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Päiväkodit 

 

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus/Päijät-Hämeen työryhmä: 

Seikkailu Tanssilandiassa 
 

Tanssilandiassa tanssimyyrät ovat tehneet tihutöitään ja sekoittaneet koloja kaivaessaan tanssikengät 

yhdeksi keoksi. Tanssilandian asukkaat eivät voi tanssia ennen kuin tanssikengät ovat löytäneet parinsa. 

Työpajassa lapset pääsevät ratkomaan mitkä tossut ja kengät kuuluvat millekin tanssilajille ja miltä eri 

tanssityylien musiikki kuulostaa. Lisäksi opetellaan tanssilajille ominaisia tanssiliikkeitä, joista yhdessä 

lasten kanssa muodostetaan pieni tanssi kullekin tyylille. Työpajan ohjaa Kati Taitonen.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit  

Kesto: 45 min. 

Esitystila: liikuntasali, lisäksi tarvitaan cd-soitin 

Ryhmäkoko: max. 20 

 

Vierailukohteet: 

Asikkala, 2 vierailukokonaisuutta 

Hollola, 3 vierailukokonaisuutta 

Hämeenkoski, 1 vierailukokonaisuus 

Kärkölä, 2 vierailukokonaisuutta 

Nastola, 3 vierailukokonaisuutta 

Padasjoki, 2 vierailukokonaisuutta 

Sysmä, 1 vierailukokonaisuus 

Lahti, 2 vierailukokonaisuutta 

Heinola, 3 vierailukokonaisuutta 

Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Kamut: 

Ystäväleikit – lasten ja ikäihmisten yhteistä musiikkileikkitoimintaa 

 

Ystäväleikeissä lapset ja ikäihmiset kohtaavat musiikin viitoittamalla polulla. Kuunnellaan, 

katsellaan, pelataan ja leikitään piirissä ja pareittain kantele-harmonikkaduon säestyksellä. 

Ohjelmisto koostuu lastenlauluista ja kansanmusiikista. Eri sukupolvien mukanaolo tuo leikkiin 

uusia tasoja ja leikki saa syvemmän merkityksen. Ikäihmiset iloitsevat lasten läsnäolosta ja lasten 

liikkumisen ilo ja riemu innostavat ikäihmisiä liikkumaan. Ohjaajina Anu Alviola, Juha Saarinen, 

Satu Lång ja Sari Sakki. Työpajan ohjaajat organisoivat vierailut ikäihmisryhmien kanssa.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit  

Kesto: 40 min.  

Esitystila: osallistujien on mahduttava liikkumaan piirissä 

Ryhmäkoko: 10-50 

 

Vierailukohteet: 

Hollola, 1 vierailukokonaisuus 

Nastola, 1 vierailukokonaisuus 

Lahti, 2 vierailukokonaisuutta 

Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Päiväkodit ja alakoulut 
 

Amandine Doat & Tomas Takolander:  

Schniis & Naan  

 

Naanin maailmassa kaikki soi ja arkisetkin askareet antavat syyn musisointiin. Hänen käsissään jopa 

lattiaharjasta tulee hetkessä soitin. Mitä tapahtuu kun Naanin maailmaan ilmestyy yhtäkkiä uusi tulokas 

Schniis? Teos julistaa sanattoman vuorovaikutuksen keinoin ennakkoluulottomuuden sekä uuden 

kohtaamisen ilosanomaa. Lapsille suunnattu tanssi- ja musiikkiesitys sai ensi-iltansa Millaun Theâtre de la 

Maison du Peuplessa Ranskassa joulukuussa 2011. Suomessa esitystä on aikaisemmin nähty Helsingin 

Musiikkitalossa, kulttuurikeskus Stoa:ssa sekä Lahden Lasten Talvikarnevaaleilla vuosina 2013 ja 2014.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut (3-12 vuotiaat) 

Kesto: 35 min.  

Esitystila: 4,5 x 6 m 

Ryhmäkoko: 20-500 

 

Vierailukohteet:  

Asikkala, 2 vierailukokonaisuutta 
Hollola, 2 vierailukokonaisuutta 
Hämeenkoski, 1 vierailukokonaisuus 
Kärkölä, 1 vierailukokonaisuus 
Nastola, 2 vierailukokonaisuutta 
Padasjoki, 1 vierailukokonaisuus 
Sysmä, 1 vierailukokonaisuus 
Lahti, 4 vierailukokonaisuutta 
Heinola, 3 vierailukokonaisuutta 
Orimattila, 3 vierailukokonaisuutta 
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Miikka Kallio Band & Kettu Productions: 

Sikinsokinpianisti 3.0 

 

Sikinsokinpianisti on jälleen aiheuttanut tunnettujen hittien sanojen sekoittumisen tunnettujen 

lastenlaulujen sanoihin. Sanat, kielet ja musiikkityylit ovat menneet sekaisin lauluissa. Hauskojen teatteri-, 

musiikki-, ja tanssitehtävien kautta löydetään perille ja Sikinsokinpianisti pääsee mm. esittämään soolon 

pianon alta, tehdään oma laulun yleisön kanssa ja mietitään, miltä pop-musiikki kuulostaa sadan vuoden 

päästä. Esitys käsittelee musiikin monimuotoisuutta ja joustavuutta, yhteisöllisyyttä ja oivalluksia. 

Musiikkia ja osallistavaa näytelmää yhdistävä esitys soveltuu toteutuksesta riippuen monen ikäisille. 

Sikinsokinpianistin esiintyjät ovat Miikka Kallio ja Mikko Matias Peltoniemi.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut   

Kesto: 40 min. 

Esitystila: liikuntasali, auditorio tai luokkahuone 

Ryhmäkoko: 10-400 

 

Vierailukohteet: 

Asikkala, 1 vierailukokonaisuus 

Hollola, 1 vierailukokonaisuus 

Kärkölä, 1 vierailukokonaisuus 

Nastola, 1 vierailukokonaisuus 

Padasjoki, 1 vierailukokonaisuus 

Lahti, 3 vierailukokonaisuutta 

Heinola, 1 vierailukokonaisuus 

Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Mojo-Tuotanto: 

Fa-Tamm!!! - Sadun äänet ja Fa-Tamm!!! – kauhusatujen kamalimmat äänet 

 

Reaaliajassa esitettävällä äänisatutunnilla luodaan tarinaan tukeutuen erilaisia tunnelmia ja 

maisemia äänitehosteiden ja musiikin avulla. Näyttelijä ja ohjaaja Väinö Weckström toimii 

satusetänä, jota äänivelho Ilmari Myllynen säestää jännittävillä sähkösoittimilla. Satutunti sisältää 

kolme klassikkosatua ja musiikkia. Esityksen jälkeen lapset pääsevät itse tutustumaan 

äänitehosteisiin. Vaihtoehtoisesti työpaja voidaan toteuttaa Fa-Tamm!!! – kauhusatujen 

kamalimmat äänet –työpajana, jossa Grimmin veljesten pelottavimpia satuja värittävät 

karmaisevat äänitehosteet, musiikki ja valot. Kauhusatujen kamalimmat äänet sopii n. 10-

vuotiaille ja sitä vanhemmille.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut  

Kesto: n. 45 min. 

Esitystila: pieni sali tai luokka, josta löytyy sähköpistoke ja n. 2x2 m tilaa esiintyjille 

Ryhmäkoko: 2-400  

 

Vierailukohteet: 

Hollola, 2 vierailukokonaisuutta 

Nastola, 2 vierailukokonaisuutta 

Lahti, 5 vierailukokonaisuutta 

Heinola, 1 vierailukokonaisuus 
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Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri: 

Varjoteatteripaja 

 

Hämeen kuninkaallisen nukketeatterin varjoteatterityöpajassa tutustutaan valon ja varjon 

ihmeelliseen maailmaan. Pienryhmissä toteutetaan näytelmiä tuttujen satujen pohjalta. 

Osallistujat leikkaavat tekevät oman silhuettikuvan. Lisäksi piirretään näytelmään tarvittavat 

lavastuskuvat. Varjoteatterityöpaja (2-4 oppituntia) on räätälöitävissä tilaajan tarpeen mukaan. 

Työpajan ohjaa nukketeatteri-ilmaisun ohjaaja Hannu Räisä. 

 

Kohderyhmä: Päiväkodit, alakoulut, ikäryhmä 3-12 v.  

Kesto: 1,5 h -3 h 

Esitystila: luokkahuone tai liikuntasali, mielellään hämärä tila 

Ryhmäkoko: 10-30 

 

Vierailukohteet:  

Asikkala, 1 vierailukokonaisuus 

Hollola, 1 vierailukokonaisuus 

Nastola, 1 vierailukokonaisuus 

Heinola, 1 vierailukokonaisuus 

Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Alakoulut 

 

Sari Kanala: 

Tarinarasia 

 

Lastenkirjailija ja opettaja Sari Kanalan Tarinarasia-työpajassa lapset valmistavat tulitikkurasiasta 

ystävälle lahjoitettavan Tarinarasian. Ensimmäisellä oppitunnilla lapset kirjoittavat tarinan, runon 

tai sadun. Toisella oppitunnilla kirjoitetaan tarina, satu tai runo puhtaaksi pienelle paperille, joka 

taitellaan tulitikkurasiaan. Rasiat koristellaan kauniiksi. Työpaja voidaan toteuttaa eri teemoin. 

 

Kohderyhmä: alakoulut 

Kesto: 2 oppituntia ( 90 min.) 

Esitystila: luokkahuone 

Ryhmäkoko: 10-30 

 

Vierailukohteet: 

Asikkala, 1 vierailukokonaisuus  

Hämeenkoski, 1 vierailukokonaisuus  

Kärkölä, 1 vierailukokonaisuus 

Sysmä, 1 vierailukokonaisuus 

Lahti, 4 vierailukokonaisuutta 

Heinola, 2 vierailukokonaisuutta 

Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen Päijät-Hämeen työryhmän & Sanakuva Kollektiivi: 

Tanssitaan roskaruno! 

 

Tanssitaan roskaruno! on tanssi- ja runotyöpaja 3.-6. luokkalaisille. Työpajassa rakennetaan 

runoja maasta löytyneiden lappujen ja roskien kirjaimista ja sanoista, sekä katsotaan ja kokeillaan 

yhdessä, miten ne muokkautuvat liikkeiksi ja sitä kautta tanssiksi. Opettaja ja oppilaat voivat 

kerätä ja keksiä sanoja ja sanan osia äidinkielentunneilla jo ennen työpajaa. Työpajassa käsitellään 

runoutta uudella ja liikkuvalla tavalla. Roskaruno-konsepti on kirjailija Heikki Sauren luoma tapa 

toteuttaa luovaa runonmuodostusta ilman suorituspaineita. Se yhdistettynä luovan liikkeen 

tuottamiseen ja runojen tanssillisuuden kokemiseen antaa oppilaille uuden tavan tulkita sanoja, 

lauseita ja runoutta. Tanssi ja runous yhdistyvät hauskalla tavalla.  

 

Kohderyhmä: alakoulut 

Kesto: 45 min. 

Esitystila: liikuntasali 

Ryhmäkoko: max. 30 

 

Vierailukohteet: 

Hollola, 1 vierailukokonaisuus 

Lahti, 3 vierailukokonaisuutta 

Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Alakoulut ja yläkoulut 
 

Radek  Karkulowski: 

Oma juttu, paras juttu!  

 

Työpajassa oppilaat toteuttavat lyhyen omaelämäkerrallisen sarjakuvan kuvittaja Radek 

Karkulowskin ohjauksessa. Pajassa opitaan sarjakuvapiirtämiseen liittyvät perustaidot ja tehdään 

lyhyitä harjoituksia esim. tunteiden piirtämiseen ja ihmisen kuvaamiseen liittyen. Tavoitteena on 

antaa oppilaille innostusta ja onnistumisen kokemuksia sekä eväitä myös myöhempään 

omaehtoiseen sarjakuvien tekoon. 

 

Kohderyhmä: alakoulut, yläkoulut 

Kesto: 3 x 1,5 h 

Esitystila: luokkahuone 

Ryhmäkoko: 5-25 

 

Vierailukohteet: 
Asikkala, 1 vierailukokonaisuus 
Hollola, 1 vierailukokonaisuus 
Hämeenkoski, 1 vierailukokonaisuus 
Kärkölä, 1 vierailukokonaisuus 
Nastola, 1 vierailukokonaisuus 
Padasjoki, 1 vierailukokonaisuus 
Sysmä, 1 vierailukokonaisuus 
Lahti, 1 vierailukokonaisuus 
Heinola, 1 vierailukokonaisuus 
Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Väinö Weckström, Mojo-tuotanto: 

Näyttämöllä – sukellus teatterin maailmaan  

 

Väinö Weckströmin vetämässä työpajassa tutustutaan teatterin tekemiseen. Pajassa kokeillaan 

teatteriharjoitteita, kuten alkulämmittelyä, itseilmaisuun rohkaisevia leikkejä ja luodaan 

leikkimielisiä hahmoja. Työpajan tarkoitus on kehittää oppilaiden itseilmaisua ja 

ryhmädynamiikkaa. 

 

Kohderyhmä: alakoulut, yläkoulut 

Kesto: n. 1h 30 min 

Esitystila: liikuntasali 

Ryhmäkoko: 5-35 

 

Vierailukohteet: 
Asikkala, 1 vierailukokonaisuus 
Hollola, 1 vierailukokonaisuus 
Lahti, 1 vierailukokonaisuus 
Heinola, 1 vierailukokonaisuus 
Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Täpäräteatteri: 

Improvisoitu musiikkidraama 

 

Täpäräteatterin improvisoitu musiikkidraama pureutuu koululaisia lähellä oleviin aiheisiin. 

Teemoja voivat olla esimerkiksi perhe-elämä, koulukiusaaminen, syrjintä, oppimisvaikeudet, 

ulkonäköasiat ja päihteet. Esityksen jälkeen oppilaita ohjataan keskustelemaan esityksestä 

nousseista aiheista pienryhmissä. Havaintojen vahvistamiseksi toteutetaan myös matalan 

kynnyksen osallistavia harjoitteita. Alakouluryhmistä esitys soveltuu 5-6 -luokkalaisille.  

 
Kohderyhmä: alakoulut, yläkoulut 

Kesto: 1 h 

Esitystila: luokkahuone 

Ryhmäkoko: 10-40 

Vierailukohteet: 
Lahti, 2 vierailukokonaisuutta 
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Kaikki ikäryhmät 

 

Etnosaari: 

Tarinoita Afrikasta 

 

Tarinoita Afrikasta- työpajassa tutustutaan tansanialaiseen kulttuuriin kertomusten, valokuvien, 

videoiden sekä leikin ja laulujen avulla. Oppilaat pääsevät myös kokeilemaan afrikkalaisten 

djembe-rumpujen soittoa. Vierailun pohjalta koulussa voidaan keskustella kulttuurieroista, 

tavoista ja arvoista, ja siten työpaja soveltuu osaksi koulujen suvaitsevaisuuskasvatusta. 

Oppituntien sisältö painottuu eri tavoin vuosiluokan mukaan ja ne suunnitellaan kullekin 

ikäryhmälle sopiviksi. Työpajan toteutuksesta vastaa tansanialaissyntyisen Johnson Mlugen 

perustama yritys Etnosaari. 

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut 

Kesto: 45 min. x 2 

Esitystila: luokkahuone tai sali osallistujamäärästä riippuen  

Ryhmäkoko: max. 40 

 
Vierailukohteet:  
Lahti, 4 vierailukokonaisuutta 
Hollola, 1 vierailukokonaisuutta 
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Elisa Lientola: 

Päin seinää 

 

Taidekasvatuksellisessa galleriayöpajassa kierretään aluksi kaikki Uuden Kipinän neljä näyttelyä. 

Varsinaisena kohteena on Kulma-tilan näyttely Muutosvastarinnasta. Galleriatyöpajassa taiteilija 

Elisa Lientola esittelee itse taidenäyttelyään avaten teosten taustaa ja teemoja.  Näyttely koostuu 

suurehkoista orgaanisista teräsveistoksista. Teosten teemana on herkkyys ja muutosten 

kohtaaminen. Lasten kanssa pohditaan teosten esiin nostamia ajatuksia ja tuntemuksia. Lapset 

kehittelevät itse tarinan, jossa keskustelussa esiin tulleet tunteet tai tapahtumat ovat osana. Tarina 

kuvitetaan rakentamalla tarinalle kolmiulotteinen pienoisnäyttämö. Keskusteluteemat ja 

käytettävät materiaalit vaihtelevat lasten iän mukaan.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut 

Kesto: 2-3 x 45 min. 

Esitystila: galleria 

Ryhmäkoko: max. 25 

 

Vierailukohteet:  

Lahti, 5 vierailukokonaisuutta 
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Tuubakimalainen: 

Tuubakimalainen  

 

Tuubakimalainen on esiintyjien ja yleisön luontevaan vuorovaikutukseen pohjautuva konsertti, 

jossa tutustutaan vaskipuhaltimien maailmaan. Nuorempien konserteissa saa muun muassa 

laulaa, nauraa ja soittaa torvea. Konsertin aikana esitellään useita soittimia ja kerrotaan miten 

niitä soitetaan. Rohkeimmille kuulijoille on tarjolla useita mahdollisuuksia vierailla lavalla. 

Vanhempien oppilaiden konserteissa etsitään erilaisia tunnetiloja musiikin keinoin ja pääpaino 

siirtyy klassiseen musiikkiin kevyen musiikin otteella. Tuubakimalaisessa esiintyvät Harri Lidsle ja 

Miikka Kallio. Esiintyjät tuovat tarvittaessa mukanaan pianon.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut 

Kesto: 30-45 min. tilaisuuden mukaan 

Esitystila: ei erityisvaatimuksia 

Ryhmäkoko: kaikki sopii 

 

Vierailukohteet: 

Hollola, 1 vierailukokonaisuus 

Lahti, 6 vierailukokonaisuutta 

Heinola, 2 vierailukokonaisuutta 

Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 
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Lahti Brass Quintet: 

Vaskisoittimet tutuiksi! 

 

Konsertissa tutustaan ammattimuusikoiden johdolla vaskipuhaltimiin: trumpettiin, käyrätorveen, 

pasuunaan, baritoniin ja tuubaan. Konsertti koostuu tutuista kappaleista, joiden lomassa kerrotaan 

vaskipuhallinten synnystä ja kehityksestä sekä harrastuksen aloittamisesta. Esiintyjinä ovat  

Juha Salmela, Heikki Keski-Saari, Antti Autio, Tomi Nietula ja Seppo Pohjoisaho. 

 

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut 

Kesto: 45 min. 

Esitystila:  sali tai vastaava 

Ryhmäkoko: 10-300 

 

Vierailukohteet: 

Sysmä, 1 vierailukokonaisuus 
Lahti, 3 vierailukokonaisuutta 
Heinola, 1 vierailukokonaisuutta 
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Cirque des Puces: 

Maïva 

 

Cirque des Pucesin marraskuussa 2013 ensi-iltansa saanut Maïva yhdistää musiikkia, tanssia, akrobatiaa, 

jonglöörausta ja klovneriaa sanattomaksi näytelmäksi, joka koskettaa, naurattaa ja saattaa välillä hieman 

pelottaakin. ... Runollinen tarina yksinäisestä tytöstä, joka joutuu kohtaamaan pelkonsa, jättää tilaa omalle 

tulkinnalle. Teos käsittelee yksinäisyyttä, epävarmuutta, vuorovaikutusta ja oman äänen löytämistä 

ystävyyden kautta. Syvällisten pohdintojen sekaan mahtuu myös riemastuttavia oivalluksia ja 

lämminhenkistä huumoria.  

 

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut 

Kesto: 45 min. 

Esitystila: 5 x 8 m 

Ryhmäkoko: 20-500 

 

Vierailukohteet:  
Asikkala, 1 vierailukokonaisuus 
Hollola, 1 vierailukokonaisuus 
Hämeenkoski, 1 vierailukokonaisuus 
Kärkölä, 1 vierailukokonaisuus 
Nastola, 1 vierailukokonaisuus 
Padasjoki, 1 vierailukokonaisuus 
Sysmä, 1 vierailukokonaisuus 
Lahti, 1 vierailukokonaisuus 
Heinola, 1 vierailukokonaisuus 
Orimattila, 1 vierailukokonaisuus 

 

 


