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METKOJA JUTTUJA LAPPEENRANNASSA! 
 

 
  

Metkat-viikot edistävät taide- ja kulttuuripalveluiden 

saavutettavuutta ja lasten kulttuuristen oikeuksien 

toteutumista. 
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Maakunnalliset Metkat - lastenkulttuuriviikot 

laajenevat tänä vuonna kahden viikon mittaiseksi 

tapahtumaksi. 
 
 
 
Etelä-Karjalan maakunnallisten Metkat - lastenkulttuuriviikkojen tavoitteena 
on tukea lastenkulttuurin paikallisia ja alueellisia tuottajia, työllistää 
taiteilijoita ja lastenkulttuuritoimijoita sekä edistää taide- ja 
kulttuuripalvelujen tasavertaista saavutettavuutta maakunnassa. Laaja ja 
monipuolinen ohjelmatarjonta pyrkii poistamaan osallistumisen esteitä. 
Kulttuuritarjonta viedään lähelle lapsia ja nuoria: kouluihin, päivähoitoon, 
kerhoihin ja kaikille avoimiin tapahtumiin. Koululaiset voivat tehdä retkiä 
koulupäivän aikana ja/tai perheet vapaa-ajallaan. Ohjelma on joko 
kokonaan maksutonta tai hyvin edullista.  
  
Teemaviikkojen tarkoitus on nostaa huomion keskipisteeksi tarjolla olevien 
palvelujen monipuolisuus, paikalliset tekijät ja ennen kaikkea tärkeä 
kohderyhmä, lapset ja nuoret. Teemaviikot tarjoavat lukuisia erilaisia 
tapahtumia, työpajoja ja avoimia ovia ympäri maakuntaa. Tässä esitteessä 
on vain Lappeenrannan alueen ohjelma. Maakunnallinen kattaus löytyy 
www.lastenmetku.fi-sivuilta. Käy myös tykkäämässä osoitteessa 
www.facebook.com/Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku.  
 
 
Metkat-viikot järjestetään vuosittain YK:n Lapsen oikeuksien juhlaviikolla. 
Tänä vuonna Lasten oikeuksien päivä on tiistaina 20.11.2012.  
  
 
 
Hyppää metkojen juttujen matkaan!   
 
 
 
Lisätietoja  
minna.pirila-martti@lappeenranta.fi  

 

     

 

mailto:minna.pirila-martti@lappeenranta.fi
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LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄN JUHLA 

        TIISTAINA 20.11.2012 klo 12 

 
 
YK:n Lapsen oikeuksien päivän juhlahetkeä vietetään Lappeenrannan 
Keskuspuistossa tiistaina 20.11. klo 12 alkaen. Lauletaan yhdessä ja luetaan 
lasten oikeuksia. Tilaisuudessa ovat läsnä kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Sari 
Kaasinen, Unicef ja Metku.  
 
Taito Etelä-Karjala pukee Keskuspuiston Toivomuspuut neulegraffiteihin, 
Kulttuurikutinaa-hanke koristaa Taidepuun ja Joutsenon yläkoululaiset rakentavat 
Ystävykset-yhteisötaideteoksen. Lapsia ja aikuisia pyydetään tuomaan toiveita 
puihin ripustettavaksi. Taito Etelä-Karjalan henkilökunta huolehtii toiveiden 
kiinnityksestä Toivomuspuihin. Tilaisuus kestää noin 45 min. 
 
Tilaisuuden jälkeen on mahdollista osallistua Lappeenrannan seurakuntayhtymän 
lapsityön järjestämään rukoushetkeen Lappeen kirkossa.  
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Torstai 8.11. 
 
klo 17.00-18.00 
Mummo-sarjakuvan taituri Anni Nykänen 
esiintyy Lappeenrannan pääkirjaston musiikkisalissa kertomassa 
sarjakuvataiteilijan työstään. Tilaisuus on kaikille avoin. Nykäsen luento on 
Sarjakuva tutuksi - sarjakuvaklinikka  -hankkeen starttitilaisuus. Sarjakuvaklinikka 
kokoontuu 8.11. klo 16-20, muu osuus on pajatyöskentelyä. Sarjakuvaklinikkaa 
ohjaa taiteilija Soli Perttu. 
Kohderyhmä: Luento sopii kaikille, klinikka 10-15 -vuotiaille nuorille. 
Yhteystiedot ja ilmoittautuminen sarjakuvaklinikalle 
paivi.oikkonen@lappeenranta.fi  
 

 
 

Perjantai 9.11. 
 
klo 18.00-23.00 
Kaamospuhallus 
Lappeenrannan urheilutalo 
Kaamospuhallus on Lappeenrannan nuorisotoimen järjestämä päihteetön 
ilmaistapahtuma, joka on suunnattu yli 12-vuotiaille nuorille. Tapahtumassa 
esiintyvät mm. Asa ja Laineen Kasperi, ja juontajana toimii Summeri tv-
ohjelmastakin tuttu Kalle Lindroth. Paikalliset järjestöt ja toimijat esittelevät 
toimintaansa pisteissä, joissa pääsee kokeilemaan eri lajeja ja pelejä. Luvassa 
on myös tanssiesityksiä sekä mahdollisuus osallistua tanssi- ja biisipajaan. 
Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Saimaan ammattikorkeakoulu.  
 

Sunnuntai 11.11. 
 
klo 10.00-13.00 
Lasten liikuntamaa 
Joutseno-halli 
Lasten liikuntamaassa liikutaan isossa sisätilassa, jossa lasten vapaassa käy-
tössä on liikuntavälineitä palloista pomppupatjoihin. Lasten liikuntamaa tarjoaa 
perheille yhteistä toimintaa ja monipuoliset mahdollisuudet 1-12 -vuotiaiden las-
ten liikunnalliseen leikkiin ja temmellykseen. Liikuntamaa toiminta sopii mainiosti 
myös erityislapsille. Liikuntamaan toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua. Lap-
silla on oltava oma aikuinen toiminnassa mukana. 
Liikuntamaan hinta on 1 euro / lapsi.  
Järjestäjinä: Lpr liikuntatoimi, MLL Joutseno, Pelastakaa lapset ry, Joutsenon 
Kullervon suunnistajat ja yleisurheilijat 

mailto:paivi.oikkonen@lappeenranta.fi
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Maanantai 12.11. 
 
klo 16.00-19.00 
Rytmiä!-työpaja  
Joutsenon kirjasto 
Saatko rummun ja runon pärisemään? Rytmiä!-työpajassa kokeillaan uusia 
rytmisiä sanataiteen temppuja. Ohjaajina muusikko Marko Salmela ja 
sanataideopettaja Anu Partanen. Ennakkoilmoittautuminen: 
kirjoittajayhdistys.paltta@gmail.com 10.11. mennessä  
Kohderyhmä: 9-13 -vuotiaat 
Yhteystiedot: Kirjoittajayhdistys Paltta ry/ kirjoittajayhdistys.paltta@gmail.com 
sihteeri Anu Partanen p. 040 8244256 
 
klo 18.00-19.30 
Avoimet ovet partioon  
Lappeen Tuulityttöjen kolo, Sammonlahden kirkko,  Hietakallionkatu 7, 53850 
Lappeenranta 
Avoimissa ovissa on mahdollisuus päästä tutustumaan partiotoimintaan 
Kohderyhmä: 7-13 -vuotiaat sekä heidän huoltajansa 
Yhteystiedot: Henna Porras, p. 044 527 2301 
 

Tiistai 13.11. 
 
klo 9.15  
Satutuokio  
Nuijamaan kirjasto, Tassiantie 7 
Kesto noin puoli tuntia. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Kirjastoavustaja Ulla Lautiainen, p.05 616 6033 
 
klo 18.00  
Turkki nurin -tarinoita karhusta, lasten teatteriesitys 
Lappeenrannan maakuntakirjasto, Valtakatu 47, satuhuone 
Teatteriesitys tarjoilee satuja ja tarinoita tuosta pyhästä ja arvostetusta eläimestä. 
Esityksen myötä tutuksi tulevat niin vanhojen kansansatujen metsien kuninkaat, 
kuin muuan merelle upoksiin joutunut runoileva nallekin. Tarinoista nousee esiin 
tärkeitä teemoja: yksinäisyys ja ystävyys, rohkeus ja petollisuus. Yhteistyössä 
Lappeenrannan maakuntakirjaston kanssa suunniteltu teatteriesitys sisältää 
sydämellistä huumoria, musiikkia ja teatterin keinoin tehtyä tarinankerrontaa, joka 
osallistaa myös yleisönsä. Kesto n. 45 min. 
Ohjaus: Johanna Juslin.  
Kohderyhmä: 5-10 -vuotiaat lapset 
Yhteystiedot: Teatteri Kesy, Minna Mänttäri teatteri.kesy@gmail.com 
 
klo 18.00 
Lasten elokuvaesitys Muumipeikon kultainen häntä  
Joutsenon kirjasto 
Muumipeikon kultainen häntä ym. tarinoita (nukkeanimaatio), kesto noin 25 min. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Joutsenon kirjasto, p. 05 6160381 
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klo 18.30 
Lapsilta lapsille I 
Lappeenrannan musiikkiopisto, Koulukatu 36 
Lappeenrannan musiikkiopiston nuorten oppilaiden oppilaskonsertti 
Kohderyhmä: Eskari- ja alakouluikäiset lapset ja lapsenmieliset aikuiset 
Yhteystiedot: p. 0400 770 228, www.lprmo.fi 
 
klo 19.00-20.00 
Avoimet ovet partioon 
Saimaan Vartioiden kolo, Taipalsaarentie 9-11, 53900 Lappeenranta  
Avoimissa ovissa on mahdollisuus päästä tutustumaan partiotoimintaan. 
Kohderyhmä: 12-15 -vuotiaat 
Yhteystiedot: Anna Tontti p. 040 4193 069 
 

Keskiviikko 14.11. 
 
klo 9.30 
Satutuokio 
Kesto noin puoli tuntia. 
Lauritsalan kirjasto, Hallituskatu 27 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset  
Yhteystiedot: Lauritsalan kirjasto, p. 05 616 4771 
 

Torstai 15.11. 

 
klo 9.30 
Satutuokio  
Pulpin kirjasto, Pulpin koulu 
Kirjastovirkailija Jenny Tolonen pitää  
satutuokion 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Pulpin kirjasto,  
p.05 616 0732 
 
klo 18.30-19.00 
Satutuokio 
Lappeenrannan maakuntakirjasto,  
Valtakatu 47, satuhuone 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto p. 05 616 2338 
 
klo 18.00 ja klo 19.00   
Pieni Tanssiesitys 
Lappeenrannan Tanssiopisto, Suvorovinkuja 3 
Kohderyhmä: kaikenikäiset 
Yhteystiedot: www.facebook.com/LappeenrannanTanssiopisto, www.lprto.fi 
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klo 18.00-19.30 
Avoimet ovet partiokololle 
Joutsenon Ainotyttöjen kolo, Rientola, Kesolantie 9, 54100 Joutseno 
Partiotoimintaa lapsille ja nuorille 
Kohderyhmä: 7. ikävuodesta ylöspäin 
Yhteystiedot: Maria Makkonen, maria.makkonen@pp.inet.fi 
 
klo 19.00 
Improliiga 2012 - 8. ottelu 
Nuoriso- ja monitoimitalo Monari (Pormestarinkatu 10 B, Lappeenranta) 
Harrastajateatterit ottavat mittaa toisistaan impron keinoin. Kisaamassa  
Improryhmä Piste, Välijoen Nuorisoseura, Kesy ja TEMUTA. Liput 5 euroa. 
Kohderyhmä: Yli 12-vuotiaat 
Yhteystiedot: Improillan järjestäjänä toimii Kesy. Lisätietoa p.040 566 0288, 
minna.pasi@kalevannuoret.fi, www.saimaannuorisoseurat.net/44 
 

Perjantai 16.11. 
 
klo 9.30 
Lasten elokuvaesitys Muumipeikon kultainen häntä 
Voisalmen kirjasto, Voisalmentie 19  
Muumipeikon kultainen häntä ym. tarinoita (nukkeanimaatio). Kesto noin 25 min. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Voisalmen kirjasto, p. 05 616 5851 
 

Lauantai 17.11. 
 
klo 14.00 ja 17.00  
Taidekoulu Estradin syysjuhla "Pallo hukassa" 
Lappeenranta-sali 
Taidekoulu Estradin useampi sata sirkus-, musiikki- ja teatterilinjan taituria 
valloittavat jälleen Lappeenranta-salin energisyydellään ja osaamisellaan. "Pallo 
hukassa" on koko perheelle soveltuva monitaiteellinen, hauska ja 
lämminhenkinen esitys. Luvassa on myös aavistus klovneriaa, joka tuo 
tullessaan uudenlaista tunnetta, yllätyksellisyyttä ja pikanttia jännitettä tarinaan. 
Liput 15/10 euroa, Etelä-Karjalan Osuuspankin omistajajäsenille 3 euron 
alennus/lippu. Kesto n. 1 tunti 15 min. 
Kohderyhmä: Koko perheelle 
Yhteystiedot: leena.talasmo@taidekouluestradi.fi, www.taidekouluestradi.fi 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taidekouluestradi.fi/
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Sunnuntai 18.11. 

 
klo 10.00-13.00 
Lasten liikuntamaa  
Kourulan palloiluhalli 
Lasten liikuntamaassa liikutaan isossa sisätilassa, jossa lasten vapaassa käy-
tössä on liikuntavälineitä palloista pomppupatjoihin. Lasten liikuntamaa tarjoaa 
perheille yhteistä toimintaa ja monipuoliset mahdollisuudet 1-12 -vuotiaiden las-
ten liikunnalliseen leikkiin ja temmellykseen. Liikuntamaa toiminta sopii mainiosti 
myös erityislapsille. Liikuntamaan toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua. Lap-
silla on oltava oma aikuinen toiminnassa mukana. 
Liikuntamaan hinta on 1 euro / lapsi.  
Järjestäjinä: Lpr liikuntatoimi, Judoseura Kamiza ja Lappeenrannan Veiterä 
 

Maanantai 19.11. 
 
klo 18.00-19.30 
Avoimet ovet partioon  
Lappeen Tuulityttöjen kolo, Sammonlahden kirkko,  Hietakallionkatu 7 
Avoimissa ovissa on mahdollisuus päästä tutustumaan partiotoimintaan 
Kohderyhmä: 7-13 -vuotiaat sekä heidän huoltajansa 
Yhteystiedot: Henna Porras, p. 044 527 2301 
 

Tiistai 20.11. 
 
klo 9.00 
Willikino: Martinin unelma  
Draama, ikäraja 12, kesto 105 min 
klo 11.00 
Willikino: Jos rakastat  
Musiikkielokuva, ikäraja 7, kesto 123 min 
(ks. ilmoitus Willikinosta taka-aukeamalla) 
 
klo 9.15 
Satutuokio  
Nuijamaan kirjasto, Tassiantie 7 
Kesto noin puoli tuntia. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Kirjastoavustaja Ulla Lautiainen, p. 05 616 6033 
 
klo 12.00 
Lapsen oikeuksien päivän juhla 
Lappeenrannan Keskuspuistossa, ks. ilmoitus sivulla 3. 
 
klo 17.00-18.15 
Avoimet ovet partioon 
Lauritsalan Sinisiskojen kolo, Hallituskatu 15 as. 2 
Mahdollisuus päästä tutustumaan laumailtaan. 
Kohderyhmä: 7-9 -vuotiaat sekä heidän huoltajansa 
Yhteystiedot: Laura Pursiainen, p. 050 347 5587 
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klo 18.00 
Nukketeatteriesitys Peukalo-Liisa 
Lappeenrannan maakuntakirjaston satuhuone, Valtakatu 47 
Nukketeatteri Sytkyt esittää Wanhan ajan sadun lapsen kasvamisesta seikkailu-
jen kautta elämän iloihin ja joskus suruihinkin. Peukalo-Liisassa käsitellään satu-
asuun puettuna ystävien tärkeyttä.  
Visualisointi: Tuija Piepponen, musiikki Mikko Nuopponen, esittäjä Juha Laukka-
nen. Kesto n. 25 min. 
Kohderyhmä: 2-8-vuotiaille 
Yhteystiedot: Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto p. 05 616 2338 

  
klo 18.30 
Lapsilta lapsille II 
Lappeenrannan musiikkiopisto, Koulukatu 36 
Lappeenrannan musiikkiopiston nuorten oppilaiden oppilaskonsertti 
Kohderyhmä: Eskari- ja alakouluikäiset lapset ja lapsenmieliset aikuiset 
Yhteystiedot: p. 0400 770 228, www.lprmo.fi   
              

Keskiviikko 21.11. 

 
klo 8.00-16.00 
Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat järjestävät työpajoja 
kouluihin ja päiväkoteihin teemalla: 
1. Romusta taidetta 
2. Leikkiä, kädentaitoja ja toimintaa (varhaiskasvatukseen) 
Yhteydenotot, tilaukset ja toiveet 5.11. alkaen: sanna-leena.mikkonen@saimia.fi, 
p. 040 5621460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klo 9.00 
Willikino: Naapurini Totoro 
Lasten animaatio, S, kesto 88 min 
klo 11.00 
Willikino: Roskisprinssi  
Komedia, ikäraja 7, kesto 101 min 
(ks. ilmoitus Willikinosta taka-aukeamalla) 
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klo 9.30 
Nukketeatteriesitys Peukalo-Liisa 
Lappeenrannan maakuntakirjaston satuhuone, Valtakatu 47 
Nukketeatteri Sytkyt esittää Wanhan ajan sadun lapsen kasvamisesta 
seikkailujen kautta elämän iloihin ja joskus suruihinkin. Peukalo-Liisassa 
käsitellään satuasuun puettuna ystävien tärkeyttä.   
Visualisointi Tuija Piepponen, musiikki Mikko 
Nuopponen, esittäjä Juha Laukkanen 
Kesto n. 25 min. 
Kohderyhmä: 2-8-vuotiaille  
Yhteystiedot: Pääkirjaston lasten- ja 
nuortenosasto p. 05 616 2338 

 
klo 9.30 ja klo 10.00 
Pöytäteatteriesitys Ujo lohikäärme 
Lauritsalan kirjasto, Hallituskatu 27 
Sammonlahden kirjaston virkailijat Minna Lattu ja 
Enni Revello esittävät pöytäteatterina sadun Ujo 
lohikäärme. Kesto noin 25 min. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Sammonlahden kirjasto, 
p. 05 616 5041 
 
klo 10.00 
Lasten elokuvaesitys Muumipeikon kultainen 
häntä 
Ylämaan kirjasto, Aapistie 1   
Muumipeikon kultainen häntä ym. tarinoita (nukkeanimaatio). Kesto noin 25 min. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Ylämaan kirjasto Virpi Kälviäinen, p. 040 820 6523 

 
klo 9.30-11.00 
Tenavien musiikki- ja maalaustyöpaja 
Etelä-Karjalan taidemuseo, Kristiinankatu 8-10, Linnoitus, Lappeenranta 
3-4-vuotiaille suunnattu työpaja, jossa lauletaan, leikitään ja maalataan. 
Työpajaan tullaan yhdessä vanhemman/aikuisen kanssa. Työpaja toteutetaan 
yhdessä Lappeenrannan musiikkiopiston ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa. 
Yhteystiedot: mona.taipale@lappeenranta.fi, p. 040 522 6280 
 
klo 10.00 
Turkki nurin - tarinoita karhusta, Martikanpellon koulu, Joutseno 
JA 
klo 13.00 
Turkki nurin - tarinoita karhusta , Pulpin koulu, Joutseno 
Kouluille suunnattu teatteriesitys tarjoilee oppitunnin mittaisen kokonaisuuden 
satuja ja tarinoita tuosta pyhästä ja arvostetusta eläimestä. Esityksen myötä 
tutuksi tulevat niin vanhojen kansansatujen metsien kuninkaat kuin muuan 
merelle upoksiin joutunut runoileva nallekin. Yhteistyössä Lappeenrannan 
maakuntakirjaston kanssa suunniteltu teatteriesitys sisältää sydämellistä 
huumoria, musiikkia ja teatterin keinoin tehtyä tarinankerrontaa, joka osallistaa 
myös yleisönsä. Esityksen kesto noin 45 min. 
Kohderyhmä: 5-10 v.  
Yhteystiedot: Teatteri KESY ry, p. 050 331 8048, teatteri.kesy@gmail.com 
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klo 18.00 
Taikurimestari Jorma Vertanen esiintyy  
Sammonlahden kirjasto,Sammontori 2  
Koko perheelle sopiva taikashow. 
Kesto noin 30 min. 
Kohderyhmä: kaikenikäiset 
Yhteystiedot: Sammonlahden kirjasto,  
p. 05 616 5041, taikurimestari Jorma Vertanen 
    

Torstai 22.11. 
 
klo 9.00 
Willikino: Coraline ja toinen todellisuus  
Animaatio/kauhu/fantasia, ikäraja 7,  
kesto 102 min 
klo 11.00 
Willikino: Vähän kunnioitusta  
Draama, ikäraja 12, kesto 91 min 
(ks. ilmoitus Willikinosta taka-aukeamalla) 
 
klo 9.00-10.00  
Hiekkalinnan suunnitteleminen/ Lapset päätöksen teossa 
Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali 
Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa sekä vuorovaikutus 
päättäjien ja lasten ja nuorten välillä vahvistaa lastenkulttuurityön asemaa ja 
arvostusta kuntaorganisaatioissa ja matkailussa. Metkun organisoimassa 
Hiekkalinna-projektissa lapset ohjataan tekemään Hiekkalinnan ja sen 
ympäristön arkkitehtuuri - ja toimintasuunnitelma. Yhteistyöryhmien lapset ja 
nuoret oppivat kaupunkilukutaitoa osallistumalla Hiekkalinnan ideointiin ja 
suunnitteluun. Vuoden 2013 suunnittelutyöhön ilmoittautuneet ryhmät tapaavat 
Lappeenrannan kaupungin valtuustosalissa. 
Kohderyhmä: Vuoden 2013 Hiekkalinnan suunnittelu- yhteistyöryhmät  
Yhteystiedot: Metku, minna.pirila-martti@lappeenranta.fi  
 
klo 9.30 
Satutuokio  
Pulpin kirjasto, Pulpin koulu 
Kirjastovirkailija Jenny Tolonen pitää satutuokion 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Pulpin kirjasto, p.05 616 0732 
 
klo 9.30 ja klo 10 
Pöytäteatteriesitys Ujo lohikäärme  
Voisalmen kirjasto, Voisalmentie 19  
Esitys: kirjastovirkailijat Minna Lattu ja Enni Revello. 
Kesto noin 25 min. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Sammonlahden kirjasto, p. 05 616 5041 
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klo 10.00 
Tontut suutareina – lasten näytelmä 
Lappeenrannan kaupunginteatterin Veeran Kammari 
Ihmiset ovat aina tarvinneet kenkiä. Mutta niitä on vaikea valmistaa, kun on 
kylmä ja nälkä, eikä ole jäljellä kuin viimeinen nahanpalanen. Mikä nyt neuvoksi 
suutariperheen suureen hätään? Apua ryömii taloon keskiyön hiljaisina tunteina, 
kun tontut heittäytyvät riemulliseen leikkiin. 
Mukaansatempaava tarina Tontut suutareina vie meidät keskelle teatterin taikaa 
ja muistuttaa siitä, että joulussa on sittenkin suurempi kysymys lahjan 
antamisesta kuin sen saamisesta. 
Suutaripariskuntana nähdään Sirpa Teppola ja Pekka Räty, tonttujen rooleissa 
Kari Kinnari ja Lauri Pispa, ohj. Pekka Laasonen. 
Liput: aikuiset 12 euroa, lapset ja ryhmät 10 euroa. 
Kohderyhmä: Esitys sopii kaikille yli kolmevuotiaille. 
Yhteystiedot: Lappeenrannan kaupunginteatteri, Valtakatu 56, lipunmyynti  
p. 05 616 2290 (ti-la klo 11-17, esityspäivinä klo 11-19) 
      
klo 18.30-19.00 
Satutuokio 
Lappeenrannan maakuntakirjasto, Valtakatu 47,satuhuone 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto p. 05 616 2338 
 
klo …varausten mukaan 
Olo-Oravan vierailu 
Olo-Orava on monenlaisia tunteita kokeva pörröhäntä, joka vierailee Metkat-
viikoilla torstaina 22.11. päiväkodeissa Lappeenrannan alueella tapaamassa 
lapsia yhdessä ystävänsä kanssa. Vierailu on maksuton, kestää 45 minuuttia ja 
Olo-Orava laulattaa ja jututtaa kaiken ikäisiä päiväkotilaisia. Vierailun varanneet 
saavat etukäteen Olo-Oravan laulun nuotit. Voit tutustua Olo-Oravaan 
osoitteessa www.teemataide.fi tai Facebookissa! 
Kohderyhmä: päiväkotien lapset Lappeenrannan alueella  
Yhteystiedot ja varaukset: Reetta Tourunen p. 050-590 0210 
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Perjantai 23.11. 
 
klo 9.30 ja 10 
Pöytäteatteriesitys Ujo lohikäärme 
Joutsenon kirjasto, Keskuskatu 2 
Esitys kirjastovirkailijat Minna Lattu ja Enni Revello. Kesto noin 25 min. 
Kohderyhmä: alle kouluikäiset lapset 
Yhteystiedot: Joutsenon kirjasto, p. 05 616 0381  
 

 
klo 12.30 ja klo 18.00 
Teatteriesitys "Veden varassa" - leikki ihmisestä ja vedestä 
Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9, 53600 Lappeenranta 
Pisa2012 – hankkeen tuottama vierailuesitys  on kaikenikäisille.  Se kertoo 
vedestä ja ihmisen suhteesta siihen. Esitys yhdistää äänitaidetta, visuaalista 
teatteria ja nukketeatteria. Esityksessä tutkitaan eri aistien kautta yksityistä ja 
yhteistä kokemusta vedestä. Siinä havainnollistetaan veden kiertoa maapallolla 
sekä esitetään kysymys puhtaan veden arvosta. Näytökset koululaisille klo 12.30 
ja työpaja klo 13.30, avoin näytös yleisölle klo 18. Esityksen kesto 45 min. 
Esityksen ensi-ilta oli Valtimon teatterissa Helsingissä 9. 8. 2012. Vapaa pääsy. 
Paikkoja 50. 
Esityksen tarjoaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi/PISA 2012 hanke. 
Yhteystiedot, tiedustelut ja varaukset: Raija Aura, p. 040-5843 278 tai 
raija.aura@lappeenranta.fi 
 
klo 10.00 
Tontut suutareina – lasten näytelmä 
Lappeenrannan kaupunginteatteri, Valtakatu 56,  
Katso tarkemmat tiedot edelliseltä sivulta.  
Kohderyhmä: Esitys sopii kaikille yli kolmevuotiaille. 
Yhteystiedot: Lappeenrannan kaupunginteatteri, Valtakatu 56, 
lipunmyynti p. 05 616 2290 (ti-la klo 11-17, esityspäivinä klo 11-19) 
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klo 18.00-19.00 
Breakdance-kerhon avoimet ovet  
Armilan koulu 
Mahdollisuus tutustua Breakdance-kerhoon. Vetäjinä toimivat HC MEISSELI 
Crew:n Aleksi Esala ja Leo Rehunen. Kerhot on suunnattu kaikille 
alakouluikäisille, breikkitanssista kiinnostuneille lapsille. Normaalisti vuorot 
perjantaisin klo 17-18 (alkeis) ja klo 18-19 (jatko).  
Yhteystiedot: Kati Koivukangas, kati.koivukangas@lappeenranta.fi,  
p. 040 481 9399 
 
klo 18.00 
Lappeenrannan kaupunkikeskustan joulun avaus: Ilotulituksen säihkettä 
kansalaistorilla 
Yhteystiedot: Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry, www.lakesry.fi 

 

Lauantai 24.11. 
 
klo 11.00-13.00 
Lappeenrannan kaupunkikeskustan joulun avaus. 
Kävelykatu Oleksilla iloista ohjelmaa koko perheelle 
Yhteystiedot: Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry, www.lakesry.fi 
    

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klo 12.00-13.00 
Satuja venäjäksi 
Lappeenrannan maakuntakirjasto, Valtakatu 47, satuhuone 
Opettaja Irina Krikun kertoo satuja sekä laulaa ja leikkii lasten kanssa 
Kohderyhmä: 3-7 -vuotiaat lapset 
Yhteystiedot: Päivi Oikkonen, p. 040 8267558, Irina Krikun 
 
 
 
 
 
 

http://www.lakesry.fi/
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klo 9.30-12.00 
TwoStepin Tanssitaan lasten kanssa  -tapahtuma ja konsertti:  
Avoimet lapsi + vanhempi tunnit kaikille tanssista kiinnostuneille. Tule 
kokeilemaan tanssia yhdessä lapsesi kanssa! Vapaa pääsy. 
Lavolan koulun liikuntasali. 
 
Lapsi + vanhempi tanssitunnit: 
klo 9.30-10.00 Vauva-MiniLattarit® 3-12 kk. 
klo 10.00-10.30 Taapero-MiniLattarit ® 1-3-v. 
klo 10.45-11.15 Leikki-ikäisten MiniLattarit® 3-6-v. 
klo 11.30-12.00. Tanssistudio TwoStepin oppilaat esittävät Tanssin ilon kipinöitä - 
näytöksen. Vapaa pääsy. 
Lisätietoja ja tiedustelut: Tanssistudio TwoStep, www.twostep.fi, p.044 5210039 
 

                 
Sunnuntai 25.11. 
 
klo 10.00-13.00 
Lasten liikuntamaa  
Joutseno-halli 
Lasten liikuntamaassa liikutaan isossa sisätilassa, jossa lasten vapaassa käy-
tössä on liikuntavälineitä palloista pomppupatjoihin. Lasten liikuntamaa tarjoaa 
perheille yhteistä toimintaa ja monipuoliset mahdollisuudet 1-12 -vuotiaiden las-
ten liikunnalliseen leikkiin ja temmellykseen. Liikuntamaa toiminta sopii mainiosti 
myös erityislapsille. Liikuntamaan toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua. Lap-
silla on oltava oma aikuinen toiminnassa mukana. 
Liikuntamaan hinta on 1 euro / lapsi.  
Järjestäjinä: Lpr liikuntatoimi, MLL Joutseno, Pelastakaa lapset ry, Joutsenon 
Kullervon suunnistajat ja yleisurheilijat 
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Muuta ohjelmaa Metkat-viikkojen aikana 
 
Toivomuspuu –neulegraffiti  
Taito Etelä-Karjala toteuttaa Toivomuspuut neulegraffitina ydinkeskustan 
Keskuspuistoon. Toivomuspuun neulomiseen on osallistunut lapsia ja aikuisia 
Etelä-Karjalasta. Kun puut on puettu, on toiveiden vuoro. Kirjoita 
Toivomustauluun oma toiveesi vaikkapa maailman lapsille, omille lapsille tai 
lapsenlapsille. Tuo se mukanasi Lasten oikeuksien päivän juhlatilaisuuteen 
20.11.2012 klo 12. Taito Etelä-Karjalan henkilökunta huolehtii toiveiden 
kiinnityksestä Toivomuspuuhun. 
Lisätietoja: Taito Etelä-Karjala ry, Kauppakatu 25, Johanna Kemppinen,  
p. 040 6849553 / johanna.kemppinen@taitoetelakarjala.fi 
 
ti-su klo 11-17 
MUISKU! – osalllistuva taidenäyttely 
Etelä-Karjalan taidemuseo, Kristiinankatu 8-10, Linnoitus 
Lapsille hyvin soveltuva matalan kynnyksen taidenäyttely, jossa teoksia saa 
paitsi katsoa, myös koskea, ja jopa pukea päälleen. Voipa yhteen mennä 
sisäänkin!  
Kohderyhmä: Kaikenikäiset, alle 16-vuotiaat aina ilmaiseksi! 
Yhteystiedot: mona.taipale@lappeenranta.fi, p. 040 522 6280 
 
ti-su klo 11-17 
Äänekäs hiljaisuus – Kaisu Koiviston retrospektiivinen taidenäyttely 
Etelä-Karjalan taidemuseo, Kristiinankatu 8-10, Linnoitus,  
Kohderyhmä: Kaikenikäiset, alle 16-vuotiaat aina ilmaiseksi!!  
Yhteystiedot: mona.taipale@lappeenranta.fi, p. 040 522 6280 
 
ti-su klo 11-17 
Rajalla – Kolme karjalaista kaupunkia -näyttely 
Etelä-Karjalan museo, Kristiinankatu 15, Linnoitus,  
Etelä-Karjalan museo perusnäyttely kertoo Lappeenrannasta, Viipurista ja 
Käkisalmesta. Lapsille omat tehtävävihkot saatavilla lipunmyynnistä. 
Kohderyhmä: Kaikenikäiset, alle 16-vuotiaat aina ilmaiseksi!  
Yhteystiedot: satu.eiskonen@lappeenranta.fi, p. 040 579 5744 
 
ti-su klo 11-17 
Vankila tien päässä – Konnunsuon vankila 1918-2011 
Etelä-Karjalan museo, Kristiinankatu 15, Linnoitus,  
Konnunsuon lakkautetun vankilan historiaa elävästi esittelevä näyttely 
Kohderyhmä: Kaikenikäiset, alle 16-vuotiaat aina ilmaiseksi! 
Yhteystiedot: satu.eiskonen@lappeenranta.fi, p. 040 579 5744 
 
12.11.-17.11.2012 
Avoimet ovet Tanssiopistolla 
Lappeenrannan Tanssiopisto, Suvorovinkuja 3, 53900 Lappeenranta 
Tervetuloa seuraamaan eri-ikäisten ja eri tanssilajien oppitunteja! Tanssia 
tosissaan, mutta ei totisena. 
Kohderyhmä: Kaikenikäiset 
Yhteystiedot: www.facebook.com/LappeenrannanTanssiopisto, www.lprto.fi 
 
 
 
 

mailto:johanna.kemppinen@taitoetelakarjala.fi
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12.-25.11.2012 
Satunnaisia satumaita -näyttely 
Lappeenrannan kaupungintalo, 1. krs, aula, Villimiehenkatu 1 
Milja Talvikin satutaidenäyttely lapsille ja vähän aikuisillekin. 
Kohderyhmä: Satumaista ja kädentaidoista kiinnostuneet lapset ja aikuiset 
Yhteystiedot: www.miljatalvikki.fi 
 
Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksen kerhojen tapahtumaa 
Katso aikataulut ja osoitteet www.4h.fi/top 
Viikolla 46: Kerhoissa aiheena Valokuvat ja piirroskuvat (www.4h.fi/top media- ja 
viestintätaiturit C8) Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvat 
kiinnittävät huomion ja herättävät katsojissa vahvoja mielleyhtymiä. Tämän 
tehtävän avulla pääset itse kokeilemaan miten vaikuttavia kuvia onnistut 
luomaan. 
Viikolla 47: Kerhoissa aiheena Kampanja (www.4h.fi/top minä vapaaehtoisena 
C8) Yksi vapaaehtoistyön muodoista on kampanja. Sen avulla voidaan 
vapaaehtoisuuteen saada mukaan paljon sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ole 
valmiita sitoutumaan pitkäaikaisempaan vapaaehtoistyöskentelyyn. Tässä 
tehtävässä saatkin kokeilla kampanjan suunnittelua - ja kenties myös toteutusta. 
Kohderyhmä: 6-13-vuotiaat 
Yhteystiedot: www.etela-saimaa.4h.fi 
 
Lappeenrannan kuvataidekoulun avoimet ovet  
ke-to 14.-15.11. klo 16-18  
ke-to 21.-22.11. klo 16-18 
Kehruuhuoneenkuja 8, Linnoitus, Lappeenranta 
 
Joutsenon koulukeskuksen käsityö- ja kuvaamataitoryhmien oppilaat 
yhdessä opettajiensa Irmeli Jauhon ja Satu Musakan kanssa luovat 
Lappeenrannan Kirkkopuistoon "Ystävykset"-yhteisötaideteoksen. 
"Ystävykset" rakentuu kierrätysvaatteista, niistä muodostetaan käsi kädessä 
oleva letka puista puihin. 
 
"Repka" venäjänsatu, "Satu kalastajasta ja kalasta" (A.S.Puskin). Olga 
Matikainen käy Metkat-viikkojen aikana lukemassa satuja Itä-Suomen koulun 1.-
6. lk:n oppilaille venäjän kielellä. 
Yhteystiedot: olga.matik@luukku.com 
 
Taidepuu Keskuspuistossa 
Etelä-Karjala-instituutin (LUT) Kutkasta kulttuurikutinaa -hanke rakentaa 
Taidepuun Lappeenrannan Keskuspuistoon TTM, teatteripedagogi Maria Fominin 
ja Itä-Suomen koulun oppilaiden kanssa. 
Yhteystiedot: heini.kahkonen@lut.fi, p. 040 6843963 
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Lasten ja nuorten elokuvafestivaali. 
Elokuvateatteri Nuijamies, Valtakatu 39 
Metku ja maakuntalehti Etelä-Saimaa tarjoavat Metkat- 
lastenkulttuuriviikoilla maksuttomia koululaisnäytöksiä. 
Willikinon teema vuonna 2012 on ”Tulevaisuus ja 
unelmat”. Ennen elokuvan alkua Etelä-Saimaan 
koululinkki ohjeistaa elokuva-arvostelun eli kritiikin 
kirjoittamisessa ja kertoo aiheeseen liittyvästä     

             kilpailusta.  
Elokuviin liittyy oppimateriaaleja. Tehtävät löytyvät www.koulukino.fi 
/oppimateriaalit  -sivulta elokuvan nimen haulla. Ilmoittautuminen ja 
paikkavaraukset elokuviin: posti@nuijamies.com . 
 

Tiistai 20.11. 
klo 9 Martinin unelma 
(Tanska, 2006, ohj. Niels Arden Oplev, draama, ikäraja 12, kesto 105 min) 
Tositapahtumiin perustuva tarina kolmetoistavuotiaasta maalaispojasta Fritsistä, 
väkivallasta koulussa ja oppilaiden rohkeudesta ryhtyä vastustamaan sitä. 
klo 11 Jos rakastat 
(Suomi, 2009, ohj. Neil Hardwick, musiikkielokuva, ikäraja 7, kesto 123 min) 
Nykypäivään sijoittuva musiikkielokuva kertoo ministerin tyttären Adan (Elli 
Vallinoja) ja maahanmuuttajien pojan Tonin (Chike Ohanwe) rosoisen 
rakkaustarinan. Elokuvassa kuullaan kotimaisia hittejä eri vuosikymmeniltä 
uusina versioina. Muita näyttelijöitä mm. Taneli Mäkelä ja Satu Silvo. 
 

Keskiviikko 21.11. 
              klo 9 Naapurini Totoro 

(Japani, 1988, ohj. ja käsikirj. Miyazaki Hayao, lasten animaatio, S, kesto 88 min) 
Luonnonläheinen japanilainen lastenanimaatio sijoittuu 30-luvulle ja kertoo 
uuteen taloon muuttavista 10- ja 4-vuotiaista siskoksista, jotka tutustuvat 
viereiseen metsään ja sen salaperäisiin karvaturreihin. 
klo 11 Roskisprinssi 
(Suomi, 2011, ohj. Raimo O. Niemi, komedia, ikäraja 7, kesto 101 min) 
Elokuva perustuu Tuija Lehtisen suosittuun, samannimiseen romaaniin vuodelta 
1991. Pääosan Jed (Jon-Jon Geitel) on juuri ylioppilaaksi päässyt, menestyvä 
helsinkiläisnuori, joka jättää entisen elämänsä taakseen, hyppää junaan ja päätyy 
itäsuomalaiseen pikkukaupunkiin. 
 

Torstai 21.11. 
klo 9 Coraline ja toinen todellisuus 
(Yhdysvallat, 2009, ohj. Henry Selick, animaatio/kauhu/fantasia, ikäraja 7, kesto 
102 min) 
Coraline ja toinen todellisuus perustuu Neil Gaimanin menestysromaaniin 
Coraline ja on ensimmäinen stop motion -tekniikalla tehty teräväpiirtoanimaatio, 
joka on kuvattu 3D:nä. Kertomus 11-vuotiaasta Coralinesta, jonka elämä muuttuu 
uuteen taloon muuton jälkeen fantastiseksi seikkailuksi. 
klo 11 Vähän kunnioitusta  
(Suomi, 2010, ohj. Pekka Karjalainen, draama, ikäraja 12, kesto 91 min) 
Tarina kotoa pois muuttavasta Siiristä, joka muiden ikäistensä tavoin haaveilee 
omasta asunnosta, työstä ja rakkaudesta. Siirillä on kuitenkin yksi erottava tekijä: 
hän on kehitysvammainen. Elokuvassa kuullaan musiikkia yhtyeiltä Pertti Kurikan 
nimipäivät ja Resisposse. 
 

http://www.koulukino.fi/


 

19 
 

 
 
 
Maakunnallista tapahtumaa koordinoi Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metku on maakunnan laajuinen lastenkulttuuritoimijoiden verkosto, jonka tavoit-
teena on edistää taide- ja kulttuuripalvelujen tasavertaista saavutettavuutta ja 
lasten kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Verkostomainen toiminta perustuu 
valtakunnalliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön. Metkun toimintaa rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö ja Etelä-Karjalan kunnat. Metku kuuluu valtakunnal-
liseen Taikalamppu- lastenkulttuurikeskusten verkostoon. (www.taikalamppu.fi) 
  
 

Yhdessä saamme aikaan enemmän! 

 

 

Kiittäen  

Metku 
 

  

http://www.taikalamppu.fi/
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Tutustu  

Metkat-viikkojen  

koko maakunnan 

kattavaan ohjelmaan. 

www.lastenmetku.fi 

http://www.lastenmetku.fi/

