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1.Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku 
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku muodostaa yhdessä Kymenlaakson lasten ja 
nuorten kulttuuriverkosto Kopan kanssa Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Kaa-
kun. Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkosto on valtakunnallisen Taikalamppu-
verkoston jäsen rahoituskaudella 2009–2013. Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkosto 
Kaakun lastenkulttuuritoiminta jakautuu kahdelle maakunnalliselle keskukselle.  
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on Etelä-Karjalan kuntien yhteinen lastenkult-
tuurin palvelukeskus. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkuun kuuluvat Imatra, Lap-
peenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Ete-
lä-Karjalassa on noin 134 100 asukasta, joista yli 99 % asuu Metkun toiminta-alueella ja yli 
puolet siitä Lappeenrannassa. Kuntien omarahoitus hankkeelle vuonna 2010 oli 102 134 
euroa ja valtionosuus 66 336 euroa, joka jaettiin kunnille niiden omarahoitusosuuksien 
suhteessa. Mukana olevat kunnat sitoutuvat valtionosuutensa perusteella opetusministeri-
ön antamien lastenkulttuurityön kehittämishankkeiden toteuttamiseen hankekaudella. Val-
tionosuus mahdollistaa palvelujen edullisuuden ja korkean laadun. Metkun kehittämisteh-
tävät ovat: 
 
1. Lastenkulttuurin kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti 
2. Festivaalien ja tapahtumien kehittäminen 
3. Monikulttuurisen lastenkulttuuritarjonnan edistäminen 
4. Taidekasvatuksen kehittäminen 
5. Kulttuuriperintökasvatus 
 
 
1.1 Strategiat ja ohjelmat, joihin toiminta perustuu 
 
Opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja Opetusministeriön strategiassa 
2015 todetaan, että koulutus, taidekokemukset ja kulttuurin harrastaminen antavat valmiu-
det aktiiviselle toiminnalle ja vaikuttamiselle, arvostelukyvylle sekä kyvylle jäsentää muut-
tuvaa, ympäröivää maailmaa ja omaa asemaa siinä. Luovuus- ja kulttuurikasvatuksella 
tuetaan tasapainoista kasvua. Taide- ja kulttuuriharrastukset monipuolistavat ja syventävät 
persoonallisuuden kehitystä. Lastenkulttuurilla sekä taide- ja kulttuurikasvatuksella voi-
daan vaikuttaa elinikäisiin tottumuksiin hyödyntää taidetta ja kulttuuripalveluita. 
 
Etelä-Karjalan Liiton ja Etelä-Karjala-instituutin maakunnallisessa kulttuuristrategiassa 
Luovuus sitoo sirpaleita todetaan, että lasten ja nuorten kulttuuriharrastukset tukevat las-
ten kasvua, oppimista ja luovuutta sekä antavat eväitä elinikäiselle taiteiden harrastamisel-
le ja kehittävät emotionaalista ja esteettistä kasvua. Harrastusten kautta lapset ja nuoret 
oppivat käyttämään kulttuuripalveluja tulevaisuudessa. Maakunnassa ollaankin yhtä mieltä 
lastenkulttuurikeskus Metkun tarpeellisuudesta.  
 
Lappeenrannan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikaupunkiohjelma (2008) asettaa las-
tenkulttuurille vahvan aseman kaikissa strategisissa linjauksissa. Ohjelmassa Lappeen-
rannan kaupunki sitoutuu edistämään lastenkulttuurin toimintamahdollisuuksia ja saavutet-
tavuutta. Myös Lappeenrannan kaupungin kulttuuripoliittisessa ohjelmassa (2008) ja Etelä-
Karjalan hyvinvointistrategiassa (2010) edellytetään, että kunnat tukevat lastenkulttuuri-
toimijoita ja edistävät lasten omaa kulttuuria kaikissa toimintaympäristöissä.  
 
Lappeenrannan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV on vuonna 2010 jul-
kaistu maakunnallisen hyvinvointistrategian täytäntöönpanosuunnitelma. Lastenkulttuuri-
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keskus Metku osallistui aktiivisesti neljännen hyvinvointiselonteon suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV -ohjelmaan liitettiin ensimmäistä kertaa 
konkreettisia lastenkulttuurin toimintamalleja ja tavoitteita. Hyvinvointiselonteossa maini-
taan Metkun kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuripolku, joka tullaan liittämään myös Lap-
peenrannan kaupungin opetussuunnitelmaan keväällä 2011. 
 
 
1.2 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. Verkosto-
maisella toimintatavalla ja uusia yhteistyömuotoja luomalla tuetaan lastenkulttuurin tuotta-
jia ja edistetään eri taiteenalojen taide- ja kulttuuripalvelujen tasavertaista saavutettavuut-
ta. Metku pyrkii poistamaan osallistumisen esteitä viemällä kulttuurin lähelle lapsia ja nuo-
ria kouluihin, päivähoitoon, lastensuojeluun ja kerhoihin. 
 
Kontakti taiteeseen antaa positiivisen tunnekokemuksen ja kehittää itsetuntemusta, vuoro-
vaikutusta ja erilaisuuden hyväksymistä. Metku lisää toiminnallaan kulttuuriaktiivisuutta ja -
myönteisyyttä sekä tuottaa välitöntä iloa ja hyötyä lapsille, nuorille, perheille ja lastenkult-
tuurin tuottajille. 
 
Lapsiperheiden palvelujen turvaaminen ja edelleen kehittäminen on koko maakunnan ke-
hityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tukemalla yhteiseen maakunnalliseen arvopoh-
jaan nojautuvia lastenkulttuurin palveluja ja sisältöjä Metku vahvistaa lastenkulttuuritoimin-
taa maakunnassa ja luo pohjaa alueelliselle yhteistoimintamallille. Etelä-Karjalan lasten-
kulttuurikeskus Metkun yhteiset tavoitteet ja niiden toteutus rakentuvat opetusministeriön 
asettamista kehittämistehtävistä. Tavoitteet ovat nivoutuneet osaksi verkoston jäsenkunti-
en toimintaa. 
 
 
 1.3 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 osal-
listuminen ja tilaisuuksiin saapuminen voi olla hankalaa. Lastenkulttuurikeskus Metkun 
tavoitteena onkin kehittää uusia toimintamalleja lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen järjes-
tämiseksi. Kehittämisen lähtökohtana on käyttää hyväksi jo olemassa olevia rakenteita, 
kuten kunnallista koulu- ja kirjastoverkkoa, päivähoitoa, taiteen perusopetusta, yksittäisiä 
taiteilijoita ja taideyhdistyksiä, kolmannen sektorin toimijoita 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 monikult-
tuuristen lasten ja perheiden määrästä johtuen monikulttuurisuus ja valtakunnan rajat ylit-
tävä lähialueyhteistyö on merkittävässä roolissa Lastenkulttuurikeskus Metkun toiminnas-
sa. Venäläisen vähemmistön määrä on reilut kaksi prosenttia Etelä-Karjalan asukkaista. 
Lisäksi alueella asuu erityisen paljon venäjää äidinkielenään puhuvia lapsia, joilla on Suo-
men kansalaisuus. Suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistetään tuot-
tamalla näitä arvoja tukevia palvelumalleja ja kulttuurivaihtoa Venäjän lähialueiden kanssa.  
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Oman erityispiirteensä eteläkarjalaiseen toimintaympäristöön tuo maakunnan asema veto-
voimaisena kesämatkailun kohteena. Vuosittain Etelä-Karjalassa vierailee tuhansia lapsi-
perheitä 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: 

 
 
 

2. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun organisaatio 
 

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on kuntien edustajista koostuva verkostoryh-
mä. Metkua hallinnoi Lappeenrannan kaupungin yleinen kulttuuritoimi, joka vastaa myös 
Metkun taloushallinnosta.  
 
Jokaisella kunnalla on edustaja verkostoryhmässä ja kunnan nimeämä yhdyshenkilö, joka 
vastaa kuntansa lastenkulttuuriasioista sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta 
oman kuntansa osalta. Verkoston puheenjohtajana toimii Lappeenrannan kaupungin kult-
tuurisihteeri Jorma Kallio. Verkoston yhteistyömallista on sovittu kuntien keskinäisin sopi-
muksin.  
 
Kuntien välisten sopimusten pohjalta Metkun verkoston yhteisestä toiminnasta vastaa 
Lappeenrannan kaupungin palkkaama toiminnanjohtaja Minna Pirilä-Martti (TaM / kulttuu-
rituottaja AMK), joka ylläpitää palvelutarjotinta, nettisivuja, tiedottaa ja koolle kutsuu ver-
kostoryhmän. Pirilä-Martti toimii yhteistyössä Imatran kaupungin palkkaaman osa-aikaisen 
projektityöntekijän kanssa. 
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Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toimintamalli: 

  
 
 

3. Tavoitteiden toteutus vuonna 2010 
 
Kuntien omarahoitusosuudella ja saadulla valtionosuudella Metku tuottaa työpajoja ja esi-
tyksiä kouluille, päivähoidolle ja lastensuojeluun yhdessä taiteen ja kulttuurin ammattilais-
ten kanssa. Metkun yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Karjalan kuntien taide- ja kulttuurilai-
tokset, taiteen perusopetusyksiköt, koulut, päiväkodit, lastensuojeluyksiköt ja lukuisa mää-
rä erilaisia harrastustoimintaa ylläpitäviä yhdistyksiä, seurakuntia ja yrityksiä.  
 
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 ediste-
tään lastenkulttuurin tunnettuutta maakunnassa ja nostetaan esille oman alueen taiteen ja 
kulttuurin osaajia. Metkun ja Taikalampun toiminnasta tiedotettiin keväällä ja syksyllä 2010 
Metkun ja Taikalampun yleisesitteillä, kuntakohtaisilla Metku tiedottaa -lehtisillä 
(1/10,8/10), Metkat-lastenkulttuuriviikon esitteellä (9/10), Metkat-viikon tapahtumajulisteilla 
(10/10) ja lukuisilla kuukausittaisilla lehti-ilmoituksilla, mediatiedotteilla sekä lehtijutuilla. 
 
Lastenkulttuurikeskus on tuottanut Etelä-Karjalalle ja sen kunnille myönteistä julkisuusku-
vaa. Lisäksi kunnat saavat lastenkulttuuritoiminnalleen ja tapahtumilleen näkyvyyttä www-
sivujen, yhteisten esitteiden ja muun yhteismarkkinoinnin kautta.  
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3.1  Lastenkulttuurin paikallinen ja alueellinen kehittäminen  
 
Metku tuottaa verkostoon kuuluvien kuntien omarahoitusosuudella ja saadulla valtion-
osuudella lastenkulttuuripalveluja. Verkostoa ja sen toimintamalleja on rakennettu aktiivi-
sesti yhteistyössä kulttuurialan toimijoiden, koulujen ja päivähoidon, kuntien eri toimialojen 
ja kolmannen sektorin kanssa. Laaja-alaisen yhteistyön myötä on syntynyt osaajien yhtei-
sö, joka tuottaa laadukkaita ja monipuolisia lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan sisältöjä 
Etelä-Karjalan alueelle. 
 
Kuntien eri toimialojen, taide- ja kulttuurilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yhdistysten, 
seurakuntien, yritysten, taiteen ja kulttuurin ammattilaisten, Metkun verkoston ja Kaakon 
lasten ja nuorten kulttuuriverkoston toimijoiden lisäksi myös muut lastenkulttuuritoimijat 
kunnissa, järjestöissä sekä kasvatus- ja opetustoimissa osallistuivat lastenkulttuurin, lasten 
ja nuorten taidekasvatuksen ja tapahtumien kehittämiseen sekä toteuttamiseen. 
 
3.1.1 Yhteiset tapaamiset ja verkostot 
 
Verkostomaisen toiminnan edistämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi Metku järjesti vuo-
den 2010 aikana yhteisiä seminaareja ja koulutusta lastenkulttuurin tuottajille, ohjaajille ja 
opettajille. Koulutuksella pyrittiin edistämään alueen toimijoiden osaamista, luomaan uusia 
virikkeitä ja ideoita työhön sekä edistettiin tietotaitoa ja uusien työmenetelmien käyttöä las-
tenkulttuurin tuottamisessa ja taidekasvatustyössä. 
 
Metku on koonnut kuntiin päiväkotien, koulujen ja lastensuojeluyksiköiden edustajista kult-
tuuriyhdysopettajien verkoston. Lappeenrannassa kulttuuriyhdysopettajia on yli 100, Imat-
ralla ja muissa kunnissa parisenkymmentä. Kulttuuriyhdysopettajaverkosto ja kuntien kas-
vatus-, opetus- ja sivistystoimet tiedottivat oppilaita, oppilaiden vanhempia, kouluja ja kou-
lujen rehtoreita Metkun toiminnasta.  
 
Taipalsaarella ja monissa pienemmissä kunnissa Metkun työryhmä kokoontui useita kerto-
ja vuoden 2010 aikana. Tapaamisiin osallistui paikallisia lastenkulttuuritoimijoita sekä 
edustajat kouluista, päivähoidosta, nuorisotoimesta, MLL:sta, Nuorisoseurasta, seurakun-
nasta, maaseutunaisista, kyläyhdistyksistä ja eri harrastepiireistä. Metkun työryhmään 
saatiin uusia henkilöitä, mikä rikastutti toimintaa. Myös muissa pienemmissä kunnissa on 
tehty laaja-alaista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. 
 
3.1.2 Seminaarit ja koulutukset 
 
Keväällä 2010 Imatralla järjestettiin koulujen ja päiväkotien opettajille ilmaisutaidon koulu-
tus ja syksyllä sanataidekoulutus. Päiväkotien kuvataidevastaavien kuvataidekoulutus al-
koi syksyllä 2009 ja jatkui keväälle 2010. Tarinalliset menetelmät -koulutus Lappeenran-
nassa 17.4.2010 tarjosi taidekasvattajille, taiteilijoille ja opettajille käytännön malleja luovi-
en toiminnallisten menetelmien ja narratiivisuuden mahdollisuuksista. Tarinalliset 
menetelmät -koulutussarjaa jatkettiin maakunnallisena yhteistyönä kolmen eri viikonlopun 
aikana huhti-toukokuussa 2010. 
 
Huhtikuussa 2010 järjestettiin Metkun hallinnoiman Jäljet 28˚ -nuorisohankkeen luentoja ja 
seminaareja nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan sekä kult-
tuurialan toimijoille. Mitä onni on? -seminaarissa 28.4.2010 Tampereen yliopiston psykolo-
gian professori Markku Ojanen puhui nuorten arjen hallinnasta ja nuorison alakulttuureista. 
Hyrde vieraana -luennolla 29.4.2010 Stam1na-yhtyeestä tunnettu rockmusiikin ammattilai-
nen Antti Hyyrynen avasi luovaa prosessia rockmusiikin harrastamisessa ja tuottamisessa. 
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Kalamalja-foorumissa Sana kiertää 28.4.2010 nuoret itse kertoivat kokemuksista taidetyö-
pajojen voimauttavasta prosessista.  
Matkalla ajassa -seminaarissa 28.9.2010 esiteltiin kulttuuriperintökasvatuksen Aikamatka-
metodi Etelä-Karjalan alueen taidekasvattajille, opettajille ja kulttuurituottajille sekä Kaakon 
verkoston edustajille. 
 
16.11.2010 Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysoppilaitoksen auditoriossa 
Lappeenrannassa pohdittiin nuorten pahoinvointia. Katu-uskottava nuorisotyö -
seminaarissa Helsingin kaupunkilähetyksen nuorten kriisityön johtaja Olavi Sydänmaan-
lakka puhui muutoksessa olevista perheistä, muuttuneesta vanhemmuudesta sekä lasten 
ja nuorten kasvatuksesta. 
 
Marraskuussa 17.11.2010 Metkun edustaja vieraili Pietarissa Russian Center of Museum 
Pedagogy and Children’s Creativity -instituutin järjestämässä Museum and Education in 
Current Socio-Cultural Dimension -taidekasvatusseminaarissa. 29.11.2010 pietarilaiset 
taidepedagogit puolestaan vierailivat Lappeenrannassa. Heille demonstroitiin Lastenkult-
tuurikeskus Metkun koordinoima Kulttuuripolku-kulttuurikasvatusohjelma sekä Metkun, 
Etelä-Karjalan taidemuseon ja Lappeenrannan musiikkiopiston toteuttama vauvojen väri-
kylpy. Taikalamppu verkoston ja Kaakon verkoston edustajia osallistui Taidekasvatuksen 
haasteet Suomessa ja Venäjällä -seminaariin. 
 
3.1.3 Työpajat 
 
Etelä-Karjalan maakunnassa toteutettiin lukuvuonna 2010–2011 Kulttuuripolku-
kulttuurikasvatusohjelmaa, jonka sisältö on suunniteltu yhteistyössä kulttuuriyhdysopettaji-
en verkoston ja kasvatus-, opetus- ja sivistystoimen kanssa. Imatralla ja Lappeenrannassa 
toteutettua Kulttuuripolkua mallinnetaan myös muihin kuntiin. Kehyskunnat voivat tilata 
Kulttuuripolku-työpajoja ja -tutustumiskäyntejä Imatran ja Lappeenrannan taiteen perus-
opetusyksiköiltä ja kulttuurilaitoksilta.  
 
Lastenkulttuurikeskus Metku kehittää Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan alueen lasten ja 
nuorten kuorotoimintaa. Metkun Kuorojutun ensisijainen tarkoitus on rohkaista ja saada 
lapset ja nuoret laulamaan sekä tarjota heille siihen mahdollisuus. Matalan kynnyksen toi-
minta, jossa kaikki laulavat yhdessä, luo iloa, yhteisöllisyyttä ja antaa työkaluja sosiaalisten 
taitojen ja oman elämän hallintaan. Toiminta järjestetään lähellä lasten omaa luontaista 
toimintaympäristöä. Kukin kuoron vetäjä saa vapaat kädet: voi käyttää säestystä tai olla 
säestämättä, lauluja voi laulaa yksi- tai moniäänisesti. Tyyli ja keinot ovat vapaita, tärkeintä 
on saada lapset ja nuoret musiikin tekemisen pariin. Kuorojuttu alkoi vuonna 2009 ja 
vuonna 2010 mukana on jo 15 kuoroa ja kolmesataa lasta ja nuorta. Uusia ryhmiä tulee 
jatkuvasti lisää. Ikäjakauma kuoroissa on esikouluikäisistä lukiolaisiin. Vuosittainen harjoit-
telu huipentuu suureen kuorokonserttiin tammi–helmikuussa. Syksyllä 2010 Kuorojutun 
taiteelliset johtajat musiikin tohtori Sari Kaasinen ja musiikin maisteri Satu Simola koulutti-
vat kuoronvetäjiä. Kuorojuttu käynnistyi vuonna 2009. Toiminta laajeni vuoden 2010 aika-
na ja etenee vuoden 2011 aikana myös Etelä-Karjalan muihin kuntiin.  
 
Metku kehitti paikallista ja alueellista yhteistyötä myös alueella toimivien taiteen perusope-
tusyksiköiden kanssa. Metku tuotti esityksiä ja työpajoja alueen lapsille yhdessä taiteen 
perusopetusyksiköiden kanssa. Taiteen perusopetusyksiköt olivat mukana Maailma on 
tilkkutäkki ja Kulttuuripolku -työpajojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös yksittäiset 
taiteilijaryhmät ja kulttuurilaitokset tekevät yhteistyötä Metkun kanssa. Lappeenrannan 
kaupunginteatteri, Imatran teatteri, alueen museot, kaupunginorkesteri ja kirjastot tekivät 
tiivistä yhteistyötä Metkun Kulttuuripolku-työpajoissa sekä Metkat-lastenkulttuuriviikolla. 
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3.2  Festivaalien ja tapahtumien kehittäminen  
 
Metku organisoi vuonna 2010 uusia tapahtumia alueelle ja osallistui erilaisten maakunnas-
sa järjestettävien festivaalien kehittämiseen toteuttamalla tapahtumien yhteyteen lasten-
kulttuuripalveluja. 
 
3.2.1 Metkat-lastenkulttuuriviikko 
 
Metku koordinoi järjestyksessään toista maakunnallista METKAT-lastenkulttuuriviikon to-
teutusta marraskuussa 15.–21.11.2010. Onnistuneen yhteistyön tuloksena syntyi kattava 
maakunnallinen tapahtuma, jossa lukuisten lastenkulttuuritoimijoiden ja yhteistyötahojen 
panos oli mittava. Maakunnan toimijoiden yhteistyön tuloksena jokaisella lapsella oli tasa-
vertainen mahdollisuus osallistua oman alueensa ainutlaatuisiin kulttuuritapahtumiin ja 
luovaan toimintaan. Metkat-lastenkulttuuriviikko tarjosi lukuisia lastenkonsertteja, teatteria, 
näyttelyjä, elokuvia ja luentoja ympäri maakuntaa. Lisäksi kouluissa, päiväkodeissa ja 
useissa harrasteryhmissä järjestettiin avoimia ovia, työpajoja, satutunteja, elämyspolkuja 
ja puuhahetkiä. Suurin osa Metkat-lastenkulttuuriviikon ohjelmatarjonnasta oli ilmaisohjel-
maa, johon kaikille haluttiin tarjota tilaisuus osallistua. 
  
Metkat-viikolla lauantaina 20.11.2010 vietettiin kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää ja 
Taikalamput syttyvät -tilaisuutta. Taikalamppujen yhteisen Sytyke-hankkeen esitys Travel 
to find myself näyttäytyi tapahtumassa. Taito Etelä-Karjala toteutti Metkat-viikolla Toivo-
muspuita neulegraffiteina Lappeenrannan ydinkeskustaan. Toivomuspuun neulomiseen 
osallistui syksyn aikana lapsia ja aikuisia Etelä-Karjalasta.  Lasten toiveet kirjattiin pienille 
puu- ja paperilapuille ja ne ripustettiin Toivomuspuihin. Lasten toiveet ojennettiin Lappeen-
rannan kaupunginjohtaja Seppo Miettiselle Taikalamput syttyvät -tilaisuudessa.  Paikalla 
oli myös muita Lappeenrannan kaupungin hallinnon edustajia, Unicefin paikallisryhmä, 
Metku ja Kaakon Sytyke-ryhmä ohjaajansa Maria Fominin kanssa. Taikalamput syttyvät -
tempausta ja Lasten oikeuksien päivän juhlaa vietettiin myös Lemillä Potkuhousu-
lastenkonsertissa, Rautjärvellä Mimi ja Kuku -lastenkonsertissa, Savitaipaleella Vesidis-
kossa ja Taipalsaarella koko perheen tapahtumassa, joka toteutettiin yhdessä Taipalsaa-
ren seurakunnan ja Taipalsaaren Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisryhmän kans-
sa. 
 
Imatralla Metkat-lastenkulttuuriviikkolla järjestettiin Auringonkukat-koululaisooppera, Lu-
mikki ja 7 kääpiötä -esitys ja Vahtikoiran vapaapäivä -lastenkonsertti. Sirkus Soihdussa ja 
Tanssistudio Jamissa järjestettiin avoimien ovien päivä. Konserttihovissa esitettiin lapsille 
musiikkisatu ja Imatran pääkirjastossa oli tarjolla nukketeatteriesitys ja satutunteja. Teatteri 
Kareluksen Pitkä, Leveä ja Pistäväkatseinen -nukketeatterinäytelmä kiersi Lappeenrannan 
seudun päiväkodeissa. Kaupunginorkesterin klarinetisti Matti Kareisen ja kulttuurituottaja 
Timo Mattilan eläinrunoista koottu sanataiteen esitys Eläimellistä menoa Tarzanin Saksan 
matkalla kiersi Ylämaan ja Joutsenon alakouluja. Saimaan Harpistit ry:n musiikillisessa 
Mikä ihmeen munnari? -työpajassa Saimaan harpistit tekivät huuliharpun soittoa tunnetuk-
si Etelä-Karjalan alueen alakouluissa. Myös yläkoululaisille tarkoitettu Tanssiteatteri Raati-
kon Olenko olento -esitys vieraili Etelä-Karjalan kunnissa. Luumäellä, Taipalsaarella ja 
Parikkalassa toteutettiin koulujen ja päiväkotien taidetapahtumia. Lemiltä, Parikkalasta ja 
Rautjärveltä tehtiin retki nuorten maakunnalliseen Kaamospuhallus-tapahtumaan Lap-
peenrantaan. 
 
Lappeenrannassa lasten ja nuorten Willikino-elokuvafestivaali oli Metkat-viikolla 16.–
19.11.2010. Willikinon vuoden 2010 teema oli Luonto ja sen monimuotoisuus. Festivaalin 
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yhteydessä oli mahdollisuus tutustua myös elokuva-alan ammattilaisiin, jotka vierailivat 
kouluissa ennen ja jälkeen festivaalin. Vierailut järjestettiin yhdessä Saimaan mediakes-
kuksen kanssa. Elokuviin liittyi Koulukinon tehtäviä. Yläkouluikäiset osallistuivat myös Ym-
päristöjärjestö Dodo Ry:n ja Suomen Kansallisteatterin ilmastoahdistusta käsittelevään 
teatteri- ja työpajaprojektiin. Suomen kansallisteatterin ja ympäristöjärjestö Dodon yhteis-
työnä tuottama Globen uupuneet -esitys käsitteli ilmastonmuutokseen liittyviä ajatuksia ja 
tuntemuksia teatterin keinoin. Teatteriesitykseen liittyi yläkouluille, lukioille ja ammattioppi-
laitoksille suunnattuja Dodo-ilmastolähettiläiden ilmastokasvatustyöpajoja ja keskusteluti-
laisuuksia. Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat vetivät Metkat-viikolla Ro-
muttamo-työpajaa. Romuista ja roinasta koristeltiin valmista, tehtiin uutta ja luotiin abstrak-
tia taidetta tai käyttöesineitä.  
 
3.2.2 Hiekkalinna 
 
Lastenkulttuurikeskus Metku ja Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy käynnistivät 
vuoden 2010 Hiekkalinnan arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusprojektin Lappeenrannan 
päiväkotien sekä ala- ja yläkoulujen kanssa. Lapset ohjattiin tekemään Lappeenrannan 
satamaan toteutettavan Suomen suurimman Hiekkalinnan ja sen ympäristön arkkitehtuuri- 
ja toimintasuunnitelmaa. Lasten tekemien suunnitelmien pohjalta pääarkkitehti Kimmo 
Frosti kokosi lopullisen Hiekkalinnan kesälle 2010. Hiekkalinnan yhteyteen koottiin Dino-
saurusmaa-näyttely, jossa kaikkien arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusprojektiin osallistu-
neiden lasten työt olivat esillä. Näyttelyssä oli lasten tekemiä pienoismalleja, piirustuksia ja 
valokuvia Hiekkalinna-projektin vaiheista.  
Hiekkalinnan ja Dinosaurusmaa-näyttelyn yhteyteen toteutettiin kesäkuussa 14.–20.6.2010 
myös työpajoja, joissa tutkittiin sirkuksen, muotoilun ja korutaiteen keinoin Hiekkalinnan 
vuoden 2010 esihistoriallisuus-teemaa. Muotoilu- ja tarinapaja tarjosi outojen eläinten ja 
muurahaisten esihistoriallisia kuvataidematkoja, dinosaurusten tutkimista, maalausta ja 
surrealistisia tarinoita. Luupajassa tehtiin luista ja höyhenistä taikakaluja ja koruja. Sirkus-
pajassa harjoiteltiin esihistoriallista akrobatiaa.  
 
3.2.3 Muut tapahtumat 
 
Metku tilasi Imatralla toukokuussa 2010 järjestetyn kansainvälisen Mustan ja Valkoisen 
Teatterifestivaalin tilausnäytöksiä imatralaisiin kouluihin ja päiväkoteihin sekä osallistui 
Over&Out -koulun päättäjäistapahtuman järjestelyihin 5.6.2010. Junnu BB -tapahtuma 
syntyi lasten ja nuorten tarpeisiin Imatra Big Band Festivalin aikana Imatralla 2.–
10.7.2010. Tapahtumassa esiintyivät muun muassa Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!, 
Pressan Katit, Reckless Love ja Cheek. Lasten pääkonsertissa esiintyivät Jytäjyrsijät. Kon-
serttien lisäksi tarjolla oli soitinrakennuspajoja ja Merirosvot matkalla -lastenristeily.  
 
Uusi monitoimialainen Perheelle parasta -messutapahtuma toteutettiin helmikuussa 
6.2.2010 Metkun ja Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän yhteistyönä. 
Messutapahtuma esitteli perheille, lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja ja toimintaa 
Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan alueella. Tapahtumassa esittäytyi laaja kirjo perheen 
hyvinvointia edistäviä paikallisia toimijoita sekä julkiselta sektorilta että järjestöistä ja seu-
roista. Paikalla on yli 30 näytteilleasettajaa. Perheelle parasta -tapahtuman yhtenä tavoit-
teena oli madaltaa perheiden kynnystä hakea palveluita ja apua eri paikoista ja osallistua 
esimerkiksi vertaistukiryhmien toimintaan. Tapahtumassa perheet tapasivat eri tahojen 
edustajia, jolloin heihin on myöhemmin helpompi ottaa yhteyttä. Paikalla oli muun muassa 
neuvolapalvelujen, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden, ammattiopistojen, op-
pilashuollon, taidekasvatuksen ja harrastustoiminnan edustajia. Onnistuneen yhteistyön 
tuloksena syntynyttä messutapahtumaa aiotaan jatkaa tulevina vuosina. 
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Lappeenrannan kaupunki viettää syntymäpäiväänsä Linnoituksen yö -tapahtuman mer-
keissä vuosittain elokuun alussa. Metku toteutti tapahtumaan Lasten Linnoituksen yö -
lastentapahtuman 7.8.2010. Ohjelma koostui valtakunnallisista esiintyjävieraista, lähialu-
een lastenkulttuuritoimijoiden toteuttamasta ohjelmasta sekä työpajoista. Ohjelmateltassa 
esiintyi muun muassa Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri, Taikuri Jiipee, Katti Matikainen, Sir-
kus Tuikku sekä lukuisa määrä paikkakunnan lastenkulttuurituottajien esityksiä. Linnoituk-
sen alueen museoiden järjestämä Aarrerastit-elämyspolku kierrätti lapsiryhmiä alueen mu-
seoissa. Teatteri Karelus ja Teatteri Tiimi tarjosivat historialliseen alueeseen liittyviä esi-
tyksiä ja draamamatkoja. 
 
Lappeenrannan kaupungin kulttuurilaitosten yhteinen Taideviikko-tapahtuma järjestettiin 
27.–31.9.2010. Taideviikolla lastenkulttuurikeskus Metku toteutti Matkalla ajassa  
-kulttuuriperintökasvatusseminaarin. Lokakuussa klassisen kitaramusiikin Ja kitara soi  
-festivaaliin Metku tuotti lastenkonsertin Pekka ja susi 8.10.2010. Parikkalassa järjestettiin 
elokuvatapahtuma 28.8.2010 ja nuorten Linnanjuhlat 3.12.2010, sekä kevät- ja joulukon-
sertit yhdessä musiikkiopiston kanssa. 
 
 
3.3  Monikulttuurisen lastenkulttuuritarjonnan edistäminen 

  
Runsas maahanmuuttajien ja venäjänkielisten määrä on Etelä-Karjalan väestön erityispiir-
re. Monikulttuurisuus ilmenee Etelä-Karjalassa päiväkotien ja koulujen eri kulttuureista tu-
levien lasten päivittäisessä arjessa. Monikulttuurisen taidekasvatuksen kehittämistyötä 
tehdään yhteistyössä koulujen ja päivähoidon yksiköiden, taiteilijoiden, taidekasvattajien, 
alueen taidelaitosten ja taiteen perusopetuksen yksiköiden, sekä erityisesti maahanmuut-
tajien omien kulttuurijärjestöjen kanssa. Taide ja taidekasvatus toimivat välineinä, joilla 
luodaan suvaitsevaisuutta valtaväestön ja monikulttuuristen lasten keskuudessa. 
 
3.3.1 Työpajat 
 
Metkun palvelutarjottimella jatkuivat suositut päiväkoteihin ja kouluihin tilattavat muutaman 
oppitunnin mittaiset Maailma on tilkkutäkki  -työpajat, jotka tutkivat kulttuurien välistä vuo-
rovaikutusta ja erilaisuutta eri taiteen keinoin. Metkun kevään 2010 kausitiedotteissa ja 
nettisivuilla oli tarjolla yli 20 erilaista Tilkkutäkki-pajaa. Kulttuurien välistä vuorovaikutusta 
ja monikulttuurisuutta tutkivissa työpajoissa on tavoitteena antaa lapsille kokemus hyväk-
syttynä olemisesta ryhmässä. Tilkkutäkki-työpajojen harjoitukset kehittävät tietoisuutta it-
sestä, toisesta ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista. Samalla kehitty-
vät aistit, tunneilmaisu ja empatian kyky.  
 
Mainio-animaatiopajat käsittelivät eri kulttuureja animaation keinoin. Sosionomiopiskelija 
Tuija Aartolahti ja mediataiteilija Markus Pulkkinen toteuttivat kuusi animaatiotyöpajaa mo-
nikulttuurista taustaa oleville lapsille Lappeenrannan alueen päiväkodeissa sekä ala- ja 
yläkouluissa. Työpajan ohjaajat kommunikoivat lasten kanssa venäjäksi. Syntyneet ani-
maatiot ovat nähtävillä Metkun nettisivuilla. Muotoilija Satu Musakan Karjala-kysymys 
Lappeenrannan Linnoituksen yö -tapahtumassa 6.–7.8.2010 herätteli teini-ikäisten nuorten 
kokemuksia elämästä rajan läheisyydessä sekä perheen ja suvun kokemuksista rajan mo-
lemmin puolin. Karjalan värein somistetut ja mediasta tunnetuilla ”koodeilla” koristetut teltat 
toimivat huoneina, joissa nuoret saivat vierailla ja johon nuoret saivat jättää omia koode-
jaan.  
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Kaakkois-Suomen Valokuvakeskuksen ja Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun esi-
koululaisille suunnattuun valokuvausprojektiin liittyi Singaporen suomalaisessa koulussa 
toteutettu projekti. Lappeenrannan maakuntakirjastoon kesäkuussa 2010 kootussa näytte-
lyssä esiteltiin lappeenrantalaisten lasten valokuvien lisäksi singaporelaisten lasten ku-
vaamia teoksia heidän arkipäivästään. Lappeenrantalaisten esikoululaisten kuvista lähetet-
tiin vastavuoroisesti digitaalinen näyttely Singaporeen kertomaan suomalaisten lasten 
elämästä.  
 
Maahanmuuttajataustaiset taiteilijat Maire Pyykkö ja Arkadi Anishtshik toteuttivat lasitaide-
pajoja Lappeenrannan kaupungin maahanmuuttajalapsille Myllymäen ja Kimpisen yläkou-
luissa. Työpajoissa nuoret työstivät lasista koruja ja koriste-esineitä, joiden aiheet olivat 
tekijöiden arkisista ympäristöistä. Nuorten tekemät lasitaideteokset olivat esillä kevään 
aikana koulujen tiloissa ja Lappeenrannan kaupungintalon aulaan kootussa näyttelyssä 
toukokuussa 2010. Kaupungintalon näyttelytila oli yksi EU-Venäjä-Innovaatiofoorumin ta-
pahtumapaikoista. Innovaatiofoorumissa vieraili 25.–27.5.2010 Euroopan ja Venäjän poliit-
tisia päättäjiä, johtajia ja huippututkijoita. Myös Metkun Kuorojuttu esiintyi Innovaatiofoo-
rumin avajaistapahtumassa satapäiselle kansainväliselle foorumiyleisölle Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston auditoriossa 25.5.2010. 
 
3.3.2 Vierailut 
 
Imatralla Kansainvälisen Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin esitykset lumosivat päivä-
kotilapsia ja koululaisia 26.–28.5.2010. Esitysten taiteilijat tulivat muun muassa Venäjältä, 
Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta. Osa esityksistä oli sanattomia, mutta esimerkiksi Itä-
Suomen koulun Imatran yksikössä esitys toteutettiin venäjänkielisenä. 13.9.2010 Imatralla 
järjestettiin Around the World - Matka maailman ympäri klassisen musiikin siivin -
sinfoniaorkesterin konsertti yläkoululaisille. Elokuussa Taipalsaarella vieraili liettualainen 
kanteleryhmä. 16.11.2010 tanskalaisen Sofie Krogin The House -esitys vieraili Lappeen-
rannassa. Nukketeatteria, runoutta, fyysistä teatteria, komediaa ja mimiikkaa yhdistävä 
The House -esitys käsitteli kodin ja perheen merkitystä nuorten elämässä. Sofie Krog asuu 
nykyisin Espanjassa. Hän on työskennellyt useissa elokuvaproduktioissa nukketaiteilijana 
ja kiertänyt esiintymässä ympäri maailmaa.  
 
Metku osallistui Etelä-Karjalan maakunnan raja-alue yhteistyöhön ja Lappeenrannan kau-
pungin Kulttuurisilta-hankkeeseen sekä solmi kontakteja Viipurin ja Pietarin lastenkulttuuri-
toimijoihin. Pietarin lastenkulttuuritoimijoita vieraili Lappeenrannassa keväällä ja syksyllä 
2010. Lappeenrannan kaupunki, Metku ja Etelä-Karjalan taidemuseo toteuttivat syksyllä 
2010 Lappeenrannassa ja Pietarissa seminaarisarjan, joka käsitteli kulttuurien välistä vuo-
rovaikutusta ja taidekasvatuksen haasteita lasten ja nuorten kulttuurikasvatustyössä Suo-
messa ja Venäjällä. Kahden seminaarin sarja kokosi yhteen suomalaisia ja venäläisiä kult-
tuuritoimijoita sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleviä taidekasvattajia. Russian Cen-
ter of Museum Pedagogy and Children’s Creativity of State Russian Museum Pietarissa 
järjesti museopedagogiikan seminaarin, jossa Metkun verkoston edustaja vieraili luennoit-
sija-asiantuntijana 17.11.2010. Lappeenrannassa 29.11.2010 järjestettyyn seminaariin 
saapui luennoitsijoiksi kaksi taidekasvatuksen asiantuntijaa Pietarista. Seminaarivieraat 
pääsivät seuraamaan Kulttuuripolun kuvataidetyöpajaa, jossa 2.-luokkalaiset tutustuivat 
Etelä-Karjalan taidemuseon näyttelyyn ja Lappeenrannan kuvataidekouluun. Seminaarivie-
railla oli myös mahdollisuus nähdä videolta otteita Metkun, Etelä-Karjalan taidemuseon ja 
Lappeenrannan musiikkiopiston järjestämästä, vauvoille suunnatusta musiikki- ja maalaus-
työpajasta sekä Musiikillisia muistoja -nimisestä työpajasta, joka on suunnattu vauvoille ja 
heidän isovanhemmilleen. Työpajoihin tutustumisen lisäksi seminaarissa keskusteltiin pie-
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tarilaisten asiantuntijoiden johdolla muun muassa taidekasvatuksen roolista lasten ja nuor-
ten koulutuksessa sekä Suomen ja Venäjän yhteistyöstä taidekasvatuksen saralla. 
 
3.4  Taidekasvatuksen kehittäminen  

 
Metkun toimesta tehtävä lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistäminen nojautuu yhtei-
seen maakunnalliseen arvopohjaan ja siinä huomioidaan alueen kulttuuriset ja väestölliset 
erityispiirteet. Kunkin kunnan toiminta muotoutuu omien erityistarpeiden mukaisesti. Kun-
nat voivat tilata Metkun palvelutarjottimelta ohjelmaa ja työpajoja omiin tarpeisiinsa ja tuot-
taa omia palveluita tarjottimelle. Hyväksi havaittujen käytäntöjen kautta mallinnetaan toi-
menpiteitä ja luodaan pohjaa maakunnalliselle toimenpideohjelmalle. Ohjelmatyö vahvis-
taa alueellista tasa-arvoa ja tuo monipuolisuutta kuntien lastenkulttuuritarjontaan. 
Ohjelmatyössä pyritään siihen, että kunnat huomioivat monipuolisen ja ammattimaisen 
lastenkulttuuritarjonnan kehittämisen ja ylläpitämisen kunnan eri toimialoilla.  
 
Metku teki paikallistasolla tiivistä yhteistyötä kuntien kulttuuritoimien, varhaiskasvatuksen, 
koulutoimien, lastenhuollon, taiteen perusopetusyksiköiden ja lastenkulttuuritoiminnassa 
mukana olevien yhdistysten ja taiteilijoiden kanssa. Metkun tavoitteena on vahvistaa las-
tenkulttuurin asemaa Etelä-Karjalan kunnissa ohjaamalla näitä pitkän tähtäimen lastenkult-
tuurin strategiatyöhön.  
 
Lastenkulttuuripoliittiset päämäärät kirjattiin Lappeenrannan kaupungin Lasten ja nuorten 
hyvinvointiselonteko IV:een. Strategisiin toimenpiteisiin asetettiin tavoite jokaiselle lapselle 
kuuluvasta tasavertaisesta oikeudesta luovaan toimintaan ja taidekasvatukseen. Kulttuuri-
polku-malli esitellään toimenpideohjelmassa ja se tullaan liittämään Lappeenrannan kau-
pungin opetussuunnitelmaan keväällä 2011. Metkun Kulttuuripolku-hankkeen tavoitteena 
on, että jokaiselle peruskoulun oppilaalle annetaan tasavertainen mahdollisuus tutustua 
oman alueen kulttuuritarjontaan ja taiteen harrastamisen mahdollisuuksiin. Kulttuuripol-
kuun osallistuville luokille järjestetään kouluaikana vierailuja ja työpajoja erilaisiin kulttuuri-
kohteisiin, kuten kirjastoon, museoon, teatterin ja orkesterin esityksiin sekä taideopetusta 
antaviin oppilaitoksiin. Vierailukokonaisuudet on suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten, tai-
teen perusopetusyksiköiden ja opettajien kanssa. Kulttuuripolun työpajat suunnitellaan 
tukemaan koulutuntien opetusta ja sisältöjä. Työpajojen sisällöt ja teemat pohjautuvat ope-
tussuunnitelman Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuteen.  
 
Järjestyksessään toisen toimintavuoden Kulttuuripolku-työpajat olivat Imatralla suunnattu 
peruskoulun 1.–9. luokille, Lappeenrannassa 1.–5. luokille. Vuonna 2011 Lappeenrannan 
Kulttuuripolun kohderyhmä tulee laajenemaan seuraavalle ikäryhmälle, 6.–8. luokkien op-
pilaille. Yhdeksäsluokkalaisille jaetaan Lappeenrannassa K9-kortti ja Imatralla Kulttuuri-
passi. Kulttuurikortit oikeuttavat heidät tutustumaan maksuttomiin kulttuuripalveluihin ja 
motivoivat heitä käyttämään kulttuuripalveluita itsenäisesti. K9-kortti ja Kulttuuripassi jae-
taan koululaisille syyslukukauden alussa. Vuoden 2010 aikana Kulttuuripolku jalkautui osin 
myös Etelä-Karjalan muihin kuntiin, samoin kuin kulttuuriyhdysopettajien verkosto laajeni 
maakunnalliseksi ja verkoston välinen yhteistyö sai mukaan uusia toimijoita. 
 
Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ja vuorovaikutus päättäjien sekä 
lasten ja nuorten välillä vahvistaa lastenkulttuurityön asemaa ja arvostusta kuntaorgani-
saatioissa, matkailussa ja liiketoiminnassa. Lastenkulttuurikeskus Metku, Frostiart Oy ja 
Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy toteuttivat Lappeenrannan Hiekkalinnan arkki-
tehtuuri- ja ympäristökasvatusprojektin yhdessä Lappeenrannan päiväkotien sekä ala- ja 
yläkoulujen kanssa. Lapsiryhmät ohjattiin tekemään Hiekkalinnan ja sen ympäristön arkki-
tehtuuri- ja toimintasuunnitelmaa, jonka pohjalta pääarkkitehti Kimmo Frosti kokosi lopulli-
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sen Hiekkalinnan toteutuksen kesäiseen Lappeenrantaan. Opettajat/ryhmän ohjaajat työs-
kentelivät ryhmänsä kanssa itsenäisesti lukuvuoden aikana. Ryhmät tekivät pienoismalle-
ja, piirustuksia, reliefejä, eläinhahmoja ja kirjoittivat tarinoita annetun teeman pohjalta. Työt 
koottiin Dinosaurusmaa-näyttelyyn Hiekkalinnalle kesäksi 2010. Projektin yhteydessä 
Frostiart Oy:n Kimmo Frosti, muotoilija Satu Musakka ja taidekasvattaja Kaija Pöllänen 
kouluttivat ja opastivat päiväkotien ohjaajia ja koulujen opettajia käyttämään arkkitehtuurin 
ja muotoilun taidekasvatusmenetelmiä.  
 
Maailma on tilkkutäkki -työpajoja toteutettiin maakunnallisesti koko Etelä-Karjalan alueella. 
Imatran kouluilla ja päiväkodeissa toteutettiin syyslukukaudella lähinnä kansantanssipajoja 
ja sirkuspajoja, jotka sisälsivät vaihtoehtoisesti jonglöörausta tai akrobatiaa. Lappeenran-
nan kevään 2010 kausiesitteessä oli tarjolla yli kaksikymmentä eri taiteen alan Maailma on 
tilkkutäkki -työpajaa. Työpajoja toteutettiin useita kymmeniä. Muissa kunnissa toteutetut 
Tilkkutäkit tilattiin Metkun nettisivuilla olevan tarjonnan ja kunnan oman tarpeen mukaan. 
Lemillä ja Lappeenrannassa toteutettiin myös yläkoululaisten Slämäri-runopajoja ja osallis-
tuttiin valtakunnalliseen kilpailuun Helsingissä. Lemin ryhmä voitti valtakunnallisen kisan jo 
toistamiseen. 
 
Kaakkois-Suomen Valokuvakeskus ja Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku toteutti-
vat yhteisen valokuvausprojektin lappeenrantalaisille esikoululaisille 15.4.–30.6.2010.  
Tarkoituksena oli tutustuttaa esikouluikäiset lapset valokuvaamiseen ja digikameran käyt-
töön. Lapset kuvasivat omaa lähiympäristöään ja tapahtumia omien valintojensa mukaan. 
Kesäkuun 2010 ajaksi pystytettiin projektin parhaista otoksista näyttely maakuntakirjastoon 
Lappeenrantaan. Projektin teoksista koottiin 50–100 kuvan digitaalinen näyttely Kaakkois-
Suomen Valokuvakeskuksen nettisivuille, johon ohjattiin linkillä myös lastenkulttuurikeskus 
Metkun www-sivuilta. 
 
Lappeenrannan kaupunki ja lastenkulttuurikeskus Metku osallistuivat vuonna 2010 Suo-
men kulttuurirahaston rahoittamaan valtakunnalliseen Myrsky-hankkeeseen omalla Jäljet  
28° -nuorisohankkeellaan. Suomen kulttuurirahaston rahoittama kolmivuotinen Jäljet 28° -
nuorisohanke tuottaa taidetyöpajatoimintaa kaupungin 13–17-vuotiaille nuorille ja järjestää 
koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville opettajille, sosiaalialan ja taidekasvatuksen 
ammattilaisille ja opiskelijoille.  
 
 
3.5  Kulttuuriperintökasvatus  
 
Karjalaiseen kulttuuriperintöön on aina kuulunut laulu ja yhdessä soittaminen. Kuorojuttu 
edistää alueelle ominaisten karjalaisten laulujen, yhteislaulun ja yhteisöllisyyden perinnet-
tä. Kuorojuttu huipentuu vuosittaiseen suureen kuorokonserttiin. 25.2.2010 Metku järjesti 
kaksi Laulaen lomalle -konserttia Lappeenranta-salissa, jossa oli yli 250 laulajaa lavalla ja 
kummassakin konsertissa yli 700 kuulijaa.  
 
Musiikin tohtori Sari Kaasisen Leikitään ja lauletaan -perinnelaulupajat kiersivät kevään ja 
syksyn aikana Etelä-Karjalan alueen päiväkoteja ja alakouluja. Pajoissa tutustuttiin perin-
teisiin kehto- ja lastenlauluihin sekä opeteltiin kanteleen soiton perusteita. Lappeenran-
nassa Koululaulajaiset-tapahtuma kokosi lapsia ja perheitä isovanhempineen laulamaan 
perinteisiä tuttuja koululauluja yhteislauluhetkiin 31.5.2010 klo 10 ja 18. 
 
Matkalla ajassa -kulttuuriperintökasvatusseminaarissa Etelä-Karjalan taidemuseossa 
28.9.2010 pohdittiin lasten ja nuorten kulttuuriperintökasvatusta ja alueemme mahdolli-
suuksia. Paikalla oli taidekasvattajia, kulttuuriyhdysopettajia, kuntien kulttuuri- ja nuoriso-
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vastaavia, matkaoppaita ja harrastajateatteriryhmien edustajia. Luennoitsijana oli Pohjan-
maan Taikalamppukeskuksen koordinaattori, historioitsija ja museopedagogi Annina Yli-
koski.   
Lappeenrannassa toimivan Teatteri Tiimin Lappeenrannan historiaan liittyvät draamahen-
kilöt Kuningatar Kristiina ja Pietari Brahe vierailivat alueen kouluissa ja lastentapahtumissa 
vuoden 2010 aikana. Imatran koulujen 5.-luokkalaiset tutustuivat entisaikojen askareisiin 
vierailemalla Ritikanrannan Teollisuustyöväen asuntomuseossa, jossa lapset tekivät tuo-
hisormuksia ja aiheeseen liittyviä improvisaatioita. Parikkalassa järjestettiin 23.8.–17.9. 
Koulupolku-valokuvanäyttely, jossa oli erilaisia kuvakulmia vanhaan koulurakennukseen. 
29.9.2010 Parikkalassa järjestettiin Täällä Pohjantähden alla II -elokuvan koulukinoesitys 
yläkoululle ja lukiolle. Lemillä oli tammikuussa 2010 perinteinen Papinhiihto-tapahtuma ja 
heinäkuussa höyrylaivatapahtuma Jalkosalmella. Molemmissa perinnetapahtumissa oli 
lapsille omaa ohjelmaa. Lemin maalaismarkkinoilla 21.8. ja kotiseutuviikolla oli esikou-
luikäisille ja 5. luokkien oppilaille tarjolla perinnetietoa ja 5.12.2010 Lemillä kuljettiin tonttu-
polkua museon miljöössä. Taipalsaarella esitettiin kaikille 5.–9.-luokkalaisille elokuva Röy-
tyn rikasta elämää, joka kertoo Röytyn kotiseututalon historiasta. Lisäksi Taipalsaaren kou-
lujen 1.–3. luokkien oppilaat saivat osallistua Ennen vanhaan -kiertueeseen, jossa 
Vehkataipaleen näytelmäpiiriläiset esittelivät lapsille elämää ennen vanhaan, omien henki-
lökohtaisten tarinoiden ja esineiden kautta. 
 
 
4. Toiminnan rahoitus vuonna 2010 
 
Vuonna 2010 Etelä-Karjalan kuntien omarahoitusosuus Metkussa oli 102 134 euroa ja 
saamamme valtion avustuksen osuus 66 336 euroa. Vuoden 2010 Metkun toimintasuunni-
telmasta sovittiin hakemuksessa esitetyn talousarvion ja vuoden 2010 alussa saadun ope-
tusministeriön avustuksen mukaisesti. Vuoden 2010 määrärahoihin sopeutettu toiminta-
suunnitelma esiteltiin Metkun verkostoryhmälle maaliskuussa. Kunkin kunnan omarahoitus 
ja valtionosuus käytettiin yhteisesti katettavien menojen (10 000 euroa) jälkeen vain kun-
nan tilaamiin ja toteuttamiin lastenkulttuuripalveluihin. Toimintakertomuksen liitteenä on 
arvio vuoden 2010 talouden toteutumasta. 
 
 
5. Alueelliset yhteistyötahot 
 
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toiminta rakentuu moniammatillisten verkosto- 
jen yhteistyölle. Taidelaitokset, kuntien eri hallintokunnat, alueen eri asteen koulutusyksi-
köt, taiteen perusopetuksen yksiköt, ammattitaiteilijat sekä kolmannen sektorin lastenkult-
tuuritoimijat sitoutuvat lastenkulttuurin edistämiseksi tehtävään työhön. Metkun verkoston 
kautta eri organisaatioiden ja toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus saadaan paikalli-
sesti ja alueellisesti laajemman kohderyhmän käyttöön. Lastenkulttuurikeskuksen internet-
sivuilta (www.lastenmetku.fi) löytyy ajankohtaista tietoa sekä Metkun omista palveluista 
että kaikesta Etelä-Karjalan alueen lastenkulttuuritoiminnasta. Sivuilta löytyvät myös alu-
een lastenkulttuuritoimijoiden yhteystiedot. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun 
tuella verkoston osaajien keskinäiset toimintamallit vakiintuvat osaksi verkoston ja toimijoi-
den itsensä perustoimintaa. Toimijoita aktivoidaan yhteistyön lisäksi myös omaehtoiseen 
lastenkulttuurin tuottamiseen ja rahoituksen hakemiseen. 
 
Merkittävimmät alueelliset yhteistyökumppanit ovat: 
 
Elokuvateatteri Bio Vuoksi 
Elokuvateatteri Nuijamies Lappeenrannassa 
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Etelä-Karjala instituutti (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) 
Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto 
Etelä-Karjalan 4H-kerho 
Etelä-Karjalan radio 
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Joutsenon kampus 
Imatra Big Band Festival ry 
Imatran Kaupunkikeskustat ry 
Imatran Konserttihovi / Konsa ry 
Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry 
Imatran teatteri 
Imatran Työväenopisto 
Irti-teatteri / Vuoksenniskan Nuorisoseura ry 
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu 
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta 
Kaakkois-Suomen Valokuvakeskus 
Kalevan Nuorten Piiri 
Kotiseutuyhdistykset 
Kuntien kasvatus- ja opetustoimet 
Kuntien nuorisotoimet ja nuorisotyö 
Kuntien päihde- ja mielenterveystyö 
Kuntien sosiaali- ja terveysvirasto, lastensuojelutyö 
Kuntien terveyspalvelut, oppilashuoltoyksikkö 
Lappeenrannan kaupunginorkesteri 
Lappeenrannan kaupunginteatteri 
Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry 
Lappeenrannan Laptuote-säätiö 
Lappeenrannan lasten ja nuorten kuvataidekoulu 
Lappeenrannan musiikkiopisto 
Maahanmuuttajien vastaanottokeskus 
Maakuntalehti Etelä-Saimaa (koululinkki-toimitus) 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Mustan ja Valkoisen Teatteriyhdistys ry 
Nuorisoseura Rajan Nuoret 
Pelastakaa Lapset ry 
Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataideyksikkö 
Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysyksikkö 
Saimaan mediakeskus 
Seurakunnat 
Sirkus Soihtu 
Taidekoulu Estradin Bändikoulu, Sirkus Tuikku ja Nuorisoteatteri 
Taipalsaaren Käsityöläiset 
Taito Etelä-Karjala 
Tanssiopisto Sonja Tammela 
Tanssistudio Jami 
Unicefin paikallisryhmät 
Vehkataipaleen näytelmäpiiri 
Vuoksen Videokerho ry 
sekä alueen yksittäiset taiteilijat, Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkuun kuuluvien 
kuntien yhteyshenkilöt, Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkoston yhteyshenkilöt sekä 
varhaiskasvatuksen, ylä- ja alakoulujen, ammattiopistojen, lukioiden ja lastensuojeluyksi-
köiden Metku-yhteyshenkilöt. 
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6. Valtakunnallinen yhteistyö 
 
Lastenkulttuurikeskus Metku toimii tiiviissä yhteistyössä opetusministeriön rahoittaman 
Taikalamppu-verkoston kanssa. Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueella toimiva 
kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku on suunniteltu Oulun Taikalamppu-keskuksen 
tekemän kulttuurikasvatussuunnitelmatyön pohjalle. Oulun välittämä tietotaito peruskoulun 
opetussuunnitelmaan liitettävästä kulttuurikasvatuksesta toteutuu Lappeenrannassa ke-
väällä 2011. Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin kulttuuriperintökasvatuksen Aika-
matka – mallia esiteltiin koordinaattori Annina Ylikosken toimesta Metkun yhteistyökump-
paneille. Aikamatka-metodi tullaan liittämään Metkun Kulttuuripolku-malliin sanataidetta ja 
historiaa yhdistävässä työpajassa Lappeenrannan 7-luokkien oppilaille. Lisäksi Barkin 
kanssa tehty yhteistyö jalkautuu Metkun maaseutukuntiin erilaisten draamakierrosten muo-
dossa. Lapin lastenkulttuuriverkoston lastenkulttuurin kehittäminen alueellisesti ja paikalli-
sesti on yhtäläinen Metkun verkoston kehitystehtävän kanssa. Lapin verkoston koordinaat-
tori on ollut merkittävä yhteistyökumppani Metkun verkoston alueellisen kehittämisen 
haasteissa. Verkostotoiminnan malleista on keskusteltu aktiivisesti ja tietotaitoa välitetty. 
  
 Metku osallistuu Taikalamppu-verkoston kokouksiin ja yhteiseen toimintaan. Metku on 
toiminut Taikalamppu-kokouksissa monikulttuurisuus-pienryhmän puheenjohtajana ja osal-
listunut Taikalampun strategiatyöhön. Alueellisten ja valtakunnallisten koulutusten ja semi-
naarien järjestämisessä on tehty yhteistyötä Taikalamppu-lastenkulttuurikeskusten kanssa. 
Metkun järjestämät koulutukset ja seminaarit sekä kiertävät esitykset ovat verkoston kautta 
tilattavissa myös muualle Suomeen. Metkun työpajojen ja projektien kuvaukset ovat Met-
kun nettisivuilta ja niitä päivitetään myös Taikalampun nettisivuille. Metkun hyväksi havai-
tut käytännöt ja toimintamallit jaetaan maakunnan lisäksi myös valtakunnallisesti. Lasten-
kulttuurikeskus Metku tuottaa vuoden 2010 aikana metodioppaan Taikalamppu-verkoston 
ja muiden lastenkulttuuritoimijoiden käyttöön. Maailma on tilkkutäkki-metodioppaan kautta 
työpajoissa syntynyt tietotaito on kaikkien "parastettavissa".  
Taikalamppu-keskusten yhteinen Sytyke-hanke tekee yhteistyötä Turun kulttuuripääkau-
punkivuoden 2011 kanssa. Metku on mukana Sytyke-toiminnassa tanssityöpajoilla ja esi-
tyksellä Travel to find yourself. Sytyke-työpajoja toteutettiin Lappeenrannan kaupungin 
pilottihankkeena vuonna 2010. Vuoden 2011 aikana työpajat mallinnetaan muihin Etelä-
Karjalan kuntiin. Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkoston Sytyke osallistuu Turun kult-
tuuripääkaupunki 2011 -tapahtumaan 14.–20.11.2011. Metku osallistui myös Lastenfesti-
vaalien tuottajaverkoston valtakunnalliseen yhteistyö- ja tiedotustoimintaan ja seminaarei-
hin. 
Lappeenrannan Metkun hallinnoima ja Suomen kulttuurirahaston rahoittama Jäljet 28˚ -
nuorisohanke osallistui valtakunnalliseen Myrsky-festivaaliin Hämeenlinnassa 6.–8.8.2010 
näytteilleasettajana ja osallistui festivaaleilla järjestettyyn kulttuuripäättäjien valtakunnalli-
seen tapaamiseen.  Metkun toiminnanjohtaja osallistui kulttuurirahaston, Nuorisotutkimus-
verkoston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuusfoorumeihin ja valtakunnalli-
seen nuorisotutkimustyöhön. 
 
 
7.  Kansainvälinen yhteistyö 
 
Metku hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössä jo olemassa olevia verkostoja. Etelä-
Karjalan kunnilla on vahvat kontaktit Venäjälle ja näitä kontakteja käytetään myös lasten-
kulttuurikeskus Metkun kulttuurivaihdossa. Imatra-Svetogorsk-kaksoiskaupunkiyhteistyöllä 
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on pitkät perinteet, kuten myös Lappeenrannan ja Viipurin naapurikaupunkiyhteistyöllä. 
Lappeenrannan ja Pietarin yhteistyötä edistetään kaupunkien yhteisellä Kulttuurisilta-
hankkeella.   Myös kuntien ystävyyskaupunkitoiminnan kautta ylläpidetään kansainvälisiä 
kontakteja. Suomi-Venäjä-seura on mukana Metkun yhteistyössä, samoin kuin Itä-Suomen 
suomalais-venäläinen koulu, jonka Lappeenrannan ja Imatran toimipisteillä on vahvat kult-
tuuriset yhteydet Pietariin ja Viipuriin. Metku tekee yhteistyötä myös Kaakkois-Suomen 
taidetoimikunnan kanssa, jolla on laajat kansainväliset suhteet, joita Metku voi hyödyntää 
toimikunnan kanssa tehtävän yhteistyön kautta.  
 
Taikalampun Sytyke- ja Turun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen kuuluu kansainvälisen 
taiteilijan vierailu Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkostossa syksyllä 2011. Sitä valmis-
tellaan parhaillaan. Metku pyrkii etsimään kansainvälisiä vieraita tapahtumiinsa, kuten 
esimerkiksi Metkat-viikon Sofie Krogin The House -esitys. Kansainvälinen yhteistyö pyrkii 
ennen kaikkea edistämään suvaitsevaisuutta sekä tutustuttamaan lapset ja nuoret eri mai-
den arkeen, elämäntapoihin ja kulttuuriin. 
 
 
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 Met-
kun toimintaan liittyen, sekä ladattavia palautelomakkeita työpajojen ohjaajille, opettajille ja 
lapsille. Lappeenrannassa kulttuuriyhdysopettajien verkostolta kootaan koordinoitu tulos-
kysely, johon päiväkotien, lastensuojelun ja koulujen yhdysopettajat voivat kirjata palautet-
ta sekä kehittämistoiveita. Saadun palautteen pohjalta kehitetään toimintakalenteria ja pe-
dagogisia palveluja. Arvioinnista vastaa lastenkulttuurikeskus Metkun verkostotyöryhmä 
yhdessä työntekijöidensä kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


