupungin kuntakohtaiseen esi- ja peruskoulun opetussuunnitelmaan. 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. Oppimista tulee tapahtua myös koulun
ulkopuolella. Kulttuuripolku tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kokemukselliseen ja elämykselliseen oppimiskokemukseen.
”Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen
ympäröivän yhteisön elämään ja eri asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa koulutyön laatua.” OPS16
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1. Kuvataide- ja taitopolku

f
Kulttuuripolku Lappeenrannassa
Kulttuuripolun työpajoja toteuttavat yksiköt on jaettu taidealakohtaisesti eri poluille. Jokaisella
polulla on työryhmä, joka suunnittelee työpajojen sisällöt.
Yläkoululaiset tutustuvat lukuvuoden aikana vähintään kahteen polkuun kerrallaan.

• Etelä-Karjalan taidemuseo
• Taito-käsityökoulu
• Etelä-Karjalan taiteilijaseura
• Saimaan mediakeskus
• Kuvataidekoulu
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2. Sävelpolku

9. luokkalaisille jaetaan K9-kortti, jolla peruskoulun päättävä 9. luokkalainen pääsee maksutta
Lappeenrannan kulttuurilaitosten palveluihin.

3. Sanataide- ja
historiapolku

• Maakuntakirjasto
ja lähikirjastot
• Etelä-Karjalan museo
• Lappeenrannan
matkailuoppaat

• Kaupunginorkesteri
• Taidekoulu Estradin
musiikkilinja
• Musiikkiopisto

4. Näyttämöpolku

• Kaupunginteatteri
• Taidekoulu Estradin
sirkus- ja teatterilinja
• Lappeenrannan
Tanssiopisto
• Tanssistudio TwoStep
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VARAUSKÄYTÄNTÖ
Työpajat varataan suoraan Kulttuuripolun työpajojen tuottajilta, ei Metkun kautta.
Jokaiseen työpajaan otetaan vastaan noin 10–16 vierailua. Pajat täyttyvät varausjärjestyksessä. Yhdessä työpajaryhmässä toivotaan olevan noin 20 oppilasta sekä opettaja
ja tarvittava määrä avustajia.
Yläkouluille suositellaan teemapäiviä. Tällöin viikoittaiseen työjärjestykseen liittyvät
ongelmat eivät muodostu mahdottomiksi. Metku tarjoaa tuotantoapua yläkoulujen
teemapäivien järjestelyissä.

Varausaika

Opettaja ilmoittaa varausta tehdessään työpajan tuottajalle seuraavat tiedot:
• Työpajan ajankohta
• Koulun nimi ja luokka
• Ryhmän koko/henkilömäärä: oppilaat + opettaja(t) + avustaja(t))
• Luokan mukana tulevan opettajan nimi ja yhteystiedot;
sähköpostiosoite ja puh. nro, josta opettajan tavoittaa
• Kuljetusmuodon, jota hänen luokkansa tarvitsee.
(ilmoittaa myös kävellen, pyörällä kulkemistesta)

Yläkoulujen opettajat voivat varata pajoja/vierailuja läpi vuoden. Jos vierailuun liittyy linjaautokuljetus, niin varaus – ja kuljetustiedot on ilmoitettava pajan tuottajalle vähintään 2
viikkoa ennen pajaa. Lukukauden lopulla voi tiedustella pajakiintiöstä jääneitä lisävuoroja.

JOS KULJETUSTARVETTA:
Varmistus/kuittaus kuljetusyhtiölle ja työpajanpitäjälle on tärkeä!

JOS ET SAA VASTAUSTA VARAUKSEEN

Kuljetukset työpajoihin

Taiteilijat sitoutuvat Kulttuuripolun palvelumallin oman aikataulunsa ehdoilla.
Jos et saa vastausta taiteilijalta tai pajan pitäjältä, ole yhteydessä Metkuun.

Joihinkin vierailuihin liittyy kuljetus. Se on maksuton. Opettajan varauksen jälkeen työpajan
tuottaja ilmoittaa kuljetustarpeesta Metkulle ja kuljetusyhtiölle. Opettaja saa varmistuksen
suoraan kuljetusyhtiöltä. Vasta varmistuskuittauksen jälkeen kuljetus on kunnossa!
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 linjaauton kuljettajalle 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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YLÄKOULUJEN
pajat
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Kuvataide- ja taitopolku
BLINGBLINGIÄ JA KEKEILYÄ!

DISKO 3000 / BILEET PYSTYYN!

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.

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: 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

GRAFFITIPAJA
Graffitipaja joka sisältää tutustumista graffitien historiaan ja graffitikulttuuriin. Graffittien
piirtämistä, suunnittelua ja maalaamista, sekä erilaisten piirustus- ja maalaustekniikoiden
opetusta.Ryhmän koko: Workshop pajalla enintään 15, aihe-esittelyssä voi olla
enemmänkin
Kesto: Minimissään 2-4 tuntia/kerta.
Tila: Pajan pitämiseen soveltuu koululuokka tai nuorisotila, missä on pöytiä piirtämistä
varten. Osa kerroista olisi hyvä pitää Huhtiniemen laillisella graffitiseinällä.
Välineet: Lyijykynät, kumit, viivoittimet, a3 ja a4 paperit, erilaiset tussit, spraymaalit,
suuttimet, kumihanskat, sekä hengityssuojat.
Yhteystiedot: Ville Pääkkönen, sähköposti: W3ak53@gmail.com, puh. 040 5694283

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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VALOMAALAUS

SOLMUBATIIKKI

Opettaja tilaa pajaopettajan omalle koululleen tai varataan tila ja aika kyyditykselle valittuun
kohteeseen jossa valomaalaus toteutetaan. Lyhyen opetustuokion ja asiaan perehdyttämisen jälkeen jokainen oppilas saa maalata ilmaan erivärisillä lampuilla tahtomiaa kuvia, joista
otetaan valokuvia pimeässä tilassa. Jokainen saa kuvan omasta valomaalauksesta ja luokan
valokuvista voidaan koota näyttely erikseen laadittavan suunnitelman pohjalta.

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: 90min. max 2 x 15 hlöä.
Tila: Koululla luokkatiloissa, pimeällä ulkona tai vaihtoehtoisesti muussa kohteessa.
Ohjaajat : Pajaopettaja ja oma opettaja yhteistyössä.
Yhteystiedot: Tarja Törttö 044-9924761 tarja.tortto@gmail.com

Kesto: 3 x 45 min.
Tila: koulun luokkahuone
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija (AMK)
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com p.050 340 7670

Vierailu taiteilijan työhuoneella

SILKKIMAALAUS
Opettaja tilaa pajan omalle koululleen, jossa silkkimaalaus toteutetaan. Lyhyen opetustuokion ja asiaan perehdyttämisen jälkeen jokainen oppilas saa maalata silkille tahtomansa
kuva-aiheen. Pajassa opitaan eri tekniikoita ja maalausvälineiden käyttöä mm. silkin pingottaminen kehikkoon, värien käyttö ja käyttäytyminen kankaalla, suolaefekti, guttaaminen.
Ryhmän koko: n. 12 hlöä
Kesto: 90min.
Paikka: Koululla luokkatiloissa, pimeällä ulkona tai vaihtoehtoisesti muussa kohteessa.
Ohjaajat : Pajaopettaja ja oma opettaja yhteistyössä.
Yhteystiedot: Tarja Törttö 044-9924761 tarja.tortto@gmail.com

TAITEILIJATAPAAMINEN
Keramiikkataiteilija: Arja Martikainen
Sisältö: Pajan, keramiikkamateriaalien, väriaineiden ja prosessin esittely.
Mahdollisuus kokeilla dreijausta ja valmistaa savesta pieni esine.
Paikka: Keramiikkapaja, Satamatie 19, Linnoitus
Yhteystiedot: arjamartikainen@hotmail.com, puh. 050 439 2519
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.
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TAIDE TUKENA HYVINVOINTIIN
Alla olevat Anni Pellikan pajat on suunniteltu teemoittain toteutettaviksi ja niiden tarkoitus
on tukea nuorten hyvinvointia. Ryhmätaidetyöskentelyssä käytetään kuvallisia, draamallisia
ja runollisia ilmaisukeinoja. Toiminta sisältää taiteellisen työskentelyn lisäksi kirjoittamista ja
keskustelua pienryhmissä. Tavoitteena on nuorten itsetuntemuksen lisääminen, vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja erilaisuuden hyväksyminen. Pajat voi toteuttaa esimerkiksi osana
kuvaamataidon, terveystiedon tai opinto-ohjauksen opintokokonaisuutta.
Ryhmän koko: 20 hlöä
Kesto: 90 min.
Tila: Luokkatila
Ohjaaja: Anni Pellikka, artesaani, luokanopettaja
Ajankohta: Sovitaan varauksen yhteydessä
Yhteystiedot: Anni Pellikka, facebook: AnniEve, p. 050 5381318, pellikkaanni@gmail.com
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OMAT RAJAT – VUOROVAIKUTUKSELLINEN YHTEISTEOS
Vuorovaikutusta rajapinnoilla, paperilla. Oikeus omaan tilaan ja yhteiseen ainutlaatuiseen
maailmaan. Pajassa maalataan ryhmän yhteinen suurikokoinen teos näiden teemojen
ympärille.
Tila: sali
Tarvikkeet: siveltimet, guassivärit, vesiastiat, kertakäyttölautaset, öljypastelliliidut, remonttipaperi, suojamuovi.

OMA MAAILMA, YHTEINEN MAAILMA

OMA ÄÄNI

Paja sisältää vuorovaikutuksellisesta maalaustyöskentelyä ryhmässä. Jokainen saa luoda
maalaten oman maailmansa ja antaa lahjan toisten maailmoihin. Millaisia maailmoja siitä
syntyykään?
Tarvikkeet: guassivärit, siveltimet, vesiastiat, kertakäyttölautaset, öljypastelliliidut, A3kokoiset maalauspaperit, maalausalustat, maalarinteippiä.

Lähdemme työskentelyyn tutkimalla ja leikkimällä äänen tuottamisella. Kuiskaus, huuto,
äänetön hiljaisuus–mitä maailmoja ihmisäänellä voikaan luoda? Jokainen saa tehdä maalauksen teemalla–oma ääni.
Tarvikkeet: siveltimet, guassivärit, vesiastiat, kertakäyttölautaset, A-3 maalauspaperit,
maalausalustat, maalarinteippi.
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MUSTAA JA VALKOISTA, VIRTAAVAA JA MUUTTUVAA

KUKA MINÄ OLEN NYT/TULEVAISUUDESSA?

Pajatyöskentely koostuu tussityöskentelystä, jota jatketaan öljypastelliliiduin. Annetaan
sattumalle siivet ja katsotaan, minne yllätys mustetta kuljettaa. Lopputuloksena toteutetaan kokeileva kollaasi.
Tarvikkeet: Villalankaa, tussia, väriastiat, sakset, öljypastelliliidut, maalausalustat,
A-3 maalauspaperit, maalarinteippi, liima

Taiteellinen tutkimusmatka. Tämä hetki ja tulevaisuus. Mistä unelmoit? Mitä kohti tahdot
kulkea? Mikä saa sinut loistamaan? Kuvittele paras mahdollinen tulevaisuuden kuva itsellesi
tai hahmottele itsesi juuri nyt. Loista sellaisena kuin olet!
Tarvikkeet: siveltimet, guassivärit, vesiastiat, kertakäyttölautaset, öljypastelliliidut, suojamuovia, remonttipaperia, maalarinteippi.

MINÄ JA TUNTEET

TAIDETEOKSEN JA KATSOJAN KOHTAAMINEN -TAIDE 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?’
Tarvikkeet: guassivärit, siveltimet, vesiastiat, kertakäyttölautaset, öljypastelliliidut, A-3
kokoiset maalauspaperit, maalausalustat, maalarinteippiä

Pajan tarkoituksena on herättää vuoropuhelua katsojan ja taideteoksen välillä. Pajassa
jokainen katsoja saa luoda oman pienimuotoisen teoksen taiteen äärellä. Lähtökohtana on
taideteoksen herättämä tunne/tunnelma. Taiteellista ennakko-osaamista ei vaadita, vaan
utelias ja kokeileva mieli riittä
HUOM! Tila: Luokkatila (Syksy 2015) Etelä-Karjalan taidemuseo (Kevät 2016).
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.
Tarvikkeet: ölypastelliliidut, maalauspaperit, maalarinteippi, maalausalustat
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Ympäristötaide
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

IHME PAIKKA

MONITOIMISTUDIO

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.

Toteuttaja: Hauska Karuselli-studio
Studiossa tehdään vapaamuotoisesti erilaisia käsitöitä. Perhekerhossa ja koululaisten kursseilla
opetetaan käsitöitä, musiikkia, teatteria ja askartelua. Käsityökerhot tarjoavat opetusta venäjän,
englannin ja suomen kielellä.
•
Kuvataide
•
Keramiikka- ja posliinimaalaus
•
Korujen- ja kukkien valmistus

Kesto: 4 x 45 min., yhtenä tai kahtena päivänä
Tila: koulu
Ohjaaja: Soli Perttu (kuvataiteilija Amk)
Yhteystiedot: soli.perttu@elisanet.fi

Ryhmän koko: 5–12 henkeä
Kesto: 1-3 x 45 min. (kerhosta riippuen)
Tila: koulun tilat tai kerhon tilat (Valtakatu 54)
Ohjaajat: Svetlana Korhonen
Tiedustelut ja yhteystiedot: karusellistudio@gmail.com, sveta.korhonen@hotmail.com,
puh. 0468 105 572, 0408 462 899, vk.com/club88113222
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Sarjakuvaa

Sävelpolku

SARJISPOLKU

BÄNDIPAJA

y

Sarjakuvapajassa käydään lyhyesti läpi ihan ensimmäisiä perusteita ja piirretään strippi ja
oman tarinan alku.

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.

l

Kesto: 4 x 45 min., kahtena päivänä
Tila: luokkatila
Tarvikkeet: tavallista kopiopaperia, tussit
Ohjaaja: Soli Perttu kuvataiteilija
Yhteystiedot: soli.perttu@elisanet.fi

Kitarapaja

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

SARJAKUVATYÖPAJA

Rumpupaja

Työpajassa perehdytään sarjakuvan kerrontatapoihin, henkilöhahmojen kehittämiseen
ja tarinan luomiseen. Piirretään lyhyt sarjakuva (A3-kokoiselle paperille) ja väritetään se
tusseilla.

Bändimusisointi-paja

Kesto: 2 x 45 min.
Tila: luokkatila
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p.050 340 7670

Tutustutaan perinteiseen rumpusettiin ja sen käyttömahdollisuuksiin eri musiikin tyylilajeissa.
Osallistujat saavat kokeilla/soittaa rumpuja.
Tutustutaan eri bändisoittimiin, kokeillaan yhteismusisointia ja improvisointia ryhmäläisten
lähtökohdat huomioiden.
Kesto: 2 x 45 min.
Aika: pe klo.11.00-12.30
Paikka: Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9
Ohjaajat: kitara Harri Lindh, rummut Henri Vahvanen, bändimusisointipaja Lassi Talasmo
Yhteystiedot: Lassi Talasmo, puh. 050 441 9071, musiikki@taidekouluestradi.fi
ANNA TIEDOT RYHMÄN KULJETUKSESTA.
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PAUKEPIIRI
SIBELIUKSEN MATKASSA
Sibelius 150-vuotta juhlavuoden konsertti 8.luokkalaisille.
Rakuunasoittokunnan ja Lappeenrannan musiikkiopiston oppilaiden
puhallinorkesterin yhteistä kokoonpanoa johtaa Riku Huhtasalo.

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.

Ohjelma: Jääkärinmarssi, Karelia-sarja, Yksinlaulu: Kirsi Rissanen,
laulu / Ninni Niemi, piano, Andante Festivo, Musiikkiluokkien kuoron
esitys, Finlandia
Aika: Perjantaina 6.11.2015 klo 9 ja 11
Paikka: Lappeenranta-sali
Kesto: n. 45 min.
Varaa luokallesi paikat konserttiin ja maksuton kuljetus 9.10.
mennessä osoitteesta: musiikkiopisto@lprmo.fi

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

RÄPPIPAJA
Tutustutaan rap musiikin maailmaan ja historiaan. Opetellaan kirjoittamaan omia rap riimejä.
Käydään läpi erilaisia tekniikoita ja tyylejä kirjoittaa riimejä ja räpätä.

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
Ohjaaja: muusikko
Tilaukset: Pirkko Jokimies puh. 040 5733890, pirkko.jokimies@lappeenranta.fi tai
Tuula Nissinen puh.0400 154592, tuula.nissinen@lappeenranta.fi

Kesto: Mieluiten 120 min. Läpi käytävää on paljon, eikä riimien kirjoittaminen ole kaikista
nopeinta puuhaa.
Paikka: Musiikki/koululuokka tai mikä tahansa tila toimivalla äänentoistolla
Välineet: Opettaja tarvitsee stereot tai jotain millä toistaa musiikkia. Mieluummin kunnollinen
äänentoisto. Oppilaat tarvitsevat kynät ja vihkot.
Yhteystiedot: antttimusic@gmail.com, puhelin: 040 5719747
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Näyttämötaide
JONGLEERAUS

KATUTANSSIA, NYKYTANSSIA, SHOWTANSSIA

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 minuuttia), 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.

Työpajan aikana nuoret pääsevät tutustumaan valitsemaansa tanssilajiin.
Tanssitarjonnassa on valittavana:
•
katutanssi: tutustutaan hiphopin ja/tai breakdancen alkeisiin
•
nykytanssi: tutustutaan nyky- ja jazztanssin alkeisiin
•
showtanssi: tutustutaan showtanssin alkeisiin

y

Tilatessaan työpajan opettaja kertoo toivomuksen tanssilajista. Tanssityöpaja antaa energisoivan katkon koulupäivään: tanssitunnin jälkeen nuoret jaksavat taas entistä
virkeämpinä keskittyä koulutehtäviin.
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Kesto: 90 min
Ryhmän koko: max. 25 oppilasta
Aika: perjantai aamupäivät (syyskaudella 8 pajaa, kevätkaudella 8 pajaa)
Paikka: koulun liikuntasali / Taidekoulu Estradin salitilat
Välineet: videotykki ja dvd-soitin, työpajaohjaaja tuo jongleerausvälineet mukanaan Taidekoulu Estradilta
Ohjaaja: Taidekoulu Estradin sirkuslinjan opettaja Aaro Kontio
Yhteystiedot: Taidekoulu Estradin sirkuslinjan opettaja Aaro Kontio, aarokontio@gmail.com,
puh. 050 362 5443

TANSSI - DANCE
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

Ryhmän koko: 10–20 hlöä
Kesto: 45 min
Aika: koko lukuvuosi
Paikka: Koulun liikuntatila
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

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
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TERAPEUTTISEN TANSSIN JA LIIKKEEN PAJA

TUUNAA TEATTERIA

Tanssi,kehollisuus, mindfullness ja rentoutus.
Tanssipajan aikana tutustutaan oman kehon mahdollisuuksiin tuottaa sekä integroida liikettä,
mielikuvia, kehollisuutta ja tunnetta tanssin ja liikkeen avulla.
Tanssimalla vahvistamme jokaisen olemassa olevia vahvuuksia ja löydämme niitä myös lisää ilolla ja onnistuen, arvostamalla ja hyväksyen. Pajan tavoitteena on antaa osallistujalle tans
sista, musiikista ja liikkeestä ilon ja onnistumisen kokemus, sekä positiivisella tavalla
monipuolistaa nuoren mielikuvaa tanssin ja liikkeen merkityksestä. Harjoitusten avulla
luodaan lisää hyvinvointia ja läsnäoloa, sekä annetaan mm. keskittymiskykyä ja hyvinvointia
parantavia keinoja myös nuoren jokapäiväiseen arkeen.

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: 10–20 hlöä
Kesto: 45 min.
Tila: esteetön liikuntatila
Etukäteistoimet koululla: oppilailla liikkumiseen sopiva vaatetus
Ohjaaja: Katja Puranen, TLT-erikoistuva tanssinopettaja
Yhteystiedot: Katja Puranen, TwoStep tanssistudio
twostep@twostep.fi, p.044 521 0039, www.twostep.fi

JAZZ-JA SHOWTANSSI LAPSILLE
Toteuttaja: LappeenFest Oy
Tanssi on erinomainen liikuntamuoto, joka edistää terveyttä ja antaa positiivista energiaa
elämään. Tanssi opettaa liikkumaan kauniisti ja luottamaan omaan kehoon. Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin kuten jazz-, show- ja nykytanssiin. Opit hallitsemaan omaa kehoa,
liikkumaan musiikin tahdissa ja esiintymään lavalla.
Ryhmän koko: 7–20 henkeä
Kesto: 1–3 x 45 min (tarpeiden mukaan!)
Tila: koulun liikuntatila tai tanssikerhon tila (Kauppakatu 58–60)
Ohjaaja: Kurssin ohjaaja on kokenut pietarilainen tanssija ja koreografi Anna Chudinova
Yhteystiedot: chudinova_anna84@mail.ru, puh. 0458 980 335, / vk.com/club57332706

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
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Sanataide- ja historiapolku
MITEN ESINEESTÄ TULEE MUSEOESINE

CAPOEIRA
Toteuttaja: Gharronne Silva, Capoeira Hyvä Tahto ry
Capoeira on brasilialainen taistelulaji, jossa yhdistyvät liikunta, akrobatia, musiikki ja iloisuus.
Oppitunnin aikana opetellaan capoeiran perusliikkeet ja innostetaan lapsia liikkumaan.
Ryhmän koko: max. 30 henkilöä
Kesto: Korkeintaan 60 minuuttia ryhmää kohden
Tila: Koulun liikuntasali
Välineet: Liikuntavarusteet, treenit paljain jaloin
Toteuttaja: Capoeira Hyvä Tahto ry ja opettajana toimii brasilialainen
Capoeira Mestre Gharronne Silva
Yhteystiedot: 040 1990223/Gharronne Silva,
Lappeenranta@boavontade.fi, www.boavontade.fi

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. Työpaja soveltuu sekä historian että äidinkielen oppitunneille. Sisältöä on mahdollista muunnella oppitunnin
pituuden ja luokka-asteen mukaan.
Aika: syyslukukausi 2015 ja kevätlukukausi 2016
Tila: koululla luokassa
Kesto: oppitunnin mukaan 45–75 min
Välineet: 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, se 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.
Ohjaaja: Riina Nurmio, amanuenssi Etelä-Karjalan museo
Yhteystiedot: riina.nurmio@lappeenranta.fi tai 040 563 1898

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
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:
K9-kortilla ei saa:

ILMAISEN SISÄÄNPÄÄSYN
Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertteihin, kaupunginteatterin näytelmiin,
museoiden ja Galleria Pihaton valokuvanäyttelyihin.

2 EURON ALENNUKSEN
Nuijamiehen ja Kino-Aulan normaalihintaisista näytöksistä.

K9-kortin edut eivät koske erikoishintaisia
elokuvanäytöksiä, teatterin
ensi-iltoja, eikä orkesterin tai teatterin
kausiohjelman ulkopuolisia
vierailuesityksiä tai tapahtumia.
Lisätietoja ohjelmatarjonnasta:
www.lappeenranta.fi/palvelut/kulttuuri
www.nuijamies.com

KULTTUURIPOLKUSUUNNITELMA
						yläkoulut

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.

9. luokat

