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LUOVA KIRJOITTAMINEN 

Tarkoituksena innostaa kirjoittamaan, kertomaan tarina ilman että suurin huoli on 
oikeinkirjoitus. Harjoitusten avulla autetaan lapsia ja nuoria löytämään oma minä 
kirjoittajana, oma kirjoittajan ääni, päästämään mielikuvitus valloilleen ja uskomaan, että 
kirjoittaessa mikä tahansa on mahdollista. Harjoitusten sisältö vaihtelee ikäryhmittäin. 
Jokaisessa pajassa kirjoitetaan tarina, jonka pohjana ohjaajan antama vinkki: kuva, 
sadunpätkä, musiikkikappale, kartta, pieni nukketeatteriesitys, video jne. Iästä riippuen 
tutustutaan myös henkilöiden, miljöiden ja juonen kehittelyyn. Ainakin alakoululaisilla 
varataan aikaa tarinoiden lukemiseen ja ohjaajan palautteeseen. 
Ikä ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset 
Kesto vähintään 2x45 min, sopimuksen mukaan 
Ohjaaja Annamari Marttinen, kirjailija 
Tarvikkeet Kynä ja ruutupaperia 
Toimialue Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, 
Savitaipale, Taipalsaari 
Yhteystiedot annamari.marttinen@luukku.com, p. 040 552 8707 
 

PÄÄKALLOPAJA 
Sanataidetta ja mustaa meininkiä musiikin ja mielikuvien 
avulla kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille nuorille. 
Ikä 13-16v 
Ryhmän koko Mielellään 10 hlöä 
Kesto  
Tila Sellainen, jossa voi liikkua. Tai luokka, jossa voi siirtää pulpetit pois tieltä 
Tarvikkeet Kyniä, värejä piirtämiseen, paperia ja cd-soitin 
Ohjaaja Vilma-Riina Loukiainen, sanataideohjaaja 
Toiminta-alue Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Ruokolahti, Savitaipale ja 
Taipalsaari 
Yhteystiedot vilma-riina.loukiainen@pp.inet.fi, p. 040 763 1996 
 

SANATAIDETTA 
Mielikuvamatkailua ja sukeltamista sanojen, tarinoiden 
ja seikkailujen maailmaan. 
Ikä 7-12v 
Ryhmän koko Noin yksi luokka  
Kesto 
Tila Sellainen, jossa voi liikkua. Tai luokka, jossa voi siirtää pulpetit pois tieltä 
Tarvikkeet Kyniä, värejä piirtämiseen, paperia ja cd-soitin 
Ohjaaja Vilma-Riina Loukiainen, sanataideohjaaja 
Toiminta-alue Toiminta-alue Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Ruokolahti, 
Savitaipale ja Taipalsaari 
Yhteystiedot vilma-riina.loukiainen@pp.inet.fi, p. 040 763 1996 
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SATUMAAILMAN SALAISUUKSIA 
Seikkaillaan satujen ja sanojen alkulähteillä.  
Ikä 5-6v 
Ryhmän koko Noin 20 hlöä  
Kesto  
Tila Sellainen, jossa voi liikkua. Tai luokka, jossa voi siirtää pulpetit pois tieltä 
Tarvikkeet Kyniä, värejä piirtämiseen, paperia ja cd-soitin 
Ohjaaja Vilma-Riina Loukiainen, sanataideohjaaja 
Toiminta-alue Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Ruokolahti, Savitaipale ja 
Taipalsaari 
Yhteystiedot vilma-riina.loukiainen@pp.inet.fi, p. 040 763 1996 
 

RUNORATSU 
Runopajassa tutustutaan kansanrunoihin liikkuen ja leikkien.  Perinteisten runojen 
siivittämänä ratsastetaan mummon luokse ja käydään marjametsässä. Matkaa runojen 
maailmaan voidaan jatkaa vielä omissa päiväkotiryhmissä jaettavan materiaalin avulla. 
Ikä 3-6  -vuotiaille. Voidaan räätälöidä myös alle 3 –vuotiaille, jolloin paja kestää n.20 
minuuttia. 
Ryhmän koko Noin 20 lasta, yksi päiväkotiryhmä. 
Kesto 1x 45 min.  Alle 3- vuotiaille n. 20 min.  
Tila Päiväkodin sali tai ryhmätila, josta huonekalut on siirretty sivuun. 
Tarvikkeet Istumapaikkamerkit. Ohjaaja tuo materiaalit. 
Ohjaaja Katja Koukkunen  
Toiminta- alue Lappeenranta, Taipalsaari, Savitaipale 
Yhteystiedot Katja Koukkunen, katja.koukkunen@gmail.com , p. 050 355 5253  
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