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Tapahtumat
Ja Kitara Soi – lastenkonsertti: Pekka ja Susi
8.10.2010 klo 10 musiikkiopiston Helkiö – salissa.

”Olipa kerran poika nimeltä Pekka ja hänen isoisänsä. Isoisä asui suu-
ressa jyhkeässä kivitalossa, jossa oli kauniit ikkunat ja valtaisa savupiippu. 
Eräänä päivänä Pekka tulee isoisän luokse kylään ja avaa veräjän suurel-
le vihreälle niitylle. ………. ” Sergei Prokofjevin laatima sinfoninen satu 
Pekka ja susi on lapsille suunnattujen musiikkisatujen klassikoita.

Lappeenrannassa mukana satua musisoimassa ovat: 
Lotta Saksa, kerronta ja lyömäsoittimet
Erik Seesjärvi, kitara, musiikin sovitus sekä Pekan, isoisän ja ankan roolit
Jenni Kinnunen, kitara sekä linnun, kissan ja suden roolit

Konsertti on maksuton. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Varaukset 1.9. mennessä: sini.immonen@lappeenranta.fi

Metkat – lastenkulttuuriviikko
Lasten ja nuorten kulttuuriviikko Metkat järjestetään tänä vuonna vii-
kolla 46, 15.11 – 21.11.2010. Metkat viikon esite jaetaan viikolla 36–37. 
Luvassa ohjelmaa lapsille ja nuorille koko Etelä – Karjalan alueella! 

Willikino – lasten ja nuorten elokuvafestivaali 
Metkat – viikolla ti 16.11.- pe 19.11.2010 
Elokuvateatteri Nuijamiehessä

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku tarjoaa lapsille ja nuorille 
maksuttomia elokuvanäytöksiä Willikino -elokuvafestivaaleilla Metkat 
- viikolla marraskuussa. Willikinon teema vuonna 2010 on Luonto ja 
sen monimuotoisuus. Tarkemmat tiedot Metkat -lastenkulttuuriviikon 
esitteessä. Varaukset elokuviin posti@nuijamies.com.

Lapsen oikeuksien päivä
Lauantaina 20.11.2010. klo 12
Keskuspuistossa

Tilaisuudessa kuulemme otteita Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja lap-
peenrantalaisten lasten toiveita kaupungin päättäjille. Taito Etelä-Karjala 
pukee Keskuspuistoon Toivomuspuut. Taikalamppu-keskusten Sytyke 
- tanssi esittäytyy. Paikalla ovat Lappeenrannan Unicefin paikallisjärjestö 
ja Metku. Tilaisuus on kaikille avoin.

Syksy 2010

Kiinnostaako Metkuilut vapaa – ajalla?
Etelä – Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku järjestää 
vuoden aikana lukuisia eri tapahtumia, työpajoja ja mui-
ta mielenkiintoisia juttuja. Kiinnostaisiko sinua - olit sit-
ten nuori tai vanha - toimia vapaaehtoisena apulaisena 
tapahtumissa, satunnaisissa toimistotöissä ja/tai työpa-
joissa? Haluaisitko pieniä/suuria kokemuksia kulttuurin 
tuottamisen parissa?

Ota yhteyttä Metkuun ja tule mukaan toimintaan!



Kulttuurikasvatus 

Kulttuuripolku
Syksyllä 2009 käynnistynyt Kulttuuripolku on Lappeenrannan perus-
koulun oppilaille suunnattu kulttuuri- ja taidekasvatussuunnitelma. 
Oppilaille järjestetään vierailuja ja työpajoja kaupungin kulttuurikohtei-
siin ja taideopetusta antaviin oppilaitoksiin. Vierailukokonaisuudet on 
suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten, taiteenperusopetusyksiköiden ja 
opettajien kanssa. 

Lukuvuonna 2010 - 2011 Kulttuuripolkua tarjotaan 1. – 5. – luokille. 
Opettajat voivat valita ikäryhmälle tarjolla olevasta kahdesta työpajasta 
yhden. Kulttuuripolun Opettajan opas on jaettu kouluille keväällä 2010. 
Oppaassa varausohjeet. Metku järjestää ilmaiset kuljetukset Kulttuuri-
polun pajoihin.

Pajoja tarjolla seuraavasti:

1. luokka: Tanssipolku, jossa tutustutaan omaan kehoon aistien ja liik-
keen kautta tai kirjastopolku, jossa tavoitteena on, että kirjasto tulisi 
tilana ja monipuolisine aineistoineen tutuksi oppilaille ja virittäisi lasten 
tiedonhalua.  
2. luokka: Retki kuvataiteen maailmaan linnoituksessa, jossa voi valita 
joko grafiikan, maalauksen tai keramiikan työpajan tai musiikkipolku, 
jossa voi valita joko Laulupajan tai Torvipajan.
3. luokka: Kirjastopolku kuljettaa läpi tarina- ja tietopolun tai esiinnytään 
estradilla -polku, jossa tavoitteena on oppilaiden oman ainutkertaisuu-
den todistaminen sekä ryhmässä toimiminen. 
4. luokka: Kuvataide- ja taitopolku, jossa tutustutaan Etelä - Karjalan tai-
demuseossa esillä olevaan näyttelyyn ja tehdään pieni kuvataidetehtävä 
tai sävelpolku, jossa tutustutaan kaupunginorkesterin työskentelyyn. 
5. luokka: Arkkitehtuuri- ja taitopolku , jossa tutustutaan Etelä – Karjalan 
museoon ja arkkitehtuurin perusteisiin tai näyttämöpolku, joka tutus-
tuttaa kaupunginteatteriin, sen eri toimintoihin sekä teatterin tekijöihin.

Syksyllä 2011 kohderyhmä laajenee 8.luokkaan asti. Yhdeksäsluokkalai-
sille Metku tarjoaa K9-kulttuurikortin. K9-kortilla he pääsevät omatoi-
misesti tutustumaan maksutta kaupungin kulttuurilaitoksien tarjontaan. 
Tarkemmat tiedot Kulttuuripolun opettajan oppaasta:  
http://www.lastenmetku.fi/images/pdf/2010kulttuuripolku.pdf 

Varaa paikkasi! 

Hiekkalinna – ympäristö- 
ja arkkitehtuurikasvatusprojekti
Vuoden 2011 yhteistyöhön etsitään päiväkotien ja ala- ja yläkoulun 
opettajia luokkineen. Mukaan mahtuu noin 10 ryhmää.

Lastenkulttuurikeskus Metku ja Lappeenrannan seudun yrityspalvelut 
Oy käynnistivät viime vuonna hiekkalinnan arkkitehtuuri – ja ympäris-
tökasvatusprojektin yhdessä Lappeenrannan päiväkotien ja ala- ja ylä-
koulujen kanssa. Lapset ohjattiin tekemään hiekkalinnan ja sen ympäris-
tön arkkitehtuuri- ja toimintasuunnitelmaa, jonka pohjalta pääarkkitehti 
Kimmo Frosti toteutti hiekkalinnan kesälle 2010. Hiekkalinnan yhtey-
teen koottiin myös näyttely, jossa oli esillä kaikkien projektiin osallistu-
neiden lasten työt. 

Vuoden 2011 ryhmiä pyydetään ilmoittautumaan Minna Pirilä-Martille 
27.8.2010 mennessä.

Työpajat
Kuorojuttu
Kuorojutun ensisijainen tarkoitus on rohkaista lapsia ja nuoria laulamaan 
ja tarjota heille siihen mahdollisuus. Tyyli ja keinot ovat vapaita, tärkein-
tä on saada lapset ja nuoret musiikin pariin, ja luoda yhdessä tekemisen 
ilon tunne. Kuorot harjoittelevat yhdessä sovittuja lauluja oman opetta-
jan/ohjaajan johdolla. Lauluja voi harjoitella joko musiikkitunneilla, ilta-
päiväkerhossa tai koulun ulkopuolisena toimintana. Helmikuussa esityk-
set kootaan suureen kuorokonserttiin Lappeenranta-saliin. Kuorojutun 
taiteellisina vastaavina toimivat Sari Kaasinen ja Satu Simola. 

Ota yhteyttä Metkuun, mikäli teidän koulussanne on kuorotoiminnasta 
kiinnostuneita lapsia ja nuoria ja heille innostunut ohjaaja.

Jäljet
Jäljet28º - taidetyöpajahankkeen tarkoitus on ohjata 13 -17 vuotiaita 
nuoria monialaiseen taidetyöpajatyöskentelyyn, jossa he taiteen keinoja 
hyväksi käyttäen dokumentoivat elämäänsä, jättävät jälkiä ja tulevat näin 
nähdyiksi ja kuulluiksi osana ympäröivää yhteiskuntaa. 

Taidetyöpajoja toteutetaan lukuvuoden 2010/2011 aikana koulujen ja/
tai nuorisotoimen tiloissa Lappeenrannan kaupungin alueella. Kiinnos-
taako sinun ryhmäsi nuoria korujen, elokuvan, lasitaiteen, tarinan, mu-
siikin, kuvataiteen tai romutaiteen ”tuunaus”. Jäljet28-hanke tarjoaa oh-
jaajan ryhmällesi. Hanke loppuu keväällä 2011. Mattimyöhäiset mukaan!

Maailma on tilkkutäkki
Maailma on tilkkutäkki – työpajat palaavat Metkun tarjottimelle keväällä 
2011. Tilkkutäkki - työpajoja ei järjestetä syksyn 2010 aikana.

Täsmäpajat
Keväällä 2011 on mahdollista toteuttaa eri taiteenalojen työpajoja kou-
lujen ja päiväkotien oman tarpeen mukaan. Työpajat voivat olla lyhyt 
– tai pitkäkestoisia. Kerro oma työpajaideasi, toteutetaan se yhdessä!

Koulutukset/seminaarit
 

Matkalla ajassa - kulttuuriperintökasvatusseminaari
Mitä kulttuuriperintökasvatus on? 
Miten sen voi tehdä kiinnostavaksi lapsille ja nuorille? 
Tiistaina 28.9.2010 klo 13–16
Etelä-Karjalan museon auditorio

Luennoitsijana historioitsija / museopedagogi Anniina Ylikoski. 
Opettajat, lastenohjaajat, kotiseutuyhdistykset, museot, kuntien kult-
tuuri- ja nuorisovastaavat, matkaoppaat, harrastajateatteriryhmät, tai-
teen perusopetusyksiköt ja kaikki asiasta kiinnostuneet, tulkaa mukaan 
ideoimaan alueemme kulttuuriperintökasvatusta ja sen mahdollisuuksia! 
Tehdään aikamatka yhdessä.
Ilmoittautumiset ke 22.9.mennessä: sini.immonen@lappeenranta.fi

Katu-uskottava nuorisotyö
Tiistaina 16.11.2010 klo 13–15
Saimaan AMK:n sosiaali- – ja terveysoppilaitoksen auditorio.
 

• Lapsiin ja nuoriin kohdennettujen hyvinvointipalvelujen määrä on   
   kasvanut – niin myös lasten ja nuorten pahoinvointi. Miksi nuoret  
   oireilevat?
• Kaikki arjen sanomiset ja sanomatta jättämiset jättävät jälkensä.
• Aikuisuudesta pitäisi tehdä tavoiteltava asia nuorille.
• Kasvattaminen vaatii ajan antamista, osallistumista ja rajoittamista.
• Mikä auttaa vanhempana jaksamiseen?
• Vihalla ja murrosiän kapinalla on keskeinen tehtävä 
   yksilöllistymisessä.

Olavi Sydänmaanlakka on Helsingin kaupunkilähetysten kriisipisteiden joh-
taja. Hän puhuu muutoksessa olevista perheistä, muuttuneesta vanhem-
muudesta sekä lasten ja nuorten kasvatuksesta.Ilmoittautumiset ke 10.11.
mennessä: sini.immonen@lappeenranta.fi


