
SUOMI 100 - ETELÄ-KARJALAN LASTEN JA NUORTEN JUHLAPÄIVÄ

TORSTAI 6.4.2017 LAPPEENRANNAN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN OHJELMA

päiväkodeissa, perhepäivähoidon yksiköissä, kouluissa, lukiossa Etelä-Karjalan maakuntaliiton tuottama yhteinen ohjelma ja juhlalounas

sekä alla olevaa omaa ohjelmaa, joka on tarkoitettu toimipaikan lapsille, nuorille ja kutsuvieraille

toimipaikan nimi ja osoite ohjelma yhteyshenkilö

Peltolan  päiväkoti, 

Väinölänkatu 3 A, 53100 

Lappeenranta

klo 9.20 ULKOILMAJUHLA alkaa päiväkodin pihalla Peltolan päiväkodin 

aamuvoimistelulla 1900-luvun alusta, klo 9.30 Etelä-Karjalan maakuntaliiton kaikille 

yhteinen juhla pihalla, jonka jälkeen pihajuhla jatkuu toiminnallisissa karkeloissa 

perinneleikkeineen. Pihalla tehdään toivomuspuu vanhaan vaahteraan , johon 

jokainen lapsi kuvittaa oman viirinsä toivomuksinneen,  päiväkodin saliin tehdään 

toiminnallinen  historia-aiheinen näyttely museoleluista, jolla saa leikkiä, päivän 

sisällöstä laitetaan video youtubeen

Merja Könönen, johtaja,                                                  

puh. 040 529 2504 

merja.kononen@lappeenranta.fi,                                         

Eija Auvinen, lastenhoitaja,                                                            

puh. 040 130 9103 

eija.auvinen@lappeenranta.fi

Ylämaan koulu, Aapistie 1, 

54410 Ylämaa

klo 9.30  Suomi100 –juhla , Etelä-Karjalan maakuntaliiton tuottaman ohjelman 

jälkeen 1.-2. lk tanhut, 3.-4. suomalaista kuvataidetta + lauluesitys, Hämäläisten laulu, 

5.-6. lk Suomi-tarinat + musiikkiesitys, oppilaiden soittoesitys, Savolaisten laulu, puhe, 

Maamme-laulu                                                                                                                           

klo 18.00 YHDESSÄ Suomi 100-iltajuhla huoltajille ja kylän väelle, 18.00 kakkukahvi, 

18.30 Karjalaisten laulu, 1.-2. lk tanhut, 3.-4. suomalaista kuvataidetta + lauluesitys, 

Hämäläisten laulu, 5.-6. lk Suomi-tarinat + musiikkiesitys, oppilaiden soittoesitys, 

Savolaisten laulu, puhe, Maamme-laulu

Liisa Tirkkonen, rehtori                                

puh.  +358(0)40-5508844 

liisa.tirkkonen@lappeenranta.fi

Korkea-ahon koulu Taidenäyttely 100 vuotiaan Suomen taiteesta: Luontovalokuvia,  presidentit Jouni Penttilä, rehtori

Korkea-ahontie 737 Näytelmä –kouluelämää Suomessa ennen ja nyt p. 0400 157563

54300 Lappeenranta Liikuntaa 1900-luvun alusta nykypäivään, videokooste jouni.penttila@lappeenranta.fi

Maamme laulu

Runebergin runoja

Skinnarilan koulu Perinneleikkejä ja lauluja, kansantanssia Hanna Laukkanen, rehtori

Ostosraitti 3, 53850 

Lappeenranta

 Kuinka ennen käytiin koulua (vanhan ajan koulutavaroita esillä, isovanhempien ajan 

koulunkäyntiin tutustuminen)

p. 040 5147625 

hanna.laukkanen@lappeenranta.fi

mailto:jouni.penttila@lappeenranta.fi


Sammonlahden koulu, 

Saunakivenkatu 12, 53850 

Lappeenranta

klo 9.30 kokoontuminen Sammonlahden liikuntahalliin, avaussanat, Etelä-Karjalan 

liiton teettämä video itsenäisyyden ajan historiasta, Karjalaisten laulu (Osmo´s 

Cosmosin versio) yhteislauluna, onnentoivotus 100 vuotiaalle Suomelle, juhla 

päätössanat

Juha Hämäläinen, apulaisrehtori,                                                                             

puh. 040 848 1272 

juha.hamalainen@lappeenranta.fi

Lauritsalan päiväkoti, 

Tietokatu 2, 53300 

Lappeenranta

Juhlitaan päiväkodin salissa, pukukoodi juhlaan on sinivalkoinen pukeutuminen, Etelä-

Karjalan maakuntaliiton tuottama viedeo, Karjalaisten laulu, Onnentoivotus 100-

vuotiaalle, lauletaan yhdessä Paljon onnea vaan, juhla jatkuu päiväkodin yhteisellä 

musiikkihetkellä, jossa lauletaan perinnelauluja (Saunavihdat, Lintu lensi oksalla, 

Vaarilla on saari, Suutarinemännän kehtolaulu, Sinisiä punaisia ruusunkukkia, Pieni 

tytöntylleröinen, Prinsessa ruusunen), juhlaan kutsutaan mukaan päiväkodin vaarit.

Pasi Hänninen, varajohtaja,                                                               

puh. 040 652 8084, 

pasi.hanninen@lappeenranta.fi

Voisalmen päiväkoti, 

Niittyvillantie 2, 53920 

Lappeenranta

Yhteisen maakuntaliiton tuottaman ohjelman jälkeen päivää jatketaan vanhojen 

perinneleikkien merkeissä. Esiopetusryhmä osallistuu mahdollisesti Voisalmen koulun 

yhteiseen ohjelmaan.

Jenni Nutikka, vs. johtaja,                                               

puh 040 620 3115 

jenni.nutikka@lappeenranta.fi

Hovinpellon päiväkoti, 

Isopällinkatu 2, 53300 

Lappeenranta

6.4. juhlitaan Etelä-Karjalan maakuntaliiton tuottaman kaikille yhteisen ohjelman 

mukaisesti. Juhla jakaantuu usemmalle päivälle, muiden päivien ohjelmassa 

eskarilaisten kanssa esitetään yhdessä suunniteltu Suomi 100-vuotta 

musikaalinäytelmä päiväkodin muille ryhmille sekä vanhemmille ja isovanhemmille 

oma esitys.

Riikka Hämäläinen, lastentarhanopettaja,                                        

riikka.hamalainen@lappeenranta.fi



TORSTAI 6.4.2017 LAPPEENRANNAN KIRJASTOJEN JUHLAT KOTONA HOIDOSSA OLEVILLE LAPSILLE 

Kirjaston nimi ja osoite kirjastojen tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia                                                                                

kaikkien kirjastojen osalta yhteyshenkilönä on Päivi Oikkonen, palvelujohtaja, puh. 

040 826 7558, paivi.oikkonen@lappeenranta.fi

yhteyshenkilö

Joutsenon kirjasto, 

Keskuskatu 2

klo 9.30-11.00  Teatteri Karelus esittää nukkesadun Sammakko tahtoo lentää klo 9.30 

sekä 10.15, Suomi 100-ilmapalloja ja julisteita, tarjolla karkkia ja mehua                                                                                                                                                                                                                        

klo 17.30-17.45 musiikkiopiston oppilaisen harmonikkatuokio Minä soitan 

harmonikkaa

Anneli Smal, kirjastovirkailija, 

anneli.smal@lappeenranta.fi sekä Jari 

Lilja, kirjastonhoitaja, 

jari.lilja@lappeenranta.fi,                                                          

puh. 05 616 0381

Lauritsalan kirjasto, 

Hallituskatu 22

klo 9.30-10.15 Pilvi Valtosen lorutuokio Yhdessä ystävinä sekä musiikkiopiston 

oppilaiden harmonikkatuokio Minä soitan harmonikkaa , Taide ulkoilee-haaste, Suomi 

100-ilmapalloja ja julisteita, tarjolla karkkia ja mehua

Anni Malinen, kirjastovirkailija,                                                      

puh. 05 616 4771, 

anni.malinen@lappeenranta.fi

Pääkirjasto, Tarinasali                                 

Valtakatu 47

klo 9.30-11.00 Nukketeatteriesitys Vattumato Topeliuksen sadun mukaan, kirjaston 

nukketeatteriryhmä, esitys on Satukapsäkki kieroonn-hankkeen aloitus, Suomi 100-

ilmapalloja ja julisteita, tarjolla mehua ja karkkia

Päivi Oikkonen, palvelujohtaja,                                  

puh. 040 826 7558, 

paivi.oikkonen@lappeenranta.fi

Pulpin kirjasto, 

Ahvenlammentie 3

klo 9.30-10.00, satutuokio, Suomi 100-ilmapalloja ja julisteita,tarjolla mehua ja 

karkkia

Eveliina Tolonen,kirjastovirkailija           

puh. 05 616 0732, 

eveliina.tolonen@lappeenranta.fi


