
 OPETTAJAN OPAS 



 
Hyvät lapsiryhmien kanssa työtä tekevät henkilöt ja organisaatiot! 
 
Lasten kulttuuriviikkoja vietetään Kotkassa jo 41. kerran. Tämän vuoden Lasten 
kulttuuriviikkojen teemana on luonto ja ympäristö. Pienentämällä osallistujamääriä 
pyrimme turvaamaan kaikille mukavan ja toimivan tapahtumakokonaisuuden.  
 
Lasten kulttuuriviikkojen käytänteet pysyvät edellisvuosien kaltaisina. Koulujen, 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt voivat tehdä varauksia oppaassa 
esitettyyn ohjelmaan.  Varaukset tehdään alustavina ilmoittautumislomakkeen 
kautta. Pyrimme siihen, että jokainen varaaja saa ainakin yhden toivomansa 
ohjelmasisällön. Mikäli toivomanne ohjelmasisältö on jo täynnä, ehdotamme teille 
toista työpajaa tai esitystä. Näin pyrimme takaamaan tasa-arvoisen kohtelun 
varaajien kesken. Huomioittehan kuitenkin, että ohjelmasisältöjen määrä on 
rajallinen. 
 
Ohjelmasisällöt ovat yksiköille maksuttomia. Maksuttomuus edellyttää 
osallistujamäärien tilastointia ja niiden toimittamista Kotkan 
lastenkulttuurikeskukselle viikon sisällä ohjelman toteutumisesta. 
Tilastointilomakkeen löydätte tästä linkistä:  
https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/970/lomake.html  

  
Alustavat varaukset 
Varauksia voi tehdä 10.‒20.1.2023 välisenä aikana tästä linkistä:  
https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/969/lomakkeet.html  
Sähköisen linkin löydät osoitteesta www.lastenkulttuuriviikot.fi - Kotka 
 
Varattaessa ilmoitettava seuraavat asiat: 
- koulu- esiopetus- tai varhaiskasvatusyksikkö sekä luokka/luokat/ryhmä/ryhmät 

(ryhmissä mainitse lasten ikäjakauma)  
- esiintymispaikan osoite 
- yhteyshenkilö (nimi, puhelinnumero ja sähköposti) 
- arvio osallistujamäärästä (lapset ja aikuiset erikseen) 
- kaksi ohjelmatoivettanne (1. vaihtoehto ja 2. vaihtoehto. Pyrimme toteuttamaan 

ainakin yhden toivomanne sisällön) 
- työpajojen tai esitysten määrä, toivottu ohjelman toteutuspäivämäärä (osassa on 

useampi vaihtoehto) ja kellonaika/-ajat 
 

Lastenkulttuurikeskus vahvistaa alustavan varauksen tehneille ohjelmasisällön ja 
toimittaa sisällöntuottajien yhteystiedot sähköpostilla 27.1.2023 mennessä. Koulujen 
ja varhaiskasvatuksen yhteyshenkilöt ottavat tämän jälkeen suoraan yhteyttä 
ohjelman tuottajiin ja sopivat tarkemmista aikatauluista ja käytännön järjestelyistä 
3.2.2023 mennessä. Ohjelma verkossa www.lastenkulttuuriviikot.fi  
 

Toivotamme kaikille oikein mukavia Lasten kulttuuriviikkoja! 
Lisätiedot: 
Jenni Kuustie     
jenni.kuustie@kotka.fi 

puh. 040 587 3416  Muutokset mahdollisia! 

https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/970/lomake.html
https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/969/lomakkeet.html
http://www.lastenkulttuuriviikot.fi/
http://www.lastenkulttuuriviikot.fi/
mailto:jenni.kuustie@kotka.fi


 

VARHAISKASVATUS  
 

 

 
HEPOKÖNKÄÄN HÖPPÄNÄN 

laululeikkikonsertti 
 

 

Laululeikkikonsertissa kuullaan Hepokönkään Höppänän itse tekemiä 
hauskoja lauluja. Laulut ovat kaikki jollain tapaa luontoaiheisia. On lauluja 
jääpuikoista, marjoista, sienistä ja eläimistä. Välillä ihmetellään käpyjä ja 
kukahan niitä on mahdollisesti käynyt syömässä? Sitten viedään roskat 
pois metsästä ja ihmetellään mistä on keijun kengät tehty? Muodostetaan 
oma torviorkesteri ja paljon muuta! 
 

 
 
Kesto: 45 minuuttia  
Kohderyhmä: 3–5-vuotiaat 
Tilattavissa: 7.2. klo 9 sekä 14.2. klo 9 ja klo 14  
Tarpeet/huomiot: Verkkovirta, mukana pieni tv ja äänentoisto  

 

© Leena Aronen 



 

VARHAISKASVATUS  
 

 
 
 

HEPOKÖNKÄÄN HÖPPÄNÄN 
metsäseikkailu  

 

Metsäretkellä tutustutaan päiväkodin lähimetsään Hepokönkään 
Höppänän johdolla. Sieltä saattaa löytyä vaikka mitä: Eläinten jälkiä ja 
hyvällä tuurilla jopa eläimiä, lintuja, erilaisia puita ja pensaita, välillä 
leikitään yhdessä vaikkapa Jääpuikkolaululeikki ja tehdä lumienkeleitä. 
Hepokönkään Höppänän metsäretkellä opitaan kunnioittamaan luontoa 
ja metsän asukkeja. 
 
Kesto n. 45 minuuttia 
Kohderyhmä: 3–5-vuotiaat 
Tilattavissa: 21.2. klo 9/10 ja klo 13/14.  
Osallistujamäärä: 1 ryhmä / seikkailu 
Tarpeet/huomiot: Lähimetsän tulisi olla ripeän (n. 5min) siirtymisen 
päässä. 



 

VARHAISKASVATUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TALVEN TAIKAA NALLE NAAVATASSU 
nukketeatteriesitys 

 
Hirsimetsän hiljaisuus saa ketun kaipaamaan ystäviään. Moni heistä on 
vaipunut horrokseen tai nukkuu talviunta. Ystävän kanssa yhdessä, olisi 
mukava seurata talven taittumista kevääksi.  Voitko herätä jo talviunilta, 
Nalle Naavatassu? Yleisö saa osallistua esitykseen keskustellen ja pienin 
tehtävin. Tarinat sijoittuvat kotimetsään, jossa tapahtuu tavallisia ja aika 
epätavallisiakin asioita, jotka tempaavat katsojat mukaansa.   
Taustalla kuuluvat luonnon äänet luovat oikean metsän tunnelmaa. 
Nuket sekä lavasteet on pääasiassa valmistettu kierrätysmateriaaleista. 
 
Kesto: n. 30 minuuttia 
Kohderyhmät: 3–5-vuotiaat 
Tilattavissa: 8.2. 1‒3 esitystä 
Osallistujamäärä: max. 50 henkilöä 
Tarpeet/huomiot: Esitystilan leveys 1,5m – 2,5m, syvyys 2m ja tavallinen 
huone korkeus. Verkkovirta valoihin. Teatterin kasaaminen, esitys ja 
purku kestävät yhteensä n. 2 tuntia 



 

VARHAISKASVATUS & ESIOPETUS  
 

 
 

MATKUSTAN YMPÄRI MAAILMAA 
-musiikkituokio 

 
”Matkustan ympäri maailmaa, laukussa leipää ja piimää vaan!” Tämä 
vanha tuttu lastenlaulu vie yleisön matkalle muusikoiden kanssa. Kaikista 
maista, joissa konsertissa vieraillaan, opitaan tervehdys, uusi laulu ja 
löydetään joku jännittävä soitin. Tere! Bonjour! Jambo! Lähde mukaan 
matkalle! Konsertti soveltuu erityisen hyvin erilaisten kielisuihkujen ja 
kielikylpyjen yhteyteen, konsertissa kuulee lauluja eri kielillä ja eri kielistä 
myös opetellaan joitain sanoja konsertin aikana. 
 
Kesto: 35–45min 
Kohderyhmä: 3–6-vuotiaille  
Tilattavissa: 17.2. 1‒3 esitystä/päivä. Esitykset noin klo 8:30, 10:15 ja 
13/14 
Osallistujamäärä: max. 80 henkilöä 
Tarpeet/huomiot: Verkkovirta 



 

VARHAISKASVATUS & ESIOPETUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAISTERI MOLTON 
lastenlaulukonsertti 

 
Tule mukaan laulamaan ja tanssimaan tv:stä tutun Maisteri Molton kanssa. 
Molton hahmossa nähdään musiikkipedagogi, musiikin maisteri Isa-Eerika 
Lehto. Konserttiin on yhdistettävissä Lehdon ohjaama, soitetaan ja lauletaan 
yhdessä työpaja, jossa käytetään esityspaikan rytmisoittimia ja ohjaajan 
tuomia kierrätyssoittimia tai liikutaan, lauletaan ja rytmitellään työpaja, jossa 
rytmitellään ja lauletaan kaikulaululla. Työpajoissa ei nähdä Maisteri Moltoa.  

 
Kesto: Konsertin sekä työpajojen kesto n. 30 minuuttia/ohjelmasisältö 
Kohderyhmä: esiopetus 
Tilattavissa: 9.2. klo 9 ja klo 13. Konsertti + 1–2 työpajaa/yksikkö. 
Konsertin sekä työpajan voi tilata myös erikseen. 
Osallistujamäärä: Soitetaan ja lauletaan työpaja max. 15 lasta.   
Liikutaan, lauletaan ja rytmitellään työpaja max. 30 lasta 
Tarpeet/huomiot: Verkkovirta 
 



 
ESIOPETUS & ALAKOULUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AAVA, VEDEN KIERTOKULKU  
-konsertti 

 
 
Konsertissa käsitellään veden kiertokulkua, veteen liittyviä ongelma sekä 
tietysti veden/jään/lumen äärellä elävien kansojen musiikkia! Yleisö pääsee 
soittamaan soittimia mm. Tiibetistä, Afrikan eri maista sekä Suomesta. 

 
Alakouluihin konsertti voidaan tilata yhdessä meriaiheisten, mun biisi        
-työpajojen kanssa. Lisää työpajoista seuraavalla sivulla. 
 
 
Kesto: 45 min 
Kohderyhmät: 6–12-vuotiaat (konsertti muokataan ikäryhmän mukaan) 
Tilattavissa: 13.–14.2. konsertti tai konsertti ja työpaja 
Osallistujamäärä: max. 150 henkilöä 
Tarpeet/huomiot: Verkkovirta. HUOM, ei tuoleja eikä penkkejä yleisölle! 
Kieli: suomi ja englanti SAMASSA ESITYKSESSÄ (Esityksen seuraaminen ei 
vaadi suomen-, tai englanninkielen taitoa!) 



 
ESIOPETUS & ALAKOULUT  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERIAIHEISET, MUN BIISI 

-työpajat 
 

Mun Biisi! Ikisuosikki-biisintekotyöpajat ovat pyörineet Suomessa kohta 
parikymmentä vuotta eikä loppua näy! Ryhmän kanssa luodaan 30-90 
minuutin aikana ihan oma kappale, eli sanoitus, sävellys, sovitus ja 
sopimuksen mukaan myös treeni tai äänitys. Peruspajan kesto on 
kouluissa 75 minuuttia, mutta lasten ikätason mukaan mennään. 
 
Alakouluihin työpajat voidaan tilata yhdessä Aava, vedenkiertokulku -
konsertin kanssa. Lisää konsertista edellisellä sivulla. 
 
 
Kesto: 75min 
Kohderyhmä: 1–6-luokkalaiset (työpajat muokataan ikätason mukaan)  
Tilattavissa: 13.-14.2. esim. 2 työpajaa ja 1 Aava -konsertti 
Osallistujamäärä: max. 30 henkilöä 

 



 
ESIOPETUS & ALAKOULUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METSÄNPEITOSSA 
-toiminnallinen konsertti 

 
Tässä tarinakonsertissa yhdistetään ympäristökasvatuksen teemoja 
kansantarinoiden maailmaan. Konsertin tarinassa kesälomaansa mökillä 
viettävät serkukset tempautuvat elämänsä ihmeellisimpään seikkailuun, 
kun he lähtevät poimimaan metsästä mustikoita mummon 
mustikkapiirakkaa varten. Konsertissa pohditaan metsien- ja vesien 
suojelun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen teemoja sekä 
opitaan miltä erilaiset perinnesoittimet kuulostavat ja minkälaisia 
taikaolentoja Suomessa uskottiin luonnossa olevan. Konsertti on yleisöä 
osallistava  
 
Kesto: 45 min 
Kohderyhmä: 6v, 1–6-luokkalaiset (työpajat muokataan ikätason mukaan) 
Tilattavissa: 16.2. 1–3 esitystä. Esitykset noin klo 8:30, 10:15 ja 12:30/13  
Osallistujamäärä: max. 80 henkilöä 
Tarpeet/huomiot: Verkkovirta 



 

ESIOPETUS & ALAKOULUT 
 
 

 

HYPPYNARUTUS 
-tanssiesitys 

Hyppy ja Naru ovat pomppimisen erikoisasiantuntijoita. Heillä ei käy 
aikakaan pitkäksi, kun leluina ovat hyppynarut. Niiden avulla he vievät 
katsojat seikkailulle maailman korkeimmalle vuorelle Mount Everestille, 
laittavat pystyyn hullunkuriset urheilukisat ja toteuttavat jopa ikioman 
sirkusesityksen. Tervetuloa mukaan rytmikkäälle tanssimatkalle, mutta 
pidä varasi - saatat joutua ihan huomaamattasi narutetuksi! 
Koreografi Jaakko Toivonen on hakenut tanssiteokseen inspiraatiota 
omasta lapsuudestaan. Lapsuudesta, jossa itse keksityt seikkailut olivat 
kaikkein mieluisimpia leikkejä. Hiekkalaatikko saattoi muuttua hotelliksi, 
vaatekaappi portaaliksi toiseen ulottuvuuteen ja pyörätelineet 
hevostalliksi. Leikin avulla voi koetella mielikuvituksen rajoja. Ja 
Hyppynarutus -tanssiteos tekee juuri sen! 
 
Kesto: 30min 
Kohderyhmä: 6v, 1–2-luokkalaiset 
Tilattavissa: 20.–22.2. 1–2 esitystä / päivä 
Osallistujamäärä: max. 30 henkilöä 
Tarpeet/huomioitavaa: Verkkovirta. Tilan minimikoko 7x7m, korkeus min 3m.  

Led-valonauhan avulla muodostetaan ympyrän muotoinen esiintymisalue. Ympyrän 
halkaisija vähintään 5 metriä. Yleisö istuu lattialla ympyrän ulkopuolella. Penkkejä ja 
tyynyjä käytetään mieluusti, jos esityspaikalla on niitä lainata. 



 
ALAKOULUT 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTKAN MUNASTA MAAILMA 
-esitys 

Monitaiteisessa Sotkan munasta maailma esityksessä sukelletaan 
runolaulun ja Kalevalan maailmaan. Esityksessä kuullaan laulettuna 
tarinoita maailman synnystä, vanhoista suomalaisista sankareista ja 
sukelletaan myyttiseen metsään, joka on täynnä salaperäistä elämää.  
Lauletut runot heräävät kuvina elämään lavalla esityksen aikana tehdyllä 
live-piirustuksella. Kuvataiteilijan lavalla tekemä kuvitus heijastetaan 
videotykin kautta suurelle valkokankaalle. Esityksessä yhdistyvät vanhat 
runolaulutekstit ja Itä-meren alueen musiikki uuteen esitystapaan. 
Musiikissa perinnesoitinten soitto yhdistyy looper-efektien käyttöön ja 
kuvituksessa käytetään apuna monenlaista tekniikkaa.   
Esitys on Uulun tyyliin osallistava, yleisö pääsee mukaan laulamaan 
runolaulua, sekä piirtämään tarinaa suurelle paperille. Esityksen aikana 
syntynyt piirustus jää esityspaikkaan muistoksi esityksestä. 
 
Kesto: 45min 
Kohderyhmä: 1–3-luokkalaiset 
Tilattavissa: 15.2. 1–2 esitystä. Esitykset klo 9/10 ja klo 13/14  
Osallistujamäärä: 
Tarpeet/huomioitavaa: Verkkovirta. Kynä/tussit ja paperi jokaiselle osallistujalle. 



 

ALAKOULUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANETAARIO 
-ohjattu planetaarioesitys 

 
Planetaarioesitys on mahtava elämys, joka tarjoaa ajanmukaisen 
käsityksen maailmankaikkeudesta. Valojen sammuessa planetaarion 
sisällä paljastuu kosmos pienoiskoossa: silmien tottuessa pimeään 
taivaalta erottuu tuhansittain tähtiä sekä muita avaruuden olioita. 
Esityksissä voidaan helposti käsitellä yötaivaan ilmiöitä ja perusasioita 
Kuun vaiheista tähtien liikkeisiin. Niissä voidaan neuvoa myös, miten 
planeetat, galaksit ja muut kohteet voi löytää taivaalta. 
 
Kesto: 45min 
Kohderyhmä: 4–6-luokkalaiset (sopii tarvittaessa myös nuoremmille) 
Tilattavissa: 6.–10.2. 1 koulu/päivä, 1–4 esitystä/päivä. Esitykset klo 10, 
11, 13 ja 14. 
Osallistujamäärä: max. 25 henkilöä 
Tarpeet/huomioitavaa: Verkkovirta. Planetaario on helppo kuljettaa ja 
nopea pystyttää. Se voidaan pystyttää vain sisätiloihin. Käyttövalmiina se 
vaatii 7 x 7m lattiapinta-alaa ja noin 3,4m vapaata korkeutta. Paras paikka 
planetaariolle on hiljainen ja pimennettävissä. 
 



 

ALAKOULUT 
 

 
 
  
 
Tervetuloa osallistumaan vuoden 2023 Kotkan DOKKINO-näytöksiin! 
 
Suosittu lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO järjestetään jo 
21. kerran vuonna 2023. Pitkän poikkeusajan jälkeen DOKKINO-näytökset palaavat 
elokuvateattereihin valkokankaille. Kotkan DOKKINO-näytökset järjestetään osana 
Lasten kulttuuriviikkoja Kotkan Kinopalatsilla torstaina 16.2.2023. 
 
DOKKINO-näytösten elokuvat esitetään sarjoittain, alakouluille (4.-6. luokat). Kukin 
sarja sisältää neljä lyhytdokumenttia, jotka esitetään kaikki samassa näytöksessä 
(yhden näytöksen kokonaiskesto n. 70 min). Elokuvien käsittelyn tueksi tarjolla on 
vapaasti käytettävät opetusmateriaalit tapahtuman verkkosivuilla 
(https://dokkino.fi/opetusmateriaalit/). 
  
Ilmoittautuminen Kotkan DOKKINO-näytöksiin käynnistyy tiistaina 10.1.2023. 
Ilmoittautuminen tapahtuu DOKKINOn verkkosivuilla lomakkeen kautta osoitteessa: 
https://dokkino.fi/naytokset/ilmoittautuminen/  
 
Vuoden 2023 DOKKINO:n ohjelmiston elokuviin ja teemaan Upean omanlainen voi 
tutustua tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa www.dokkino.fi  
 
 
 
 

Kesto: 70min 
Kohderyhmä: 4–6-luokkalaiset 

Aika ja paikka: Kinopalatsi (Keskuskatu 23, 48100 Kotka) 
1. näytös klo 9:30 
2. näytös klo 11:30 

Ilmoittautuminen:  https://dokkino.fi/naytokset/ilmoittautuminen/  

 
LISÄTIEDOT JA KYSELYT: 
Maria Lehtonen 
DOKKINO-tuottaja 
p. 050 494 7992 
dokkino@docpoint.fi 
www.dokkino.fi 
 

https://dokkino.fi/naytokset/ilmoittautuminen/
http://www.dokkino.fi/
https://dokkino.fi/naytokset/ilmoittautuminen/


 
ALAKOULUT 

LOIKKAKOPLA 
-parkour- tuntien opetusvideot 

 
Voit korvata minkä tahansa oppitunnin parkour- tunnilla koulusi salissa! 
 
Opetusvideoilla on suunniteltu neljä parkour- tuntia sinulle valmiiksi 
viimeistä yksityiskohtaa myöten. Ohjeistukset opettajalle ja video-
ohjeistukset lapsille saat Loikkakopla- järjestelmästä. Treenit ovat 
Suomen kokeneimpien parkour- ammattilaisten toteuttamia. Et tarvitse 
parkour- kokemusta laisinkaan vetääkseni huippuhauskat treenit. 
 
 
Kohderyhmä: 1–6-luokkalaiset  
Tilattavissa: 5.-26.2. ajalle 1–10 luokalle. Tilaukset tehdään luokittain. 
Ennakkovarauksen jälkeen saatte ohjeet Parkour Akatemian 
määrälomakkeen täyttämiseen sekä Loikkakopla materiaalien käyttöön.  
Osallistujamäärä: 1 luokka/tilaus 
Tarpeet/huomioitavaa: Tietokone/tabletti/puhelin + netti. Koulun 
liikuntasali, josta löytyy puolapuut, voimistelupenkkejä, hyppyarkku ja 
muutama patja. 



 
            SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO 

 
Kotkan kaupunki kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamaan Suomen lastenkulttuurikeskusten 
verkostoon.  
 
Toiminta-ajatus 
Työskentelemme lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja 
kulttuuripalveluja ja tekemällä heidän kanssaan taidetta ja 
kulttuuria. Kehitämme uusia toimintamalleja ja 
taidekasvatuksen menetelmiä edistääksemme lasten- ja 
nuortenkulttuurin saavutettavuutta. 
 
Toiminnan arvot 

• Korostamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on 
oikeus taide- ja kulttuuripalveluihin.  

• Kohtaamme lapsen ja nuoren omana itsenään ja 
ikäisenään, aktiivisena kulttuurisena toimijana ja 
oman maailmankuvansa rakentajana.  

• Näemme lasten- ja nuortenkulttuuritoiminnan osana 
laajempaa lasten ja perheiden hyvinvointia edistävää 
työtä.  

• Taidekäsityksemme on avoin ja kulttuurisia raja-
aitoja rikkova.  

• Edistämme kulttuurien välistä vuoropuhelua.  

• Haluamme säilyttää herkkyyden kulttuuri- ja 
kasvatustyössä tapahtuvalle muutokselle ja siitä 
aiheutuvalle epävarmuudelle ja yllätyksellisyydelle.  

• Tunnustamme ammattitaidon ja luovuuden 
laadukkaan lasten- ja nuortenkulttuurityön 
kivijalkana.  

• Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.  

• Tilastoimme pystyäksemme takaamaan laadukkaita 
kulttuurikokemuksia lapsille ja nuorille myös 
jatkossa. 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


