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1.Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku 
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on valtakunnallisen Taikalamppu-verkoston 
jäsen rahoituskaudelle 2009-2013. Metku on kuntien yhteinen lastenkulttuurin 
palvelukeskus, joka toimii maakunnan laajuisena verkostona. Etelä-Karjalan 
lastenkulttuurikeskus Metkuun kuuluvat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Luumäki liittyy Metkuun vuoden 2010 
alusta. Etelä-Karjalassa on 134 582 asukasta, joista 99,4 % asuu Metkun toiminta-
alueella, yli puolet siitä Lappeenrannassa. Kuntien omarahoitus hankkeelle vuonna 2009 
oli 98.200 euroa ja valtionosuus 70.000 euroa, joka jaettiin omarahoitusosuuksien 
suhteessa Etelä-Karjalan kunnille. Mukana olevat kunnat sitoutuvat valtionosuutensa 
perusteella opetusministeriön antamien lastenkulttuurityön kehittämishankkeiden 
toteuttamiseen hankekaudella.  
 
Metku tuottaa verkostoon kuuluvien kuntien omarahoitusosuudella ja saadulla 
valtionosuudella lastenkulttuuripalveluja. Verkostoa ja sen toimintamalleja on rakennettu 
aktiivisesti yhteistyössä kulttuurialan toimijoiden, koulujen ja päivähoidon, kuntien eri 
toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa. Laaja-alaisen yhteistyön myötä on syntynyt 
osaajien yhteisö, joka tuottaa laadukkaita ja monipuolisia lasten- ja nuorten 
kulttuuritoiminnan sisältöjä Etelä-Karjalan alueelle.  
 
Sateenvarjoperiaatteella toimiva Lastenkulttuurikeskus Metku koordinoi alueen toimintaa ja 
yhteistyötä sekä kehittää palvelutarjontaa. Lappeenrannan kaupungin palkkaama 
päätoiminen toiminnanjohtaja ylläpitää palvelutarjotinta yhdessä Imatran osa-aikaisen 
tuottajan, Metkun verkostoryhmän ja kuntien nimeämien yhdyshenkilöiden kanssa. 
Valtionosuus mahdollistaa palvelujen edullisuuden ja korkean laadun. 
  
 

1.1. Arvopohja ja tavoitteet 
 

Lastenkulttuurikeskus Metkun tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää lasten ja nuorten 
kulttuuripalveluja Etelä-Karjalan alueella. Toiminnan arvoja ovat yhteisöllisyys, lasten ja 
nuorten tasavertainen osallisuus ja erilaisuuden hyväksyminen voimavarana. 
Verkostomaisella toimintatavalla ja uusia yhteistyömuotoja luomalla tuetaan 
lastenkulttuurin tuottajia ja edistetään eri taiteenalojen taide- ja kulttuuripalvelujen 
tasavertaista saavutettavuutta. Metku pyrkii poistamaan osallistumisen esteitä viemällä 
kulttuurin lähelle lapsia ja nuoria kouluihin, päivähoitoon ja kerhoihin. 
 
Toimintansa kautta Metku edistää yhteisöllisyyttä ja lasten ja nuorten osallisuutta. Kontakti 
taiteeseen antaa positiivisen tunnekokemuksen ja kehittää itsetuntemusta, vuorovaikutusta 
ja erilaisuuden hyväksymistä. Metku lisää toiminnallaan kulttuuriaktiivisuutta ja -
myönteisyyttä sekä tuottaa välitöntä iloa ja hyötyä lapsille, nuorille, perheille, 
lastenkulttuurin tuottajille ja kunnille. 
 
Lapsiperheiden palvelujen turvaaminen ja edelleen kehittäminen on koko maakunnan 
kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tukemalla yhteiseen maakunnalliseen 
arvopohjaan nojautuvia lastenkulttuurin palveluja ja sisältöjä Metku vahvistaa 
lastenkulttuuritoimintaa maakunnassa ja luo pohjaa alueelliselle yhteistoimintamallille. 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun yhteiset tavoitteet ja niiden toteutus 
rakentuvat opetusministeriön asettamista kehittämistehtävistä. Tavoitteet ovat nivoutuneet 
osaksi verkoston jäsenkuntien toimintaa. Metkun kehittämistehtävät ovat: 
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1. Lastenkulttuurin kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti 
2. Festivaalien ja tapahtumien kehittäminen 
3. Monikulttuurisen lastenkulttuuritarjonnan edistäminen 
4. Taidekasvatuksen kehittäminen 
5. Kulttuuriperintökasvatus 
 
 
1.2. Alueelliset erityispiirteet ja toimintaympäristö 
 
Etelä-Karjalan kuntien resurssit lastenkulttuuripalvelujen järjestämiseen ovat vaihtelevat. 
Useassa maaseutukunnassa ei ole varsinaista kulttuuritoimen viranhaltijaa. Kaupunkeja 
lukuun ottamatta myös matkat julkisiin taidelaitoksiin voivat olla pitkiä. Maaseutukunnissa 
myös useimmat lapset ovat koulukyydityksessä, joten iltapäivisin ja iltaisin toimintaan 
osallistuminen ja tilaisuuksiin saapuminen voi olla hankalaa. Lastenkulttuurikeskus Metkun 
tavoitteena onkin kehittää uusia toimintamalleja lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen 
järjestämiseksi. Kehittämisen lähtökohtana on käyttää hyväksi jo olemassa olevia 
rakenteita kuten kunnallista koulu- ja kirjastoverkkoa, päivähoitoa sekä yhteistyötä 
taidelaitosten kanssa siellä, missä se on mahdollista. Keskeisenä toimintamallina on 
verkostoituminen paikallisesti ja alueellisesti yli kunta- ja sektorirajojen.  
 
Etelä-Karjalan sijainnista, alueen kulttuurihistoriallisesta perinnöstä ja suuresta 
monikulttuuristen lasten ja perheiden määrästä johtuen monikulttuurisuus ja valtakunnan 
rajan ylittävä lähialueyhteistyö on merkittävässä roolissa Lastenkulttuurikeskus Metkun 
toiminnassa. Venäläisen vähemmistön määrä on reilut kaksi prosenttia Etelä-Karjalan 
asukkaista. Lisäksi alueella asuu erityisen paljon suomen kansalaisuuden omaavia 
venäjää äidinkielenään puhuvia lapsia. Suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja kulttuurin 
monimuotoisuutta edistetään tuottamalla näitä arvoja tukevia palvelumalleja ja 
kulttuurivaihtoa Venäjän lähialueiden kanssa.  
 
Oman erityispiirteensä eteläkarjalaiseen toimintaympäristöön tuo maakunnan asema 
vetovoimaisena kesämatkailun kohteena. Vuosittain Etelä-Karjalassa vierailee tuhansia 
lapsiperheitä sekä kotimaasta että muualta maailmasta. Matkailusektori tuottaa palveluita 
myös paikallisille asukkaille ja on näin ollen yksi merkittävä yhteistyökumppani myös 
lasten ja nuorten alueellisten kulttuuripalveluiden tuottamisessa. 
 
Metkun toiminta-alue: 
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1.3. Strategiat ja ohjelmat, joihin toiminta perustuu 
 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että lasten ja nuorten  
kulttuuritoiminnan, taidekasvatuksen ja turvallisen mediaympäristön edellytyksiä 
parannetaan. Lastenkulttuurin kehittämiselle on laadittu oma lastenkulttuuripoliittinen 
ohjelma. Ohjelman toimenpide-ehdotukset ja linjaukset lastenkulttuurista mm. lasten taide- 
ja kulttuuripalveluista ja taidekasvatuksesta koskettavat kuntia, järjestöjä ja taidelaitoksia. 
 
Opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja opetusministeriön strategiassa 
2015  todetaan, että koulutus, taidekokemukset ja kulttuurin harrastaminen antavat 
valmiudet aktiiviselle toiminnalle ja vaikuttamiselle, arvostelukyvylle, kyvylle jäsentää 
muuttuvaa ympyröivää maailmaa ja omaa asemaa siinä. Luovuus- ja 
kulttuurikasvatuksella tuetaan tasapainoista kasvua. Taide- ja kulttuuriharrastukset 
monipuolistavat ja syventävät persoonallisuuden kehitystä. Lastenkulttuurilla sekä taide- ja 
kulttuurikasvatuksella voidaan vaikuttaa elinikäisiin tottumuksiin hyödyntää taidetta ja 
kulttuuripalveluita. 
 
Tänä vuonna 2009 kaksikymmentä vuotta (20) täyttävä kansainvälinen Lapsen oikeuksien 
sopimuksen (LOS) 31 artiklassa muistutetaan, että sopimusvaltioiden on tunnustava 
lapsen oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja 
virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. 
Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät myös lapsen oikeutta osallistua kaikkeen 
kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin. 
 
Etelä-Karjala Liiton ja Etelä-Karjala-instituutin maakunnallisessa Etelä-Karjalan 
kulttuuristrategiassa Luovuus sitoo sirpaleita todetaan, että lasten ja nuorten 
kulttuuriharrastukset tukevat lasten kasvua, oppimista ja luovuutta, sekä antavat eväitä 
elinikäiselle taiteiden harrastamiselle ja kehittävät emotionaalista ja esteettistä kasvua. 
Harrastusten kautta he oppivat käyttämään kulttuuripalveluja tulevaisuudessa. 
Maakunnassa ollaankin yhtä mieltä lastenkulttuurikeskuksen tarpeellisuudesta.  
Lappeenrannan kaupungin kulttuuripoliittisessa ohjelmassa (2008) lastenkulttuurille 
annetaan vahva ja arvostettu asema kaikissa strategisissa linjauksissa ja toiminnassa. 
Kaupunki tukee lastenkulttuuritoimijoita ja edistää lasten omaa kulttuuria kaikissa 
toimintaympäristöissä. 
 
Etelä – Karjalan hyvinvointistrategia 2010 painottaa lapsen oikeutta olla lapsi. 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, lapsen perusoikeuksien toteutumiseksi ja 
lastensuojelun tarpeen ehkäisemiseksi strategian visio on ”Turvalliselta kasvualustalta 
hyvään aikuisuuteen”. Lappeenrannassa julkaistiin vuonna 1998 ensimmäisen kerran 
lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko, ja toinen hyvinvointiselonteko vuonna 2002. 
Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko III on samalla maakunnallisen strategian 
täytäntöönpanosuunnitelma Lappeenrannan kaupungissa lasten ja nuorten osalta.  
 
 Humanistinen ammattikorkeakoulun opiskelijan Petra Jaunin tekemän Etelä-Karjalan 
Lastenkulttuuriselvityksen (2008) tavoitteita olivat lasten kulttuuristen oikeuksien 
turvaaminen sekä ruohonjuuritason toiminnan tukeminen. Taustalla oli myös näkemys 
lapsiperheille tarjottavien kulttuuripalveluiden suuresta merkityksestä maakunnan 
elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden kannalta. 
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2. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun organisaatio 
 
Lastenkulttuurikeskus Metku on kuntien edustajista koostuva verkostoryhmä. 
Verkostoryhmä ja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit ovat sopineet 27.1.2009 
opetusministeriölle lähettämällään ilmoituksella, että Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus 
Metkua hallinnoi Lappeenrannan kaupunki/yleinen kulttuuritoimi. Lappeenrannan 
kulttuuritoimisto vastaa myös Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun 
taloushallinnosta.  
 
Jokaisella kunnalla on edustaja verkostoryhmässä ja kunnan nimeämä yhdyshenkilö, joka 
vastaa kuntansa lastenkulttuuriasioista ja toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta oman 
kuntansa osalta. Verkoston puheenjohtajana toimii Lappeenrannan kaupungin 
kulttuurisihteeri Jorma Kallio. Verkoston yhteistyömallista on sovittu kuntien keskinäisin 
sopimuksin.  
 
Kuntien välisten sopimusten pohjalta Metkun verkoston yhteisestä toiminnasta vastaa 
Lappeenrannan kaupungin palkkaama toiminnanjohtaja Minna Pirilä-Martti (TaM / 
kulttuurituottaja AMK), joka ylläpitää palvelutarjotinta, nettisivuja, tiedottaa ja koolle kutsuu 
verkostoryhmän. Pirilä-Martti toimii yhteistyössä Lappeenrannan ympäryskuntien ja 
Imatran kaupungin palkkaama osa-aikainen projektityöntekijä Katri Storhammar 
(kulttuurituottaja AMK) Imatran ympäristökuntien kanssa. 
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toimintamalli: 
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3. Tavotteiden toteutus  vuonna 2009 
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toiminta käynnistyi maaliskuun alussa 2009. 
Ensisijainen tehtävä kevään 2009 aikana oli käytännön hallinto ja palvelujen tuottamiseen 
liittyvät toimet, lastenkulttuuripalveluiden tuottajien rekrytointi ja tilaajien tiedottaminen.  
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Kuntien omarahoitusosuudella ja saadulla valtionosuudella Metku tuottaa työpajoja ja 
esityksiä kouluille ja päivähoidon yksiköille yhdessä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten 
kanssa. Metkun yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Karjalan kuntien taide- ja 
kulttuurilaitokset, taiteen perusopetusyksiköt, koulut, päiväkodit ja lukuisa määrä erilaisia 
harrastustoimintaa ylläpitäviä yhdistyksiä, seurakuntia, yrityksiä sekä taiteen ja kulttuurin 
ammattilaisia.  
 
Metku tiedottaa kaikista alueen lastenkulttuuritapahtumista www.lastenmetku.fi - sivuillaan 
sekä ylläpitää rekisteriä ja kerää taidekasvattajien yhteystietoja. Metkun verkkosivujen, 
yhteisten esitteiden sekä muun yhteisen tiedotus- ja markkinointimateriaalin avulla 
edistetään lastenkulttuurin tunnettavuutta maakunnassa ja nostetaan esille oman alueen 
taiteen ja kulttuurin osaajia. Metkusta tiedotettiin keväällä ja syksyllä 2009 Metkun 
yleisesitteellä, kuntakohtaisilla "Metku tiedottaa" – lehtisillä (8/09), Metkat - 
lastenkulttuuriviikon esitteellä (9/09), Metkat - viikon tapahtumajulisteilla (9/09) ja lukuisilla 
kuukausittaisilla lehti-ilmoituksilla ja media- ja lehdistötiedotuksilla sekä lehtiartikkeleilla. 
Www.lastenmetku.fi- nettisivustoja kehitetään edelleen paremmin sekä asiakkaita että 
toimijoita palveleviksi sivustoiksi. 
Lastenkulttuurikeskus on tuottanut Etelä-Karjalalle ja sen kunnille myönteistä 
julkisuuskuvaa. Lisäksi kunnat saavat lastenkulttuuritoiminnalleen ja tapahtumille 
näkyvyyttä www-sivujen, yhteisten esitteiden ja muun yhteismarkkinoinnin kautta.  
 
 
3.1. Lastenkulttuurin paikallinen ja alueellinen kehittäminen 
 
Metkun verkoston rakentamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi on järjestetty 
lastenkulttuuritoimijoiden maakunnallisia kokouksia sekä Kaakon lasten ja nuorten 
kulttuuriverkoston seutukunnallisia tapaamisia. Metkun verkoston lisäksi yhteistyötä 
tehdään moniammatillisesti ja monitoimialaisesti kuntien toimialojen, taide- ja 
kulttuurilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yhdistysten, seurakuntien, yritysten sekä 
taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa. Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkostoon 
Etelä-Karjalan toimijoiden lisäksi kuuluvat myös Kymenlaakson vastaavat 
lastenkulttuuritoimijat kunnissa ja järjestöissä. 
 
Etelä-Karjalan kunnat ovat verkoston yhteisen työsuunnitelman mukaisesti olleet aktiivisia 
lastenkulttuurin edistäjiä ja tuottajia alueella, ja näin monipuolistaneet alueen 
lastenkulttuuritarjontaa. Metkun ylläpitämältä palvelutarjottimelta kunnat ovat voineet tilata 
palveluja omiin tarpeisiinsa ja/tai tuottaa tarjottimelle omia palveluitaan. Verkostomaisen 
toiminnan edistämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi Metku järjesti vuoden 2009 aikana 
yhteisiä seminaareja ja koulutusta taiteen eri aloilta lastenkulttuurin tuottajille, ohjaajille ja 
opettajille. Koulutuksella pyrittiin edistämään alueen toimijoiden osaamista, luomaan uusia 
virikkeitä ja ideoita työhön, ja edistämään tietotaitoa ja uusien työmenetelmien käyttöä 
lastenkulttuurin tuottamisessa ja taidekasvatustyössä. 
 
Metkun yhdyshenkilöt ovat koonneet kuntansa opettajia ja lasten kanssa toimivia tahoja 
kiinteään yhteistyöhön tiedotuksen parantamiseksi ja Metkun palveluiden turvaamiseksi. 
Lisäksi Metkun kautta on verkostoiduttu maakunnallisesti muiden kulttuuritoimijoiden 
kanssa. Imatralla vuoden 2009 toimintaa suunniteltiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen, 
koulujen yhteyshenkilöiden ja työpajojen toteuttajien kanssa. Lappeenrannassa Metku teki 
aktiivista yhteistyötä kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Kasvatus- ja 
opetustoimi tiedotti kouluja, koulujen rehtoreita ja kaupungin hallintoa Metkun toiminnasta. 
Lappeenrannassa koottiin päiväkotien, koulujen ja lastensuojelun yksiköiden edustajista  
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laaja kulttuuriyhdysopettajien verkosto. Kulttuuriyhdysopettajia oli vuoden 2009 lopulla yli 
80 henkilöä kaikista kaupungin kouluista, päiväkodeista ja lastensuojelusta. Kaupungissa 
toteutettava kulttuurikasvatushanke Kulttuuripolku suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä 
kulttuuriyhdysopettajien verkoston ja kasvatus- ja opetustoimen kanssa.  
 
Parikkalassa pidettiin tiedotustilaisuuksia musiikkiopiston, käsityökeskuksen, 
vastaanottokeskuksen henkilökunnan, opettajien ja nuorten kanssa. Taipalsaaren 
yhteyshenkilö järjesti kevään aikana Metkun järjestäytymiskokouksen. Kokoukseen 
kutsuttiin paikalle edustajia kouluista, päivähoidosta, kirjastosta, Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Taipalsaaren yhdistyksestä, Taipalsaaren Nuorisoseura ry:stä, 
Taipalsaaren seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöstä ja Taipalsaaren kotiseutuyhdistyksestä. 
Kokoontuminen oli tarkoitettu kaikille alueen lastenkulttuuritoimijoille. Kokoontumisen 
tarkoituksena oli antaa tietoa Metkun toiminnasta ja tarkoituksesta. Myös Lemi, Ruokolahti, 
Rautjärvi ja Savitaipale ovat verkottuneet paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden 
kanssa suunnitellessaan ja toteuttaessaan Metkun vuoden 2009 toimintaa. 
 
Lappeenrannassa toteutettiin keväällä 2009 maakunnallinen Leikitään sanoilla – koulutus 
yhteistyössä Lappeenrannan Taidekoulu Estradin kanssa. Valtakunnallisia taidekasvattajia 
oli paikalla runoilija/sanoittaja Jukka Itkonen Helsingistä, Vantaan sanataidekoulun 
opettajat Vilja Takkinen ja Maarit Heikkinen, sekä kirjailija Mari Mörö. Viikonlopun 
koulutuksen yhteydessä Maarit Heikkisen tarinankerrontaa demonstroiva esitys Maami 
Mustikka kiersi Lappeenrannan päiväkoteja.  
Syksyllä musiikin tohtori Sari Kaasinen ja musiikin maisteri Satu Simola kouluttivat 
kuoronvetäjiä Kuorojuttu- projektin yhteydessä. Kuorojuttu käynnisti laajan kuorotoiminnan 
Lappeenrannan kaupungin alueella. Kuorojutun tarkoitus on elvyttää ja vakiinnuttaa 
maakunnan alueen lasten ja nuorten kuorotoimintaa. 
 
Metku kehitti paikallista ja alueellista lastenkulttuuria myös merkittävällä yhteistyöllä 
alueella toimivien taiteen perusopetusyksikköjen kanssa. Metku tuotti esityksiä ja työpajoja 
alueen lapsille yhdessä taiteen perusopetusyksikköjen kanssa. Taiteen 
perusopetusyksiköt olivat aktiivisesti mukana Maailma on tilkkutäkki-  ja Kulttuuripolku - 
työpajojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös yksittäiset taitelijaryhmät ja 
kulttuurilaitokset löysivät hedelmällisen yhteistyömuodon Metkun kanssa. Lappeenrannan 
kaupunginteatteri ja Imatran teatteri tekivät yhteistyötä Metkun kanssa, ja nukketeatteri 
Kareluksen kanssa toteutettiin Lappeenrannan maakuntakirjastolla kesäkuun alussa 
esityssarja Keisarin uudet vaatteet, jossa kävi Lappeenrannan kaupungin päiväkotiryhmiä. 
 
 
3.2. Festivaalien ja tapahtumien kehittäminen 

 

Metku on koettu laajasti yhteiseksi voimavaraksi lastenkulttuuritapahtumien 
aikaansaamiseksi maakuntaan. Metku osallistui vuoden 2009 aikana erilaisten 
maakunnassa järjestettävien festivaalien kehittämiseen. Metku edisti lastenkulttuurin 
osuutta tapahtumissa toteuttamalla tapahtumien yhteyteen lastenkulttuuripalveluja sekä 
käynnisti ja koordinoi itse uuden merkittävän maakunnallisen lastenkulttuuritapahtuman 
Metkat – lastenkulttuuriviikon. Toukokuussa Metku tilasi kansainvälisen Mustan ja 
Valkoisen Teatterifestivaalin tilausnäytöksiä maakunnan alueen kouluihin ja päiväkoteihin. 
Esitykset kiersivät Imatralla ja Lappeenrannassa, vieden teatteria sinne, mihin festivaalin 
tarjonta ei muutoin ulotu. 
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Imatralla Metku oli mukana myös Imatra Big Band Festival - tapahtuman järjestelyissä 
mahdollistamassa 2.7.2009 pidettyä lapsille suunnattua IBBF merirosvoristeilyä. 
Perinteistä Imatra - päivää vietettiin 22.8.2009 teemalla "Lasten ja nuorten Imatra". Metku 
oli mukana toteuttamassa nuorten bändikatselmusta yhteistyössä Imatran seurakunnan 
erityisnuorisotyön ja Imatran kaupungin nuorisotoimen kanssa.  
 
Lappeenrannan kaupunki täytti vuonna 2009 kolmesataakuusikymmentä vuotta (360). 
Kaupungin juhlavuoden teema oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Metku osallistui lapsille ja 
nuorille tarkoitettujen ohjelmien tuottamiseen vuoden 2009 aikana erilaisissa tapahtumissa 
ja Lapsen oikeuksien sopimuksen 20v. - juhlavuoden merkeissä. Helsinkiläinen Teatteri 
Kapsäkki vieraili Lappeenrannassa 26.5.2009 Risto Räppääjä – musiikkiesityksellä. Kaksi 
Lappeenranta - saliin järjestettyä konserttia täyttyivät alueen päiväkoti- ja 
alakouluryhmistä. Toukokuun lopulla Lappeenrannan kaupunki järjesti valtakunnallisen 
Nuori kulttuuri - teatteri katselmuksen, TEATRIS 2009. Metkun toiminnanjohtaja osallistui 
tapahtuman johtoryhmässä sen suunnitteluun ja toimi teatterikatselmuksen taiteellisen 
raadin puheenjohtajana. Elokuun 6. päivä 2009 Metku toteutti lasten METKU – päivän. 
Metku-päivän ohjelma koostui valtakunnallisista esiintyjävieraista, lähialueen 
lastenkulttuuritoimijoiden toteuttamasta ohjelmasta sekä toiminnallisista työpajoista. 
Paikalla olivat mm. TV2 Lönnrot-hankkeen tarina-auto, Etelä-Karjalan taiteilijaseuran 
maalaustalkoot ja Etelä-Saimaa – lehden puuhapiste. Metku edisti myös vuosittain 
elokuussa järjestettävää Linnoituksen yö - tapahtumaa toteuttamalla sen yhteyteen 
toiminnallisen Sika hirveetä -taidekasvatusnäyttelyn. Lappeenrannan kaupungin 
kulttuurilaitosten yhteinen Taideviikko- tapahtuma järjestettiin viikolla 39, 21.- 27.9. 2009. 
Taideviikolla Lastenkulttuurikeskus Metku teki yhteistyötä Lappeenrannan kaupungin 
kulttuurilaitosten kanssa lastentapahtumien lisäämiseksi ohjelmaan. Lappeenrannan 
pääkirjastolla toteutettiin Manga - tapahtuma nuorille ja Lappeenrannan kaupunginteatterin 
yleisölämpiöön rakennettiin Helsingin Annantalosta tilattu Jukka Itkosen lastenkirjoihin, - 
lauluihin ja -kuvituksiin perustuva toiminnallinen Runoilijan talossa - näyttely. Lokakuussa 
järjestettävän klassisen kitaramusiikin Ja kitara soi - festivaaleille Metku toteutti Peukalo 
Liisa – barokkia lapsille - konsertin. 
 
Lappeenrantaan on viimeisen viiden vuoden ajan rakennettu kesäisin Suomen suurin 
Hiekkalinna. Hiekkalinnasta on muodostunut suosittu lapsiperheiden matkailukohde. 
Metku osallistui Hiekkalinnan palvelutarjonnan kehittämiseen toteuttamalla Hiekkalinnaan 
lastenkulttuurikokonaisuuksia. Metku organisoi Hiekkalinnan avajaistapahtumaan liittyvän 
kulkueen ja osan avajaisseremoniaa, sekä tuotti uutena palvelumuotona pienimuotoisia 
esityksiä Hiekkalinnaan rakennetulle lavalle. 
 
Metku käynnisti ja koordinoi kevään ja kesän aikana laajan maakunnallisen yhteistyön, 
ensimmäisen maakunnallisen METKAT- lastenkulttuuriviikon marraskuussa viikolla 47, 
16.11. - 22.11.2009. Onnistuneen yhteistyön tuloksena syntyi kattava maakunnallinen 
tapahtuma, jossa lukuisat maakunnalliset lastenkulttuuritoimijat ja yhteistyötahot olivat 
mukana. Kuntien panos Metkat – lastenkulttuuriviikon ohjelmaan oli mittava. Metkat -viikon 
ohjelmisto kosketti laajuudessaan kaikkia maakunnan päivähoitoikäisiä lapsia, koululaisia, 
nuoria ja perheitä.   
Imatralla Metkan- viikolla järjestettiin Satu Sopasen ja Tuttiorkesterin – konsertti, 
päiväkodeissa järjestettiin viikon aikana avoimia ovia, joihin liittyi työpajoja ja 
elämyspolkuja. Avoimia ovia oli myös Sirkus Soihtussa ja Tanssistudio Jamissa. 
Kulttuurikeskuksen Karelia - salissa esitettiin Imatran Työväenopiston Lumikki- tanssisatu 
ja Konserttihovissa Pekka ja Susi -musiikkisatu. Imatran pääkirjastossa oli esillä Erilaiset  
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ystäväni - kirjanäyttely sekä Lapsen oikeus kouluun meillä ja muualla - Unicef-näyttely. 
Kirjastossa järjestettiin myös satutunteja, nukkenäytelmä ja kirjastokoira musisoi Metkat – 
viikon aikana.  
Lappeenrannassa Metkat -viikolla järjestettiin ensimmäinen Willikino - lasten ja nuorten 
elokuvafestivaali. Festivaaleilla oli mahdollisuus elokuvien katselun lisäksi tutustua 
elokuvan alan ammattilaisiin, jotka vierailivat Willikino – festivaaleilla, ja tehdä elokuviin 
liittyviä tehtäviä. Leikkikalu- musikaali kiersi kaupungin laita-alueita, 
taiteenperusopetusyksiköt ja Etelä-Karjalan nuorisoseurojenliitto toteuttivat 
oppilasesityksiä ja avoimia ovia, kaupunginteatterilla esitettiin Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä – näytelmää, kirjastossa soi kaupunginorkesterin Metkuillaan - ja Sari Kaasisen 
Viisuja Vintiltä – lastenkonsertit ja Etelä-Karjalan taidemuseossa oli lastenopastuksia ja 
kuvataidekylpyjä. 
 
Lemillä, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Taipalsaarella Metkat 
– viikon ohjelmassa oli myös lukuisia työpajoja, perinneleikkejä, lastenkonsertteja, avoimia 
ovia, teatteria, näyttelyjä ja satutunteja. Lemillä järjestettiin Lasten oikeuksien 20-v. 
juhlapäivänä 20.11.2009 kulttuurikatselmus, jossa oli esillä Lemin koululaisten töitä, 
bänditapahtuma nuorille, ja 22.11.2009 pidettiin Lystisunnuntai - tapahtumapäivä lapsille 
yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lemin paikallisyhdistyksen kanssa. 
Rautjärvellä oli taidesuunnistuksessa kuvataiteen perusopetuksen oppilaiden töitä esillä 
yritysten tiloissa, elokuvailta Simpeleen Töllillä ja Pressan katit – lastenkonsertti. Lemi ja 
Rautjärvi tarjosivat myös kuntansa nuorille osallistumisen maakunnalliseen 
Kaamospuhallus-nuorisotapahtumaan Lappeenrannassa perjantaina 20.11.2009. 
Savitaipaleella isovanhemmat lukivat lempisatuja pikkuväelle. Lappeenrannan 
Kaupunginorkesteri vieraili koululaiskonsertilla ja Suvannon uimahallissa oli vesidisko 
lapsille. Taipalsaarella seurakunta järjesti Lapsen oikeus pyhään – kirkkohetken ja 3 – 
vuotiaiden yhteissyntymäpäivät. Violan ja Anttonin lastenkonsertti ilahdutti lapsia 
perjantaina 20.11.2009. Yhteistyössä MLL Taipalsaaren ja kunnan nuorisotyön kanssa 
järjestettiin lauantaina 21.11.2009 Lasten juhlat. Ohjelmassa oli nukketeatteri-esitys, 
luento vanhemmille vanhemmuudesta ja lastennäytelmä Miina & Manu Eksyksissä sekä 
paikallisen taikurin taikatemppuja. 
 

Metkat – viikolla, perjantaina 20.11.2009 vietettiin myös kansainvälisen Lapsen oikeuksien 
sopimuksen juhlapäivää. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku organisoi yhdessä 
Unicefin Lappeenrannan paikallisryhmän ja Ylen Etelä-Karjalan radion kanssa mittavan 
maakunnallisen Taikalamput syttyy – tempauksen. Etelä-Karjalan radio nauhoitti 
perjantaina 20.11.2009 klo 9.30 suorana lähetyksenä Lappeenrannan keskuspuistosta 
Taito Etelä-Karjalan tekemän Toivomuspuun ääreltä Ami Aspelundin Unicefille säveltämän 
ja lahjoittaman laulun Etelä-Karjalan kantaesityksen. Keskuspuistoon oli kokoontunut suuri 
joukko kaupungin koululaisia ja päiväkotien lapsia. Ohjelma välitettiin radiossa 
samanaikaisesti kaikkialle maakuntaan. Laulun sanat ja nuotit olivat jaettu etukäteen ja 
jokainen eteläkarjalainen lapsi ja nuori sai osallistua yhteiseen tempaukseen joko radion 
äärellä tai tapahtumassa. Lappeenrannan Unicefin paikallislähettiläs Sari Lehtinen luki 
kansainvälisen Lapsen oikeuden sopimuksen tekstiä. Tapahtumaan oli kutsuttu myös 
kuntien hallinnon edustajia. 
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3.3. Monikulttuurisen lastenkulttuurin tarjonnan edistäminen 
 
Runsas maahanmuuttajien ja venäjänkielisen vähemmistön määrä on Etelä-Karjalan 
väestön erityispiirre. Alueella asuu erityisen paljon monikulttuurisia perheitä ja määrä 
kasvaa koko ajan. Monikulttuurisen taidekasvatuksen keinoin edistetään yhteisöllisyyttä ja  
erilaisuuden hyväksymistä. Taide ja taidekasvatus toimivat välineinä, joilla luodaan 
suvaitsevaa arvopohjaa sekä valtaväestön että monikulttuuristen lasten keskuudessa.  
Monikulttuurisen taidekasvatuksen kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koulujen ja 
päivähoidon yksiköiden, taiteilijoiden, taidekasvattajien, alueen taidelaitoksien ja taiteen 
perusopetuksen yksiköiden, sekä erityisesti maahanmuuttajien omien kulttuurijärjestöjen 
kanssa. 
 
Metkun palvelutarjottimella päiväkoteihin ja kouluihin tilattavat muutaman oppitunnin 
mittaiset  Maailma on tilkkutäkki – työpajat tutkivat monikulttuurisuutta ja erilaisuutta eri 
taiteen keinoin. Tanssi-, draama-, savi-, sirkus-, korutaide- ja kierrätystaidepajat olivat 
erityisen suosittuja. Maailma on tilkkutäkki - työpajojen avulla pyrittiin tukemaan ja 
monipuolistamaan päiväkotien ja koulujen taidekasvatusta. Monikulttuurisuutta, ystävyyttä, 
erilaisuutta ja samanlaisuutta tutkivissa pajoissa oli tavoitteena antaa lapsille kokemus 
hyväksyttynä olemisesta ryhmässä. Tilkkutäkki -työpajat johdattelivat lapset ja nuoret 
leikkien ja harjoitusten avulla luovaan ajattelun. Lasten ja nuorten omasta elämästä ja 
elinympäristöstä etsittiin ideoita, joista edettiin kohti erilaisia taiteen muotoja. Lapset 
rakensivat omaa mielikuvitusmaailmaa luovan tekemisen kautta. Harjoitukset kehittivät 
keskittymiskykyä ja tietoisuutta itsestä ja omista mahdollisuuksista. Samalla kehittyivät 
aistit, tunneilmaisu ja empatian kyky. Savipajassa muovailtiin pehmeästä valkosavesta 
satumetsän eläimiä tai koristeellisia kiviä. Kierrätysmateriaalit ja luonnonmateriaalit 
yhdessä tai erikseen antoivat paljon erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia rakentaa 
ryhmätyönä omaa satumaista maailmaa. Sirkustilkussa lapset rakensivat ja kehittivät 
yhdessä toisten kanssa erilaisia pyramideja. Pyramidien rakentaminen kohotti 
ryhmähenkeä ja soveltui siten erityisesti monikulttuurisille luokille. Draamapajassa lapset 
opettelivat ilmaisemaan itseään ja kommunikoimaan sosiaalisissa tilanteissa. 
 
Lastenkulttuurikeskus Metku toteutti myös esitysvierailuja Venäjältä. Kansainvälisen 
Mustan ja valkoisen Teatterifestivaalin esitykset kiersivät Imatran ja Lappeenrannan 
alueen päiväkodeissa ja kouluissa 27.–29.5.2009. Esitysten taiteilijat tulivat Pietarista, 
Jekaterinburgista ja Lobnjasta. Osa esityksistä oli sanattomia, mutta Itä-Suomen koululla 
ja Skinnarilan päiväkodin maahanmuuttajaryhmässä esitys toteutettiin venäjänkielisenä.  
24.3.2009 Lappeenrannassa järjestettiin Pietarilaisten lasten konsertti, johon osallistui 
useita kymmeniä lapsiryhmiä Pietarin alueen taidekouluista. 30.10.2009 pietarilainen Grad 
Quartet konsertoi alueen lapsille ja nuorille ja haastoi samalla Lappeenrannan kaupungin 
musiikkikasvatusta tekeviä tahoja kanssaan yhteistyöhön lasten laulukilpailujen 
järjestämiseksi Lappeenranta-Pietari alueella. Metku tutkiin laulukilpailujen toteuttamisen 
mahdollisuutta vuoden 2010 aikana. Metku osallistui myös raja-alue yhteistyöhön ja 
Lappeenrannan kaupungin Kulttuurisilta- hankkeeseen ja solmi merkittäviä kontakteja 
Pietarin lastenkulttuuritoimijoihin, joista muutamat tahot vierailivat Lappeenrannassa 
kevään 2009 aikana. 
 

Maahanmuuttajataustaiset taiteilijat Maire Pyykkö ja Arkadi Anishtshik toteuttivat 
kuvataide- ja muotoilu kurssin Lappeenrannan kaupungin maahanmuuttajalapsille yhdessä 
kaupungin maahanmuuttopalvelun Momentti – hankkeen kanssa. Kuvataide ja muotoilu – 
työpajoissa lapset ja aikuiset työstivät lasista koruja ja koriste-esineitä, joiden aiheet olivat 
tekijöiden arkisista ympäristöistä. 
 
 
 
 



 12 

Parikkalassa monikulttuurisuutta nostettiin esille käytännön tasolla koulutyössä. 
Vastaanottokeskuksen henkilökunta piti infotilaisuuksia opettajille ja nuorille sekä heidän 
vanhemmilleen vanhempainiltojen yhteydessä. Rautjärvellä, Ruokolahdella, Savitaipaleella 
ja Taipalsaarella toteutettiin useita Maailma on tilkkutäkki - työpajoja. 
 
 
3.4. Taidekasvatuksen kehittäminen 
 
Metku tekee paikallistasolla tiivistä yhteistyötä kuntien kulttuuritoimien, 
varhaiskasvatuksen, koulutoimien, lastenhuollon, taiteen perusopetuksen yksiköiden sekä  
lastenkulttuuritoiminnassa mukana olevien yhdistysten ja taiteilijoiden kanssa. 
Lastenkulttuurikeskus tukee taidelaitosten taidekasvatustyötä järjestämällä työpajoja ja 
taidepedagogisia projekteja yhteistyössä em. tahojen kanssa. Lastenkulttuurikeskuksen 
tavoitteena on vahvistaa lastenkulttuurin asemaa Etelä-Karjalan kunnissa tukemalla ja 
ohjaamalla näitä pitkäntähtäimen lastenkulttuurin strategiatyöhön. Lähtökohtana on taide- 
ja kulttuurityön käyttö lasten ja nuorten näkemysten ja mielipiteiden esille tuomiseksi ja 
lasten ja nuorten kuulemiseksi heitä koskevissa asioissa. Vuorovaikutus päättäjien sekä 
lasten ja nuorten välillä vahvistaa lastenkulttuurityön asemaa ja arvostusta 
kuntaorganisaatioissa. 
 
Metkun toimesta tehtävä lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistäminen nojautuu 
yhteiseen maakunnalliseen arvopohjaan ja siinä huomioidaan alueen kulttuuriset ja 
väestölliset erityispiirteet. Kunkin kunnan toiminta muotoutuu kunnan omien painotusten ja 
erityistarpeiden mukaisesti. Hyväksi havaittujen käytäntöjen kautta mallinnetaan 
toimenpiteitä ympäri maakuntaa ja luodaan näin pohjaa maakunnalliselle 
toimenpideohjelmalle. Ohjelmatyö vahvistaa alueellista tasa-arvoa ja tuo monipuolisuutta 
kuntien lastenkulttuuritarjontaan. Ohjelmatyössä pyritään siihen, että kunnat huomioivat 
monipuolisen ja ammattimaisen lastenkulttuuritarjonnan kehittämisen ja ylläpitämisen 
kunnan eri toimialoilla.  
 
Esimerkkejä mallinnettavasta taidekasvatustyöstä on Metkun tuottamat Maailma on 
tilkkutäkki- työpajat ja Lappeenrannassa käynnistynyt peruskoulun oppilaille suunnattu 
kulttuuri-  ja taidekasvatusohjelma Kulttuuripolku. Kulttuuripolku käynnistyi syksyllä 2009 
Etelä-Karjalan Lastenkulttuurikeskus Metkun luotsaamana pilottihankkeena ja tavoitteena 
on, että jokaiselle lappeenrantalaiselle peruskoulun oppilaalle annetaan mahdollisuus 
tutustua oman kaupungin kulttuuritarjontaan ja taiteen harrastamisen mahdollisuuksiin. 
Ensimmäisen toimintavuoden työpajat oli suunnattu 1.-3.- luokille. Tulevina vuosina 
kohderyhmä tulee laajenemaan vuosittain ylemmille luokille, aina 8. luokkaan asti. 
Yhdeksäsluokkalaisille ei tulla tarjoamaan työpajoja, vaan heille jaetaan k9-kortti, joka 
motivoi oppilaita käyttämään kulttuuripalveluita itsenäisesti. Kulttuuripolkuun osallistuville 
luokille järjestettiin kouluaikana vierailuja ja työpajoja erilaisiin kulttuurikohteisiin kuten 
kirjastoon, museoon, teatterin ja orkesterin esityksiin sekä taideopetusta antaviin 
oppilaitoksiin. Vierailukokonaisuudet on suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten, taiteen 
perusopetusyksiköiden ja opettajien kanssa. Kulttuuripolun työpajat suunnitellaan 
tukemaan koulutuntien opetusta ja sisältöjä. Työpajojen sisällöt ja teemat pohjautuvat 
opetussuunnitelman Ihmisenä kasvamisen – aihekokonaisuuteen.  
 
Imatralla Mansikkalan koulun ilmaisutaidon ryhmä tutustui 28.4.2009 IRTI -teatterin 
toimintaan ja katsoi IRTI -teatterin Liisa Ihmemaassa -esityksen. Päiväkotien 
kuvataidevastaavat saivat syyskauden ajan "Kuvataiteen kantajat" -koulutusta. Koulutus 
toteutettiin yhteistyössä Imatran Työväenopiston kanssa. Kuvataiteen kantajat veivät  
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oppimaansa kuvataideosaamistaan ryhmiin, lasten pariin. Jokaisesta Imatran päiväkodista 
koulutukseen osallistui 1 - 2 henkilöä. 
 
Metku toteutti Lappeenrannassa elokuussa muotoilija-taidepedagogi Heidi Parkkisen Sika 
Hirvee- näyttelyn, jossa yhdistyivät muotoilu, taidenäyttely, toiminnallisuus ja lasten itse 
tekemä taide. Sika Hirvee on poikkitaiteellinen, ihmislähtöinen ja taidekasvatuksellinen  
näyttely, johon Lappeenrannassa liittyi lapsille ja opettajille tarkoitettuja työpajoja. Sika 
Hirveen tavoitteisiin kuuluu luoda lapsilähtöinen ja prosessikeskeinen kiertävä 
näyttelykonsepti, joka vastaa lapsiasiakkaiden tarpeisiin. Sika Hirvee tarkastelee 
lastenkulttuurin käsitettä uusista näkökulmista. 
 
Lappeenrannan suositussa kesämatkailukohteessa Hiekkalinnassa vierailee vuosittain 
kymmeniätuhansia lapsia ja perheitä. Syksyllä 2009 Metku käynnisti Lappeenrannan 
kasvatus- ja opetustoimen kanssa ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatusprojektin. 
Hiekkalinna- projektissa lappeenrantalaiset lapset osallistuvat hankkeen pääarkkitehdin 
Frostiart Oy:n Kimmo Frostin kanssa kesän 2010 Hiekkalinnan suunnitteluun. Lasten 
tekemien suunnitelmien pohjalta Frosti toteuttaa vuoden 2010 Hiekkalinnan. Kaikkien 
suunnitteluun osallistuneiden lasten työt kootaan näyttelyyn, joka toteutetaan Hiekkalinnan 
yhteyteen kesällä 2010. Hiekkalinna – projektin yhteydessä järjestettiin kolme 
arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen koulutuspäivää. 28.8.2009 Hiekkalinnan 
pääarkkitehti Kimmo Frosti opasti hankkeeseen ilmoittautuneita ryhmiä hiekan veistoon ja 
Hiekkalinnan ympäristön oheispalveluiden ideointiin.11.9.2009 läänintaiteilija-arkkitehti 
Jaana Räsänen Uudenmaan taidetoimikunnasta koulutti perusopetuksen ja kuvataiteen 
opettaja, päiväkotihenkilöstöä sekä lasten ja nuorten harrasteryhmien ohjaajia 
arkkitehtuurikasvatuksen menetelmiin. 23.10.2009 pidettiin lasten luonnoksia kokoava 
demonstraatiokatsaus, jossa jatkotyöskentelyä tarkennettiin. 
 
Toiminnallisen kulttuurikasvatuksen lähtökohdat olivat esillä myös Jukka Itkonen – 
runoilijan talossa – näyttelyssä, joka toteutettiin Lappeenrannan kaupunginteatterin 
yleisölämpiöön syyskuun aikana. Annantalon tuottamaan kiertonäyttelyyn sisältyi 
helsinkiläisen taidekasvattaja Pia Bergmanin rakentamia työpajoja lapsille ja heidän 
opettajilleen, sekä Bergmanin itsensä vetämiä opastuksia Lappeenrannan 
kulttuuriyhdysopettajille ja Kaakun verkoston jäsenille. 
 
Lappeenrannan kaupunki osallistuu myös vuosien 2009 – 2011 aikana Suomen 
kulttuurirahaston rahoittamaan valtakunnalliseen Myrsky-hankkeeseen omalla JÄJET  28° 
- nuorisohankkeella. Suomen kulttuurirahaston rahoittama kaksivuotinen Jäljet 28°- 
nuorisohanke tuottaa taidetyöpajatoimintaa kaupungin 13-17-vuotiaille nuorille ja järjestää 
koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville opettajille, sosiaalialan ammattilaisille ja 
opiskelijoille.  
 
Rautjärvellä toteutettiin kuvataidetyöpajoja alakouluille, jossa kuvataidekasvatusta vietiin 
kouluille oppilaiden omakohtaisen kuvallisen työskentelyn kautta. Kuvataidepajoissa 
synnytettiin yhteinen tilateos koulutiloihin tarkoituksena opiskeluympäristön esteettisyyden 
lisääminen. Työmenetelmänä olivat grafiikan monotypia ja reliefipainanta.  
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3.5. Kulttuuriperintökasvatus 
 
Etelä-Karjalan maakunnan ja Suomen värikäs historia on ollut esillä taidekasvattaja Liisa 
Hämäläisen sanataidetta, historiaa ja kädentaitoja yhdistävissä Kotini on linnani – 
pajoissa, jotka ovat olleet Metkun kautta tilattavissa maakunnan päiväkoteihin ja kouluihin.  
Pajan tavoitteena on ollut kehittää lasten tarinankerronta- ja kädentaitoja sekä tutustuttaa 
lapsia Suomen keskiaikaisiin linnoihin. Pajassa tutustuttiin linna-arkkitehtuuriin ja luotiin 
taikataikinasta jokaiselle oma linna. Ohjaaja kertoi esimerkkinä Olavinlinnasta ja tutustuttiin 
sen tarinoihin, jännitystä ja kummitustarinoita unohtamatta. Sanataidetta, 
draamaa ja historiaa yhdistävä Kumpujen yöstä – paja taas pureutui Suomen historiaan 
talvella 1809, jolloin Suomeen saapui tieto välirauhasta. Draaman keinoin ja päähenkilön 
Olli Tiaisen hahmoon ja tarinaan eläytyen lapset tekivät yhteisödraamaa ja kirjoittavat 
kulttuurihistoriaa uusiksi.  
 
Imatralla kaupungin koulujen 5 - luokkalaiset tutustuivat entisaikojen askareisiin 
vierailemalla Ritikanrannan Teollisuustyöväen asuntomuseossa, jossa lapset tekivät 
tuohisormuksia ja aiheeseen liittyviä improvisaatioita. 
 
Musiikin tohtori Sari Kaasisen Leikitään ja lauletaan - perinnelaulupajat kiersivät kevään ja 
syksyn aikana Lappeenrannan päiväkoteja ja alakoululuja. Pajoissa tutustuttiin perinteisiin 
kehto- ja lastenlauluihin sekä opeteltiin kanteleen soiton perusteita. Pilottihankkeena 
käynnistynyt Kuorojuttu elvytti lauluperinnettä ja yhteislaulua nuorten ja lasten 
kuorotoiminnan käynnistäjänä maakunnan alueella. Elokuussa Lappeenrannan alueella 
järjestetyt Koululaulajaiset kokosivat lapsia ja perheitä isovanhempineen laulamaan 
perinteisiä tuttuja yhteislauluja. 
 
Parikkalassa järjestettiin Runebergin päivänä kulttuurin henkiset kilpailut, Kalevalan 
juhlavuoden kunniaksi Pässi ja siili- konsertti sekä veteraanipäivän luennot yläkoulun ja 
lukioiden oppilaille. 
 
Taipalsaarella Metkat viikolla kunnan oppilaitoksissa kiersi Taipalsaaren kotiseudusta 
kertova Höyrylaivasta toiseen - laiturista laituriin - elokuvan käsikirjoittaja Pentti Hulkkosen 
kanssa. Elokuvatyöpaja avasi koululaisille kotiseudun historiaa ja höyrylaivaliikenteen 
merkitystä Taipalsaarella 1800- luvun lopulta alkaen.  
 
 
4. Toiminnan rahoitus vuonna 2009 
 
Vuonna 2009 Etelä-Karjalan kuntien omarahoitusosuus Metkussa oli 98.200 euroa ja 
saamamme valtion avustuksen osuus 70.000 euroa. Vuoden 2009 Metkun 
toimintasuunnitelmasta sovittiin vuoden 2008 hakemuksessa esitetyn talousarvion ja 
vuoden 2009 alussa saadun opetusministeriön avustuksen mukaisesti. Vuoden 2009 
määrärahoihin sopeutettu toimintasuunnitelma esiteltiin Metkun verkostoryhmälle 
maaliskuussa. Kunkin kunnan omarahoitus ja valtionosuus käytettiin yhteisesti katettavien 
menojen (10 000 euroa) jälkeen vain kunnan tilaamiin ja toteuttamiin 
lastenkulttuuripalveluihin. Toimintakertomuksen liitteenä on arvio vuoden 2009 talouden 
toteutumasta. 
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5. Alueelliset yhteistyötahot 
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toiminta rakentuu moniammatillisten  
verkostojen yhteistyölle. Taidelaitokset, kuntien eri hallintokunnat, alueen eri asteen 
koulutusyksiköt, taiteen perusopetuksen yksiköt, ammattitaiteilijat sekä kolmannen sektorin  
lastenkulttuuritoimijat sitoutuvat lastenkulttuurin edistämiseksi tehtävään työhön. Metkun 
verkoston kautta eri organisaatioiden ja toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus saadaan  
paikallisesti ja alueellisesti laajemman kohderyhmän käyttöön. Lastenkulttuurikeskuksen 
internetsivuilta (www.lastenmetku.fi) löytyy ajankohtaista tietoa sekä Metkun omista  
palveluista että kaikesta Etelä-Karjalan alueen lastenkulttuuritoiminnasta. Sivuilta löytyvät 
myös alueen lastenkulttuuritoimijoiden yhteystiedot kattavasti sekä ”Ideoiden kierrätystori” 
testattujen ja hyviksi koettujen toimintamallien jakamista varten. Kierrätystorilla esitellään 
taidekasvatuksen menetelmiä toteutettujen projektien ja ideoiden kautta. Laajentuessaan  
kierrätystori toimii taidekasvattajien tietopankkina. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus 
Metkun tuella verkoston osaajien keskinäiset toimintamallit vakiintuvat osaksi verkoston ja  
toimijoiden itsensä perustoimintaa. Toimijoita aktivoidaan yhteistyön lisäksi myös  
omaehtoiseen lastenkulttuurin tuottamiseen ja rahoituksen hakemiseen. 
 
Merkittävimmät alueelliset yhteistyökumppanit ovat: 
 
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta 
Kaakkois-Suomen valokuvakeskus 
Lappeenrannan kaupunginteatteri 
Imatran teatteri 
Lappeenrannan kaupunginorkesteri 
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu 
Kuntien kasvatus- ja opetustoimet 
Kuntien nuorisotoimet ja nuorisotyö 
Kuntien päihde- ja mielenterveystyö 
Kuntien terveyspalvelut, oppilashuoltoyksikkö 
Kuntien sosiaali- ja terveysvirasto, lastensuojelutyö 
Kotiseutuyhdistykset 
Perhekoti Pallo 
Etelä-Karjalan 4H-kerho 
Etelä-Karjalan radio 
Elokuvateatteri Nuijamies Lappeenrannassa 
Maakuntalehti Etelä-Saimaa (koululinkki toimitus) 
Lappeenrannan lasten ja nuorten kuvataidekoulu 
Lappeenrannan musiikkiopisto 
Pelastakaa Lapset ry 
 
 
 



 16 

 
Mannerheimin lastensuojeluliitto 
Maahanmuuttajien vastaanottokeskus 
Unicefin paikallisryhmät 
Saimaan Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveys yksikkö 
Saimaan Ammattikorkeakoulun kuvataideyksikkö 
Seurakunnat 
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Joutsenon kampus 
Etelä-Karjala instituutti (Lappeenrannan tekninen yliopisto) 
Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto  
Kalevan Nuorten Piiri 
Taidekoulu Estradin Bändikoulu, Sirkus tuikku ja Nuorisoteatteri 
Tanssiopisto Sonja Tammela 
Taito Etelä-Karjala 
Taipalsaaren käsityöläiset 
Lappeenrannan LAP – tuotesäätiö 
Imatra Big Band Festival ry 
Imatran Kaupunkikeskustat-yhdistys ry 
Vuoksen Videokerho ry 
Elokuvateatteri Bio Vuoksi 
Mustan ja Valkoisen teatteri-yhdistys ry 
Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry 
Imatran Työväenopisto 
Irti-teatteri / Vuoksenniskan Nuorisoseura ry 
Sirkus Soihtu 
Nuorisoseura Rajan Nuoret 
Imatran Konserttihovi / Konsa ry 
Tanssistudio Jami 
+ alueen yksittäiset taiteilijat 
 
 

6. Valtakunnallinen yhteistyö 
 
Lasten kulttuurikeskus Metku toimii tiiviissä yhteistyössä opetusministeriön rahoittaman 
Taikalamppu-verkoston kanssa ja osallistuu aktiivisesti Taikalamppu – verkoston 
lastenkulttuurikeskuksien ja niiden toimijoiden, sekä Lastenfestivaalien tuottajaverkoston 
valtakunnalliseen yhteistyö- ja tiedotustoimintaan ja seminaareihin. Alueellisten ja 
valtakunnallisten koulutusten ja seminaarien järjestämisessä tehdään yhteistyötä kaikkien 
lastenkulttuurikeskusten kanssa. Myös kaikki Metkun järjestämät omat koulutukset ja 
seminaarit sekä kiertävät esitykset ovat tilattavissa muualle Suomeen. Metkun työpajojen 
ja projektien kuvaukset ovat luettavissa Metkun nettisivuilta. Metkun hyväksi havaitut 
käytännöt ja toimintamallit julkaistaan verkkosivuilla ja sitä kautta ne jaetaan maakunnan 
lisäksi myös valtakunnallisesti. Kokemusten kautta syntynyt tietotaito on sitä kautta 
vapaasti kaikkien "parastettavissa". 
 
Metku on osallistunut myös Suomen kulttuurirahaston rahoittaman Myrsky- projektin 
valtakunnalliseen yhteistyöhön. Metkun toiminnanjohtaja on osallistunut kulttuurirahaston 
tulevaisuusfoorumeihin ja valtakunnalliseen nuorisotutkimustyöhön 
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7.  Kansainvälisyys 
 
Metku hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössä jo olemassa olevia verkostoja. Etelä-
Karjalan kunnilla on vahvat kontaktit Venäjälle ja näitä kontakteja käytetään myös 
Lastenkulttuurikeskus Metkun kulttuurivaihdossa. Imatra-Svetogorsk -
kaksoiskaupunkiyhteistyöllä on pitkät perinteet, kuten myös Lappeenrannan ja Viipurin 
naapurikaupunkiyhteistyöllä sekä muulla kuntien ystävyyskaupunkitoiminnalla. 
Lappeenrannan ja Pietarin yhteistyötä edistetään kaupunkien yhteisellä Kulttuurisilta – 
hankkeella. Myös Suomi-Venäjä -ystävyysseura on mukana Metkun yhteistyöverkostossa, 
samoin kuin Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, jonka Lappeenrannan ja Imatran 
toimipisteillä on vahvat kulttuuriset yhteydet Pietariin ja Viipuriin. Kaakkois-Suomen 
taidetoimikunnalla on omat toimivat yhteistyösuhteet, joita Metku voi hyödyntää 
toimikunnan kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Kansainvälinen yhteistyö pyrkii ennen  
kaikkea edistämään suvaitsevaisuutta, ja tutustuttamaan lapset ja nuoret rajan molemmin 
puolin toistensa arkeen, elämäntapoihin ja kulttuurin.  
 
 
8. Toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 
Jokaisella Metkun projektilla on omat tavoitteensa ja niiden toteutumista mitataan erilaisilla 
kyselyillä, haastatteluilla ja palautelomakkeilla kerätyillä tiedoilla. Www.lastenmetku.fi – 
sivuilla on palautelaatikko, johon voi jättää kommentteja, palautetta ja kehitystoiveita 
Metkun toiminnasta. Kulttuuriyhdysopettajien verkostolta kootaan Lappeenrannassa 
koordinoitu tuloskysely, johon päiväkotien, lastensuojelun ja koulujen yhdysopettajat voivat 
kirjata palautetta sekä kehittämistoiveita. Saadun palautteen pohjalta kehitetään 
toimintakalenteria ja pedagogisia palveluja. Arvioinnista vastaa Lastenkulttuurikeskus 
Metkun verkostotyöryhmä yhdessä työntekijöidensä kanssa.  
 
 


