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RITAREITA JA LINNANNEITOJA 
kaksiosainen musiikkipaja linnan hengessä: tutkitaan taianomaista puutarhaa, kiivetään 
korkeimpaan torniin ja vietetään kuninkaallisia juhlia! Samalla kohtaamme linnan käytävillä 
musiikin vastakohtapareja kuten rytmikkäitä ritareita ja laulavia linnan neitoja... 
Ikä 3-6 -vuotiaille 
Ryhmän koko 10-20 lasta 
Kesto 2x 45 min 
Tila tarvitaan tilaa liikkua  
Tarvikkeet cd-soitin, päiväkodin rytmisoittimia 
Ohjaaja Ani Hassinen 
Toiminta- alue Lappeenranta, Imatra, Taipalsaari 
Yhteystiedot Ani Hassinen, ani.hassinen@jippii.fi, puh 040-7348012 

 
ÄÄNISÄKKI  
Kurkistetaan ja kuulostellaan mitä äänisäkistä löytyy; soittamiseen ei välttämättä tarvita 
soittimia eikä satuun kirjaa! Rakennetaan säkin ”sisällöstä” yhdessä rytmejä, 
äänimaailmaa, tarinaa ja tanssia. 
Ikä 3-6 vuotiaat 
Ryhmän koko 6-10 
Kesto 1x45min 
Tila päiväkodin sali tai vastaava  
Tarvikkeet vetäjä tuo  
Ohjaaja Ani Hassinen 
Toiminta- alue Lappeenranta 
Yhteystiedot ani.hassinen@jippii.fi p.040-7348012 

 
SOITETAAN JA LAULETAAN 
Musiikkipedagogi / musiikin tohtori Sari Kaasisen kantele- ja laulutyöpajat lapsille. 
Työpajan aikana opitaan säestämään, näppäilemään ja laulamaan 1-3 laulua. 
Ikä Työpaja on räätälöitävissä kaikenikäisille. 
Ryhmän koko Mukaan mahtuu yksi luokka kerrallaan. 
Kesto 1 – 2 x 45 min.  
Tarvikkeet soitinlaina sovittava tilaajan toimesta erikseen 
”Soittaminen ja laulaminen on kivaa!” 
Kysy myös koulukonserttia!  
Toiminta-alue Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, 
Savitaipale, Taipalsaari 
Yhteystiedot Sari Kaasinen: sari.kaasinen@sarikaasinen.com / www.sarikaasinen.com 
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HARMONIKAN SOITTO ON HUIPPUKIVAA! 
Tutustutaan harmonikan 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. 
Ikä 3-6 vuotiaat sekä 7-9-vuotiaat 
Ryhmän koko 10 - 30 henkilöä 
Kesto 1*45 min. 
Tila Päiväkodin tai ala-asteen sali tai vastaava 
Tarvikkeet Sirpa tuo mukana. Paikanpäällä tarvitaan vain normaalin korkuinen 
käsinojaton tuoli sekä matala käsinojaton lasten tuoli 
Toimialue Lappeenranta, Imatra, Lemi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari  
Yhteystiedot Sirpa Kainulainen, sirpakainulainen74@gmail.com / p. 0400 649 637 
 

Iloista yhteistä musisointia ja konserttitilaisuuksia harmonikan ympärille! 
Iloisia, mukaansa tempaavia ja ammattitaitoisia pieniä musiikkihetkiä aina isompiin 
konsertteihin asti! Musiikkitilaisuus räätälöidään tilaajan toiveesta. Tarvittaessa mukaan 
musisoimaan saamaan Sirpan harmonikkaoppilaita maakunnasta. 
Ikä: kaikenikäiset 
Ryhmän koko: minimi 20 henkilöä suuriin yleisötapahtumiin 
Kesto: 1*30 min, 1*45 min. ja 1*60 min. 
Tila: Päiväkodin tai ala-asteen sali tai vastaava 
Tarvikkeet: Esiintyjät tuovat mukana. Paikanpäällä tarvitaan vain tarvittava määrä 
käsinojattomia tuoleja 
Toimialue Lappeenranta, Imatra, Lemi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari  
Yhteystiedot Sirpa Kainulainen, sirpakainulainen74@gmail.com / p. 0400 649 637 
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