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1. Kulttuurikasvatusprojektit
Kulttuuripolku
Kulttuuripolku on Lappeenrannan peruskoulun oppilaille 
suunnattu kulttuuri- ja taidekasvatusohjelma. Oppilaille järjes-
tetään vierailuja ja työpajoja kaupungin kulttuurikohteisiin ja 
taideopetusta antaviin oppilaitoksiin. Vierailukokonaisuudet 
on suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten, taiteen perusopetus-
yksiköiden ja opettajien kanssa.

Kulttuuripolku-ohjelma liitetään Lappeenrannan kaupungin 
peruskoulujen opetussuunnitelmaan keväällä 2011. 

Lukuvuonna 2010–2011 Kulttuuripolkua tarjotaan 1.–5. luo-
kille. Opettajat voivat valita ikäryhmälle tarjolla olevasta 
kahdesta työpajasta yhden. Kulttuuripolun Opettajan opas on 
jaettu kouluille kevään ja syksyn 2010 aikana. Oppaassa va-
rausohjeet.

Osa lukuvuoden 2010–2011 pajoista jatkuu keväällä 2011. 
Metku järjestää maksuttomat kuljetukset Kulttuuripolun pajoi-
hin. 

Syksyllä 2011 kohderyhmä laajenee 8. luokkaan asti. Yhdek-
säsluokkalaisille Metku tarjoaa K9-kulttuurikortin. K9-kortilla 
he pääsevät omatoimisesti ja maksutta tutustumaan kaupungin 
kulttuurilaitosten tarjontaan sekä saavat 2 euron alennuksen 
elokuvateatteri Nuijamiehen normaalihintaisista näytöksistä. 

Tarkemmat tiedot Kulttuuripolun Opettajan oppaasta:
http://www.lastenmetku.fi/images/pdf/2010kulttuuripolku.pdf
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Hiekkalinna -ympäristö- ja arkkitehtuuri-
kasvatusprojekti 2011
Lastenkulttuurikeskus Metku, Lappeenrannan Seudun Yritys-
palvelut Oy ja Frostiart Oy jatkavat Hiekkalinnan arkkitehtuu-
ri- ja ympäristökasvatusprojektia vuonna 2011 Lappeenrannan 
päiväkotien sekä ala- ja yläkoulujen kanssa. Lapset ohjataan 
tekemään Hiekkalinnan ja sen ympäristön arkkitehtuuri- ja toi-
mintasuunnitelmaa, jonka pohjalta pääarkkitehti Kimmo Fros-
ti tekee tammikuussa 2011 luonnoksen kesän 2011 Hiekka-
linnasta ja sen ympäristöstä. Teemana on tänä vuonna sirkus. 
Hiekkalinnan yhteyteen kootaan projektiin osallistuneiden 
lasten tekemistä pienoismalleista, piirustuksista ja valokuvista 
Sirkuksen taikaa -näyttely. Näyttely on avoinna Hiekkalinnan 
aukioloaikoina. Kesäkuussa järjestettävien Hiekkalinnan ava-
jaisten ajankohta varmistuu myöhemmin. 

Ilmoittaudu mukaan vuoden 2012 Hiekkalinnan suunnitteluun. 
Yhteistyöhön otetaan 10 ryhmää. Vuoden 2012 ryhmien en-
simmäinen kokoontuminen on perjantaina 26.8.2011. 

Kuorojuttu
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun Kuorojuttu on 
elvyttänyt lasten ja nuorten kuorotoimintaa Lappeenrannassa. 
Parin vuoden ajan on muodostettu lapsi- ja nuorisokuoroja eri 
puolella Lappeenrantaa. Kuorojutun ensisijainen tarkoitus on 
rohkaista ja saada lapset ja nuoret laulamaan sekä tarjota heil-
le siihen mahdollisuus. Tyyli ja keinot ovat vapaita, tärkeintä 
on ollut saada lapset ja nuoret musiikin tekemisen pariin, sekä 
luoda yhdessä kokemisen ilon tunne. Kuorojutun taiteellisina 
johtajina toimivat Sari Kaasinen ja Satu Simola. Uusia kuoro-
ryhmiä otetaan mukaan syksyllä 2011.
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Laulaen lomalle – Lasten ja nuorten kuorokonsertit
 23.2.2010 klo 12 ja 18 Lappeenranta-salissa. 
Kuorojutun kuorot esiintyvät Laulaen lomalle -yhteiskonser-
teissa. Koolla on lähes kolmesataa innokasta pientä ja suurta 
laulajaa. Konserttien tähtivieraina ovat Sari Kaasinen ja Ota-
wa-bändi. Klo 12 koululaiskonsertti on loppuunvarattu.

Klo 18 konsertti on kaikille avoin, lapset ilmaiseksi, aikuisilta 
pääsymaksu 5 €. Iltakonsertin lippuja Lappeenrannassa myy 
Levy-Musiikki, Kauppakatu 35. 

2. Maailma on tilkkutäkki
Monikulttuurisuutta ja erilaisuutta tutkivat taidetyöpajat päi-
väkodeille ja kouluille. Taiteilija tulee lasten luo. Kun löydät 
mieleisen työpajan, ota yhteyttä suoraan taiteilijaan ja sovi vie-
railusta. Huomioittehan, että ryhmän opettajan on oltava mu-
kana pajoissa. 

VALOKUVATILKKU

Valokuvaustyöpaja ”TARINA”
Oppilaat tekevät lyhyen kuvakertomuksen kolmella kuvalla: 
alku, keskikohta ja loppu. Pohditaan kuvan tarinallisuutta ja käy-
dään läpi kuvan sommittelua ja asioiden sijoittelun merkitystä.
 Ikä 7–19-vuotiaat 
 Kesto 2 x 45 min
Ohjaaja: Laura Leinonen, valokuvataiteilija
Tarvikkeet: Jokaisella osallistujalla vähintään kännykkäkame-
ra (kaapeli kuvien siirtämistä varten, koululta tietokone esim. 
kannettava. Ei pakollinen) Parityöskentelyssä voidaan käyttää 
myös yhteistä kameraa.
Yhteystiedot: tmilauravesikko@pp.inet.fi 
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SANATAIdeTILKKU

Luova kirjoittaminen
Tarkoituksena innostaa kirjoittamaan ja kertomaan tarina il-
man, 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 on ohjaajan antama vinkki: 
kuva, sadunpätkä, musiikkikappale, kartta, pieni nukketeatte-
riesitys, video jne. Iästä riippuen tutustutaan myös henkilöiden, 
miljöiden ja juonen kehittelyyn. Ainakin alakoululaisille vara-
taan aikaa tarinoiden lukemiseen ja ohjaajan palautteeseen.
 Ikä ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset
 Kesto vähintään 2 x 45 min, sopimuksen mukaan
Ohjaaja: Annamari Marttinen, kirjailija
Tarvikkeet: Kynä ja ruutupaperia
Yhteystiedot: annamari.marttinen@luukku.com, p. 040 552 8707

Pääkallopaja
Sanataidetta ja mustaa meininkiä musiikin ja mielikuvien avul-
la kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille nuorille.
 Ikä 13–16-vuotiaille
 Ryhmän koko Mielellään 10 hlöä
 Kesto 1-3 x 45min.
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
Yhteystiedot: vilma-riina.loukiainen@pp.inet.fi, p. 040 763 1996
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Sanataidetta
Mielikuvamatkailua ja sukeltamista sanojen, tarinoiden ja seik-
kailujen maailmaan.
 Ikä 7–12-vuotiaille
 Ryhmän koko Noin yksi luokka 
 Kesto 1-3 x 45min
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
Yhteystiedot: vilma-riina.loukiainen@pp.inet.fi, p. 040 763 1996

Satumaailman salaisuuksia
Seikkaillaan satujen ja sanojen alkulähteillä. 
 Ikä 5–6-vuotiaille
 Ryhmän koko Noin 20 hlöä 
 Kesto 1-3 x 45min.
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
Yhteystiedot: vilma-riina.loukiainen@pp.inet.fi, p. 040 763 1996

dRAAMATILKKU

Tuunaa teatteria -työpaja
Pajassa lapset ja nuoret pääsevät kurkistamaan teatteri-ilmai-
sun maailmaan. Ilmaisuleikkien, improvisaation, draaman kei-
noin johdatetaan osallistujat kohti  itsensä ilmaisemista, näyt-
tämöä, teatterin tekemistä. Ideat harjoituksiin poimitaan lasten 
ja nuorten omasta maailmasta.



8

 Ikä ala- ja yläkoululaiset
 Ryhmän koko sovittavissa
 Kesto 1 - 3 x 45 min
Tarvikkeet: riippuu ryhmän koosta ja iästä
Ohjaaja: Saimaan Kalevan Nuoret
Yhteystiedot: minna.pasi@kalevannuoret.fi, p. 040 566 0288

KUVATAIdeTILKKU

Akryylimaalaustyöpaja
Työpajassa opetellaan akryylimaalaustekniikkaa ja värien se-
koittamista. Ensiksi suunnitellaan maalaus piirtäen ja sitten to-
teutetaan maalaus kiilapohjustetulle kankaalle akryylimaaleilla 
maalaten. Maalaukseen liitetään myös ripustus rautalangasta, 
jotta sen voi laittaa vaikkapa tauluksi seinälle. 
 Ikä ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset, eri-ikäisille omat pajat
 Kesto 3 x 45min
 Tarvikkeet vesikippoja
Muuta: Paja tilattavissa keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p. 050 340 7670

Sarjakuvatyöpaja
Työpajassa perehdytään sarjakuvan kerrontatapoihin, henkilö-
hahmojen kehittämiseen ja tarinan luomiseen. Piirretään lyhyt 
sarjakuva (A3-kokoiselle paperille) ja väritetään se tusseilla.
 Ikä ala- ja yläkoululaiset
 Kesto 2 x 45min
Muuta: Paja tilattavissa keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p. 050 340 7670
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Grafiikan työpaja
Työpajassa tehdään kohopainografiikkaa: isommille oppilail-
le linoleikkaus ja pienemmille pressprint. Press print -levylle 
piirretään kuvio lyijykynällä. Linoleumilevylle kuvio kaiverre-
taan kaivertimia käyttäen. Kohopainossa painolaattaan koholle 
jätetyt kohdat jättävät painettaessa eli vedostettaessa painojäl-
jen. Opetellaan levyn vedostaminen paperille.
 Ikä press print ala-koululaiset, linoleikkaus 11-18 -vuotiaat
 Kesto press print 2 x 45 min, linoleikkaus 3 x 45 min
 Tarvikkeet muovipleksi värin telausta varten, suojamuovia/
 sanomalehtiä tms. pöydän suojaksi
Muuta: Paja tilattavissa keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p. 050 340 7670

Taidelasipaja
Lasipajassa tutustutaan tiffany-, lyijy-, etsaus-, kylmälasimaa-
laus- ja kaiverrustekniikoihin. 2–3 tunnin tutustumiskurssilla 
oppilaat voivat seurata työnäytöstä ja kokeilla lasin leikkausta 
ja hiontaa. Joissain ryhmissä lapsi saa leikkaamansa ja hio-
mansa lasinpalan mukaan (tämä riippuu oppilaiden määrästä). 
Pajassa n. 20 min teoriaa, 40 min työnäytöstä ja loput itsenäistä 
harjoittelua.
 Ikä 6–18-vuotiaat, eri-ikäisille omat pajat
 Ryhmän koko vaihtelee osallistujien iän mukaan
 Kesto 3 x 45 min
Ohjaajat: Maire Pyykkö, Arkadi Anishtshik, kuva- ja lasitaiteilijat
Muuta: Lasipaja on suunnattu kaikenikäisille lapsille, ikä vai-
kuttaa opetustyyliin. Isommat ryhmät vaativat toista opettajaa 
tai osaavaa apulaista
Yhteystiedot: maire47@gmail.com, p. 044 553 6963 
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Akavarellipaja
Akvarellipajassa lapset ja nuoret voivat seurata työnäytöstä ja 
maalata yhden työn.
Pajassa n. 20 min teoriaa, 40 min työnäytöstä ja loput itsenäistä 
harjoittelua.
 Ikä 6–18-vuotiaat, eri-ikäisille omat pajat
 Ryhmän koko vaihtelee osallistujien iän mukaan 
 Kesto 3 x 45 min
Ohjaajat: Maire Pyykkö, Arkadi Anishtshik, kuva- ja lasitaiteilijat
Yhteystiedot: maire47@gmail.com, 044 553 6963

Sika hirvee Taide- ja teatteripaja
Työpajassa tuunataan ihan ite oikeaa taidetta tai teatteria. Työ-
pajan teema voi peilata päiväkodin tai koulun tavoitteita tms. 
Yhteisötaiteen näkökulma on voimakkaasti esillä, eli
syntyneet teokset ovat työpajan jälkeen näkyvillä ja osana ar-
kea. Teosten materiaalit valitaan kestävän kehityksen periaat-
teella.
 Ikä 4-vuotiaista ylöspäin (käy myös yläkoululaisille)
Ohjaaja: Heidi Parkkinen, muotoilija
Yhteystiedot: heidiparkkinen@hotmail.com, p. 040 575 0511

Pikkutaaperoiden touhu- ja tarinapaja
Työpajassa kerrotaan tarinoita ja satuja, joita kuvitetaan väreil-
lä, äänillä ja liikkeillä.
 Ikä 1–3-vuotiaat 
Ohjaaja: Heidi Parkkinen, muotoilija
Yhteystiedot: heidiparkkinen@hotmail.com, p. 040 575 0511
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MUSIIKKITILKKU

Musiikkiretki sävelsaarelle
Musiikkipajassa matkustetaan maalla ja merellä ja seikkaillaan 
kohti salaperäistä saarta soiton, laulun ja tanssin kuljettaessa 
tarinaa eteenpäin. Työtapoja ja vinkkejä musiikin perusele-
menttien käytöstä päiväkotien musiikkituokioissa myös las-
tenohjaajille! 
 Ikä 3–6-vuotiaat
 Ryhmän koko 6–12 lasta
 Kesto n. 45 minuuttia
Tarvikkeet: päiväkodin soittimet, cd-soitin
Ohjaaja: Ani Hassinen, musiikkipedagogi
Yhteystiedot: ani.hassinen@jippii.fi, p. 040 734 8012 

Soitetaan ja lauletaan
Sari Kaasisen kantele- ja laulutyöpajat lapsille. Työpajan aika-
na opitaan säestämään, näppäilemään ja laulamaan 1–3 laulua. 
”Soittaminen ja laulaminen on kivaa!”
Kysy myös päiväkoti- ja koulukonserttia!
 Ikä Työpaja on räätälöitävissä kaikenikäisille.
 Ryhmän koko Mukaan mahtuu yksi luokka kerrallaan.
 Kesto 1–2 x 45 min
Tarvikkeet: soitinlaina sovittava tilaajan toimesta erikseen
Muuta: Ensisijalla ne ryhmät ja koulut ja päiväkodit, joissa pa-
jaa ei ole vielä ollut.
Ohjaaja: Sari Kaasinen, musiikkipedagogi
Yhteystiedot: sari.kaasinen@sarikaasinen.com , 
  www.sarikaasinen.com
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ASKARTeLU- jA KäSITyöTILKKU

Solmubatiikkityöpaja
Työpajassa opetellaan solmubatiikkivärjäys. Solmubatiikis-
sa kangas solmitaan  käyttämällä narua. Solmimisen jälkeen 
kangas värjätään. Väri ei imeydy solmukohtiin yhtä hyvin kuin 
solmimattomaan kankaaseen ja lopputuloksena on erilaisia 
abstrakteja kuvioita.
 Ikä ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset
 Kesto 3 x 45 min
Tarvikkeet: 3kpl ämpäreitä, kuivausteline/paikka johon ripus-
taa kankaat kuivamaan
Muuta: Paja tilattavissa keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p. 050 340 7670

Neulahuovutustyöpaja 
Huovutetaan pieni eläin neulahuovutuksena styroksipallon 
puolikkaan päälle. Neulahuovutuksessa villan kuidut saadaan 
kiinnittymään toisiinsa huovutusneulalla pistelemällä, jolloin 
villa huopuu kuin itsestään ilman vettä ja saippuaa. Neulan 
kärkiosassa on pieniä väkäsiä, jotka villaa pisteltäessä vetävät 
villan kuituja niin, että ne takertuvat toisiinsa eli huopuvat.
 Ikä ala-koululaiset
 Kesto 3 x 45 min
Muuta: Paja tilattavissa keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com, p. 050 340 7670
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SIRKUSTILKKU

Sirkus päiväkodissa
Tutustutaan sirkukseen ja luodaan päiväkotiin oma ”sirkusryh-
mä”!
Paja aloitetaan sirkusjumpalla, jonka jälkeen kerrotaan sirkus-
tarinoita ja keskustellaan lasten kanssa heidän omista sirkus-
kokemuksista ja – näkemyksistä. Harjoitellaan pieniä ryhmä-
pyramideja, joiden avulla lisätään yhdessä tekemisen riemua 
ja suvaitsevaisuutta. Pyramidista löytyy jokaiselle oma paik-
ka, ikään ja kokoon katsomatta! Yhdessä tuumin harjoitellaan 
myös soittamista sirkusorkesterissa, jolla tuetaan toisten lasten 
esiintymistä. Kuka voisi olla nuorallatanssija, kuka vaarallinen 
leijona? Jokaisen lapsen on tarkoitus toimia joko pareittain tai 
pienessä ryhmässä. Kun jokaiselle on löytynyt oma rooli ja 
sopiva tehtävä, kootaan yhdessä hoitajien kanssa oma sirkus-
esitys. Esitystä voidaan esittää ensin päiväkodin nuoremmille 
lapsille ja myöhemmin vaikkapa lasten vanhemmille.
 Ikä 5-6 vuotiaat
 Ryhmän koko max 16 lasta
 Kesto 2 x 45 minuuttia
Tarvikkeet: päiväkodista löytyvät esineet, soittimet ja huoneka-
lut; pallot, hyppynarut, renkaat, köydet, lakanat, penkit jne.
Ohjaaja: Taidekoulu Estradin Sirkus Tuikun ohjaajat
Muuta: Ensisijalla ne ryhmät ja koulut ja päiväkodit, joissa 
pajaa ei ole vielä ollut, erityisesti haja-asutusalueiden koulut. 
Paja järjestetään päiväkodin salissa tai isossa liikuntatilassa, 
jonne täytyy päästä n. 30 minuuttia ennen pajan alkua. 
Yhteystiedot: Petra Mäki-Neuvonen, 
sirkus.tuikku@estradi.org, p. 040 700 1379
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Sirkustaidot tutuiksi
Pajassa kokeillaan eri sirkuslajeja yhdessä luokkatovereiden 
kanssa. Paja aloitetaan keskustelemalla jokaisen omista sirkus-
kokemuksista, jonka jälkeen lämmitellään kehoa liikkumalla. 
Pikkuhiljaa työpajan kuluessa edetään kohti eri sirkuslajeja ja 
kokeillaan mm. pariakrobatiaa, ihmispyramidien rakentamista 
sekä tasapainoilua ja jongleerauksen alkeita.
 Ikä 1. – 6. luokat
 Ryhmän koko max 25 oppilasta
 Kesto 2 x 45 min
Ohjaaja: Taidekoulu Estradin Sirkus Tuikku
Muuta: Ensisijalla ne ryhmät ja koulut ja päiväkodit, joissa 
pajaa ei ole vielä ollut, erityisesti haja-asutusalueiden koulut. 
Paja järjestetään joko koulun liikuntasalissa tai isossa luokas-
sa, jonne täytyy päästä n. 30 minuuttia ennen pajan alkamista. 
Pajoja järjestetään rajallinen määrä.
Yhteystiedot Petra Mäki-Neuvonen, 
sirkus.tuikku@estradi.org, p. 040 700 1379

TANSSITILKKU

Sytyke -tanssi
Taikalamppu-keskusten ja Turun kulttuuripääkaupungin 2011 
yhteinen Sytyke tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden tu-
tustua valtakunnalliseen taidetoimintaan. Sytyke on koko Suo-
men kattava ja suurin yksittäinen lastenkulttuurikokonaisuus 
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Taikalampun 
lastenkulttuurikeskuksissa toteutetaan vuoden 2011 aikana 
erilaisia työpajoja, joiden ideat kootaan Turkuun marraskuussa 
2011. Tanssimalla Sytyke-tanssia kotikoulussa lapset ja nuoret 
osallistuvat Euroopan laajuisen kulttuuriyhteistyön teemaan 
vuonna 2011. 
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 Ikä 6.luokkalaisista – yläkoululaisiin
 Kesto 1–3 x 45 min
Tarvikkeet: cd- ja dvd-soitin
Ohjaajat: Sytyke-ryhmän nuoret
Yhteystiedot 
Joel Löppönen joel.lopponen@gmail.com, p. 040 8475510 
Jutta Saarela  jut_ta_@hotmail.com, p. 040 7604153
Minni Tukiainen   tuonen_lintu@hotmail.com, p. 044 5189138 

Kansantanssipaja
Osaatko valssia ja jenkkaa? Entä foksia ja humppaa? Pari-
tanssin perusaskeleita ja kuvioita. Opetettava tanssi sovitaan 
varauksen yhteydessä. Paja sopii esimerkiksi liikuntatuntien 
yhteyteen.
 Ikä 5.–9.-luokkalaiset
 Kesto 45–90 min
Tarvikkeet: cd-soitin
Ohjaaja: Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton ohjaajat
Yhteystiedot: tuija-liisa.leino@nuorisoseurat.fi, p. 040 537 2363

Kansantanssipaja
Pajassa leikitään laululeikkejä ja tanssitaan pikkutansseja suo-
malaisen perinteen pohjalta.
 Ikä 4–6-vuotiaat
 Kesto n. 40 min
Tarvikkeet: cd-soitin
Ohjaaja: Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton ohjaajat
Yhteystiedot: tuija-liisa.leino@nuorisoseurat.fi, p. 040 537 2363
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Kansantanssipaja
Pajassa tutustutaan suomalaiseen tanssiperinteeseen pikku-
tanssien ja askelharjoitusten muodossa.
 Ikä 1.–4.-luokkalaiset
 Kesto n. 45 min
Tarvikkeet: cd-soitin
Ohjaaja: Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton ohjaajat
Yhteystiedot: tuija-liisa.leino@nuorisoseurat.fi, p. 040 537 
2363 

Tanssin tilkkutäkki 1.
Tanssituokion aikana tutustutaan omaan kehoon aistien ja liik-
keen kautta.
Tunnin aikana tehdään fyysis-motorisia harjoituksia, venytyk-
siä, luovaa liikettä sekä pieniä tanssisommitelmia esitettäväksi 
vaikkapa juhlatilaisuuksissa. Tanssi ylittää kielen ja kulttuurin 
rajat, joten suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyntä ja moni-
kulttuurisuus ovat luonnollinen osa tuntia. Tavoitteena on saa-
vuttaa onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä, joiden kautta 
kehitetään hyvää ja vahvaa itsetuntemusta.
 Ikä 4–8-vuotiaat
 Ryhmän koko n. 16–20 oppilasta
 Kesto 45 min
Tarvikkeet: cd-soitin
Tila päiväkodin tai koulun liikuntatila
Ohjaaja: Tanssiopisto Sonja Tammelan opettajat 
Muuta: opettajat ja ohjaajat osallistuvat työskentelyyn
Yhteystiedot: sari.arokivi@tost.fi, p. 045 329 3965
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Tanssin tilkkutäkki 2.
Tanssimix-tunnin aikana tutustutaan tanssin maailmaan oman 
kehon aistien ja liikkeen kautta. Työpajassa kokeillaan eri tans-
silajien mm. nyky- ja jazztanssin, showjazzin ja ajan ilmiöiden 
tyypillisiä liikkeitä ja ”temppuja”. Tavoitteena on antaa op-
pilaille käsitys tanssin moninaisuudesta, suvaitsevaisuudesta 
sekä erilaisuuden hyväksymisestä. Samalla saadaan positiivi-
sia onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä, joiden kautta kehi-
tetään hyvää ja vahvaa itsetuntemusta.
 Ikä alakoulujen 3.–6. luokat
 Ryhmän koko n. 16–20 oppilasta
 Kesto 45 min
Tarvikkeet: cd-soitin 
Tila: koulun liikuntatila
Ohjaaja: Tanssiopisto Sonja Tammelan opettajat
Muuta: opettajat osallistuvat työskentelyyn
Yhteystiedot: sari.arokivi@tost.fi, p. 045 329 3965

3. Muut pajat
”Muut pajat” tilataan Metkun toimistosta: 
minna.pirila-martti@lappeenranta.fi

Mainio-animaatiopajat
Mainio-animaatiopaja johdattaa lapset animaatiotyöskentelyn 
pariin. Pajassa opitaan 
animaation tekemisen eri vaiheet ja tehdään yhdessä ihan oikea 
animaatioelokuva!
 Ikä 6–15-vuotiaat
 Kesto 3 x 2h
Ohjaaja: Markus Pulkkinen, mediataiteilija 
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Seinämaalaustyöpaja
Seinämaalaus toteutetaan oman luokan seinään tai muuhun 
maalaukseen soveltuvaan seinään koulussa. Oppilaat suun-
nittelevat aluksi piirtäen oman opettajan johdolla luonnoksia 
ja omia ehdotuksia seinämaalauksen aiheesta. Kokoan oppi-
laiden ehdotuksista seinään sopivan kokonaisuuden niin, että 
kaikkien oppilaiden työt pääsevät osaksi seinämaalausta. Sei-
nämaalausluonnos siirretään seinään piirtoheittimen avulla ja 
hahmotellaan hiilellä. Tämän jälkeen seinämaalaus maalataan 
akryylimaaleilla.
 Ikä 11-18 -vuotiaat
 Kesto 4 x 2,5h / seinän koosta riippuen sopimuksen mukaan
Tarvikkeet: piirustushiiltä
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija

jäljet 28˚ -pajat
Jäljet 28˚ -taidetyöpajojen tarkoitus on ohjata 13–17-vuoti-
aita nuoria monialaiseen taidetyöpajatyöskentelyyn, jossa he 
eri taiteen keinoja hyväksi käyttäen dokumentoivat elämään-
sä, jättävät jälkiä ja tulevat näin nähdyiksi ja kuulluiksi osana 
ympäröivää yhteiskuntaa. Tavoitteena on tarjota nuorille eväi-
tä oman tulevaisuuden rakentamiseen, tarjota onnistumisen ja 
yhteisöllisyyden kokemuksia sekä luoda myönteistä suhtau-
tumista erilaisuuteen ja monikulttuurisuuteen. Ensimmäiset 
Jäljet 28˚ -työpajat käynnistyivät jo syksyllä 2009, toiminta 
jatkuu. Tule ”tuunaamaan” tanssia, teatteria, valokuvaa, sa-
nataidetta, elokuvaa, musiikkia, lasitaidetta, graffitia, ku-
vataidetta tai ite-taidetta. Metku etsii ryhmällesi taiteilijan. 

Jäljet 28˚ -työpajat sovitaan AINA Metkun ja taiteilijan kanssa 
yhdessä. Ota siis yhteyttä: minna.pirila-martti@lappeenranta.fi 
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Valotyöpaja 
Pimennetyssä tilassa pienet valokiilat luovat kiehtovia hei-
jastuksia, varjoja ja läpikuultavuuksia. Paristokäyttöiset avai-
menperävalaisimet ovat sähköturvallisia, eivätkä ne kuume-
ne. Tämä mahdollistaa useiden käyttäjäryhmien työskentelyn 
valon parissa. Valaisimet ja materiaalit kulkevat helposti mu-
kana, eikä valopajojen järjestäminen vaadi ylimääräisiä mate-
riaalihankintoja.
Kaikenikäiset lapset ja nuoret pääsevät itse käsittelemään valai-
simia. Vaikka motoriikka ei toimisikaan, lapsi tai nuori voi katsoa 
muiden tuotoksia tai pitää sylissään esim. pehmeitä valopalloja. 
Katso linkki: http://valoelamys.weebly.com 

Valopajoja tarjolla rajallinen määrä huhtikuussa. 
Tee varaus! minna.pirila-martti@lappeenranta.fi 

Lempipaikka 
-mummoille, vaareille ja esikoululaisille
Missä on sinun lempipaikkasi? Oletko siellä mielelläsi yksin 
vai jonkun kanssa? Mitä siellä tapahtuu? Mitä värejä, tuoksuja, 
ääniä yms. paikkaan kuuluu? Miksi paikka on sinulle tärkeä?

Projektin tarkoitus on luoda ja vahvistaa kanssakäymistä eri su-
kupolvien välillä. Vuorovaikutus rikastuttaa sekä lasten että van-
husten arkea ja tarjoaa heille kosketuspintaa eri ikäryhmän kult-
tuuriin. Jokainen osallistuja saa myös kiireettömän hetken oman 
tarinansa käsittelemiseen ja tätä kautta kokemuksen, että hänen 
ajatuksensa, kokemuksensa ja muistonsa ovat merkityksellisiä. 

Lempipaikka-työpajakokonaisuus toteutetaan syksyllä 2011. Mu-
kaan etsitään muutamaa esikoululaisten ja ikäihmisten ryhmää.
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Miull on asiaa!
Metku hakee osuvia laulutekstejä eteläkarjalaisten lasten ja 
nuorten kynistä. Laulunsanoituksia voi tehdä opettajan kanssa 
tunnilla tai ihan itse kotona.  Laulun aiheena on kuvata, mil-
laista on olla eteläkarjalainen lapsi tai nuori. Elämää itärajalla/
kuulumisia kaakonkulmalta? Mistä iloisemme, mitä pelkääm-
me, mikä ottaa päähän, mistä haaveilemme. Millainen on arki, 
tulenko kuulluksi, otetaanko minut huomioon?
Laulujen sanoitukseen voi osallistua kaikki maakunnan alle 
18 - vuotiaat lapset ja nuoret. Miull on asiaa -hanke on osa 
ylemmän AMK- tutkinnon opinnäytetyötä. Se tarjoaa välineen 
lapsen kuulluksi tulemiselle ja huomioonottamiselle paikallis-
tasolla.

Laulun sanoituksia kerätään elokuuhun 2011 asti. Elokuun ai-
kana musiikin ja sanataiteen asiantuntijoista koottu raati valit-
see puhuttelevimmat tekstit, joihin sävelletään musiikki.
Nyt on mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin! Kerro!

Lähetä tekstisi osoitteeseen: taina.kettunen@student.kyamk.fi 

Täsmäpajat 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku haluaa kehittää 
palvelujaan käyttäjien toiveita huomioiden. Vuoden 2011 aika-
na on mahdollista suunnitella ja resurssien puitteissa toteuttaa 
eri taiteenalojen työpajoja kou lujen ja päiväkotien omien tar-
peiden mukaan. Työpajat voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia. 
Kerro oma työpajaideasi, toteutetaan se yhdessä!
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4. Tapahtumat
jäljet 28˚ -näyttelyviikko 31.1.–6.2.2011  
Viikolla 5 järjestetään Jäljet 28˚ -tapahtumaviikko, jonka ai-
kana syksyn 2010 Jäljet 28˚ -nuorisohankkeen työpajojen tuo-
tokset ovat esillä Monarille, Lappeenrannan pääkirjastoon ja 
kaupungintalolle kootuissa näyttelyissä. Esillä on muun muas-
sa kuva-, lasi-, media-, valokuva- ja korutaidetyöpajojen tuo-
toksia, lyhytelokuvia sekä tanssia ja teatteria.

jäljet 28˚ -häppening 4.2.2011
Jäljet 28˚ -häppening perjantaina 4.2.2011 kello 10–13 Mo-
narilla. 

Klo 10.00 – 11.30 Jäljet-pajojen tansseja, teatteria ja demoja
Klo 11.30 – 12.00  X Factor -voittaja Elias Hämäläinen 
  kertoo suhteestaan musiikkiin ja musiikin
   tekemiseen
Klo 12.00 – 13.00 Elias Hämäläisen konsertti

Jäljet 28˚ -häppening pitää sisällään muutamia avoimia työpa-
joja päivän aikana. 
Ryhmien ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan perjantaihin 
28.1.2011 mennessä: olli.virta@lappeenranta.fi
Jäljet 28˚ -työpajoihin osallistuneille nuorten ryhmille Metku 
järjestää maksuttoman kuljetuksen tilaisuuteen.

Laulaen lomalle -lasten ja nuorten kuorokonsertit 
23.2.2010 klo 12 ja 18 Lappeenranta-salissa. 
Katso tiedot kohdasta 1. Kulttuurikasvatusprojektit.
 Klo 12  koululaiskonsertti on loppuunvarattu. 
 Klo 18  konsertti on kaikille avoin, lapset 
   ilmaiseksi, aikuisilta pääsymaksu 5 €. 
Iltakonsertin lippuja Lappeenrannassa myy Levy-Musiikki, 
Kauppakatu 35. 
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Koululaulajaiset 
31.5.2011 klo 10 ja 12 Mikko Alatalo & hanuristi Jammi.
Yhteislaulutilaisuus Lappeenrannan Linnoituksen kesäteatte-
rilla
 Klo 10 konsertti on suunnattu päiväkotilaisille
 Klo 12 konsertti on suunnattu alakoululaisille

Säestyksestä Koululaulajaisissa vastaa Mikko Alatalo ja hanu-
risti Jammi. 
Mikon lastenlaulukonsertti saa isot ja pienet hyvälle tuulel-
le. Ohjelmistossa Mikon omia iki-ihania lastenlauluja, kuten 
Känkkäränkkä, Poppaloora ja Suojelusenkeli sekä tietysti mui-
ta tuttuja koululaisten lauluja.

Lauletaan yhdessä kesä Lappeenrantaan! 
Ilmoittautumiset: minna.pirila-martti@lappeenranta.fi 

Kadunmaalaus 5.6.2011
Etelä-Karjalan Taiteilijaseura ja Etelä-Karjalan lastenkulttuuri-
keskus Metku järjestävät sunnuntaina 5.6.2011 klo 12 perintei-
sen kadunmaalaustuokion lapsille Lappeenrannan satamassa.
Tänäkin vuonna pienet taiteilijat saavat päästää luovuutensa 
valloilleen. Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina maalaillaan 
katua niin kauan kuin pinta-alaa riittää. 
Mukaan tarvitset iloisen mielen ja sotkuvaatteet!

Lasten Linnoituksen yö 6.8.2011
Lappeenrannan Linnoituksessa 6.8.2011 vietetään Lasten Lin-
noituksen Yötä. 
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5. Muita asioita

Taikalampun menetelmäoppaita opettajille 
ja lastenohjaajille

Taikalamppu-verkostossa on syntynyt useita innovatiivisia tai-
dekasvatusmenetelmiä eri taiteenaloilta. Osa niistä on jalostet-
tu kirjalliseen muotoon menetelmäoppaiksi. Menetelmäoppaan 
avulla taidekasvattaja, opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa uuden-
laisen työpajan, toimintatavan tai taidehetken lasten tai nuorten 
kanssa. Käy kurkkaamassa Taikalamppu-verkoston nettisivut 
ja löydä omasi. Menetelmäoppaita päivitetään sivulle: 
http://www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat

Anna palautetta!

Lastenkulttuurikeskus Metku haluaa kehittää palvelujaan asi-
akkaidensa tarpeita ja
toiveita huomioiden. Saadun palautteen pohjalta Metku kehit-
tää palvelujen laadukasta sisältöä ja tasa-arvoista saavutetta-
vuutta. Metkun nettisivuilta löytyy palaute- ja aloitelaatikko, 
johon voit jättää omat terveisesi.
 www.taikalamppu.fi
 www.kaakku.fi
 www.lastenmetku.fi




