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LEIKITELLEN – KULTTUURITEEMAVUOSI 2015–2016
Leikitellen -kulttuuriteemavuonna yksiköissä kehitetään lasten leikkiä ja leikkiympäristöjä. Lasten leikkikulttuuri ja perinteiset leikit nostetaan ympärivuotiseen arvostukseen. Teemavuonna huomioidaan lasten osallisuuden kehittäminen leikeissä sekä leikkien ja leikkiprojektien suunnittelussa. Miten aikuinen
toimii leikkijänä, mallina, leikin kehittäjänä ja millä tavalla hän voi olla mukana
lasten leikeissä?
Tähän vihkoon on koottu eri kulttuuritahojen ja kulttuuritoimijoiden tarjoamia
tapahtumia, työpajoja ja koulutuksia, jotka tukevat varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusta teemavuoden aikana. Vihkosta löydät myös teemavuotta tukevien
varhaiskasvatuksen ammatillisten lisäkoulutusten tiedot sekä vinkkejä arjen
kulttuurikasvatukseen.
Toimintavuoden aikana leikki antaa uudenlaisen kokemuksen ja lähtökohdan
yksikön kulttuurikasvatukseen ja taideaineisiin. Yksiköissä otetaan huomioon
Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusopas http://tinyurl.
com/okacrt7 myös leikin kehittäjänä. Kulttuurikasvatusoppaasta löydät pohjan
kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen ja kulttuuripolun toteuttamiseen
sekä perustiedot Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuritoiminnasta ja
sen kehittämisestä.
Teemavuosi käynnistetään yhdessä Hupisaarten kesäteatterilla perjantaina
28.8.2015. Keväällä kokoonnumme jälleen yhteen ja päätämme kulttuuriteemavuoden jo perinteeksi muodostuneen yhteisen juhlan merkeissä toukokuussa
2016. Alakööki tiedottaa yksiköitä tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta.
Tervetuloa mukaan leikkimään!
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Kulttuurikapsäkki-työryhmä:
Alaköökin Hannele Makkonen ja Raija Saloranta
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Anneli Halkola
Valveen kulttuurituottaja Katri Tenetz
Lastentarhanopettajat Sari Kokkonen, Tiina Korhonen, Pirkko Lahti-Rita,
Pekka Vanhahanni, Tiina Kallio ja Hanna Tuomala, Eeva Jämsä, Satu
Vesala ja Päivi Junno
Toimitus: Katri Tenetz & Hanna Tuomala
Kuvitus: Tiina Korhonen
Taitto: Juuso Haarala
Muutokset aikatauluihin mahdollisia!
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1. PÄIVÄKOTIEN KULTTUURIKUMMITOIMINTA
Alaköökin kehittämä ja ylläpitämä päiväkotien kulttuurikummitoiminta käynnistyi Oulussa syksyllä 2004. Kulttuurikummitoiminnan puitteissa päiväkodit
voivat vuosittain hakea itselleen kulttuurikummia. Hakeminen tapahtuu syyskuussa vapaamuotoisella hakemuksella, jonka perusteella Alakööki valitsee
kullekin kummille päiväkodin. Kulttuurikummeina toimii henkilöitä eri kulttuurilaitoksista. Vuoden aikana kummi eli kulttuurilaitoksen edustaja vierailee päiväkodissa ja kertoo laitoksensa toiminnasta tuoden näin kulttuurisen tervehdyksen päiväkotiin. Lisäksi kulttuurikummi kutsuu lapset vierailulle omaan
toimipaikkaansa katsomaan ja kuuntelemaan harjoitusta, näyttelyä tai muuten
vain kiertämään ja tutustumaan rakennukseen ja sen toimintaan. Lapset tuovat
tullessaan kulttuuritervehdyksen esim. esityksen tai taideteoksen muodossa.

ALAKÖÖKI

Alakööki on oululaisen varhaiskasvatuksen painopistealueiden eli kulttuurikasvatuksen ja kestävän kehityksen kehittämisyksikkö. Kulttuurikasvatuksen osalta Alakööki tukee yksiköiden kulttuurikasvatusta yhdessä kulttuurivastaavien
kanssa sekä tiedottaa ajankohtaisesta kulttuuritarjonnasta. Alakööki suunnittelee ja toteuttaa täydennyskoulutusta ja on tärkeä yhdyslinkki varhaiskasvatuksen ja kulttuurilaitosten välillä. Alaköökin työpari suunnittelee ja toteuttaa
elämyksellistä toimintaa päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmille.
Kuvaukset jo vakiintuneista toiminnan muodoista löydät osoitteesta www.ouka.
fi/oulu/alakooki/toiminta-ajatus.
Kulttuurikasvatuksellista toimintaa, tutustumisia ja pajatoimintaa ym. järjestetään päiväkodeissa, luonnossa sekä kulttuuritoimijoiden tiloissa.
Vuoden 2015–2016 toiminnan tiedot löydät sivuilta www.ouka.fi/oulu/alakooki/
paivakotimme.
Alakööki tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti myös kulttuurivastaavien sähköpostilistan kautta, seuraa sähköpostiasi!
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2. KAUPUNGIN KULTTUURITOIMIJOIDEN TARJONTAA
– Voiko kulttuurilaitoksissa leikkiä?
Kulttuurilaitoksissa voi leikin avulla, leikkien, syventyä taideteokseen, näyttelyn
esineistöön ja ympäristöön tai vaikkapa kirjallisuuteen. Leikkiessä opitaan ja
koetaan uutta, muistellaan mennyttä ja saadaan elämyksiä, tutkitaan ja eletään.

LUUPPI, MUSEO- JA TIEDEKESKUS

Luuppi on Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus
Tietomaan muodostama yhdeksän käyntikohteen kokonaisuus. Luuppiin kuuluvat myös Yli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus, Turkansaaren ulkomuseo, Merimiehenkotimuseo Pikisaaressa ja Pateniemen sahan museo. Uusimpana kohteena
Luupin kokonaisuuteen on liitetty Oulunsalon kotiseutumuseo. Luupissa yhdistyvät monipuolisesti historia, kuvataide, luonnontieteet ja tekniikka. Luupin
yhteiset nettisivut löytyvät osoitteessa
www.oulunluuppi.fi

Oulun taidemuseo
Taidemuseo tarjoaa päiväkodeille lainattavia kiertonäyttelyitä ja toimii vuosittain kulttuurikummina. Museolta voi tilata eri-ikäisille lapsille sopivia opastusja pajakokonaisuuksia. Myös erityistarpeet ja sisällölliset toiveet huomioidaan.
Museon pitkäkestoisista näyttelyistä laadittuja opetusmateriaaleja voivat
hyödyntää esimerkiksi lastentarhanopettajat suunnitellessaan museovierailua
tai vierailun jälkeen tehtävää jatkotyöskentelyä. Kokemukset taiteen äärellä
inspiroivat katselijaa omaankin tekemiseen. Tutustu myös lasten kanssa Muska-museokatin hyviin neuvoihin taidemuseovierailulle tullessasi:
www.ouka.fi/oulu/taidemuseo/muskan-hyvat-neuvot1
Ilmoitathan vierailustasi etukäteen info.taidemuseo@ouka.fi / puh. 044 703
7471
Sijainti: Kasarmintie 9
Lisätietoa: www.oulunluuppi.fi
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Hinta: Oulun taidemuseoon on päiväkotiryhmille vapaa pääsy. Opastukset ja
työpajat laskutetaan erillisen hinnaston mukaan. Työpajat ovat kestoltaan 30–
90 minuuttia ja niistä peritään erillinen maksu. Koululais- ja päiväkotiryhmille
työpaja maksaa käytettävistä materiaaleista riippuen 20–50 €. Työpajoissa on
vaihtelevia kokorajoituksia ryhmille riippuen käytettävästä tekniikasta.
Päiväkotien yhteyshenkilöt: Outi Dekker, puh. 044 703 7457, outi.dekker@ouka.
fi; Laura Lampinen, puh. 044 703 7475, laura.lampinen@ouka.fi

Varhaiskasvatusikäisille soveltuvat MUSEONÄYTTELYT lukuvuonna 2015–2016
Kirsti Muinonen – Mesipaikat.
10.10.2015–3.1.2016
Kirsti Muinosen (s. 1943) maalausten vahvin innoittaja
on luonto. Pienet suuret asiat; kasvien pölytys, solujen
jakaantuminen, mehiläisten hoito, muistot kesästä sekä
ihmisen ja luonnon symbioosi synnyttävät kauniita,
värikylläisiä pintojen ja muotojen kudelmia. Näyttely on
läpileikkaus Muinosen 2000-luvun tuotantoon painottuen
uudempiin öljyväri- ja akvarellimaalauksin.

Lainattavat PÄIVÄKOTINÄYTTELYT
Tilaa taidenäyttely omaan yksikköösi! Lainattavan näyttelyn laina-aika on noin
kolme viikkoa. Taidemuseon auto tuo näyttelyn ja siirtää sen seuraavaan päiväkotiin. Päiväkodin henkilökunta huolehtii näyttelyn ripustuksesta ja pakkaamisesta.
Varaukset: outi.dekker@ouka.fi
1. Rahanpaisumus – Hannu Ahosolan pienoisveistoksia kivestä ja pronssista
Näetkö kiven muodoissa ikään kuin piilevän hirven tai härän, kissan tai merenneidon? Kuvanveistäjä Hannu Ahosolan käsissä kivet yhdessä pronssin kanssa
ovat saaneet erilaisia eläimellisiä muotoja. Eläimet oleilevat omilla kivillään,
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joita reunustavat paisuvat kolikkovirrat. Kokonaisuudessa on kahdeksan
veistosta, jotka sijoitellaan vapaavalintaisesti kivistä ja kolikoista koostuvalle
jalustalle. Veistosten suojana on pleksikupu. Mitat: leveys 60 cm, pituus 100 cm,
veistosjalustan korkeus 60 cm.
2. Otukset maalla, vedessä ja ilmassa – taidekaappinäyttely
Näyttelyn kuusi eläinaiheista maalausta ovat esillä taidekaapissa. Maalauksissa esiintyvät tutut eläinkunnan otukset koira, poro, kala ja perhonen. Näyttelyn taiteilijoita
ovat Markku Kosonen, Pirkko Lepistö, Alina Ollikainen ja
Tarja Polari. Taidekaappinäyttely on kätevä tapa esitellä
taidetta: maalaukset ovat valmiiksi ripustettuna kaappiin
ja ne ovat sopivalla korkeudella lasten katsottaviksi. Kaapin syvyys noin 50 cm, leveys 130 cm, korkeus 85 cm.
3. Taidetta ja tarinoita – Veijo Hukan akvarellimaalaus ja taidekuvia
Näyttely koostuu Veijo Hukan yhdestä akvarellimaalauksesta ja kymmenestä
laminoidusta, A4-kokoisesta taidekuvakopiosta. Taidetta ja tarinoita -näyttelyn idea on toimia keskustelun herättäjänä. Kuvien äärellä voi lasten kanssa
keskustella mm. ystävyydestä ja toisen kunnioittamisesta, yksinäisyydestä,
kiusaamisesta. Toisaalta voi käsitellä isoja teemoja, kuten avaruus, luonnonsuojelu ja elämän synty maapallolla. Oheiskansio sisältää vinkkejä kuva-aiheiden
käsittelyyn lasten kanssa. Myös taiteilija Veijo Hukan omat tarinat maalauksista
ovat kansiossa luettavina. Akvarellimaalaus on ripustettava seinälle. Maalauksen koko: korkeus 45 cm, leveys 82 cm. Laminoidut kuvat voi ottaa käteen tai
heijastaa seinälle.
4. Kososen musiikkimatinea – Markku Kososen maalauksia
Näyttelyssä on Markku Kososen (1940–2013) viisi värikästä ja
hauskaa maalausta. Kosonen oli tunnettu naivistimaalari, jonka
taiteen lähtökohtana on usein musiikki. Musiikkielämyksistä
taiteen keinoin kertoo myös tämä näyttely. Oheismateriaalina
on tunnelmaan sopivaa hanurimusiikkia cd-levyllä. Maalaukset ovat kooltaan 31 x 23, 55 x 79, 75 x 55, 42 x 59, 39 x 59 cm
(korkeus x leveys).
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Pohjois-Pohjanmaan museo
Sijainti: Ainolanpolku 1
Lisätietoa: www.oulunluuppi.fi
Hinta: Pohjois-Pohjanmaan museoon on päiväkotiryhmille vapaa pääsy. Opastukset ja työpajat laskutetaan erillisen hinnaston mukaan.
Katso lisätietoa museon tarjonnasta nettisivuilta:
www.ouka.fi/oulu/ppm/paivakodit-ja-koulut
Ilmoitathan vierailustasi etukäteen: info.PPM@ouka.fi / puh. 044 703 7161
Päiväkotien yhteyshenkilöt: Museolehtori Arja Keskitalo, puh. 044 7037159,
arja.h.keskitalo@ouka.fi.
Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelyt
Pohjois-Pohjanmaan museon perusnäyttelynä on lapsille suunnattu, Mauri Kunnaksen kirjoihin pohjautuva Koiramäki-osasto.
Vaihtuvista näyttelyistä saat lisätietoa osoitteesta:
www.ouka.fi/oulu/ppm/vaihtuvat-nayttelyt
Päiväkodeille lainattavat pienoisnäyttelyt
1. Näin sitä leikkiä leikittiin – perinneleikkiviikko päiväkodeille
Näyttelyvitriineistä, -paneeleista, perinteisistä leluista sekä ohjaajan materiaalista koostuva päiväkotimateriaalipaketti on jaoteltu neljään eri teemaan.
Tarkoituksena on tehdä tutuksi suomalaista leikkiperinnettä.
Lisätietoa: www.ouka.fi/oulu/ppm/nain-sita-leikkia-leikittiin
Yhteyshenkilö: maakuntamuseotutkija Riina Kohonen, riina.kohonen@ouka.fi
2 Museolaukku
Museolaukku on päiväkotien käyttöön tarkoitettu matkalaukku, jossa on historiaan liittyvää tekemistä ja toimintaa viikon ajaksi. Aiheena museolaukussa on
lapsen kokemusmaailmaa lähellä oleva “Koti ja perhe ennen”.
Lisätietoa: www.ouka.fi/oulu/ppm/museolaukku
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Tiedekeskus Tietomaa
Sijainti: Nahkatehtaankatu 6
Lisätietoa: www.oulunluuppi.fi ja www.tietomaa.fi/ryhmat/koulut
Hinta: Alle 6-vuotiaat ilmaiseksi, 6–15-vuotiaiden ryhmälippu 7 €/lapsi. Ryhmän
koko vähintään 10 lasta. Päiväkotiryhmissä yksi aikuinen ilmaiseksi seitsemää
maksavaa lasta kohden. Yleislippu sisältää näyttelyt, jättielokuvan ja tähtitiede-esityksen.
Ryhmävaraukset ja tiedustelut: puh. 08 5584 1340. Ryhmävarauksen voi tehdä
myös osoitteessa: www.tietomaa.fi/ryhmät/koulut/ryhmavaraukset
Päiväkotien yhteyshenkilö: Harri Häll, puh. 044 703 1348 / harri.hall@ouka.fi

Leikitellen voi piirtää
salaisuuksia...
OULU SINFONIA
Oulu Sinfonia tarjoaa korkeatasoisia elämyksiä: klassista musiikkia, uutta
musiikkia, kamarimusiikkia, viihdemusiikkia, oopperaa sekä lasten ja nuorten
konsertteja. Madetojan sali Oulun musiikkikeskuksessa on Oulu Sinfonian
kotisali. Oulu Sinfonia on Pohjois-Suomen ainoa ja EU-alueen pohjoisin sinfoniaorkesteri
ja siinä on 61 muusikkoa.
Sijainti: Lintulammentie 1–3, Oulu
Lisätietoa: www.oulusinfonia.fi/konsertit/
lasten-ja-nuorten-tapahtumat.html
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KATTI KONSERTISSA – lastenkonsertti
to 3.9.2015 klo 10 ja 18 Madetojan sali (Leevi Madetojan katu 1-3)
Televisiosta tutut Katti Matikainen ja Nakkirakki
saapuvat torstaina 3.9.2015 Madetojan salille
tutustumaan kaupungin omaan orkesteriin eli
Oulu Sinfoniaan ja etsimään Mummulle laulun
lahjaa. Samalla päästään ihmettelemään ja
ihastelemaan orkesterin esittämiä klassisen
musiikin makupaloja mm. Tsaikovskilta, Melartinilta ja Musorgskilta. Lavalle astuvat myös Oulun
konservatorion ihastuttavat lapsisolistit kapellimestarinaan Jukka Myllys.
Kesto: n.45 min.
Suositusikä: yli 3-vuotiaille
Hinta: Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat varata
lippuja klo 10 näytökseen erikoishintaan 3 €/hlö
(ryhmän vetäjä maksutta).
Varaukset: Virpi Länkelä, virpi.lankela@ouka.fi
Lisätietoja: tuottaja Katariina Kummala,puh. 050 464 2852 / katariina.
kummala@ouka.fi

OULUN KAUPUNGINTEATTERI
Oulun kaupunginteatteri järjestää Lasten ja nuorten teatterifestivaalit ja tuottaa vuosittain noin 8–10 ensi-iltaa.
Lisätietoa: http://teatteri.ouka.fi/esittely/lapset_ja_nuoret
Yhteistyötä mm. päiväkotien kanssa hoitaa teatterisihteeri,
teatterikuraattori Anna Maria Luonuansuu, puh. 044 703 7112 / anna.luonuansuu@ouka.fi
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NUOLIKÄRPPÄ – lastenesitys
Ohjelmistossa jatkaa syksyllä 2015 Nuolikärppä
-esitys, jonka suositusikä on 7 vuotta, mutta se
soveltuu myös esiopetusikäisille. Huikea seikkailunäytelmä kertoo Suomaan kuningaskunnassa asustavasta itsepäisestä kuningas King Suomesta, joka etsii tyttärelleen
prinsessa Miss Suomelle siniveristä, komeaa ja rikasta puolisoa. Seikkailussa on
sankari, sopivasti jännitystä ja paljon toimintaa!
Lisätietoa:
http://teatteri.ouka.fi/ohjelmisto/nyt-ohjelmistossa/nuolik%C3%A4rpp%C3%A4
Liput: Myyntipalvelu, p. 0300 472 333 (0,51 €/min + pvm)

Leikitellen voi tehdä
hiekkakakkuja...
KULTTUURITALO VALVE
Kulttuuritalo Valve järjestää monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille sekä
heidän aikuisläheisilleen: kerhoja, työpajoja, festivaaleja, näyttelyjä ja paljon
muuta. Toimintaa järjestää Valveen elokuvakoulu ja Valveen sanataidekoulu
sekä alueelliset kulttuuripalvelut. Valveella pitää majaansa koko joukko eri
taiteenalojen toimijoita, erityisesti elokuvan, tanssin, teatterin, sarjakuvan ja
valokuvan alalta.
Lisätietoa: www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/kulttuurikasvatus
Sijainti: Hallituskatu 7
Päiväkotien yhteyshenkilö: Katri Tenetz, p. 044 703 7544 /
katri.tenetz@ouka.fi
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MAAKUNTAKIRJASTO
Kirjastot ja kirjastoautot palvelevat lapsia, perheitä, kasvattajia ja
opettajia, ja autot vierailevat myös
kouluilla ja päiväkodeissa. Lastenkirjastotyöntekijät ovat kirjallisuuden
ja lukemisen asiantuntijoita. Heiltä
voit kysyä kauno- ja tietokirjallisuutta
eri aiheista, pyytää lukusuosituksia eri-ikäisille ja saada opastusta
tiedonhaun pulmissa. Lukuvinkkejä
saat myös kirjaston kotisivuilta ja
jokakeväisessä Kirjasaari-tapahtumassa (ilmoittautuminen koulutukseen koulutuskalenterin kautta).
Kakaravaara-tietokannasta löydät
esiopetusikäisille sopivaa kirjallisuutta aiheittain, ja Omppu-kokoelmasta
löytyy aineistoa erilaisille lukijoille.
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Päiväkodeille ja kouluille kerätään
pyynnöstä erilaisia teemapaketteja
sekä järjestetään satutunteja. Kirjaston ja koulun yhteistyösivustolla on
runsaasti materiaalia myös varhaiskasvattajille, mm. eskareiden Lukuhöperö-passi: www.kirjastoreitti.fi.
Lisätietoa: www.ouka.fi/oulu/kirjasto
Päiväkotien yhteyshenkilö
pääkirjastossa: Katja Kurvinen, p. 08
558 47342 / katja.kurvinen@ouka.fi
Alue- ja lähikirjastojen sekä kirjastoautojen yhteystiedot löytyvät kirjaston kotisivuilta.

Tutustu myös Oulun kirjastojen lasten
tapahtumat -kalenteriin: www.ouka.
fi/oulu/kirjasto/lapset
Esimerkiksi 20–30 minuuttia kestävät
satutuokiot ovat ilmaisia ja kaikille
avoimia. Satuhetkiä järjestetään pääkirjaston lastenosastolla ja lähikirjastoissa, myös erilaisille ryhmille omia
(esimerkiksi vauvalorutuokioita ja
tukiviitottuja satutunteja).

Leikitellen Satujen saarella -satutunnit pääkirjaston lastenosaston
satusopessa 11.9., 9.10., 6.11. ja 11.12.
klo 10.
Ilmoittautuminen: Päiväkotiryhmiä
pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon puh. 08 558 47342.

MAAILMANKOULUN MATKALAUKUT
JA KIRJANÄYTTELYT
Maailmankoulun matkalaukkuja on saatavilla kymmenestä eri globaalikasvatuksen teemasta. Laukut on suunniteltu eri-ikäisille oppijoille ja niihin on
koottu laajasti teemaan liittyvää materiaalia kuten video- ja dvd-filmejä,
lautapelejä, julistesarjoja, kuvakortteja sekä toiminnallisia pohdintatehtäviä.
Laukut on helppo ottaa käyttöön, sillä ne sisältävät valmiita tuntisuunnitelmia
ja työpajaehdotuksia sekä lisämateriaalia opettajalle.
Laukut voi tilata sisäisen postin kautta Kaisu Siltalalta (kaisu.siltala@ouka.fi) tai
Helena Laurilalta (helena.laurila@ouka.fi).
Osa tarjolla olevista laukuista ja näyttelyistä:
•
•
•

Mistä sadut tulevat? -matkalaukku (varhaiskasvatus, 1.–3. luokat)
Moninaiset perheet -matkalaukku (esiopetus, 1.–3. luokat)
”Minä ja moninainen maailma” -kirjanäyttely (varhaiskasvatus, 1.–2. luokat)
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LYYRAN TÄHTITRIO – laulua, leikkiä

ja liikettä
Lyyran Tähtitrio tarjoa vauhdikkaita konsertteja, joissa kaikki pääsevät osallistumaan lauluihin – laulamalla, leikkimällä ja liikkumalla. Laulujen aiheet ja
teemat voi valita näistä konserttikokonaisuuksista:
•
•
•
•

Kalevala Oulun murteella (180 vuotta ensimmäisestä painoksesta)
Helakisa ( Kaarina Helakisan omia runoja ja käännöksiä Pikku Pegasos- ja
Suomen lasten runotar -kirjoista)
Tiitiäisen satupuu (Kirsi Kunnas, 1956 – 60 vuotta ensipainoksesta)
Uppo-Nalle (Elina Karjalainen, 1977 – videot näistä lauluista ovat tuttuja
PikkuKakkosesta)

Senni Eskelinen: 39-kielinen sähkökannel ja laulu
Matti Riekki: koskettimet ja laulu
Vega Välitalo: puhaltimet ja laulu sekä leikit ja liikkeet
Konsertit päiväkodeissa: klo 9 ja 10 sekä klo 14 ja 15
Kesto: 40 min.
Hinta: 300e/ esitys
Lisätietoa: www.lyra.fi
Yhteydenotot: Vega.Valitalo@gmail.com / puh. 044 5563 333

STELLAN KIELIKAKKU
Stella-pelle tarjoilee lapsille ja lapsenmielisille suussa sulavaa laulu- ja leikkikakkua. Jokainen herkullinen palanen kätkee sisäänsä perinteisen suomalaisen
lastenlaulun tai runon – kattauksessa myös uusia ja ennen kuulemattomia lauluja. Yleisö saa laulaa ja leikkiä mukana pätevässä ohjauksessa. Musikaalista
kakun syöntiä säestää hanuristi Pertti Haipola, virallinen Piippolan Vaari. Kakku
valmistuu syyskuussa 2015. Sitä voi tilata päiväkoteihin ja muihin tilaisuuksiin
loka-marraskuussa.
Ajankohta: loka- ja marraskuu 2015
Kesto: n. 30 min
Tiedustelut ja tilaukset: Anna-Kaisa Järvi, puh. 0400 292 434 / anna-kaisa.
jarvi@dnainternet.net
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Yksisarvinen ei koskaan kuole on
lapsille suunnattu 45–50 minuutin
mittainen kokonaisuus, joka koostuu
nykytanssiteoksesta (n. 20 min) ja
sen pohjalta rakennetusta osallistavasta workshopista (25 min). Kokonaisuus on rakennettu Leena Laulajaisen
runoteoksen Yksisarvinen ja sadepuu
(1992, Tammi) pohjalta. Teokseen
valitut runot puhuvat yksisarvisen ja
Maria-tytön suhteesta. Tanssiteoksen
äänimaisemat on tuotettu rummulla
ja rauhoittavilla äänimaljoilla, gongilla ja keijukelloilla. Kokonaisuus tutustuttaa lapset laaja-alaisesti taiteeseen runojen, äänen ja liikkeen avulla
ja antaa heille mahdollisuuden kokea
ja luoda taidetta itsestään käsin.
Osallistavassa työpajassa tehdään
mielikuvamatka ja luodaan oma mielikuvituseläin, jota tutkitaan kehollisesti, mielikuva- ja liikeharjoitusten
avulla. Työpajassa lasten liikkumista
säestää jo teoksessa kuullut äänimaisemat ja se päättyy rentoutukseen.
Tarkoituksena on saada lapset hahmottamaan itseään ja toisiaan tilassa
sekä kokemaan omaa mielikuvitustaan ja sisäistä voimaansa fyysisen
liikkeen ja äänen kautta.
Teos ja työpaja on suunnattu
5–6-vuotiaille lapsille.

YKSISARVINEN EI KOSKAAN KUOLE –

tanssiteos ja työpaja lapsille
Teoksen ohjaaja ja tanssija: Salla-Maria Santos (HuK & tanssinopettaja
AMK)
Runojen esittäminen: Sari Kokkonen
(lastentarhanopettaja, runonlausuja)
Teoksen äänimaisemat: Katja Nikkanen (tanssi-, liike- ja toimintaterapeutti)
Tilavaatimukset: Esitystilan koko n.
5m x 5m + katsomo, jonka voi rakentaa patjoista esitystilan eteen. Esitykseen voi kerralla osallistua max. 60
lasta johtuen työpajatyöskentelystä.
Hinta: Yhden teoksen ja työpajan
hinta: 520 € + matkat. Kaksi teosta ja
työpajaa samana päivänä samassa
paikassa hinta: 750 € + matkat. Kolme
esitystä samassa paikassa samana
päivänä hinta: 1000 € + matkat.
Hinnat sisältävät kolmen esiintyjän
palkkiot ja teostokorvauksen runoilija
Leena Laulajaiselle.
Tiedustelut: Salla-Maria Santos, p. 040
825 8551 / sallamarias@gmail.com
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SOIVA SIILI – konsertit ja koulutukset

Soivan Siilin konsertit
Soiva Siili duon tai Soiva Siili orkesterin voi tilata esiintymään kouluun, päiväkotiin, kerhoihin ja erilaisiin lapsille ja perheille suunnattuihin tilaisuuksiin.

Soivan Siilin musiikkimaja
-koulutus
Soivan Siilin Kyöstin ja Markuksen Musiikkimajassa tehdään pieni retki luovuuden äärelle – ja samalla tutkimusmatka omaan itseen. Keskustelevan yhdessäolon aikana käydään läpi laulun tekemisen ja luovan ryhmätyöskentelyn prosessia. Koulutukseen liittyy työpaja, jossa lapsille suunnattua “Sanaverstaasta
laulupajaan” -työtapaa kokeillaan käytännössä: tehdään yhdessä laulu tai
laulun aihio. Tärkeä osa koulutusta on pedagoginen keskustelu ja yhteinen
(musiikillinen) kokemus laulun tekemisen äärellä. Työskentelyilmapiiri on rento
ja pakoton. Mitään ei tarvitse tehdä jos ei halua.
Koulutuksen tarkoituksena on antaa uusi väline lasten kanssa työskentelyyn ja
kenties samalla madaltaa oman luovuuden kynnystä – avata luovuuden lukkoa!
Yksi koulutuksen peruskiviä onkin oman luovuuden lukon tiedostaminen ja sen
heijastavan vaikutuksen ymmärtäminen.
Yhteystiedot: Kyösti Salmijärvi (p. 040 7423763) ja Markus Lampela (p. 040
7772028) / posti@soivasiili.fi

Leikitellen voi laulaa
”Hyppää pois...”
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Whatevergroupin voimakaksikko
Antti Kairakari ja Antti Kaarlela
ovat monessa liemessä keitettyjä
teatterin ja tanssin ammattilaisia.
Anttien pajassa draamaillaan,
improillaan ja mielikuvillakin
maalaillaan iloisesti ja rennosti.
Pajassa tutkitaan ja tuumaillaan,
kokeillaan ja kuunnellaan – itseä ja
toista. Samalla kevyesti kysellään:
Miten pääsen käyttämään omia
vahvuuksiani paremmin? Miten
lapsi päiväkodissa/koulussa pääsee
käyttämään omia vahvuuksiaan
paremmin? Miten opin vielä
paremmin kuuntelemaan ja
huomioimaan toisen ihmisen,
aikuisen ja lapsen, vahvuuksia? Miten
tuen lapsen luovuutta ja kannustan
luovuuteen? Pajatyöskentelyn

WHATEVERGROUP – draamailupaja
huumassa haetaan yhdessä
uskallusta hypätä puoli metriä
ilmaan ja jäädä sinne leijumaan.
Tämän koulutuksen jälkeen kenties
uskallat ajatella tekeväsi niin. Anttien
draamailupaja antaa myös vinkkejä
ja välineitä lapsen ja lapsiryhmän
ohjaamiseen tanssin ja teatterin
keinoilla.
Koulutusten hintoihin vaikuttavat
kokonaisuus, kesto ja osallistujien
määrä. Voimme räätälöidä tilaajalle
sopivan koulutuksen.
Yhteystiedot:
antit@whatevergroup.fi

LIIKKUVA LAULUREPPU

Muusikkopariskunnan Mari ja Timo
Raution Liikkuva Laulureppu tarjoaa
oululaisiin päiväkoteihin konsertteja. Liikkuvan Laulurepun tuokioissa
tempaistaan lapset mukaan laulujen
ja leikkien maailmaan.
Tarkoituksena on saada aikaan mielekäs ja riemukas yhdessä tekemisen
meininki.

Tuokion kesto: n. 30 minuuttia
Ikä: Kaikenikäisille lapsille (myös
erityislapset)
Hinta: 180 euroa
Yhteydenotot:
marirautio@hotmail.com,
timorautio@hotmail.com
Lisätietoa:
www.laulureppu.fi
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PONIMUS POPS – veikeä musiikkiesitys
Elävää musiikkia, sanataidetta ja nukketeatteria musiikin ja varhaiskasvatuksen
ammattilaisilta. Mukana Ponimus, Luppa, rakastuneet puput ja muita eläimiä.
Esityksen kesto: puoli tuntia
Hinta: Päiväkotitilaukset
400 euroa / esitys
Kyselyt, tilaukset: Pirjo Suvilehto, pirjo.suvilehto@oulu.fi / p. 040 520 8190
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Ideoita perinneleikkipäivään, olkaa hyvä!
Nappaa tästä ideoita niin sisä-, ulko-, liikunta-, laulu-, kuin loruleikkeihin
ja hae lisää osoitteesta: http://perinneleikit.fi/leikit

•

Ystäväni tuttavani -laululeikki

•

A ram sam sam -laululeikki

•

Rump rump rellaa, reka reka rellaa -laululeikki

•

Missä on peukalo -laululeikki

•

Jänis istui maassa -laululeikki

•

Piiri pieni pyörii -laululeikki

•

Vedetään nuottaa -loruna tai laululeikkinä

•

Harakka huttua keittää -loruna tai laululeikkinä

•

Körö körö kirkkooon -loruna tai laululeikkinä

•

10 tikkua laudalla -ulkoleikki

•

Väri -leikki

•

Tervapata -liikuntaleikki

•

Kuka pelkää lumimiestä/ mustekalaa/ jne.

•

Peili -leikki

•

Maa-meri-laiva -leikki
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3. LASTEN FESTIVAALEJA OULUSSA
LASTEN JA NUORTEN
TEATTERIFESTIVAALI
Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali on Suomen vanhin ja yksi Euroopan
suurimmista festivaaleista nuorelle yleisölle. Vuoden 2016 festivaali järjestetään 25.–31.1.2016, ja festivaaliviikon aikana päiväkodeille on tarjolla mm.
leikki-työpajoja, joissa on mukana kaupunginteatterin näyttelijöitä.
Festivaaliohjelmisto tarkentuu sivuille: teatteri.ouka.fi/festival

OULUN KANSAINVÄLINEN LASTEN- JA
NUORTENELOKUVIEN FESTIVAALI
Hyvä elokuva antaa lapsen mielikuvitukselle siivet ja pohjaa
monelle leikille. Animaatio inspiroi piirtämiseen, nukkeleikkeihin, muovailuun, näytelmäelokuva taas roolileikkeihin.
Elokuvan nuori yleisö saa vapaasti eläytyä erilaisiin tunnetiloihin turvallisessa ympäristössä. Opettajille annetun oppimateriaalin avulla elokuvia on helppo käsitellä päiväkodeissa ja tuttu tarina tai satu voi olla monen leikin lähteenä.
34. Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali järjestetään
16.–22.11.2015. Festivaalin ohjelmistossa on kymmeniä alle kouluikäisille olevia
elokuvia. Perinteisten sarjojen lisäksi teemana on Kalevala. Kunniavieraaksi
saapuu kuuluisa animaattori, kuvittaja ja taiteilija Riitta Nelimarkka. Lastenanimaation luvattu maa Latvia esittäytyy nuorelle yleisölle.
Esityspaikat: Valvesali, Studio, pääkirjaston Pakkalan sali, Finnkino Plaza, Tietomaa
Näyttelyt: YLE.n lastenohjelmat 50 vuotta (Valvegalleria), Riitta Nelimarkka
(Kaupunginkirjasto), Oulun Taidekoulu (Valveen kahvila)
Lisätiedot ja ohjelmisto tarkentuu sivuille:
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef
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LUMOTUT SANAT – lasten ja nuorten
sanataideviikot huhti-kesäkuussa 2016

Lumotut sanat -festivaali valloittaa
Valveen jo kymmenettä kertaa!
Kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi
sanataideviikoille saapuu maailmanmainettakin niittänyt elämyksellinen
näyttely BY – KYLÄ, joka nostaa esille
yhdeksän suomenruotsalaisen lastenkirjakuvittajan ja animaattorin satuja fantasiamaailmoja.
Lumotut sanat tarjoaa usean viikon
ajan monipuolista ja laadukasta
sanataide- ja kirjallisuusaiheista ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille
sekä ammattikasvattajille. Sen aikana
järjestetään mm. työpajoja ja koulutuksia, tavataan kirjailijoita sekä
julkaistaan lasten ja nuorten kirjoittamia tekstejä. Tarkempi ohjelma

julkaistaan maaliskuussa festivaalin
verkkosivuilla:
www.lumotutsanat.fi
Valveen sanataidekoulu kokoaa vuosittain festivaalin teemaan liittyvän
kirjallisuuspaketin, joka julkaistaan
maaliskuussa 2016 osoitteessa: http://
www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/sanataidekoulu/sanataideharjoituksia/
Sanataidekoulu järjestää teemakirjallisuutta ja sanataidemateriaalia
esitteleviä koulutuksia päivähoidon
henkilökunnalle ja koulujen opettajille ennen festivaalin alkua. Koulutuksista tiedotetaan kulttuurivastaavien
kautta ja niihin voi ilmoittautua opettajien koulutuskalenterin kautta.

ARKTISET ASKELEET
Arktiset Askeleet on vuosittain Oulussa järjestettävä valtakunnallinen tanssitapahtuma, jonka tavoitteena on tuoda tanssin laajaa kenttää sekä osallistujien
että katsojien nähtäväksi ja koettavaksi. Tapahtuma järjestetään vuorovuosin
alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten tapahtumana ja yläkouluikäisten
ja sitä vanhempien tanssijoiden tapahtumana. Arktiset askeleet 2016 järjestetään 31.3.–3.4.2016.
www.oamk.fi/kultt/arktisetaskeleet
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4. TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA
VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNNALLE
Työpajassa draamaleikkien ja harjoitusten avulla tutkitaan, yhdistellään ja oivalletaan yksin ja yhdessä
mm. leikkiä, leikin ympäristön
tärkeyttä, aikuisen merkitystä leikissä sekä kiusaamistilanteita. Pajassa saadaan
ideoita ja vinkkejä oman ryhmän kanssa toimimiseen.

LEIKITELLEN – toiminnallinen työpaja

Paikat ja ajankohdat: Ilmoitetaan myöhemmin koulutuskalenterissa. Oulunsalossa, Kiimingissä, Haukiputaalla sekä keskustassa.
Ryhmäkoko: 20–25 henkilöä per kerta
Ohjaaja: Hannele Makkonen (lto, draamapedagogi/-kouluttaja)

RIIMIKISSAN KAVEREITA -KOULUTUS
Viime vuonna suuren suosion saanut
koulutus tarjotaan myös syksyllä
2015, jotta mahdollisimman moni
mahtuisi mukaan! Iltapäiväkoulutus päivähoidon henkilökunnalle
järjestetään to 15.10. ja to 5.11. klo
12.15–15.30.
Riimikissa on hellä, hauska ja hilpeä
hahmo, jonka kanssa runo kääntyy
leikiksi aivan vaivihkaa. Riimikissa
hellii pieniä tuhisijoita lempeillä
silittely- ja körötysleikeillä ja isompia
vauhdikkailla sormi-, jalka-, hyppytai vaikkapa kiipeilyleikeillä. Riimikissan matkassa runon kieli, rytmi ja rakenne tuntuvat koko kehossa. Leikki
antaa mahdollisuuden aivan uuden22

laiseen kokemukseen kirjallisuudesta.
Koulutusiltapäivän aikana osallistujat
saavat itse kokien ja kokeillen tutustua runoleikkiin osana kirjallisuuslähtöistä sanataidekasvatusta. Koulutus
perustuu Valveen sanataidekoulun
vastaavien opettajien runoleikkikirjaan Riimikissa kikattaa – runohetkiä
pienille (Tammi, 2013). Kirjasta löytyy
suuri joukko kotimaisia lastenrunoja:
vanhoja tuttuja, uusia helmiä sekä
kokonaan ennen julkaisemattomia,
jotka Eppu Nuotio on kirjoittanut juuri Riimikissaa varten. Osallistujilla on
mahdollisuus ostaa koulutuspäivänä
kirjaa edulliseen erikoishintaan.

Paikka: Kulttuuritalo Valveen Sanataidevintti (3. krs)
Kesto: 180 min. (+tauko 15 min.)
Ryhmäkoko: enintään 12 osallistujaa
Kouluttaja: Valveen sanataidekoulun
vastaava opettaja Kati Inkala
Sama koulutus on tarjolla kahtena eri
iltapäivänä.
Ilmoittautuminen Sivistys- ja kulttuuripalvelujen koulutuskalenterin
kautta.

LUOVA LUOKKA -SEMINAARI
Luova luokka -seminaarissa kuullaan uusimmat kuulumiset mediakasvatuskentältä sekä tavataan mielenkiintoiset elokuvantekijävieraat. Ohjelmassa myös
käytännönläheisiä työpajoja, joissa tutustutaan erilaisiin mediakasvatuksellisiin
menetelmiin. Maksuton seminaari tarjoaa virikkeitä varhaiskasvatukseen, koulujen mediakasvatukseen sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen.
Ajankohta: 18.11.2015
Kesto: Aamupäivän puheenvuorot klo 9–12, iltapäivän
työpajat klo 13–16
Maksuton.
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LEFFAMESTARIT-ANIMAATIOKOULUTUS
Leffamestareiden sirkusaiheinen animaatiopajamalli soveltuu esi- ja alkuopetukseen. Leffamestarit-animaatiokoulutus antaa virikkeitä oman animaatioprojektin suunnitteluun ja toteutukseen helposti iPadeilla.
Kesto: 4–6 h
Hinta: alk. 240 €
Koulutukseen mahtuu 12 henkilöä. Voidaan järjestää kulttuuritalo Valveella tai
varhaiskasvatusyksiköissä.

VIDEOPENSSELI-MENETELMÄ
Videopensseli-menetelmä on mediakasvatuksellinen työväline, jonka avulla
ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran välityksellä. Menetelmä sopii esi- ja alkuopetukseen ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja
äidinkielen opetukseen.
Kesto: 3 h
Hinta: 180 €
Videopensseliin mahtuu 20 henkilöä. Voidaan järjestää kulttuuritalo Valveella
tai varhaiskasvatusyksiköissä.

TAIKALAMPPU-MENETELMÄ
Taikalamppu-menetelmä tarjoaa oivaltavaa käytännön dramaturgiaa elokuvatyöpajoihin. Videopensseli-menetelmä on mediakasvatuksellisen elokuvakasvatuksen työväline, jossa ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan
videokameran välityksellä.
Aika: Ma 12.10. klo 08.30–15.30
Paikka: Valveen elokuvakoulu, kulttuuritalo Valve Hallituskatu 7, 90100 Oulu
Vetäjä: Mediaopettaja Antti Haaranen
Kurssille voidaan ottaa 15 osallistujaa.
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Syyskaudelle 2015 ja kevätkaudelle
VALOKUVAUSKURSSI
2016 tarjolla kahden ammattikuvaaVARHAISKASVATTAJILLE
jan toimesta järjestetty valokuvauksen alkeiskurssi, jossa käydään läpi
kuvauksen alkeet, kameran käyttöä
sekä kuvausvinkkejä. Kuvaustehtävien avulla käymme läpi yleisiä ongelmia joita kuvaustilanteissa ilmenee ja keskitymme ottamaan entistä parempia kuvia.
Kurssilla opitaan myös omaa persoonallista ilmaisua, hyviä vinkkejä arkipäivän
kuvaustilanteisiin ja käydään kuvauksellisia kysymyksiä läpi yhdessä. Kurssin
jälkeen voit hyödyntää oppimiasi taitoja arkipäivän kuvaustilanteissa. Kurssit
ja kurssiaikataulut räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaan joko iltaopetuksena 4 arki-iltaa tai viikonloppukurssina. Kurssille tarvitaan vähintään 10
kurssilaista.
Opettajina toimivat pitkän linjan ammattivalokuvaajat Martu
Väisänen ja Vesa Ranta.
Kurssin hinta: 150 €/osallistuja
Lisätiedot kurssista: marjo@marjovaisanen.fi

Metsämörriohjaan peruskurssilla
METSÄMÖRRIOHJAAJAN PERUSKURSSI
saa perustiedot metsämörritoiminnasta. Tutuiksi tulevat metsämörrilaulut, -leikit ja -sadut. Kurssilla
perehdytään lasten luontokasvatukseen ja varustetietouteen sekä saadaan
perustaidot ohjaajana toimimiseen. Kurssilla osallistutaan metsämörriretkeen
ja saadaan valmiudet toimintasuunnitelman laatimiseen. Kurssille voidaan
ottaa 20 osallistujaa.
Aika: 22.8.-23.8.2015 klo 09.00-16.00
Paikka: Heikinharjun päiväkoti, Heikinharjuntie 50 Oulu
Aika: 19.9.–20.9.2015 klo 9–16
Paikka: Niemenrannan päiväkoti, Nuottamiehentie 1, Oulunsalo
Aika: 10.10.–11.10. klo 9–16
Paikka: Pyykösjärven päiväkoti, Järvenkorventie 6, Oulu
Vetäjä: Suomen Latu ry:n kouluttajat
Ilmoittautuminen: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri http://terva.eduouka.fi/koulutuskalenteri
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Jokaisella lapsella on oikeus hyvään
lapsuuteen. Lasten oikeuksien
turvaaminen on vanhempien, ammattilaisten, lainsäädännön ja koko
yhteiskunnan yhteinen tehtävä. Vanhemmat haluavat lapsensa parasta. Silti moni lapsi joutuu arjessaan kokemaan
laiminlyöntiä ja henkistä sekä fyysistä väkivaltaa. Vanhemmat voivat kasvattaa
tavoilla, jotka vahingoittavat. Tavat voivat olla jo omasta lapsuudesta opittuja.
Myös ulkoisesti hyvin pärjäävässä perheessä lapsia voidaan kohdella huonosti.

KANNUSTA MINUT VAHVAKSI
-KOULUTUS

Ensi- ja turvakotienliiton Kannusta minut vahvaksi! -hankkeen (2013–2016)
tavoite on tukea väkivallatonta kasvatusta ja lapsen hyvää elämää. Hanke
tuottaa tietoa kuritusväkivallan ja lasten kaltoinkohtelun muodoista ja vaikutuksista sekä nostaa lapsen kokemusta keskiöön. Perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille hanke tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, voimaantua
ja löytää uusia näkökulmia lasten ja perheiden auttamiseksi.
Aika: 23.9.2015 klo 12–14 TAI 23.9. klo 14.30–16.30 TAI 13.10. klo 12–14 TAI
13.10. klo 14.30–16.30
Paikka: Oulun kaupungin kirjasto Pakkalan sali
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö
Vetäjä: Ensi- ja turvakotien liiton kouluttaja.
Kurssille voidaan ottaa 180 osallistujaa.

Lasten leikki ja sen vaaliminen on
varhaiskasvatuksen ohjaavia periaatteita. Oppimisen tulee tapahtua lapselle tyypillisen toiminnan
kautta, leikkien. Jotta lasten taidot
kehittyisivät monipuolisesti, aikuista tarvitaan ohjaamaan ja osallistumaan lasten leikkeihin. Aina kuitenkaan syystä tai toisesta aikuiset eivät osallistu lasten
leikkeihin. On tärkeää palauttaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden mieliin,
miksi leikkiin osallistuminen ovat avainasemassa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Lasten onnistunut ja monipuolinen leikki antaa myös
varhaiskasvattajalle onnistumisen kokemuksia työssään. Aina ei kuitenkaan
ole ihan selvää kuinka paljon leikkiä pitäisi ohjata, voiko aikuinen osallistua

LEIKKI ON VARHAISKASVATTAJAN
TYÖTÄ -KOULUTUS
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leikkiin tai onko hyvä, että lapset harjoittelevat ratkomaan riitoja keskenään?
Tässä koulutuksessa paneudutaan aikuisen rooliin ja tehtävään lasten leikkien
ohjaajana. Aamu- ja iltapäivän koulutukset ovat samansisältöiset, valitse itsellesi sopivin ajankohta.
Aika: 9.10.2015 klo 9–12 TAI 9.10. klo 13–16
Paikka: Kastellin monitoimitalon auditorio (Sairaalanrinne 5)
Kohderyhmä: Vasu-vastaavat sekä yksi osallistuja per ryhmä
Kouluttaja: Kouluttajana toimii Laura Repo (ent. Kirves) Varhaiskasvatuksen
koulutuspalveluista.
Kurssille voidaan ottaa 250 osallistujaa.

Miten kulttuuria ja taidetta voidaan tuoda
lapsille, ja tehdä yhdessä lasten kanssa, leikin
avulla? Miten yksikössä leikitään orkesteria,
taidemaalaria tai arkkitehtiä? Saadaanko leikin
avulla syntymään teatteriesitys ja miten ollaan
yleisönä? Mitä kirjailija tekee työkseen?
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5. LEIKITELLEN – KIRJAVINKKEJÄ
Anna Anttonen ja Kati Inkala: Riimikissa kikattaa. Runohetkiä pienille.
Riimikissa kikattaa on täynnä runoleikin riemua: körötystä, keinutusta,
hyppyjä ja taputusta! Kirjan runohetket ja leikit ovat syntyneet Valveen
sanataidekoulussa
liki kymmenen
vuoden taidekasvatustyön tuloksena.
Kokoelmassa on
runoja yli kahdeltakymmeneltä rakastetulta suomalaiselta lastenrunoilijalta,
ja jokaiseen runoon liittyy leikkiohje.
Kokonaisuuden kruunaa Karoliina
Pertamon kuvitusten väri-ilo. Teos
sopii erinomaisesti leikki-ikäisille ja
pienille koululaisille – niin kodin, päiväkodin kuin koululuokankin yhteisiin
runoleikkihetkiin.
Leikki vieköön! Toim. Kaisa Järnefelt,
Meiju Niskala, Anne Vasko.
Leikkiminen ankarasti sallittu! Uudenlainen leikkikirja kaikenikäisille
tarjoaa sytykkeitä
oivalluksiin. Leikki
opettaa meitä ymmärtämään maailmaa. Lasten ohella
myös aikuisten
kannattaa heittäytyä
leikin maailmaan:
iästä riippumatta
jokainen voi yllättyä ja kokea uutta.
Leikki vieköön! on erilainen leikkikirja. Se ei tarjoa vain listoja valmiista
leikeistä vaan yllättäviä näkökulmia
ja hauskaa pureskeltavaa arjen rutii28

nien keskelle. Kirjaa täydentämällä
lukija tekee kirjasta juuri omanlaisensa. Lähestymistapa on lapsilähtöinen.
Leikkejä on kehitelty työpajoissa
monen ikäisten lasten kanssa mm. Vironniemen päiväkodissa ja Hyvinkään
lasten ja nuorten kuvataidekoulussa.
Leikki vieköön! kannustaa positiiviseen vuorovaikutukseen oman
elinympäristön kanssa ja herättelee
niin lasta kuin aikuista katsomaan
maailmaa uudella tavalla.
Peter Brown: Herra Tiikeri villiintyy.
Herra Tiikeri asuu kaupungissa, mutta
on kyllästynyt. Hän haluaa villiintyä! Sukellettuaan
suihkulähteeseen
Tiikeri päättää jättää
kaupungin ja suunnata viidakkoon.
Viidakossa hän
kuitenkin huomaa
kaipaavansa takaisin. Herra Tiikeri
palaa, mutta onko kaupunki enää
ennallaan? Kirjan kuvitus hurmaa
erikoisuudellaan.
Julia Jarman: Kaksi ujoa pandaa.
Kuvat Susan Varley.
Bambukuja ykkösen Panda kaipaa
ystävää, mutta ei rohkene pyytää
naapurin Pandoraa
leikkimään. Myös
Pandoran tekisi mieli
mennä moikkaamaan Pandaa, mutta
häntäkin ujostuttaa.
Miten pikku pandat
saisivat kerättyä tarpeeksi rohkeutta

tutustuakseen toisiinsa? Hellyttävä
tarina kertoo ujoudesta, sen voittamisesta ja uuden ystävyyden alusta.
Anneli Kanto: Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat. Kuvat Noora Katto.
Kun isosiskot Vilma ja Veera ovat
poissa kotoa, nelivuotias Paavo Virtanen hipsii tyttöjen
siistiin huoneeseen
ja ihastelee näiden
superhienoja tavaroita. Eipä aikaakaan, kun huone on
sekaisin. Tietenkin
tytöt astuvat sisään
juuri silloin. Kun soppa on selvitetty,
alkavat leikit, joissa tyttöjen ja poikien maailmat kohtaavat riemukkaalla tavalla.
Timothy Knapman: Hirviö tuli taloon!
Kuvat Loretta Schauer.
Ulkona sataa, ja Jalmarilla on tylsää.
Niinpä hän päättää rakentaa majan.
Entä jos sinne tulee
hirviö? Jalmaria ei
kuitenkaan pelota.
Onkohan hän samaa
mieltä vielä silloin,
kun majaan oikeasti
muuttaa hirviö? Mainiossa kuvakirjassa
ennakkoluulot saavat lopulta kyytiä.
Marja Kontiokari:
Nelli ja Osku: Leijona yökylässä. Kuvat
Virpi Penna.
Osku on tullut
Nellin luo yökylään.
Nelli on jo valmiiksi
suunnitellut kiltin leikin, jossa ei

riehuta yhtään. Osku ei kuitenkaan
innostu hääleikistä, vaan haluaa olla
Professori Dynamiitti. Nelli ja Osku
eivät pääse yhteisymmärrykseen,
ja kohta ovatkin kakkakärpäset ja
sottapyttysiat valloillaan. Huumorilla
höystetty tarina ystävyydestä, yökyläilystä ja siitä, kuinka leikkiminen ei
aina ole helppoa.
Tuula Korolainen: Lasten oma vuosikirja. Kuvat Maija Hurme.
Leikkiminen on juhlaa vuoden jokaisena päivänä, mutta joskus on aihetta
aivan erityiseen
juhlintaan. Lasten
vuosikirja sisältää
vinkkejä juhla-, liputus-, teema- ja merkkipäivien viettoon
monikulttuurisuutta
unohtamatta. Mahtava tietopaketti on höystetty saduilla,
runoilla, resepteillä ja askarteluvihjeillä.
Mysi Lahtinen: Kymmenen tikkua
laudalla. Kuvat Virpi Penna.
Ovatko vanhat kunnon leikit unohtuneet? Kirkonrotta, Kuka pelkää
mustaa miestä, Hura
hura häitä ja
monet muut leikit
palautuvat mieleen
iloista tietokirjaa
selaillessa. Leikit on
ryhmitelty vuodenaikojen mukaan, ja
mukana on sekä ulko- että sisäleikkejä.
Pija Lindenbaum: Kenta ja barbiet.
Kenta pitää jalkapallosta ja onkin
mainio maalitykki. Päiväkodin poikien mielestä peli ei tunnu miltään
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ellei Kenta ole mukana. Kenta haluaa
kuitenkin olla sisällä
ja katsoa tyttöjen
nukkeleikkiä. Hän
ottaa repustaan
barbien. Ensin tytöt
eivät huoli poikaa
mukaan nukkeleikkiin, mutta pian leikit sujuvat jo
hyvässä yhteishengessä. Iloinen kuvakirja kertoo, että kaikki voivat olla
kavereita keskenään ja leikkiä mitä
ikinä haluavat.
Katja Reider: Kauno
Karhuntassun matka
maailmalle. Kuvat
Tim Warnes.
Kauno Karhuntassu
haluaa seikkailla. Se
lähtee ystävineen
matkalle, jolla kivutaan korkeille kukkuloille ja ylitetään
kuohuvia virtoja. Seikkaillessa tulee
tietenkin nälkä. Onpa hyvä, että äitikarhu odottaa pihan perällä hunajakakkuineen. Kuvakirja ystävyydestä
ja lapsen mielikuvituksen vahvasta
voimasta.
Smallman, Steve: Virtapepanen. Kuvat
Ada Grey.
Tervetuloa viidakkoon! Pikkulintu
sirkuttaa piip piip, pahkasika paukuttelee bassoa,
ja tuhatjalkainen
polkaisee käyntiin
tanssin. Mutta mitäs
hassua keksiikään
velmu virtahepo?
Raikas kuvitus, hassu
huumori ja rytmikkäät riimit johdattavat pienen lukijan
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viidakon eläinten railakkaaseen
musiikkihetkeen.
Johanna Venho: Yllin kyllin. Kuvat
Johanna Syväjärvi.
Kylli-tytön perhe muuttaa, ja tavarapaljous paljastuu. Uudessa kodissa
vanhat kalusteet näyttävät kulahtaneilta eivätkä
muuttolaatikoista
pullistelevat lelut
enää tyttöä kiinnosta. Kylli haluaisi
kovasti uuden pinkin
leikkiponin, mutta
äiti ei suostu sitä
ostamaan. Tyttöä harmittaa, mutta
onneksi hän tapaa naapurin Oivan,
jonka kanssa voi keksiä hauskoja leikkejä ja keksiä yhteisiä salaisuuksia.
Jeanne Willis: Paikoilla, valmiina, hyppää! Kuvat Adrian Reynolds.
Muut eläinlapset nauravat Norsulle,
joka ei osaa hyppiä. Norsu päättää
harjoitella, mutta
hyppiminen ei vain
onnistu. Lopulta
Norsu tajuaa, että
hän pystyy sellaiseen, mitä muut
eläimet eivät osaa.
Sympaattinen tarina
erilaisuudesta ja omien vahvuuksien
löytämisestä.

6. LEIKITELLEN – LAULUVINKKEJÄ
•

Tule ystäväksi näin: esim. Lasten oma toivelaulukirja

•

Elefanttimarssi: esim. Lasten ikivihreät: Namipalat -cd
2010

•

Ystäväni, tuttavani: Lasten toivotut: 100 iloista 				
lastenlaulua, Karisto Oy 2011

•

Piiri pieni pyörii: Lasten oma toivelaulukirja, Lasten 			
toivotut: 100 iloista lastenlaulua, Karisto Oy 2011

•

Mörkö se lähti piiriin: Kaikkien aikojen paras lastenlevy 			
2008, Lasten toivotut: 100 iloista lastenlaulua, Karisto Oy 2011

•

Pieni juna: Olin laulukirja, Otava 2000

•

Matkalaulu: Lasten toivotut: 100 iloista lastenlaulua, 			
Karisto Oy 2011

•

Kaksi on paatissa soutajaa: Lasten toivotut: 100 iloista 			
lastenlaulua, Karisto Oy 2011

•

Viisi pientä ankkaa: Lasten toivotut: 100 iloista 				
lastenlaulua, Karisto Oy 2011

•

Pikkuiset kultakalat: Anni tannin leikkilaulut 1 1999

•

Kas, metsämökin ikkuna: Kas metsämökin ikkuna: 			
laululeikkejä lapsille, Tammi 2010

•

Pienen pieni veturi: Anni tannin leikkilaulut 2 2004

•

Kiva, kun oot täällä: Olin laulukirja, Otava 2000
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Leikitäänkö kotista?
Leikitäänkö kotista?
Tai tonttua totista?
Leikitäänkö koulua?
Vai juhannusta ja joulua?
Leikitäänkö vauvaa ja vaaria?
Vai ollaanko laivoja ja saaria?
Leikitäänkö kuningasta ja valasta?
Vai kutitetaanko mummia jalasta?
Eppu Nuotio. Matkalla tullaan suuremmiksi (2011)

