


Lasten kulttuuriviikot 2023
Haminan varhaiskasvatuksessa ja alakouluilla ma 6.2. – pe 24.2.2023.

Hyvä kasvattaja ja opettaja,

Tässä oppaassa esitellään monipuolinen ohjelmisto erilaisia, osittain kiertäviä esityksiä,
konsertteja ja työpajoja Lasten kulttuuriviikoilla. Tapahtumaviikkoja vietetään Haminassa jo
41. kertaa. Tämän vuoden teemana on luonto ja ympäristö.

Koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt voivat tehdä varauksia ohjelmasisältöihin. Varaukset
viikolla 4, ti 24. – pe 27.1. Joissakin ohjelmissa varaukset tehdään suoraan järjestäjälle ja
niihin on merkitty oma varausaikataulu. Tarkemmat varaustiedot on annettu
ohjelmassa sisältökohtaisesti. Pyrimme siihen, että jokainen varaaja saa ainakin yhden
sisällön. Mikäli toivomanne sisältö on jo täynnä, ehdotamme teille toista. Näin varmistetaan
tasa-arvoinen kohtelu kaikkien yksiköiden kesken.

Monet sisällöt saa tilattua omaan yksikköön, mutta osa esityksistä on sellaisia, joihin
ryhmät voivat kulkea käyttäen yksikön omia kuljetusmäärärahoja. Ohjelmasisällöt ovat
yksiköille maksuttomia. Maksuttomuus edellyttää osallistujamäärien tilastointia. Ne tulee
toimittaa viikon sisällä ohjelman toteutumisesta. Keräämme osallistujilta samalla myös
osallistujapalautteen, jonka avulla kehitämme edelleen Lasten kulttuuriviikkojen sisältöjä ja
toiminnan muotoja. Saatte linkit osallistujien tilastointi- ja palautekysely-lomakkeisiin
varausvahvistuksen liitteenä.

Perhepäivähoitajat voivat lähialueillaan olla yhteydessä lähimpiin päiväkoteihin helmikuun
alussa ja tiedustella, jos niihin tilattuihin vierailuihin mahdollisesti pääsee mukaan. Myös
www.lastenkulttuuriviikot.fi -sivustolla löytyy eri puolille Haminaa vietyjä avoimia sisältöjä -
mm. Monipalveluauto Päivänsäde kiertää satu-ohjelmistolla. Lisäksi osoitteesta
harrastakotona.fi löytyy hauskaa puuhaa musiikista kuvataiteisiin, esitystallenteista metsän
tutkimiseen.

Lasten kulttuuriviikot toteutetaan Lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Kopan alueellisena
yhteistyönä. Kaikkien Koppa-kuntien ohjelmat löytyvät tapahtumaviikkojen nettisivuilta.
Koppa-verkosto on osa Lasten kulttuurikeskusten liittoa. Tutustu liiton toimintaan ja
materiaaliin täällä.

Toivotamme kaikille oikein mukavia Lasten kulttuuriviikkoja!
Lisätiedot: Henni Kiri, henni.kiri@hamina.fi, puh. 040 722 3687



Ohjeet ohjelmiston varaamiseen:
1. Tutustu huolella omalle ryhmällesi sopivaan ja kiinnostavaan ohjelmistoon.

Huomioi esitystilan vaatimukset sekä ohjelman mukainen osallistujamäärä.
2. Noudata kunkin sisällön kohdalle merkittyä varaamisen tapaa. Saat

paluuviestinä kuittauksen varauksesi vastaanottamisesta sekä jatko-ohjeet.
Tehdessäsi varauksia kulttuuripalvelujen järjestämiin sisältöihin, jätä
ennakkovaraukseesi valitsemasi 1-vaihtoehdon lisäksi myös vara-vaihtoehto.
Mikäli emme pysty 1-vaihtoehtoa kaikille tarjoamaan, koetamme järjestää
toiseksi mieluisimman sisällön.

3. Muista ilmoittaa sisällön järjestäjälle, mikäli osallistumiseen tulee jokin este
tai joudutte perumaan tilauksen. Myös kaikki lisätietopyynnöt kulkevat
järjestäjän yhteystietojen kautta.

Kiertävät sekä ryhmille varattavat sisällöt  lyhyesti:
- Helmeri-pöllön Satutuokiot Haminan pääkirjastolla ja Ruissalon kirjastossa
- Nukketeatteri Taigamatto: Tarinankerronta esitys + työpaja Haminan pääkirjastolla
- Kuinka kangas syntyy -työpajat Kauppiaantalomuseon Mattilassa
- Urkusatu: Kolme pientä porsasta Marian kirkossa
- Bussikuski Töötin musiikkimatkakuva-albumi - musiikkia ja kuvataidetta yhdistävät

työpajat Haminan Kuvataidekoululla
- Haminan Teinisirkus -sirkustyöpajat vierailuina yksiköissä
- Bussikuski Töötin musiikkimatka - musiikkituokiot vierailuina yksiköissä
- Satumatka Productions: SOIVA SAAPAS - osallistava, musiikillinen nukketeatteriesitys

vierailuina yksiköissä
- Hinni Hiiren Omaoma-päivä - vuorovaikutteinen, vähäsanainen musiikkiteatteriesitys

Haminan Teatterissa, Vehkalahtisalissa ja vierailuina yksiköissä
- Bussikuski Töötti ja Rahastaja Söötti - koululaiskonsertti Vehkalahtisalissa ja vierailuina

yksiköissä
- Seeli & Sello - vuorovaikutteinen koululaiskonsertti vierailuina yksiköissä
- Nukketeatteri ANNOS: KYLMÄT TASSUT, LÄMMIN SYDÄN - vähäpuheinen esitys vierailuina

yksiköissä
- Dididot ja kikattava keho -tanssiesitys vierailuina yksiköissä
- Kulttuuriosuuskunta UULU: Metsänpeitossa-konsertti sekä Soitinhupia- ja Runolaulusta

räppiin -työpajat Simeon-salissa
- Taikuri Timo Tiikkaisen Iloa ja ihmettä! -taika-show sekä Taikuri-koulu -työpaja vierailuina

yksiköissä
- Tanssiteatteri Raatikko: Hyppynarutus-esitys vierailuina yksiköissä
- Digisisältönä: Loikkakopla - parkour-työpajat

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT & KOULUT (1.–2. -lk)

Helmeri-pöllön Satutuokiot
Haminan kirjastopalvelut

Helmeri-pöllön Satutuokiot
Haminan pääkirjastolla ma 6.2. klo 9.30 ja klo 10.15
Ruissalon kirjasto pe 10.2. klo 9.30 ja klo 10.15

Haminan kirjastopalvelut järjestää varhaiskasvatukselle ja alkuopetuksen ryhmille mukavia
satuhetkiä sekä Haminan pääkirjastolla että Ruissalon kirjastolla. Tuokio on helppo
yhdistää vaikkapa kirjastokäyntiin omassa lähikirjastossa.

Kesto: n. 30 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 2–8 -vuotiaat
Osallistujamäärä: max n. 20 lasta + aikuiset
Varaus: ke 1.2. mennessä kirjastoille:
Haminan pääkirjaston tuokiot,  p. 040 199 1310
Ruissalon kirjaston tuokiot, p. 040 199 1322
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän / luokan nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle
1. sopivin + 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika
tarjolla olevista päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa
satutuokion vetäjälle.
Saavutettavuustieto: Tilat ovat esteettömät liikuntarajoitteisille.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT & KOULUT (1.–2. -lk)

Nukketeatteri Taiga-Matto: Tarinankerronta esitys + työpaja
Haminan kirjastopalvelut

Esitys + työpajat ma 13.2.2023 klo 9–14 välillä
Paikka: Haminan pääkirjasto, kirjastogalleria, Rautatienkatu 8

Nukketeatteri Taiga-Maton esityksessä ja työpajassa varhaiskasvatukselle tutustutaan
vanhaan kansansatuun Hyttynen ja pääskynen. Siinä kerrotaan miksi hyttynen inisee, ja
miksi pääskysen pyrstössä on haara. Koululaisryhmille puolestaan esitetään burjatialainen
kansansatu Onni ja Epäonni. Tarinassa köyhä renki löytää pellolta pienen pojan. Tämä
kertoo rengille mitä tulisi tehdä, jotta saisi onnen kääntymään. Tarinassa on hauskoja
käänteitä ja opetus siitä, miten kateus voi saada aikaan onnettomuutta.
Työpaja-osiossa lapset sepittävät itse omia tarinoita, rakentavat siihen sopivia
paperinukkeja ja esittävät niillä omia esityksiä toisilleen. Tavoitteena on saada kaikki
mukaan yhteiseen nukketeatterin kokemiseen ja tekemiseen mielikuvituksen ja
eläytymisen avulla.

Kesto: 90 min (1 työpaja ennen lounasta ja toinen lounaan jälkeen)
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 3–6 -vuotiaat sekä 1–2 -lk.
Osallistujamäärä: yksi lapsiryhmä / luokka + ryhmän omat aikuiset / työpaja
(suositusmäärä max n. 15 lasta / työpaja)
Varaus: ma 6.2. mennessä kirjastolle: p. 040 199 1310
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi / luokka ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle
1. sopivin + 2. sopivin ajankohta. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista
huomioitavaa työpajan vetäjälle.
Saavutettavuustieto: Tila on esteetön liikuntarajoitteisille.



PÄIVÄKODIT (5 -v.+) & ESIOPETUS & KOULUT (1.–3. -lk)

Kuinka kangas syntyy -työpaja
Haminan kaupungin museot

Kuinka kangas syntyy -työpajat aamupäivisin ti–pe 7.–24.2.2023 klo 9–12 välillä
Paikka: Kauppiaantalomuseo, Mattila, Kasarminkatu 6

Pohjoisen kylmyydessä kankaasta tehdyt vaatteet ovat elämän edellytys, mutta miten
kangas valmistetaan? Entä räsymatto? Tutustumme langan kehräämiseen sekä
käyttämiemme vaatteiden materiaaleihin ja valmistamiseen. Kudomme helppokäyttöisellä
kudontakehyksellä oman lankatyön. Leikkaamme matonkuteita ja kudomme niistä yhdessä
pienen maton.

Kesto: 60 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: varhaiskasvatus 5 v. ylöspäin ja perusopetus 1. – 3. lk
Osallistujamäärä: max 12 lasta + mukana väh. 2 omaa ohjaajaa  / työpaja
Varaus: viim. 1 vko ennen työpajaa museolle: museot@hamina.fi / p. 040 199 1844
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla
olevista päivistä. Mikäli ryhmässä on yli 12 lasta, ryhmälle voidaan varata kaksi 60 min
työpaja-aikaa samana aamupäivänä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista
huomioitavaa työpajan vetäjälle.
Saavutettavuustieto: Tila ei ole esteetön liikuntarajoitteisille. Tilaan kuljetaan portaita.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT

Urkusatu: Kolme pientä porsasta
Haminan ja Kotka-Kymin srk

Urkusatu: Kolme pientä porsasta ke 15.2. – pe 17.2. -aamupäivisin Marian kirkossa

Kolme pientä porsasta on musiikkisatu, jossa tutustutaan urkujen kiehtoviin ääniin.
Ilmielävät possut ja susi saavat tutun sadun heräämään eloon! Esitys sopii erityisesti
pikkulapsille sekä kaikille näytelmistä ja musiikista nauttiville. Esiintyjät: Susanna Hauer,
(urut) ja lastenohjaajat: Anu Elomaa, Päivi Laine, Satu Länsmans, Anne Rongas ja Riikka
Viren.

Urkusatu-tuokiot
ke 15.2. klo 9.15 – 9.30 ja klo 10.00 – 10.15
to 16.2. klo 9.15 – 9.30 ja klo 10.00 – 10.15
pe 17.2. klo 9.15 – 9.30 ja klo 10.00 – 10.15

Kesto: 15 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0–6 v.
Osallistujamäärä: max n. 50 lasta + ryhmien omat aikuiset / tuokio
Varaus: pe 10.2. mennessä: kai.huopainen@evl.fi tai p. 050 5943879
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla
olevista päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa tuokion
vetäjille.
Saavutettavuustieto: Tila on esteetön liikuntarajoitteisille.



PÄIVÄKODIT (4–5 -v.)

Bussikuski Töötin musiikkimatkakuva-albumi
- musikaaliset kuvataide-työpajat
Haminan kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut

Musikaalisen kuvataide-työpajat pe 10.2., ke 22.2., to 23.2. ja pe 24.2. Klo 9.30–10.15
Paikka: Haminan Kuvataidekoulu, Rauhankatu 8

Tööt! Tervetuloa kuvittamaan Bussikuski Töötin ihmeellisiä, värikkäitä matkakertomuksia.
Tuokio sisältää vuorovaikutuksellisen musiikkihetken sekä ohjattua piirtämistä.
Kuvataidetyöpajan ohjaa kuvataiteilija ja kuvataiteen opettaja Terhi Penttilä. Musisoinnista
vastaa Töötti itse. Ratin ja kitaran takana esiintyy Ilkka Muurman.

Kesto: n. 60 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 4–5 -vuotiaat
Osallistujamäärä: max n. 12 lasta + ryhmän omat ohjaajat / työpaja
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla
olevista päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa työpajan
vetäjille.
Saavutettavuustieto: Tila on esteetön liikuntarajoitteisille.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT & KOULUT (4.–6. -lk)

Sirkustyöpajat kiertueella
Haminan Teinisirkus ja Haminan kulttuuripalvelut

Sirkustyöpajat ma ja to aamupäivisin 6.–23.2.2023 klo 9–12 välillä

Sirkus on monipuolinen laji, josta jokaiselle löytyy varmasti oma kiinnostuksen kohde.
Työpajat sisältävät kohderyhmän mukaan mm. jongleerausta, tasapainovälineillä
harjoittelua ja akrobatiaa, mm. pariakrobatiaa ja pyramideja. Jokainen osallistuu oman
kykynsä mukaisesti. Hauskanpito ja onnistumisen ilo ovat työpajan tavoitteina. Työpajat
räätälöidään ryhmän ja tilan mukaisesti. Työpajat ohjaa sirkustaiteilija Sanna Tennberg.

Työpajat varhaiskasvatukselle:
Kesto: n. 60 min tai vähemmän
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0–6 -vuotiaat
Osallistujamäärä: yksi lapsiryhmä + ryhmän omat ohjaajat / työpaja
Työpajat kouluille:
Kesto: 90 min.
Kohderyhmä/ikäsuositus: 4–6 -lk.
Osallistujamäärä: yksi luokka + opettajat ja ohjaajat / työpaja
Kieli: suomi (Huom! osallistuakseen ei tarvitse osata suomen kieltä hyvin)
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi / luokka ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle
1. sopivin + 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika
tarjolla olevista päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa
ohjaajalle.
Tilavaatimukset: Luokkahuoneen kokoisessa tilassa mahtuu harjoittelemaan
noin 10 hlö. Liikuntasalissa 15-20 hlö.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT

Bussikuski Töötin musiikkimatka -musiikkituokiot kiertueella
Haminan kulttuuripalvelut

Musiikkituokiot vierailevat yksiköissä aamupäivisin 6.–24.2.2023 klo 9–11 välillä

Tööt tööt! Bussikuski Töötin musiikkimatka -vierailulla tutustutaan musiikin rytmeihin ja
tunnelmiin matkustaen Töötin kanssa ympäri maailmaa erilaisilla kulkuneuvoilla. Pala
musiikin teoriaa tulee tutuksi yhteisen leikin tiimellyksessä ja toiminnallisen tuokion
keskiössä on vuorovaikutus lapsiryhmän kanssa. Bussikuski Tööttinä esiintyy haminalainen
muusikko, varhaiskasvatuksen opettaja ja kulttuurin moniottelija Ilkka Muurman.

Kesto: 30 min.
Kieli: suomi + musiikin kieli + eleet ja (runsaat) ilmeet
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0–6 v.
Osallistujamäärä: max n. 20 lasta + ryhmän aikuiset / tuokio
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla
olevista päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Yleisön määrään soveltuva tila.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT

Satumatka Productions: SOIVA SAAPAS
- musiikillinen, osallistava nukketeatteriesitys kiertueella

Haminan kulttuuripalvelut

Nukketeatteriesitys vierailee yksiköissä aamupäivisin viikoilla 7 ja 8

SOIVA SAAPAS on musiikillinen, osallistava nukketeatteriesitys. Esitys luo satumaisia
tunnelmia luontopolulta, kätkien sisäänsä tarinan jokaiselle viikonpäivälle. Esityksen
suunnittelu ja toteutus Satu Liikkanen, nukketeatteri- ja taidekasvattaja.

Kesto: 25 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0–6 v.
Osallistujamäärä: max n. 50-60 lasta + ryhmän aikuiset / tuokio
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla
olevista päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Yleisön määrään soveltuva tila. Esitystila tarvitsee 2m x 2m tilan.
Valmisteluaika tilassa 30 min ja purku 20 min.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT & KOULUT (1.–2. -lk)

Hinni-Hiiren Omaoma-päivä - vähäsanainen musiikkiteatteriesitys
Haminan kulttuuripalvelut

kuva: kaivain.net

Hinni-Hiiren Omaoma-päivää vietetään ke 8. ja to 9.2.2023

Hinni-Hiiri soittaa kavereilleen ja toivoo saavansa leikkiseuraa. Kukaan ei ehdi kuitenkaan leikkimään
hänen kanssaan! Tulossa siis tylsä päivä... Vai onko sittenkään? Vuorovaikutteinen, vähäsanainen
musiikkiteatteriesitys Hinni-Hiiren omaoma-päivä kertoo siitä, kuinka yksinkin voi keksiä kaikenlaista
hauskaa. Kun ei jää maahan makaamaan, voi tapahtua ihan mitä vaan! Vuorovaikutteisessa
musiikkiteatteriesityksessä yleisö saa osallistua laulujen laulamiseen, loruttelemiseen,
kehosoitinten soittamiseen ja liikkumiseen sekä tutustua hauskoihin rytmisoittimiin ja
poikkihuiluun yhdessä uteliaan ja innokkaan Hinni-Hiiren kanssa. Esityksen on luonut
musiikkiteatteriesiintyjä, musiikkikasvatuskouluttaja ja muskariope Tuuli Paasolainen

Kesto: n. 40 min
Kieli: suomi ja englanti (huom! esityksen seuraaminen ei vaadi kielitaitoa, mutta siinä voi oppia
englantia, josta erityisesti 6-8- vuotiaat ovat olleet innostuneita)
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0-8 -vuotiaat
Osallistujamäärä: max 120 lasta + aikuiset/näytös
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
ke 8.2. esitykset Haminan teatterissa (Isoympyräkatu 30 a) klo 8.45 – 9.25 ja klo 9.45 – 10.25
vierailunäytös yksikössä lounaan jälkeen klo 12.20 – 13.00 (rakentaminen tilassa klo 11.20 alkaen)
to 9.2. esitykset Vehkalahtisalissa (Ruissalontie 8) klo 8.45 – 9.25 ja klo 9.45 – 10.25
vierailunäytös yksikössä lounaan jälkeen klo 12.20 – 13.00 (rakentaminen tilassa klo 11.20 alkaen)
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän / luokan nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla olevista
päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa esiintyjälle.
Tarpeet/huomiot esitystilassa: verkkovirta, päiväkodin sali tms. yleisömäärään soveltuva tila, 2

kpl n. 70 x 120 cm pöytiä ja 1 tuoli. Rakentaminen tilassa n. 60 min ja purku 30 min.



Hinni the mouse's very own day - Musical Theatre Performance with few words

picture: kaivain.net

Hinni the mouse calls her friends and tries to find someone to play with. No one has time to play!
She is going to have a boring day ahead.. or is she? 

An interactive musical theatre performance with few words is presenting Hinni the mouse's very
own day and how to come up with ideas of having fun even without a friend around. Get a move on
and anything can happen! 

During the play the audience can participate in singing, riming, playing with body instruments and
moving.

Language: Finnish and English (the play is easy to follow also without knowledge of Finnish or
English) 

Duration: about 40 minutes

Aimed at: childrens age:  0-8

www.tuulipaasolainen.fi



ESIKOULUT & KOULUT (1.–4. -lk) – (MYÖS PÄIVÄKODIT JA/TAI PERHEPÄIVÄHOITAJAT JOS TILAA)

Bussikuski Töötti ja Rahastaja Söötti - koululaiskonsertti
Haminan kulttuuripalvelut

Kuva: Mari Salmenhaara

Musiikkimatka maailman ympäri - lähdöt ma 13. – pe 17.2. – 4 konserttia varausten mukaan

Tervetuloa Bussikuski Töötin ja Rahastaja Söötin musiikkimatkalle maailman ympäri. Lennämme
ensin Amerikkaan ja sieltä Brasilian, Intian ja Egyptin kautta takaisin Haminaan. Matka sisältää
perinteisiä kulkuneuvoaiheisia laululeikkejä ja Ilkka Muurmanin säveltämiä lastenlauluja, joihin Heli
Kärki on tehnyt tanssikoreografian. Ilkka Muurman on haminalainen lastenmuusikko ja
varhaiskasvattaja. Heli Kärki on haminalainen tanssitaiteilija, fysioterapeutti ja kulttuurihyvinvoinnin
asiantuntija.

Kesto: 45 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: esikoululaiset ja 1.–4. lk.
Osallistujamäärä: tilaan sopiva määrä, Vehkalahtisali/koulun sali n. 200 lasta + aikuiset
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
ma 13.2. konsertti Vehkalahtisalissa (Ruissalontie 8) klo 12.00 – 12.45
ti 14.2. konsertti Vehkalahtisalissa (Ruissalontie 8) klo 12.30 – 13.15
ke 15.2. konsertti Vehkalahtisalissa (Ruissalontie 8) klo 9.30 – 10.00 ja/tai klo 12.00 – 12.45
to 16.2. konsertti Vehkalahtisalissa (Ruissalontie 8) klo 13.00 – 13.45
pe 17.2. konsertti vierailuna yksikössä AP klo 9.00 – 11.00 välillä ja IP klo 12.00 – 14.00 välillä
vierailunäytös yksikössä lounaan jälkeen klo 12.20 – 13.00 (rakentaminen tilassa klo 11.20 alkaen)
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän / luokan nimi ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta kaikille kiinnostuneille olisi mahdollista osallistua. Varaukseen myös
ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Yleisön määrään soveltuva tila. Oppilaat osallistuvat konsertin leikkeihin omilla
paikoillaan liikkuen. Konsertti tarvitsee 2m x 6m tilan. Valmisteluaika tilassa 30 min ja purku 15 min.



ESIOPETUS & ALAKOULUT (1.–6. -lk)

Seeli & Sello – koululaiskonsertti kiertueella
Haminan kulttuuripalvelut

Vuorovaikutuksellinen konsertti tarjoaa musiikkielämyksiä klassisesta rockiin
ma 13.2. – 3 konserttia kiertueella päivän aikana

Koulukonsertissa soivat Seeli Toivion yli 200-vuotias sello, Yamaha-sähkösello ja monipuolinen
kansalinvälisesti meritoituneen artistin upea mezzosopraano-lauluääni. Ohjelmassa on klassisen
musiikin puolelta mm. J. S. Bachia ja O. Merikantoa sekä sähkösellolla popahtavin sovituksin
Kimalaisen lentoa ja Mozartin Yönkuningattaren aariaa. Toivio juttelee selloista ja musiikista yleisön
kanssa ohjelman lomassa ja esiintyjälle saa esittää kysymyksiä.

Kesto: 45 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: esikoululaiset ja 1.–6. lk.
Osallistujamäärä: tilaan sopiva määrä, koulun sali n. 150–200 lasta + aikuiset / konsertti
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
ma 13.2. konsertti vierailuna yksikössä: AP klo 9.00 – 12.00 välillä (saapuminen tilaan klo 7.00)
Mahdollista pitää 2 konserttia samassa tilassa aamupäivän aikana + toiseen yksikköön siirtyen
IP klo 13.00 – 14.00 välillä.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmät/luokat ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja yksikölle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika osallistua.
Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Yleisön määrään soveltuva tila. Verkkovirta ja käsinojaton tuoli. Esiintyjän tila n.
2m x 2m. Valmisteluaika tilassa 60 min ja purku 45 min.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT

Nukketeatteri ANNOS: KYLMÄT TASSUT, LÄMMIN SYDÄN -esitys kiertueella
Haminan kulttuuripalvelut

Lämminhenkinen esitys vierailee yksiköissä ti 14.2. aamupäivällä ja lounaan jälkeen

"Ky-ky-ky-kylmä! Aikojen alussa maan päällä ei ollut tulta. Liekki oli Näädällä, mutta hän asui korkealla
vuorella, tiheän metsän tuolla puolen, ja vartioi sitä itsekkäästi muilta eläimiltä. Silloin pieni, mutta
rohkea Jänis päätti jekuttaa Näätää ja tuoda tulen maan päälle kaikkien iloksi…”
Lämminhenkinen esitys pohjautuu Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen tarinaan "Kuinka Jänis toi
tulen maan päälle". Kertomus nostaa esiin muiden hyväksi toimimisen tärkeyden: tulesta riittää
lämpöä kaikille. Esityksen puvut vievät lapset eri tunnelmiin ja tarinankerronta, klovneria, laulu sekä
tanssi houkuttelevat mukaan mielikuvitusleikkiin. Puhetta on vähän ja näytelmä sopii monikieliselle
yleisölle. Esitykseen mahtuu tilasta riippuen useita lapsiryhmiä.

Kesto: 30 min
Kieli: vähäpuheinen (soveltuu hyvin katsojille, joiden äidinkieli ei ole suomi)
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0–6 v. Suos. yli 3-vuotiaille, mutta soveltuu myös nuoremmille.
Osallistujamäärä: Tilaan sopiva, max 100 osallistujaa / tuokio
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
esitysvierailu yksikössä:
AP klo 9.00 – 9.30 (rakentaminen tilassa klo 7.30 alkaen)
ja IP klo 12.15 – 13.00 välillä (rakentaminen tilassa klo 10.30 – 12.15 välillä)
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi/nimet ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja ryhmälle 1. sopivin
+ 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla olevista
päivistä. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Yleisön määrään soveltuva tila. Esitys tarvitsee lavasteineen 3m x 3m tilan.
Valmisteluaika tilassa 90 min ja purku 45 min.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT & KOULUT (1.–3. -lk)

Dididot ja kikattava keho -tanssiesitys kiertueella
Haminan kulttuuripalvelut

Kuva: Riku Kantola

Klovneriaa ja tanssia yhdistävä Dididot ja omiaan puuhailevat kehonosat kiertueella pe 17.2.

Kuvittele yksi käsi, joka tekee mitä haluaa ja toinen käsi, joka sekin tekee mitä haluaa. Lisää siihen
vielä kapinallinen jalka ja kikattava keho. Syntyy tilanne, jossa jokainen kehon osa haluaa puuhailla
omiaan! Tämä vaikeuttaa hupaisasti ihanan klovni Dididotin elämää. Dididot käyttää hurjasti
energiaa saadakseen villiintyneen kehonsa kesytettyä ja yllätyksiä riittää! Tässä humoristisessa
soolossa Amandine Doat kehollistaa lapsuuden raikkauden tanssin ja miimin avulla. Teos kertoo
ihmeellisestä ihmiskehosta, joka kasvaa, muuttuu, joskus temppuilee ja johon on tutustuttava
kärsivällisesti. Esitys on Ko-kollektiivin tuotantoa; nettisivu: https://www.ko-kollektiivi.fi

Kesto: 35 min
Kieli: miiminen (soveltuu hyvin katsojille, joiden äidinkieli ei ole suomi)
Kohderyhmä/ikäsuositus: 3–10 v.
Osallistujamäärä: Tilaan sopiva, max 150 osallistujaa / esitys
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
esitysvierailu yksikössä:
AP klo 9.00 – 9.35 (rakentaminen tilassa klo 8.00 alkaen) Mahdollista pitää 2. esitys samassa tilassa
aik. klo 10.00 alkaen. Siirtymän kanssa 2. esitys voi alkaa aik. klo 11.00 ja 3. esitys eri tilassa
siirtymällä aik. klo 13.00.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmien/luokkien nimet ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja osallistujille
1. sopivin + 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle varaajalle löytyisi mahdollinen aika
tarjolla olevista  esitysajoista. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa
esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Yleisön määrään soveltuva tila - mahdolliset pienemmät katsojat lattialla ja osa
tuoleilla. Verkkovirta. Jos tilan hämärtäminen mahdollista, se on hyvä, mutta ei pakollinen. Esitys
tarvitsee väh. 5m x 5m tilan. Valmisteluaika tilassa 60 min ja purku 15 min.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT & KOULUT (1.–6. -lk)

Kulttuuriosuuskunta UULU: Metsänpeitossa-konsertti ja työpajat
Haminan kulttuuripalvelut ja Haminan seurakunta

Osallistava ympäristöaiheinen konsertti ja työpajat Simeon-salissa ti 21.2.
Paikka: Simeon-talo, Pikkuympyräkatu 34

Metsänpeitossa on tarinallinen konsertti, jossa 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 ennen vanhaa uskottiin luonnossa olevan.
Vuorovaikutteinen konsertti soveltuu eri ikäisille lapsille ja aikuisille.

Konsertit:
varhaiskasvatukselle ti 21.2. klo 9.00 – 9.35
kouluille ti 21.2. klo 12.15 – 13.00

Kesto: varhaiskasvatukselle 35 min ja kouluille 45 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0–12 -vuotiaat
Osallistujamäärä: 80 osallistujaa / konsertti
Kieli: suomi (Huom! osallistuakseen ei tarvitse osata suomen kieltä hyvin)
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi/luokka ja lapsimäärä ja yhteyshenkilö. Lisäksi tieto, oletteko
kiinnostuneet myös työpajaan osallistumisesta jonkin ryhmän kanssa. Kuvaukset ja lisätiedot alla.
Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa ohjaajalle.
Saavutettavuustieto: Tila on esteetön liikuntarajoitteisille.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT

Kulttuuriosuuskunta Uulu: Soitinhupia! -työpaja Simeon-salissa
Haminan kulttuuripalvelut

Miten saat kastelukannun, vesipyssyn tai simpukan soimaan? Työpajan keskiössä ovat
luonnon- ja kierrätysmateriaaleista valmistetut kiehtovat ja hullunkuriset soittimet, sekä
tietysti niillä soittaminen!

Pajassa rakennamme myös yhden tai pari yksinkertaista soitinta, mm. wc- tai talouspaperin
hylsystä tehdyn helistimen tai muovipullotrumpetin. Soittimiin perehtymisen ja niiden
kokeilun lisäksi työpajassa pohditaan miten voimme toimia ympäristön ja kestävän
kulutuksen hyväksi.

Kesto: n. 60 min
Kohderyhmä/ikäsuositus: 5–6 -vuotiaat
Osallistujamäärä: 25 osallistujaa / työpaja
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi, lapsimäärä ja yhteyshenkilö. Varaukseen myös
ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa ohjaajalle.



KOULUT (3.–6. -lk)

Kulttuuriosuuskunta Uulu: Runolaulusta räppiin -työpaja
Haminan kulttuuripalvelut

Kuva: Susanna Lyly

Rap-musiikki ei ole mikään uusi keksintö. Karri ”Paleface” Miettinen on sanonut, että
rap-musiikki on ikiaikaista ja puhuttua laulumusiikkia on ollut olemassa niin kauan, kun
historian muisti musiikin osalta yltää.

Työpajassa tutustutaan kalevalaisen runolaulun maailmaan ja tuodaan runolaulu
nykypäivään, muutetaan se lava- runoudeksi tai räpiksi elektronisen musiikin ja tekstin
avulla. Lapset pääsevät kokeilemaan loopper-pedaalin ja syntetisaattorin avulla erilaisten
soivien taustojen tekemistä ja omien sanojen tekemistä runolaulutekstin pohjalta.
Äänimaisemat yhdistetään eri tavoin runoon, joko pistellä käytetään valmiita runoja
runokirjoista tai tehdään yhteisöllisellä menetelmällä yhdessä uusia runoja. Osallistuminen
on helppoa, eikä osallistumiseen tarvitse mitään musiikillisia valmiuksia.

Työpajat kouluille:
Kesto: n. 60 min.
Kohderyhmä/ikäsuositus: 4–6 -lk.
Osallistujamäärä: 35 osallistujaa / työpaja
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmän nimi, lapsimäärä ja yhteyshenkilö. Varaukseen myös
ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa ohjaajalle.



ESIKOULUT & KOULUT (1.–6. -lk)

“Iloa ja ihmettä!” - Taikuri Timo Tiikkaisen kiertävä taika-show
Haminan kulttuuripalvelut

Ällistyttävä, viihdyttävä, hauska ja otteessaan pitävä taika-show kiertueella 22.2.

"Iloa ja Ihmettä! - Taikuri Timo Tiikkaisen taikashow on elämysmatka, joka vie katsojat taikojen
jännittävään ja hämmästyttävään maailmaan. Taiat tapahtuvat arkisilla esineillä, kuten
limsapullolla, sateenvarjolla, hyppynarulla, ilmapallolla, Suomen lipuilla jne.

Tavoite olisi saada toteutumaan kolme taika-show -vierailua päivän aikana, ja näistä kaksi näytöstä
samassa tilassa. Näin myös Taika-koulu -työpajan toteutus olisi mahdollinen (seuraavalla sivulla)
jollekin luokalle heti taikas-shown jälkeen.

Kesto: 40 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 0–6 lk.
Osallistujamäärä: Tilaan sopiva määrä osallistujia / esitys
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
esitysvierailu yksikössä: AP alkaen klo 8.45 tai 9.00 (rakentaminen tilassa 60 min aikaisemmin)
Mahdollista pitää 2. esitys samassa tilassa klo 9.45/10.00 alkaen. Siirtyessä toiseen tilaan esitysten
välille tarvitaan 2 tuntia ja 2. esitys voi alkaa aik. klo 10.45 tai 11.00. Päivän 3. esitys eri tilassa
siirtymän kanssa viimeistään klo 12.45.
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmät/luokat ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja osallistujille 1. sopivin +
2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi mahdollinen aika tarjolla olevista
esitysajoista. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Yleisön määrään soveltuva tila - mahdolliset pienemmät katsojat lattialla ja osa
tuoleilla. Jos katsojia on enemmän kuin 180, on hyvä, jos tilassa on esiintyjälle lava tai koroke.
Verkkovirta. Esitys tarvitsee n. 2m x 3m tilan. Valmisteluaika ensimmäiseen esitykseen tilassa 60
min ja seuraaviin riittää 30 min uudessa paikassa. Esityksen purkuaika 30 min.



KOULUT (3.–6. -lk)

Taikuri Timo Tiikkaisen Taikuri-koulu -työpaja
Haminan kulttuuripalvelut

Taikuri Timo Tiikkaisen Taikuri-koulu -työpaja on suunniteltu 3.–6. -luokkien oppilaille.
Pajassa läpivalaistaan taikojen jännittävää ja hämmästyttävää maailmaa. Tavoitteena on
saada aikaan onnistumisen iloa. “Jokainen osallistuja oppii 3 taikatemppua”, lupaa
taikuri-Timo.

Kesto: n. 60 min.
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 3–6 -lk.
Osallistujamäärä: 20–30 osallistujaa / työpaja
Varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Varaustietoihin: yksikkö, luokka, lapsimäärä ja yhteyshenkilö. Varaukseen myös ryhmästä
muuta mahdollista huomioitavaa työpajan ohjaajalle.



PÄIVÄKODIT & PERHEPÄIVÄHOITAJAT & ESIKOULUT & KOULUT (1.–3. -lk)

Tanssiteatteri Raatikko: Hyppynarutus-esitys
Haminan kulttuuripalvelut

Kuva: Sanna Lehto

Tervetuloa Hypyn ja Narun mukana tanssimatkalle to 23.2. ja pe 24.2.!

Hyppynarutus on hyvän mielen esitys, jossa viehättää leikinomainen ote ja tanssin lumous. Hyppy ja
Naru ovat pomppimisen erikoisasiantuntijoita. Heillä ei käy aika 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.
Näiden kaverusten seurassa saatat joutua ihan huomaamattasi narutetuksi!

Kesto: 35 min
Kieli: suomi
Kohderyhmä/ikäsuositus: 3–10 v.
Osallistujamäärä: max. 30 hlö / esitys
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
torstaina 23.2. tilattavissa 3 ja pe 24.2. tilattavissa 2 kiertävää näytöstä yksiköihin - aamupäivään
mahtuu 1–2 esitystä samassa tilassa - lounaan jälkeen eskareille tai koululuokille (esim. klo 9.00 –
9.35 ja 10.15 – 10.50 TAI eri tiloissa esim klo 9.00 ja klo 12.00 – 12.35, IP-esitys esim klo 13.00 –
13.35/alakoulut)
Varaustietoihin: yksikkö, ryhmien/luokkien nimet ja lapsimäärä, yhteyshenkilö ja osallistujille
1. sopivin + 2. sopivin ajankohta, jotta jokaiselle kiinnostuneelle varaajalle löytyisi mahdollinen
aika tarjolla olevista esitysajoista. Varaukseen myös ryhmästä muuta mahdollista huomioitavaa
esiintyjälle.
Tilavaatimukset: Verkkovirta. Tilan minimikoko 7x7m, korkeus min 3m. Led-valonauhan avulla
muodostetaan ympyrän muotoinen esiintymisalue. Yleisö istuu lattialla ympyrän ulkopuolella.
Penkkejä ja tyynyjä käytetään mieluusti, jos esityspaikalla on niitä lainata. Valmisteluaika mahd.
Tyhjässä tilassa 60 min. Purkuaika 30 min.



KOULUT (1.–6. -lk)

Digisisältönä: Loikkakopla - parkour-työpajat kouluille
Haminan kulttuuripalvelut

Lasten kulttuuriviikoilla on mahdollista tilata omat digi-tunnukset Parkour-akatemian
Loikkakopla-materiaaleihin maksutta.

MITÄ? Kyllä vain. Voit korvata minkä tahansa oppitunnin parkour-tunnilla koulusi salissa Lasten
kulttuuriviikkojen aikana 6.-24.2.2023.

Miten? Loikkakopla -parkour-tuntien opetusvideot saa hankkimalla oman kirjautumistunnuksen.
Opetusvideoilla on suunniteltu neljä parkour-tuntia sinulle valmiiksi viimeistä yksityiskohtaa
myöten. Ohjeistukset opettajalle ja videoohjeistukset lapsille saat Loikkakopla-järjestelmästä omilla
tunnuksillasi. Treenit ovat Suomen kokeneimpien parkour-ammattilaisten toteuttamia. Et tarvitse
parkour-kokemusta laisinkaan vetääkseni huippuhauskat treenit.

Kohderyhmä: 1–6 -luokkalaiset
Tilattavissa/varaus: ti 31.1. mennessä kulttuuripalveluille: kulttuuri@hamina.fi.
Tilattavissa 6.-24.2. ajalle, max. 10: lle 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.



Lastenkulttuurin vastaava palveluksessasi:
Henni Kiri, kulttuurituottaja / Haminan kulttuuripalvelut

p. 040 722 3687, henni.kiri@hamina.fi

Haminan kaupunki
Kulttuuripalvelut

PL 70, 49401 HAMINA
Käyntiosoite:

Haminan kaupungintalo
Puistokatu 2

49400 HAMINA

@haminankulttuuripalvelut #haminankulttuuripalvelut
@maailmanluokanhamina #maailmanluokanhamina


