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Taiteen perus- 
opetusta antavat  
koulut tunnetaan

O li todella mukavaa aurin-
koisena kesäkuun perjan-
tai-iltapäivänä mennä luot- 

tovalokuvaajamme Ari Nakarin 
kanssa Lappeenrannan Satamatorille 
puhumaan ihmisten kanssa taiteen  
perusopetuksesta.

Ensimmäinen kysymys kohtaa-
millemme perjantai-illan viet-
täjille liittyi taiteen perusopetuksen 
lyhenteeseen. Näytimme keskuste-
lukumppaneillemme kortin, jossa oli 
kolme kirjainta: TPO. Tämä kolmen 
kirjaimen lyhenne ei vielä tuottanut 
ahaaelämyksiä kuin yhdelle, joka 
olikin peruskoulun opettaja.

Seuraavaksi näytimme korttia, 
jossa olivat sanat TAITEEN PE-
RUSOPETUS. Oli ilahduttavaa 
huomata, kuinka lähes kaikki haas- 
tateltavamme osasivat yhdistää 
sanat taiteen perusopetus lapsille 
ja nuorille annettavaan taidekasva-

Taiteen perusopetus 
on mm. kanteleen 
soittamista

Pyörällä Satamatorille vaimonsa 
kanssa tulleelle Tuomolle erityisen 
läheisiä ovat vanhat autot, mutta 
kyllä Tuomo heti osasi kertoa, että 
taiteen perusopetus liittyy taiteen 
opiskeluun. Tuomon pojan tytär 
harrastaa aktiivisesti niin musiikki-
opistolla, jossa hänen soittimensa on 
kannel kuin myös Taidekoulu Estra-
dilla. Tuomon mielestä Lappeenran-
ta on hyvä kaupunki monessa suh- 
teessa ja myös taiteen tarjonnan 
suhteen.

Taiteen perus- 
opetus on mm. 
tanssia

Esan kohtasimme sataman lasten 
leikkipuistossa, jossa hän oli tut-
tavansa ja leikki-ikäisten lastensa 
kanssa. Esa kertoi itse olevansa 
enemmän urheilumiehiä, mutta 
molemmat hänen tyttärensä har-
rastavat tanssia. Lappeenranan 
Tanssiopiston lisäksi Esa muisti 
Lappeenrannasta löytyvän mu 
siikkiopiston, kuvataidekoulun ja 
Taidekoulu Estradin. Kysymyk-
seen, millainen taidekaupunki 
Lappeenranta on, Esa totesi 
kaupunkimme ihan hyväksi ja 
kulttuurin tarjontaakin oli hänen 
mielestään aika hyvin.

Lappeenrantalaisten taiteen  
perusopetusta antavien 
koulujen uutiset

Edessäsi oleva Taiteet-lehti on lappeenrantalaisten  
taiteen perusopetusta antavien koulujen yhteinen 
uutisjulkaisu.

Taiteen perusopetus on suomalainen hittituote –  
vastaavaa lakiin ja opetussuunnitelmiin pohjaavaa 
lasten ja nuorten taidekasvatusta ei ole muualla  
maailmassa.

Lappeenrannassa on tarjolla harvinaisen hieno kat-
taus eri taiteen lajien taiteen perusopetusta.

Jos taiteen perusopetus ei vielä ole sinulle tuttu asia, 
tähän lehteen tutustumalla saat jo hyvän käsityksen 
aiheesta kuin myös Lappeenrannan taiteen perus- 
opetuksen monipuolisesta tarjonnasta. Lisäksi Taiteet-
lehden sivulla 5 on leikkimielinen tietovisa taiteen 
perusopetuksesta.

Peruskoulun alkaessa alkaa kausi myös taiteen 
peruspetusta antavissa kouluissa. Ilmoittautumiset 
koulujen lukuisille eri kursseille ja tunneille ovat parail-
laan käynnissä: tästä julkaisusta löydät ihan varmasti 
sen sinua tai perheesi nuorta eniten kiehtovan vaihto-
ehdon.

Ja tässä sinulle ensimmäinen Tiesitkö tämän - 
tietoisku: Taiteen perusopetus on paikallisissa taide-
kouluissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. 
Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetus-suun-
nitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut am-
mattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän. Ope- 
tusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääse 
matalalla kynnyksellä.

Antoisia lukuhetkiä Taiteet-lehden parissa ja hyvää 
taiteen perusopetuksen lukuvuoden alkua kaikille 
lukijoillemme.

Kaikkien lappeenrantalaisten taiteen perusopetusta 
antavien koulujen puolesta

Kaija Kontunen-Forsblom
rehtori
Lappeenrannan Tanssiopisto
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tukseen. Luonnollisesti kerroimme 
haastatteluumme osallistuneille, 
että kaikki Lappeenrannassa taiteen 
perusopetusta järjestävät koulut yhä 
kasvavassa määrin antavat taiteen 
perusopetusta myös aikuisille.

Erittäin ilahduttavaa oli todeta, 
että suurin osa haastateltavistamme 
osasi nimetä lähestulkoon kaikki 
Lappeenrannassa taiteen perusope-
tusta opettavat oppilaitokset. Lin- 
noituksessa sijaitsevat Lappeenran-
nan kuvataidekoulun ja Lappeenran-
nan Tanssiopiston. Lappeenrannan 
musiikkiopiston, Taidekoulu Estra-
din, jossa on sirkus-, teatteri- ja  
bändilinjat sekä käsityön taiteen 
perusopetusta antavan Etelä-Suomen 
Taito käsityö- ja muotoilukoulun.

Lopuksi kysyimme, millaiselta 
taidekaupungilta Lappeenranta haas-
tateltaviemme mielestä vaikuttaa.
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Taiteen perusopetus 
on mukavia muistoja

Miia odotteli Satamatorin penkillä  
kavereitaan. Aluksi Miialle termi 
taiteen perusopetus ei tuonut mie- 
leen oikein mitään, sillä hän kertoi 
urheilun olevan lähempänä sydän-
tään. Mutta sitten keskustelun ede-
tessä Miia muisti alle kouluikäisenä 
harrastaneensa muutaman vuoden 

Ihmisillä on nälkä 
kulttuurin pariin

Riitta ja Maikki nautiskelivat Sata-
matorin penkillä kauniista alkuillan 
auringosta. Maikki ja Riitta osasivat 
hienosti luetella kaikki lappeenranta-
laiset taiteen perusopetusta antavat 
koulut. Maikilla on omakohtaisia 
kokemuksia käsityön harrastami-

TPO on tuttu  
lyhenne

Peruskoulussa opettavan Sadun 
kohtasimme lasten leikkipuiston 
kiipeilytelineen ääressä, jossa hän 
kaitsi vilkasta jälkipolveaan. Satu oli 
ainoa, joka heti tiesi, mistä kirjaimet 
tpo on lyhenne. Sadulla oli mieli-
kuva, että taiteen perusopetus olisi 
lähinnä lapsille tarkoitettua, mutta 
kerroimme Sadulle, että taiteen pe- 
rusopetuksen piirissä on myös inno-
kas ja suuri joukko aikuisia. Satu ei  
itse ole ollut osallisena taiteen perus-
opetuksesta, mutta lappeenrantalais-
ten taidekoulujen esitteet olivat hä- 
nelle kyllä tuttuja. Satu arvelikin  
olevan hyvin mahdollista, että jos- 
sain vaiheessa hänen lapsensa aloit- 
tavat jonkin taideharrastuksen. 

Lappeenranta on 
hieno taidekaupunki
Imatralaiset Pirjo ja Perttu olivat 
tulleet pyöräillen Lappeenrannan 
satamaan iltaa viettämään. Keskus-
telun aloitettuamme kävi ilmi, että 
Perttu on kitaransoitonopettaja 
Imatran musiikkiopistolta ja Pirjo on 
aktiivinen laulun harrastaja Imatran 
Immet kuorossa. Näille kahdelle 
taiteen perusopetus oli siis varsin 
tuttu – Pertulle työn ja Pirjolle jo 
lapsuudessa alkaneen musiikin har-

Humppafestivaalit 
ja Balettigaala
Seuraavaksi kohtasimme Jennin 
ja Jussin, joille taiteen perusope-
tus oli tuttu termi. Heillekin käsi- 
työkoulu oli uusi asia, mutta 
kaikki muut lappeenrantalaiset 
taiteen perusopetuskoulut he 
luettelivat sujuvasti. Heidän kaksi 

tanssia Lappeenrannan Tanssiopis-
tolla. Mieleen muistui tanssitunneilla 
käytetyt asut, kuinka mukavaa oli 
mennä tanssitunnille ja vielä muka-
vampaa oli päästä esiintymään.
Miialle Lappeenrannan taidetarjon-
nasta oli tuttu mm. Taidekeskus Itä.  
Hänen mielestään kesäisin Lappeen-
rannassa voisi ulkona olla enemmän 
erilaista kulttuuritarjontaa –  
vaikkapa pop-up -tyylisesti.

Satu koki, että Lappeenrannassa on 
runsaasti kulttuuritarjontaa – var-
sinkin kesäisin. Talvikauden tarjon-
nan hän kokee hiljaisemmaksi.

tytärtään olivat olleet oppilaina 
Lappeenrannan Tanssiopistolla ja 
kävi myös ilmi, että Jennin sisko on 
Ruotsissa tehnyt pitkän uran baletti-
tanssijana. Jussille Lappeenrannasta 
kulttuurikaupunkina ensimmäisenä 
mieleen tuli humppafestivaalit. 
Myös Lappeenrannan Balettigaala 
on pariskunnalle tuttu tapahtuma.

sesta ja Riitan poika oli harrastanut 
Taidekoulu Estradilla rumpujen 
soittamista. Maikin mielestä Lap-
peenrannan katukuvassa kohtaa 
yhä enemmän taidetta, kuten uudet 
muraalit lähellä kaupungintalon 
edustoria. Riitta ja Maikki kokevat 
koronaepidemian rajoitusten aiheut-
taneen ihmisille nälän kaikenlaisiin 
kulttuuritapahtumiin.

rastamisen kautta. Niin Perttu kuin 
Pirjo tunsivat hyvin Lappeenrannan 
taiteen perusopetuksen tarjonnan; 
käsityökoulun sijaitseminen Lap-
peenrannassa oli heille uusi tieto.  
Oli mukava kuulla, että Pirjon ja 
Pertun mielestä Lappeenranta on 
hieno ja monipuolinen taidekau-
punki. Erityisesti he kehuivat Kult-
tuuritila Nuijamiestä, jonka henkiin 
herättämistä he kiittelivät erin- 
omaiseksi kulttuuriteoksi.
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Hyvää yritetään, priimaa pukkaa

Lappeenrantalaisilla taiteen perusopetusta  
antavilla kouluilla on jo pitkä perinne yh- 
dessä tehdä ja tuottaa näyttäviä esityksiä,  

jotka koostuvat kuva- ja käsityötaiteesta, musii- 
kista, sirkus- ja teatteritaiteesta sekä tanssista.  
Onpa tuotannoissa mukana ollut myös Lappeen- 
rannan kaupunginorkesteri ja silloin tällöin Lap- 
peenrannan musiikkiluokat sekä Lappeenrannan  
kaupunginteatterikin.

Viimeisimmät suuret yhteistuotannot ovat olleet  
Jean Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi vuonna  
2015 tuotettu draamallinen konsertti Sibeliuk- 
sen kotona ja Suomi 100 -juhlavuotta juhlista- 
maan tuotettu Terve metsä! vuonna 2017.

SIBELIUKSEN KOTONA JA 
TERVE METSÄ!

Niin Sibeliuksen kotona kuin Terve metsä olivat  
lappeenrantalaisen äidinkielen ja teatterin opetta- 
jan Marika Kesselin käsikirjoittamia. Draamalli- 
sessa konsertissa Sibeliuksen kotona seurattiin  
Sibeliuksen kotielämää draaman, musiikin ja tans-
sin keinoin. Konsertin loppuhuipennuksena la- 
valle asteli yli 200 laulajaa kajauttamaan Finlan-
diahymnin 60 henkisen musiikkiopiston opiskeli-
joista ja kaupunginorkesterin soittajista koostu- 
van orkesterin säestäessä.

Musiikkiopiston oppilas kertoi projektin jäl- 
keen: ”Haluaisin soittaa toistenkin ammattilaisten  
kanssa, siitä sai itsekin motivaatiota harjoitte- 
luun.”

Lappeenrantalaisille taiteen perusopetus koulu- 
jen oppilaille tällaiset yhteistuotannot ovat oiva  
motivaattori  oman taiteen lajin ahkeraan har- 

Mistä johtuu, että juuri Lappeenrannassa 
taiteen perusopetusta antavat koulut  
säännöllisin väliajoin tuottavat toinen  
toistaan näyttävämpiä yhteistuotantoja!

joittelemiseen. Oppilaat pääsevät näkemään ja  
kokemaan, kuinka yhteinen tuotanto syntyy ja 
kokonaistaideteos hioutuu. Samalla pääsee tutustu-
maan eri taidelajeihin ja niiden työtapoihin: kuinka 
esimerkiksi soittajan tulee ennen esitystä virittää 
soittimensa tai tanssijan lämmittelemällä virittää 
oman kehonsa harjoituksia varten.

Pääsääntöisesti suurten yhteistuotantojen ensim- 
mäiset suunnittelukokoukset ovat jo kaksi vuot- 
ta ennen esityksiä ja itse esitystä harjoitellaan vuo-
den ajan.

Värikäs spektaakkeli Terve metsä! oli ylistys  
luonnolle ja 100-vuotiaalle Suomelle. Terve met- 
sä! -konsertin lumous ulottui näyttämöltä kat- 
somoon ja lämpiöön asti. Taito käsityö- ja  
muotoilukoulu oli tehnyt veikeitä metsän eläimiä  
katsomon istuinten joukkoonja käsityökoulun ja  
Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaiden tai- 
dokkaat työt ilahduttivat myös yleisölämpiössä.  
Terve metsä! -teosta oli tekemässä yli 300 taiteen 
perusopetuskoulujen oppilasta ja ammattilaista.

YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN

Mikä onkaan se katalysaattori, joka saa lap- 
peenrantalaiset taiteen perusopetusta antavat kou-
lut näin menestyksekkäästi puhaltamaan yhteen 
hiileen? Syitä on varmasti monia, mutta tässä ehkä 
tärkeimmät. 

Lappeenrantalaisilla taiteen perusopetusta anta- 
villa kouluilla on yhteinen foorumi, joka ko-
koontuu muutaman kerran vuodessa ja jossa käy- 
dään läpi yhteisiä asioita, ideoidaan, suunnitel-
laan ja päätetään. Lappeenranta on myös sopi- 
van kokoinen kaupunki tällaiselle yhteistyölle.

Terve metsä! -teosta oli tekemässä yli 
300 taidekoulujen oppilasta ja  
ammattilaista.

Tärkein on kuitenkin taideoppilaitosten hyvä  
tahto ja oppilaitosten henkilökunta, joka vahvasti  
kannattaa ja kokee hienoksi tällaisten suurten yh- 
teistuotantojen tekemisen.
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Testaa oma tietämyksesi taiteen perus-
opetukseen liittyvistä asioista. Voittona 
hyvä mieli ja todiste omista tiedoista, 
kuin myös hyviä vinkkejä jatkotoimen-
piteistä.
Vastaa tietovisan kysymyksiin valitsemalla kol-
mesta vastausvaihtoehdosta oikea. Huomioithan,
että kolmen vastausvaihtoehdon joukossa saattaa 
olla useampi kuin yksi oikea vastaus. Vastauksia 
kannattaa harkita ilman kiirettä, voit myös tarvit-
taessa pyytää apua tai kilauttta kaverille.

Lopuksi tarkista tämän sivun alalaidasta oikeat 
vastaukset. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saat 
yhden pisteen. Saamasi pistemäärä kertoo, millai-
nen taiteen perusopetuksen tietäjä olet.

Oletko valmis? Siispä rohkeasti oikeita vastauk-
sia pohtimaan!

1. Kirjaimet TPO on lyhenne sanoista
a) Tapavainolan polkkakilpailuiden organisaatio
b) taiteen perusopetus
c) Tampereen puhelinosuuskunta
2. Lappeenrannan kuvataidekoulu sijaitsee
a) Lappeenrannan kauneimmalla paikalla
b) mehiläispesän naapurissa
c) Linnoituksessa Kehruuhuoneenkujalla
3. Taiteen perusopetus on
a) Opetusta, jossa taide yritetään saada tietoiseksi        
    perusasioiden, kuten lukeminen, laskeminen ja
    pihapiirin peruskasvillisuuden olemassaolosta.
b) Taiteen perusopetus on paikallisissa taide- 
    kouluissa annettavaa tavoitteellista valtakunnal-
    liseen opetussuunnitelmaan sidottua taidekas-
    vatusta, jota antavat alan koulutetut ammatti-
    laiset.
c) Taiteilijoiksi pyrkivien valistamista ammatin
    varjopuolista perusasioihin keskittyen.
4. Lappeenrannan musiikkiopisto sijaitsee
a) Taikinanmäellä Koulukadulla.
b) liian kaukana jäätelökioskista
c) Linnoituksessa Lenterinkujalla
5. Lappeenrannan kuvataidekoulussa, musiik- 
    kiopistossa, Tanssiopistossa, taidekoulu  
    Estradissa ja käsityö- ja muotoilukoulussa
    on oppilaita yhteensä
a) vähemmän kuin Mälkiän sulun vesimäärä
    kuutioina
b) runsaat 2400
c) rutkasti yli 5000

Oikeat vastaukset alalaidassa.  
Tarkista millainen taiteen perus-
opetuksen tietäjä olet:

Maksimipistemäärä 14-15
Onnittelut! Olet TPO-sensei. Menneisyytesi ja 
tulevaisuutesi taideopintojen parissa näyttää 
valoisalta ja elinvoimaiselta.
Pistemäärä 8-13
Kompastelit muutaman kerran, mutta osaami-
sestasi huokuu vankka kokemus taiteen perus-
opetuksesta. Ehkä pieni taitojen ja muistojen 
verestys jollain mukavalla taidekurssilla olisi 
mukava piristys elämääsi.
Pistemäärä 4-7
TPO-tuntemuksesi kaipaa pikaista täyden-
nystä. Ota siis oitis yhteyttä johonkin taiteen 
perusopetusta tarjoavaan oppilaitokseen ja 
ilmoittaudu itse tai kera kaverin oppilaaksi 
alkavalle lukuvuodelle. Sitten saamiesi lukuis-
ten positiivisten oppimiskokemusten jälkeen 
voit jättää tämän kyselyn omaan arvoonsa.
Pistemäärä 3 tai alle
Tänään ei onnistanut, mutta ei hätää.  
Etsi oma taiteenlajisi ja lähde sitä rohkeasti
harrastamaan. Me TPO-oppilaitokset autamme 
sinua parhaamme mukaan.

Testaa tietosi taiteen perusopetuksesta

Lappeenrantalaisilla taiteen perus-
opetusta antavilla kouluilla on tarjolla 
Eepos-mobiilisovellus oppilailleen ja 
oppilaiden vanhemmille.

Lappeenrantalaisten taiteen perusopetusta antavi-
en koulujen muutama vuosi sitten käyttöön ottama 
Eepos-oppilaitosohjelma sisältää uuden mobiili-
sovelluksen, joka tuo reaaliaikaisesti kaiken oppi- 
laan opintoihin liittyvän tiedon oppilaiden ja huol-
tajien taskuihin.

Eepos-mobiilisovellus antaa helpon ja turvallisen  
pääsyn oppilaan opintotietoihin, ilmoittaa saapu- 
neista viesteistä ja päivityksistä ja näyttää oppilaan 
kalenterin sekä oppilaitoksen tiedotteet. Näin lap-
peenrantalaisten taiteen perusopetuskoulujen oppi-
laat ja huoltajat voivat paremmin ja helpommin 
toimia yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Jos oppilas on kirjoilla useammassa taiteen pe-
rusopetusta antavassa koulussa, oppilas ja oppilaan 
huoltaja voivat asioida yksillä ja samoilla tunnuk-
silla koulujen Eepos-sovelluksissa.

Hieno ominaisuus – vai mitä!

Kätevä mobiilisovellus taidekoulujen oppilaille ja oppilaiden vanhemmille

1. b ja c   2. a, b ja c   3. b   4. a ja b   5. b   6. a   7. c   8. a ja b   9. c   10. c

6. Lappeenrannan Tanssiopisto sijaitsee
a) Linnoituksessa Suvorovinkujalla
b) lähellä Lappeenrannan vesitornia
c) Karjalankulman talossa
7. Lakiin taiteen perusopetuksesta nojaavaa
    taidekasvatusta järjestetään
a) OECD:n jäsenmaissa
b) Pohjoismaissa
c) ainoastaan Suomessa
8. Taidekoulu Estradi sijaitsee
a) Leirissä Teollisuuskadulla.
b) 30 km valtionrajalta länteen linnuntietä
c) Linnoituksessa Kristiinankadulla
9. Taiteen perusopetusoppilaitoksissa opetuk-
    sen sisällöt määrittää
a) rehtorin mielivalta
b) tubettajat
c) opetussuunnitelma
10. Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilu-
    koulu sijaitsee
a) Linnoituksessa Pokrovanaukiolla
b) Lappeenrannan vesitornissa
c) Keskustassa Kauppakadulla.
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OPETUS

Varhaisiän musiikkikasvatus alle 8 -vuotiaille 
(muskari, soitinvalmennus) sytyttää kipinän  
musiikin harrastamiselle. 
Musiikin perusopinnot  
6-19 -vuotiaille. 
Musiikin syventävät opinnot  
perusopinnot suorittaneille. 
Avoin osasto sekä toimintaa aikuisryhmille.

SISÄLTÖ PERUS- JA  
SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA

Oppilaalla on pääaineena soitin tai laulu  •	
yksilöopetuksena (laulu vain yli 15 -vuoti-
aille).
Yhteismusisointia erilaisissa kokoonpanoissa •	
(orkesterit, kuorot, yhtyeet).
Musiikin perusteiden (nuottien luku- ja  •	
kirjoitustaito) opiskelua ryhmissä. 
Opitaan musiikin esittämiseen ja yhteis- •	
musisointiin tarvittava soittotaito.
Opitaan lukemaan, kirjoittamaan, kuuntele-•	
maan ja tuntemaan musiikkia.
Musiikillinen ilmaisukyky ja esiintymistaito •	
kehittyvät.

VALINTAKOKEET JA OPISKELU- 
KUSTANNUKSET

Lappeenrannassa ja Joutsenossa huhti- •	
toukokuussa
Perustuvat musikaalisuustestiin sisältäen  •	
vapaavalintaisen laulunäytteen. Valinta-
kokeisiin ilmoittauduttaessa voi esittää  
soitintoivomuksen opintoihin
Valinnoista ilmoitetaan hakijoille kesäkuussa.•	
Opintojen alkaessa on mahdollista vuokrata 
soitin musiikkiopistolta. Oman soittimen 
hankinta tehdään opettajan opastuksella.
Lukukausimaksut ovat nähtävillä opiston  •	
kotisivuilla	www.lprmo.fi.

MUSKARI

Musiikki on kuin aurinko - sen säteet voivat  
koskettaa kaikkia kehityksen osa-alueita    
- Donna Wood -

Varhaisiän musiikinopetus eli muskari on tasolta 
toiselle etenevää, lapsen ikä- ja taitotason huomi-
oon ottavaa, lapsille suunnattua musiikkikasva- 
tusta. 

Laaja soitinvalikoima,  
yli 20 soitinta ja laulu  
pääainevaihtoehtoina.
Erilaisia yhtyeitä, kuoroja  
ja orkestereita.
Muskarista ammattival-
mennukseen ulottuvaa 
musiikin opetusta.

Muskaritoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle:
onnistumisen kokemuksia ja yhdessä  •	
musisoimisen elämyksiä
eväitä hyvän musiikkisuhteen ylläpitämiseen•	
välineitä itseilmaisuun •	
kokonaisvaltaista musisointia•	
uusia ystäviä yhteisen harrastuksen parissa•	

Lisäksi perheryhmissä (0-2 v. lapset + vanhempi) 
musisointi tukee lapsen ja vanhemman varhaista 
vuorovaikutusta sekä kannustaa musisoinnin 
jatkamiseen myös kotona. Musiikki kehittää myös 
lapsen musiikillisia, rytmisiä, motorisia ja sosiaa-
lisia taitoja sekä kehittää kuuntelu- ja keskittymis-
kykyä.  

Ryhmät: Opetusta musiikkiopistolla, Sammon-
lahdessa sekä Joutsenossa.

Perheryhmät (aikuinen lapsen kanssa tunnilla): 
- vauvat 
- 1-2 v.
Leikkiryhmät:  
- 3 -vuotiaat 
- 4 -vuotiaat 
- 5 -vuotiaat
Päiväkotimuskari 3-6 v.
Karusellitunnit 
- minikaruselli eskarilaisille 
- soitinkaruselli 1-2 -luokkalaisille
Aikuisten jamitunnit
Senioritunnit palvelutaloissa

Katso	ryhmien	aikataulut	lprmo.fi 
ja ilmoittaudu mukaan!

Lämpimästi tervetuloa Lappeenrannan  
musiikkiopiston muskaritunneille!

MUSIIKKITEATTERILINJA

Lappeenrannan musiikkiopiston musiikkiteatteri-
linja perustettiin vuonna 2018. Musiikkiteatteri-
linjalla toteutetaan erilaisia konsertti- ja musiik- 
kiteatteriesityksiä. Linjan opintoihin kuuluu 
teatteri-ilmaisua, laulua, musiikkia sekä tanssia. 
Linjalla opettavat Mirjam Puukki (laulu),  
Sanna Kemppainen (teatteri) ja  Anna-Maria 
Paadar (tanssi). 
Kaikki musiikkiteatterista kiinnostuneet ja  
15 vuotta täyttäneet oppilaat voivat hakea linjalle.
Linjalla on vapaita paikkoja, ainakin ryhmä- 
opetuksessa.

Kysy lisää:  
musiikkiopisto@lprmo.fi	tai	0400770228.
Kysy vapaita oppilaspaikkoja. 

Perustettu vuonna 1959

Ylläpitäjä: Lappeenrannan Musiikkiopiston  
Kannatusyhdistys ry
Toiminta-alue: Lappeenranta, Lemi, Luumä-
ki, Miehikkälä, Savitaipale ja Taipalsaari.
Toiminta ja rahoitus perustuvat lakiin taiteen 
perusopetuksesta sekä opetusministeriön anta-
maan toimilupaan.

Taiteen perusopetus

On tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, 
ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää 
opetusta. Antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista 
itseään ja hakeutua ammatilliseen koulutuk-
seen.
Tukee oppilaan henkistä kasvua ja persoo-
nallisuuden lujittumista. Tukee luovuuden ja 
sosiaalisten taitojen kehittymistä. Ohjaa oppi-
lasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pit-
käjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan 
toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Opetettavat soittimet

piano klassinen / popjazz•	
urut•	
viulu •	
alttoviulu•	
sello •	
kontrabasso•	
huilu•	
oboe •	
klarinetti•	
saksofonit•	
fagotti•	
käyrätorvi•	
trumpetti •	
pasuuna•	
tenoritorvi•	
baritonitorvi•	
tuuba•	
rummut / lyömäsoittimet•	
harmonikka•	
kantele•	
laulu klassinen / popjazz•	
klassinen kitara•	
sähkökitara•	
sähköbasso•	

www.lprmo.fi
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TANSSI
LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTON UUTISET I KESÄ 2020

Uusi tanssiryhmä
Willimamas & -papas
Tanssitunti ikinuorille 
60+ -vuotiaille



8

Kun lähdet maailmalle, 
kotiin kannattaa jättää
ennakkoluulot ja epäröinti

Lappeenrannan Tanssiopistolta 
on moni oppilas ponnistanut 
tanssialan ammattiopintoihin 

ja yhä useampi on valinnut opiske-
lupaikkansa Suomen rajojen ulko-
puolelta. Yksi Tanssiopistolta ulko-
maille lähteneistä on Iina Havia, 
jonka lappeenrantalaiset tanssikave-
rit muistavat sukunimellä Karjalai-
nen. Iina valmistui kuluneena kevää- 
nä tanssitaiteen kandidaatiksi Espan-
jassa Institute of the Arts Barcelo-
nassa, jossa hänen pääaineenaan oli 
commercial dance.

Tanssiopiston tanssisaleissa Iina 
vietti monia vuosia. Tanssin harrasta-
minen alkoi äidin kannustuksesta jo 
3-vuotiaana. Iina muistaa lämmöllä 
ja kiitollisuudella ensimmäistä tans- 
sinopettajaansa Raija Roine-Tynk-
kystä ja hän toteaakin ”Ilman Rai-
jan tanssitunteja en olisi, missä olen 
nyt”.

Jos päämääränä on tanssijan am-
mattiopinnot, vaatii se nuorelta vaka- 
vaa sitoutumista jo kouluiässä. Iina 
kertoo lukioikäisenä tulleensa joka 
päivä suoraan koulusta Tanssiopis-
tolle, jossa hän ennen tanssituntien 
alkua teki koululäksyjä ja söi väli-
palan. Sitten eri tanssilajien tekniik-
katunnit ja tanssiharjoitukset jatkui-
vatkin usein ilta yhdeksään asti. Myös  
lauantaisin harjoiteltiin ja vain sun-
nuntai oli vapaapäivä.

Lappeenrannan Tanssiopistolla 
Iinan tanssilajien valikoimaan kuului 
showjazz, baletti, nyky- ja jazztanssi 
sekä myös street dance.

Iinan ensimmäinen ulkomainen 
opinahjo oli Balettakademien Tuk-
holmassa, jossa hän opiskeli vuoden. 
Sopivasti Tukholman opintovuoden 
lopulla Institute of the Arts Barcelo-
na piti koe-esiintymisen Tukholmas-
sa. Iina oli tanssikavereiltaan kuul-

lut kehuja tuosta Barcelonan lähellä 
sijaitsevasta koulusta. Pääsykokeet 
tapahtuivat koe-esiintymisen muo- 
dossa, kuten yleensä melkeinpä kaik-
kiin alan ammattiopintoihin.

Iina kertoo pääsykoetilaisuuden  
olleen todella mukavan ja rennon. 
”Kaikki olivat ystävällisiä ja avuliai-
ta. Sillä asenteella pääsee mielestäni 
kaikkein pisimmälle! Jos olet kiinnos- 
tunut koulusta, jossa pidetään vastaa-
vanlainen koe-esiintyminen, niin neu- 
voni on, että kannattaa laulaa, vaikka 
se ei olisi pakollista. En ole itse mi- 
tenkään mestarilaulaja, enkä varsin-
kaan silloin ollut. Se silti osoittaa 
arvioijille, että olet avoin ja innokas
oppimaan uutta sekä osoittaa poten-
tiaalisi. Sitä kouluihin hakiessa eni-
ten etsitään; potentiaalia!”

Institute of the Arts Barcelona on 
hyvin kansainvälinen, monipuolinen  
ja ainutlaatuinen koulu. Siellä on opis- 
kelijoita 40:stä eri maasta ja myös 
opettajat ovat eri puolilta maailmaa.
Iina kertookin, että koulun kansain-
välisyyden ansioista on mahdollista 
tutustua ihmisiin, jotka tulevat aivan 
erilaisista kulttuureista ja taustoista 
kuin itse, jolloin oppii maailmasta  
todella paljon. Institute of the Arts  
Barcelona on Liverpool John Moores 
Universityn alainen, joten tutkinto 
tehdään loppujen lopuksi englanti-
laiseen yliopistoon, mutta opiskelu 
tapahtuu merenrannalla Sitgesissä, 
noin 30 km Barcelonasta etelään.

”Minun kokemukseni IAB:ssa oli  
aivan ihana ja en vaihtaisi sitä mi-
hinkään. Koulussa nähdään jokainen 
omana erityisenä itsenään ja opetus 
on todella henkilökohtaista. Erilai-
suus on rikkaus ja sitä vaalitaan 
IAB:ssä. Viimeisen kolmen vuoden 
aikana olen oppinut ja kokenut pal-
jon sellaista, mitä en olisi saanut mis-
tään muualta.”

Espanjassa Iinan viikoittaiseen  
lukujärjestykseen kuului useita eri  
tanssilajeja, kuten commercial dance, 
baletti, jazz- ja nykytanssi sekä step- 

pitanssi. Näiden lisäksi oli myös  
laulu- ja draamatunteja. Opintoihin  
luonnollisesti kuuluivat oleellisena 
osana myös erilaiset esiintymiset.

Iina kertoi, että Sitges on ihana pie- 
ni merenrantakaupunki, joka on ke- 
sällä täynnä turisteja. Talvella kau-
punki on hiljaisempi.

”Arkinen elämä oli todella erilais-
ta kuin Lappeenrannassa, sillä Sitge- 
sissä asuin kavereiden kanssa ja tans- 
sin kaiket päivät. Tietysti myös kieli  
on eri ja kulttuuri eroaa suomalai- 
sesta aika paljon. Kolmen vuoden jäl- 
keen pitää kuitenkin sanoa, että tällai- 
selle suomalaiselle ylisuorittajalle jol- 
lain tapaa rennompi meininki oli hy-
väksi. Sitä huomaa, että asiat voi teh-
dä myös eri tavalla kuin mihin on tot-
tunut, eikä maailma siihen kaadu!”

Iinan seuraavana tavoitteena ovat  
maisteriopinnot         Englannissa: ”Toivot- 
tavasti sieltä tärppäisi ja syyskuus- 
sa pääsisin aloittamaan opinnot!”

”Isäni on opettanut minulle sen, 
että kaikkein tärkeintä on tehdä sitä,  
mistä tykkää. Minulle se asia on tällä  
hetkellä tanssi. Jos tanssi on sellai- 
nen asia, josta nauttii ja se kutsuu te- 
kemään muutakin kuin harrasta-
maan, niin sitten on vaan lähdettä- 
vä. Ulkomaille on nykyään niin help- 
po loppujen lopuksi lähteä. Jos uusi  
maa ja ympäristö pelottaa, voit olla  
varma, että niin pelottaa muitakin! 
Kaikki ovat samassa veneessä.”

”Käytännönläheisinä neuvoina sa- 
noisin, että kannattaa opetella paikal- 
lista kieltä edes vähän; englannilla ei  
aina pärjää, vaikka niin saattaa luulla.  
Mukaan kannattaa pakata passi -  
minulta se unohtui, läheisten kave- 
reiden ja perheenjäsenten puhelinnu- 
merot, sillä tulet tarvitsemaan hei- 
dän tukeaan sekä paljon motivaati- 
ota ja innostusta: niillä pötkii jo pit- 
källe. Kotiin kannattaa jättää ennak- 
koluulot ja epäröinti!”

Iina oli mukana Tanssiopiston tanssissa Empty, joka saavutti 10. sijan 
vuonna 2016 Performing Arts maailmanmestaruuskilpailussa.

Iina opiskeli tanssin ammattilaiseksi  
Espanjassa Institute of the Arts  
Barcelonassa.

Iina Espanjan kirkkaassa
auringossa. 



9

Lappeenrannan Tanssi-opiston uusi aikuisten  
tanssiryhmä on suunnattu 60+ -vuotiaille  
ikivihreille tanssista kiinnostuneille aikuisille. 

Lapsena olin vahva ja liikun-
nallinen maalaistyttö, joka 
nautti fyysisistä leikeistä ja 

opetteli kaikenlaisia temppuja. Pidän 
itseäni rohkeana ja testien mukaan 
olen innostaja ja käynnistäjä. Olen 
utelias ja haluan kokeilla ja opetella 
uusia asioita, katsoa mihin asti yllän. 

Arkipäivääni kuuluu omakoti- 
talon ja pihan kunnossapitotyöt. Ke- 
sä aikaan nurmikon ja pensasaito- 
jen leikkausta, laatoitusten putsausta  
ym. Viime aikoina seuranani on ollut  
lapio, sorkkarauta ja saha. Jossain vä- 
lissä käyn aina pyöräilemässä. Talvi-
aikaan kuuluu lumitöitä, lämmittä-
mistä, kävelyä ja tanssia muutama 
tunti viikossa.

Suvussa oli soittajia ja kuulin vii- 
koittain tanssimusiikkia. Mummo 
opetti minua noin 10-vuotiaana tans- 
simaan padespaania eli Pas d’Espag- 
nea, masurkkaa, valssia, ynnä muita. 
Teininä tuli lavatanssikuviot, esimer-
kiksi tango, valssi, jive, lattarit jne. 
Musiikki, rytmi ja liike yhdistettynä 
toi nautintoa. Jossain vaiheessa oli 
pitempi tauko tanssimisessa, tilalle 
tuli kuitenkin muita liikuntaharras-
tuksia. 

Kun jäin eläkkeelle, niin sitten re- 
pesi. Oli aikaa harrastaa eri tanssila-
jeja monta tuntia viikossa, kunnes tuli 
täydellinen pysähdys. Lonkkaleik-

Uusi tanssiryhmä Willimamas & -papas

Tanssitunnit rytmittävät 
arkeani – on mitä odottaa

Tanssiopisto haluaa tuoda tanssin al- 
keiden harrastusmahdollisuuden lä- 
helle lasten ja nuorten kotia ja vie- 
läpä niin, että tanssitunnille pääsee 
suoraan koulu- tai päiväkotipäivän 
päätteeksi.

Myllymäen koulun liikuntasalissa  
on mahdollisuus elokuun alusta läh- 
tien aloittaa tanssiharrastus. Tiistai-
sin on tarjolla 4-6 -vuotiaille lasten-

Tanssitunnit Myllymäen koululla

Tanssin 
iloa tarjolla 
Myllymäen 
koululla.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloit- 
taa tanssin harrastaminen, sillä tans- 
si  kuuluu kaikille iästä riippumatta.  
Willimamas & -papas -tanssitunneil- 

Willimamas & -papas -ryhmän 
tanssitunneilla on iloa yllin kyllin. 
Kuva: Antti Vähä.

Lappeenrannan Tanssiopisto aloittaa uuden  
toimipisteen Myllymäen koulun liikuntasalissa. 

tanssin tunti, 7-9 -vuotiaille tanssin 
perusteiden tunti ja yli 10-vuotiaille 
just dance -tunti.

Nyt voi pikkurahalla kokeilla kolmen  
viikon ajan ennen päätöstä sitoutumi- 
sesta koko syyslukukauden ajaksi. 

Lue lisää www.lprto.fi

la tanssiin tutustutaan rauhallisesti,  
kehoa kuunnellen ja tanssia ilolla ja   
huumorilla höystäen. Tuntien sisäl- 
töön kuuluu ryhtiä kohottamaan ja  
tasapainoa parantamaan baletin al- 
keita, selän ja raajojen elastisuutta  
lisäävää nykytanssia sekä rytmin hal- 
lintaa kehittävää jazztanssia. Luonnol-
lisesti mukana on myös runsaasti ke-
hon huollollisia elementtejä. Ryh-män 
jäsenten toiveet huomioidaan Willi-
mamas & -papas tanssitunnin ajan- 
kohdan suhteen. 

Tule rohkeasti kokeilemaan!  
Voit pikkurahalla kokeilla kolmen 
viikon ajan ennen päätöstä sitou-
tumisesta koko syyslukukauden 
ajaksi.

Lue lisää www.lprto.fi

kauksen yhteydessä tuli hermovam-
ma, seurauksena niin sanottu riippu- 
nilkka. Tauon jälkeen piti kerätä itsen- 
sä ja aloittaa alusta toimimattoman 
jalan kanssa.

Tanssitunnit rytmittävät arki-
elämääni: on mitä odottaa. Työtkin 
tuntuvat kevyemmiltä, kun voimat, 
liikkuvuus ja tasapaino eivät rapistu. 
Muistikin saa sopivasti ärsykkeitä vä- 
lillä enemmän ja välillä vähemmän.

Musiikista kaikki lähtee ja kun sii- 
hen lisätään liike, se on parasta mi-
nun hyvinvoinnilleni. Siksi en ole voi- 
nut lopettaa. Kolme vuotta sitten link- 
kasin Lappeenrannan Tanssiopistolle 
saatuani opettajalta viestin, että riit-
tää, kun yrittää parhaansa. Jalka- 
ni hermot saavat tanssitunnilla mo- 
nipuolisia ärsykkeitä ja kotona ope-
tan jalalle lisää liikeratoja. Tanssin 
kautta olen vuosien varrella saanut 
myös hyviä ystäviä, kivoja kohtaami-
sia ja päässyt kokemaan ja jakamaan 
hauskoja ja jännittäviä matkoja tans-
sitapahtumiin.

Minulla on kiire elää. Minulla on 
sen verran ikää, ettei ole aikaa hukat-
tavaksi, Pitää vaan olla nöyrä, jos 
kaikki ei onnistu samoin kuin aikai-
semmin. Haluan nauttia tanssista ja 
musiikista niin kauan kuin jalat kan-
tavat ja ilo ja nautinto ovat voitolla.

Kirsti, ikinuori eläkeläinen
ja tanssinharrastaja. 



10

Uusien oppilaiden
ilmoittautuminen on käynnissä

Tervetuloa Lappeenran-
nan Tanssiopistolle  
lauantaina 8.8.  
klo 11.00-14.30

Voit kokeilla eri tanssilajien tans-
situnteja. Samalla voit henkilökun-
tamme opastuksella ilmoittautua 
tanssitunneillemme ja tutustua 
tanssipukujen näyttelyyn. 

Tutustu tanssiin –tuokioissa ko- 
keillaan ja tehdään tanssilajille tyy- 

pillisiä tanssiaskeleita ja pieniä 
tanssisarjoja ja tanssinopettajamme 
kertovat tanssitunneista. Sinulla on 
päivän aikana oiva mahdollisuus 
myös kysyä kaikista tanssin harras-
tamiseen liittyvistä asioista.

Kaikkien Lappeenrannan Tanssi- 
opistolla käyneiden kesken arvo-
taan yksi vapaaoppilaspaikka yhden 
tanssilajin tanssitunneille syysluku-
kaudelle 2020. 

Lapsille on myös värikkäitä  
tikkupalloja.

Tutustu tanssiin -tuokiot:
Klo 11.30-12.00

Lastentanssi, 4-6 v.
Willimiehet ja akromix, 7-10 v.
Just dance, yli 10 v.
Break dance, yli 10 v.

Klo 12.30-13.00
Lapsi ja aikuinen, lapsi 2-3 v.
Willipojat, 5-6 v.
Street dance, yli 10 v.
Aikuisten just dance

Klo 13.30-14.00
Lastentanssi, 4-6 v.
Tanssin perusteet, 7-9 v.
Street dance, yli 10 v.

Tervetuloa!

Tutustu tanssiin -tapahtuma 8.8.

Ilmoittautuminen

Netissä	www.lprto.fi	tai	soitta- 
malla Lappeenrannan Tanssi-
opiston toimistoon vaihde  
0400 854 281. 

Kun ilmoittaudut 13.8. mennessä, 
voit kolmen viikon ajan kokeilla  
20 euron ilmoittautumismaksulla  
valitsemallasi tanssitunnilla. 

Willipoikien -, willimiesten -, 
akromix- tai breakdance ryhmiin 
uusina oppilaina ilmoittautuvat 
pojat voivat koko syyslukukauden 
kokeilla ja tutustua tanssiin maksa-
malla ainoastaan 20 euron ilmoittau-
tumismaksun.

Uutuutena

Willimamas & -papas -tanssi-
tunti ikinuorille 60+ -vuotiaille
tanssitunnit Myllymäen kou-
lulla päiväkoti- ja kouluikäisille 
lapsille

Oppilaat otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä

Lapsille
lapsi (lapsi 2-3 v.) ja vanhempi
lastentanssi 4-6 v.
willipojat 5-7 v.

Ala-aste ikäisille ja teineille
tanssin perusteet yli 7 v.
willimiehet yli 7 v.

akromix yli 9 v.
klassinen baletti yli 10 v.
karakteritansi yli 10 v.
teinibaletti yli 10 v.
just dance yli 10 v.
nykytanssi yli 10 v.
jazztanssi yli 10 v.
breakdance yli 10 v.
street dance yli 10 v.

Aikuisille
aikuisten just dance
aikuisten baletti
aikuisten nykytanssi
aikuisten jazztanssi
aikuisten street dance
willimamas & -papas
williäijät

Linnoituksen päätoimipisteen 
lisäksi meillä on toimipisteet Lap-
peen, Myllymäen ja Pontuksen 
kouluilla, Joutsenon päiväkodilla 
sekä Taavettihallilla Luumäellä.

Lappeenrannan Tanssiopisto
Suvorovinkuja 3,  
53100 Lappeenranta
Vaihde 0400 854 281
Toimisto avoinna arkisin  
klo 12.00-17.00
www.lprto.fi
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Tykkäätkö rakennella  
tai tehdä käsitöitä?  
Haluaisitko oppia,  
miten ommellaan,  
nikkaroidaan, sahataan 
tai kiinnostaisiko kuto- 
minen kangaspuilla,  
entä savityöt?

Kaikkea tätä ja paljon muuta oppii kä- 
sityö- ja muotoilukoulussa. Tule sinä- 
kin mukaan oppimaan, miten tehdään 
itse! Otamme vastaan uusia oppilaita 
tulevana lukuvuonna 2020-2021!

Olet lämpimästi tervetullut mukaan 
toimintaamme. Tule ja löydä itsel- 
lesi uusi innostava harrastus!

Taito Etelä-Suomi ry
 

Taito käsityö- ja muotoilukoulu 
Etelä-Suomi on iloisen tekemisen 
ja onnistumisen paikka. Taito Etelä-
Suomi ry:n käsityö- ja muotoilukoulu 
järjestää lakisääteistä käsityön taiteen 
perusopetusta lapsille, nuorille ja ai-
kuisille seitsemällä paikkakunnalla 
Helsingissä, Vantaalla, Tuusulassa, 
Lohjalla, Hyvinkäällä, Porvoossa ja 
Lappeenrannassa. 

Lasten ja nuorten käsityön taiteen 
perusopetus on tarkoitettu kaikille 
5-19 vuotiaille, kädentaidoista innos-
tuneille tytöille ja pojille. Käsityö- ja 
muotoilukoulun työskentelyssä ko-
rostetaan tekemisen iloa ja pyritään 
tukemaan oppilaan myönteisen minä- 
kuvan kehitystä. Taitojen karttuessa 
kyky omaan ilmaisuun kehittyy ja 
syventyy. Pitkäjänteisessä käsityö-
prosessissa kannustetaan oman luo- 
vuuden ja kekseliäisyyden esiintuo-
miseen. Oman identiteetin ja yk-
silöllisen ilmaisun vahvistuminen 

kannustavassa ilmapiirissä on kes- 
keistä. Lisäksi saatuja perusvalmiuk-
sia voi hyödyntää käsityöalan jatko-
opintoihin hakeutumisessa.

Taiteen perusopetus on vapaa-ajalla 
annettavaa taidekasvatusta. Se on ta- 
voitteellista, valtakunnalliseen ope-
tus-suunnitelmaan sidottua ja sitä anta- 
vat alan koulutetut ammattilaiset. 

Taiteen perusopetuksen parissa lap-
si tai nuori oppii pitkäjänteisyyttä, 
ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden 
avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla 
on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen 
pääoma ja tulevaisuuden työelämässä 

Yhteystiedot

Taito Etelä-Suomi ry:n käsityö- 
ja muotoilukoulun rehtori  
Kirsi Juntunen 
p.044- 5569 324  
kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi

Lappeenrannan taiteen  
perusopetuksen 
opettaja  
Marja Koskimäki  
p.040- 6849552  
marja.koskimaki@taitoetela-
suomi.fi 

Seuraathan meitä sosiaalisessa 
mediassa Facebook ja Instagram 
sekä nettisivuiltamme löydät 
lisätietoja kaikesta toiminnas-
tamme. 

tärkeitä taitoja. Taiteen perusopetus on  
taiteen harrastamista yhdessä saman-
henkisten ja mukavien kavereiden 
kanssa.

Emme ole unohtaneet myöskään 
aikuisia! Aikuisten neljän vuoden 
opintojen aikana tutustutaan laajasti 
erilaisiin käsityön materiaaleihin se-
kä tekniikoihin. Lisäksi panostamme 
opinnoissa oman työn suunnitteluun  
ja itseilmaisun kehittämiseen. Opin-
not sisältävät lähiopetuksen lisäksi 
itsenäistä työskentelyä, projektipäi- 
vä sekä työpajavierailuja. Tutustu  
opiskeluun nettisivuillamme ja tule  
mukaan, odotamme sinua!

Käsityön taiteen perus- 
opetus Lappeenrannassa 

Lappeenrannassa käsityön taiteen 
perusopetusta annetaan taitokeskuk-
sessa, joka toimii historiallisessa 
Tasihinin talossa, Kauppakatu 25, 
Lappeenranta, aivan keskustan laita-
milla. Toimintaamme kuuluu lisäksi 
koulutus- ja kurssitoiminta sekä Tai-
to Shop -myymälä. Meillä on hienot 
tilat, joissa lapset, nuoret ja aikuiset 
opiskelevat taiteen perusopetusta 
idyllisessä ja luovuudelle tilaa anta-
vassa ilmapiirissä.

Lappeenrannassa voi aloittaa käsi- 
työmatkan neljä- vuotiaana varhais-
iän opinnoissa ja siitä on mahdollista 
jatkaa käsityön taiteen yleisen oppi-
määrän mukaisiin opintoihin, jotka  
kestävät kuusi vuotta. Aikuiset opis-
kelevat meillä laajan opetussuun-
nitelman mukaisesti. Tulevan luku- 
vuoden 2020-2021 yhteiseksi teemak- 
si käsityön taiteen perusopetuksessa 
olemme valinneet ajankohtaisen tee-
man RE-MADE.

Etsimme vastauksia kysymyksiin, 
”voiko tämän tehdä toisin tai ken- 
ties kestävämmin, eettisemmin? Et- 
simme uutta ajattelua ja uudenlaista 
otetta jo olemassa olevien ilmiöi- 
den ja asioiden tarkasteluun. Tut- 
kimme, pohdimme ja suunnittelem-
me asioita, esineitä ja ilmiöitä! Taito- 
järjestö huolehtii kädentaitojen ope- 
tuksesta- olemme osa taito-järjestöä!

Taitojärjestön 17 taitoyhdistystä ja  
niiden yli 100 toimipaikkaa ovat Suo- 
men laajin käsityön palveluverkosto. 
Taitoliitto ja alueelliset taito-yhdis-
tykset muodostavat valtakunnallisen  
Taitojärjestön.

Kädentaitojen harjaannuttaminen 
Taitojärjestössä alkaa Taito Taape-
rosta. Järjestö tarjoaa kädentaitojen 
kursseja ja koulutusta kaikille taape-
roikäisistä varttuneempiin kädentai-
tojen harrastajiin.

Käsityötaidot tukevat kokonaisval-
taista oppimista. Tutkimukset osoit- 
tavat, että kädentaidot rentouttavat, 
vahvistavat keskittymiskykyä ja ak-
tivoivat aivojen eri osia. Monet am-
matit edellyttävät tarkkoja kädentai-
toja- Tulevaisuuden taitoja.

Taiteen perusopetusta järjestävissä 
Taito käsityö- ja muotoilukouluis- 
sa opitaan käsityön vaiheet tuotteen  
suunnittelusta toteuttamiseen.

Opiskelun lähtökohtana on oppi- 
laan omakohtaiset kokemukset, käsil- 
lä tekeminen, tuotteiden valmistus ja  
itseilmaisu. Käsityö- ja muotoilukou- 
lu antaa hyvät eväät laaja-alaiseen kä- 
sityötaidon osaamiseen ja tutustuttaa  
eri tekniikoihin ja materiaaleihin.  
Opituista arjen taidoista on hyötyä 
läpi koko elämän.

Iloisen tekemisen ja
onnistumisen paikka!

www.taitoetelasuomi.fi
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Lappeenrannan kuva-
taidekoulu järjestää
tavoitteellista taiteen
perusopetusta, väri-
kylpyjä perheen pienim- 
mille sekä muuta taiteen
edistämiseen liittyvää
toimintaa.

Kuvataidekoulun opinnot voi aloit- 
taa missä iässä tahansa, riittää että  
olet kiinnostunut kuvataiteen teke- 
misestä. Taiteen perusopetusta an-
netaan sekä lapsille, nuorille että
aikuisille. Opinnot etenevät vuosita-
solta toiselle. Laajan oppimäärän
opinnot muodostuvat kuvataiteen
perusopinnoista ja syventävistä 
opinnoista. Niitä edeltää Varhaisiän 
kuvataidekasvatus perheen pienim-
mille.Vauvojen värikylpyjä järjeste-
tään 6-24 kk ikäisille, 3-4-vuotiaiden
TaaperoKuviksessa lapset harrasta-
vat yhdessä aikuisen kanssa, joka
voi olla vanhempi, isovanhempi,
kummi tai joku muu. 5-6-vuotiaat
opiskelevat jo itsenäisesti Kuvis-
Viskari ja KuvisEskari -ryhmissä.

Perus- ja syventävät opinnot lapsille
ja nuorille on tarkoitettu 7-20-vuoti-
aille. Perusopinnoissa harjoitellaan  
kuvataiteen keskeisiä taitoja. Työs-
kentelytaitojen rinnalla vahvistetaan  
oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota 
ja luovaa ajattelua huomioimalla op-
pilaiden vahvuudet ja kiinnostuksen
kohteet. Syventävien opintojen tar- 
koituksena on opintomahdollisuuk-
sien laajentaminen tai painottami-
nen. Oppilaita rohkaistaan asetta- 
maan omia oppimistavoitteita ja te- 
kemään opintoihin liittyviä valintoja 
niiden pohjalta. Opintojen edetessä  
oppilasta tuetaan oman kuvailmai- 
sun ja taitojen kehittämisessä laaja- 
alaisesti sekä omien vahvuuksien 
tunnistamisessa. Syventäviin opin- 
toihin sisältyy myös lyhytkursseja  
ja opintojen päätteeksi lopputyö. 

Aikuiset aloittavat opiskelun perus- 
opinnoista Aikuisten Kuvis 1 -ryh-
mässä. Aikuisten perusopinnot voi 
suorittaa viidessä lukuvuodessa jon- 
ka jälkeen tulevat syventävät opin-
not. Opetus kuvataidekoulussa on
oppilaslähtöistä, ja seperustuu ope-
tussuunnitelmaan sekä ammattitai- 
toisen ja innostuneen opettajakunnan 
työhön. Lappeenrannan kuvataide-

koulussa kunnioitetaan taidekasva-
tuksen perinteitä ja vaalitaan alueen  
kulttuuriperintöä, mutta seurataan
myös ajan ilmiöitä aktiivisesti, kehi- 
tetään toimintoja ja uusiudutaan.
Lasten ja nuorten opinnoissa paino- 
tetaan arkkitehtuuri- ja ympäristö-
kasvatusta.

Kuvataidekoulun virtuaalinen 
kevätnäyttely 2020 löytyy kuva-
taidekoulun nettisivuilta.

Perus- ja syventävien opintojen rakenne kuvataidekoulussa:

Päättätyö Syventävät opinnot

Lyhytkurssit laajuus 500 tuntia

Työpaja Työpaja 2

Työpaja 1

Perusopintojen työpajat Kuvis 7 Perusopinnot

Kuvis 6 laajuus 800 tuntia

Kuvataiteen perusteet 2 Kuvis 5

Kuvis 4

Kuvis 3

Kuvataiteen perusteet 1 Kuvis 2

Kuvis 1

Opintojen laskennallinen laajuus yhteensä 1300 tuntia.

Kuviskoulu on
monessa mukana

Kuvataidekoululla 
on juhlavuosi
40-vuotias Lappeenrannan kuvatai-
dekoulu on yksi Suomen vanhimpia  
kuvataidekouluja. Lasten kuvataide-
koulun perustamisesta päätettiin 
Lappeenrannan Taideyhdistys ry:n  
hallituksen kokouksessa 23.9.1980.  
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun 
nimellä aikaisemmin toiminut koulu 
on antanut taiteen perusopetusta 
1990-luvulta lähtien. Koululla on 
Opetusministeriön 19.10.2000 
myöntämä lupa antaa taiteen perus- 
opetusta laajan oppimäärän mukaan.
Keväällä 2015 koulun nimi muutet- 
tiin Lappeenrannan kuvataidekou-
luksi.Lappeenrannan Taideyhdistys
toimii koulun taustaorganisaationa  
ja ylläpitäjänä.

Lappeenrannan kuvataide-
koulu sijaitsee Linnoituksessa

Koulu toimii vuonna 1884 rakenne-
tussa entisessä vankilan sauna- ja 
pesulatuvassa. Myöhemmin tiloissa 
on toiminut mm. kaakaopapupaahti-
mo, jonka mukaan koulun kesägalle-
ria Kaakaopapu on saanut nimensä. 
Vuonna 1999 Lappeenrannan kau- 
punki teki kaupungin 350-juhlavuo-
den nimissä päätöksen rakennuksen 
peruskorjauksesta kuvataidekoulun 
käyttöön. Nykyisissä tiloissa kuva-
taidekoulu on toiminut jo 20 vuotta. 
Kuvataideopetuksen tarpeisiin suun-
niteltu koulurakennus ja ainutlaatui-
nen miljöö Linnoituksessa tarjoavat 
virikkeellisen opiskeluympäristön 
kuvataiteen harrastamiseen.

Kuvis on monessa mukana

Taiteen perusopetuksen lisäksi Lap-
peenrannan kuvataidekoulu järjestää
myös muuta taiteen edistämiseen
liittyvää toimintaa. Kuvataidekoulu
on mukana mm. valtakunnallisessa
Taidetestaajat-hankkeessa Lappeen-
rannan museon yhteistyökumppani-
na jo neljättä kertaa tulevana luku- 
vuonna. Kuvataidekoulun Taidetes-
taustyöpajoissa on opiskellut tähän
mennessä jo n. 1 200 kahdeksas-
luokkalaista ja heidän työpajoissa 

tekemiään teoksia on ollut esillä 
Lappeenrannan taidemuseolla. Li- 
säksi kuvataidekoulu tuottaa Met-
kun Kulttuuripolkuun työpajoja ja 
koululaisten iltapäivätoimintaan 
kuvataidejaksoja Taidekerhoihin. 
Kuvataidekoulu on aktiivinen toimi-
ja ja vaikuttaa erilaisissa yhteistyö- 
verkostoissa Lappeenrannassa, mut- 
ta on mukana myös valtakunnalli-
sissa hankkeissa.
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GALLERIA KAAKAOPAVUSSA  
upea kuvataidekoulun 40 v. juhlanäyttely

Kuvataidekoulun opetustilat muutetaan galleria Kaakaopavuksi 
perinteisesti keväällä koulun oppilastöiden kevätnäyttelyn myötä. 
Tänä vuonna kevätnäyttely oli poikkeuksellisesti virtuaalinen, 
joten galleria avattiin vasta 15.6. Etelä-Karjalan taideyhdistysten 
yhteisnäyttelyllä. Tämän jälkeen vuorossa oli Matti J. Raution 
retrospektiivinen näyttely heinäkuun alkupuolella. Viimeinen 
kesänäyttely Meistä tuli, kävimme kuvataidekoulua - Kuva-
taidekoulun 40 v. juhlanäyttely, avattiin 22.7. Näyttelyssä on 
esillä teoksia kolmeltatoista kuvataidekoulun entiseltä oppilaalta, 
jotka toimivat visuaalisen taiteen ammattilaisina. Näyttely tuo 
esiin kuvataiteen monipuolisuutta ja kuvataideharrastuksen vai- 
kuttavuutta. Harrastuksesta syntyy oppilaille elinikäinen taide-
suhde ja osalle visuaalisista taiteista tulee ammatti. Esillä on mie-
lenkiintoinen ja laaja-alainen näyttelykokonaisuus. Näyttelyssä 
on	mukana	kuvataiteilijoiden	lisäksi	graafisia	suunnittelijoita,	
muotoilijoita, sarjakuva- ja tatuointitaiteilija, animaatio-ohjaaja, 
äänitaiteilija ja viestintäasiantuntija. Kuvataidekoulun gallerian  
250 m² näyttelytiloissa erilaiset tekijät ja teokset pääsevät hienos-
ti esille. Näyttely on esillä galleria Kaakaopavussa elokuun  
9. päivään saakka.

Linnoituksen Vanhankaupungin päivillä 8.8. ja 9.8.  • 
osa taiteilijoista on tavattavissa näyttelyn aukioloaikoina.
Tutustu kuvikseen - avoin nonstop-maalaustyöpaja  • 
la 8.8. klo 11-14. Maksuton.
Syyslukukaudella juhlitaan 40-vuotista kuvataidekoulua • 
opetuksen ohessa viikolla 39.

Haluan ikuistaa kauneutta

”Lapsena ja nuorena olin innokas
piirtäjä ja kuvaamataito oli lempiai-
neeni. Harkitsin myös kuvataiteen
opintoja, mutta epäröin niin alalle
työllistymistä kuin omia luovia ky- 
kyjäni. Halusin lopulta pitää kuva- 
taiteen harrastuksena, jotta tekemi-
sessä säilyisi vapaus ja ilo. Amma-
tiltani olen optikko ja koen taide-
harrastuksen hyvänä vastapainona 
ajoittain hektiselle ja sosiaaliselle 
työlleni.

Muutettuani 2016 rakkauden perässä
Lappeenrantaan, havahduin yllättäen
lisääntyneeseen vapaa-aikaan. Aloin
selvittää, mitä mahdollisuuksia täällä
olisi jatkaa rakasta harrastustani ja  
syksyllä löysinkin itseni kuvataide-
koulusta: aikuisopinnot olivat kuin
minulle tehty. Nyt olen suorittanut
nelivuotiset perusopinnot ja seuraa-
vaksi on syventävien vuoro.

Lähdin kuvataidekouluun etsimään
sitä ominta juttuani. Matkani on vie- 
lä kesken ja vaihtelunhaluisena ih- 
misenäolenkin tykännyt erityisesti
opintojen monipuolisuudesta, uusien
tekniikoiden oppimisesta ja niiden
yhdistelemisestä. Muun muassa va- 
lokuvan	ja	grafiikan	yhdistäminen
kiinnostaa. Haastavaa on ollut ajoit-
tain nopeakin orientoituminen ja 
keskittyminen opintoihin pitkän ja 
kiireisen työpäivän jälkeen. Toisaal-
ta taide myös poistaa stressiä ja rau- 
hoittaa mieltä ja kehoa, kun joutuu 

keskittymään vain yhteen asiaan ker- 
rallaan ja saa hiljentyä luomisproses- 
sin äärelle. Taiteilu onkin minulle 
kuin toinenmaailma, turvapaikka, 
jossa aika pysähtyy. Haluan ikuistaa 
kauneutta, se on lähtökohta. On hy-
vä, jos kysymyksiä herää ja kuva ei  
kerro kaikkea. Vuosi sitten muutim-
me puolisoni kanssa maalle, suurim-
man inspiraationi lähteille. Ahtaan 
kaupunkikaksioelämän jälkeen mi- 
nulla on vihdoinkin tilaa tehdä tai- 
detta kotonakin. Tarkoitus onkin jat- 
kossa raivata sille kalenterista vielä 
enemmän aikaa. Haluan jatkaa löy- 
töretkeilyä taiteenparissa ihan vain 
etsimisen ilosta, maalata tauluja ko- 
tiin ja ehkä muillekin ja ennen kaik-
kea voida hyvin taiteen avulla.

ALOITA KUVATAIDE-
HARRASTUS

Kuvataidekoulussa kehitetään  
oppilaan kuvataiteellista ajat- 
telua ja ilmaisua pitkäjäntei- 
sesti. Taideharrastus yleisesti 
tukee ihmisenä kasvamista,  
ajattelun taitoja ja luovuut- 
ta. Kuvataidekoulun opinnot 
voi aloittaa missä iässä tahan- 
sa. Ilmoittaudu oppilaaksi ja 
tule mukaan harrastamaan 
kuvista.

www.lprkuvataidekoulu.fi

Linnoituksen Sydäntalvi

Helmikuun alussa vietetään perin-
teisesti Linnoituksen Sydäntalvi-
päivää. Kuvataidekoulun op-
pilaat veistä-vät jääveistoksia 
Katariinan torille ja Linnoituksen 
alueelle. Valmiit jääveistokset 
valaistaan illan pimetessä ja ne 
ovat esillä niin kauan kuin sää 
antaa myöten.
..........

Fazer-yhteistyö

Lappeenrannan kuvataidekoulun
ja Fazer makeiset Oy:n Lappeen-
rannan makeistehtaan tiet ovat
risteytyneet useamman kerran.
Vuonna 1995 kuvataidekoululai-
set maalasivat makeistehtaalle
Egypti-aiheisia seinämaalauksia,
jotka jäivät remontin alle syksyllä
2019. Niinpä makeistehdas tilasi
Lappeenrannan kuvataidekoululta
uusia maalauksia, jotka toteutet-
tiin pingotetuille maalauspohjille.
Makeistehtaan toiveena oli, että 
maalauksissa näkyisivät Fazerin 
tutut lappeenrantalaiset makeis- 
tuotteet sekä kotikaupunki Lap-
peenranta ja Saimaa. Tämän ma- 
kean yhteistyön tuloksena syntyi  
14 upeaa maalausta makeisteh-
taan väkeä ilahduttamaan.

Maija, 37.v, optikko, kuvataiteen aikuisopiskelija.
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Esittävää taidetta,
iloa ja yhteisöllisyyttä
Taidekoulu Estradilla voit opiskella taiteen perus-
opetusta sirkustaiteessa, teatteritaiteessa ja  
rytmimusiikissa. 

Taidekoulu Estradi tarjoaa opintoja 
myös aikuisille. Aikuisten opinnot 
eivät vaadi aikaisempaa harrastunei- 
suutta, vaan voi aloittaa aivan uuden
harrastuksen ihan missä iässä vain!

Bändilinja

Bändilinjalla voit opiskella pianoa, 
laulua, sähkökitaraa- ja bassoa, rum- 
puja ja perkussioita, trumpettia, sak- 
sofonia ja klarinettia sekä soittaa 
bändissä. Oman soittotunnin ajan 
voit sopia opettajan kanssa sinulle 
sopivaan ajankohtaan.

Improryhmä Lysti 
maanantaisin klo 19-21.15

Haluatko päästellä höyryjä, saada 
hauskoja onnistumisen kokemuksia 
ja makeat naurut hyvässä seurassa?  
Aikuisten improryhmässä tuule-
tetaan pääkoppaa ja hierotaan impro-
nystyröitä iloisen rennolla otteella.

Taidekoulu Estradilla voit opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärä- 
tietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Kaikilla taiteen- 
aloilla on myös aikuisten opetusta. Keskeinen osa Taidekoulu Estradin  
esittävien taiteiden opetusta on eri taiteenalojen omat sekä monitaiteiset  
konsertit, näytökset, esitykset ja tapahtumat.

Soittamisen ja laulamisen iloa bändilinjalla

Bändilinjan perustana on yhdessä soittamisen ilo ja intohimo rytmimusiik-
kiin. Soittamista ja laulamista voivat opiskella kaikenikäiset ja lähtötasoltaan 
eri vaiheessa olevat oppilaat. Soitin- ja bändiopetusta on tarjolla pop/jazzsoit-
timissa, joita ovat laulu, kitara, basso, piano/koskettimet, rummut, perkus- 
siot, saksofonit, klarinetti ja trumpetti.

Kaiken ikäiset voivat oppia sirkustaitoja

Sirkus on monipuolinen ja yhteisöllinen harrastus, joka sopii kaikenikäisille. 
Sirkustunneilla harjoitellaan akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, tasapainoilua ja  
jongleerausta. Sirkustaitojen rinnalla karttuvat myös luovuus, rohkeus ja 
vuorovaikutustaidot.

Teatteriharrastus avaa ovet teatterin ja draaman maailmaan

Teatterilinja mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen teatteriharrastuksen 
sekä lapsille ja nuorille, että aikuisille. Teatterilinjalla tutkitaan ympäröivää 
maailmaa teatterin ja draaman keinoin sekä rohkaistaan kehittämään omaa 
persoonallista ajattelua ja ilmaisua.

Tervetuloa mukaan uutta luovaan, elämäniloiseen ja  
energiseen yhteisöömme!
Syyslukukausi käynnistyy ma 24.8.2020
Ilmoittaudu oppilaaksi: estradi.eepos.fi

Uuden harrastuksen voit  
aloittaa missä iässä vain

Kirjoittajaryhmä Lyyti  
maanantaisin 18.30-20.45

Kirjoittamista oppii kirjoittamalla. 
Tyhjän paperin kammon selättämi-
seksi on keinoja. Inspriraatio on 
herätettävissä. Kirjoittajaryhmään 
voi tulla aiemmasta kokemuksesta ja 
taidoista riippumatta. Lukuvuoden 
aikana saat kirjoittajan työkalupak-
kiisi erilaisia luovan kirjoittamisen 
tekniikoita, kokeilet eri tyylilajeja 
ja löydät uusia kirjoittamisen tapoja 
sekä vahvistat jo olemassa olevaa 
taitoasi. Ryhmä on tarkoitettu yli 
18-vuotiaille.

Aikuisten sirkusryhmä 
tiistaisin klo 19.30-21

Aikuisten sirkusopetus tähtää ensisi-
jaisesti hyvinvoinnin lisääntymiseen 
ja rentoon, mutta samalla tavoitteel-
liseen harrastamiseen. Tunneilla ke-
hitetään monipuolisesti ketteryyttä, 
koordinaatiota, voimaa ja liikku-
vuutta, unohtamatta rentoutumista 
tukevia harjoitteita.
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Leirille elokuussa
Erityislasten monitaideleiri 
10.-12.8.2020 klo 8.30-15.30.

Leiri on suunnattu 9-15 -vuotiaille 
lapsille, jotka tarvitsevat ryhmäavus-
tajan tukea tai muita erityisjärjeste- 
lyjä voidakseen osallistua leirille.
Päiväleirin ohjelmassa on sirkuksen,  
teatterin ja musiikin työpajoja, pele- 
jä ja leikkejä sekä mukava yhdessä-
oloa. Leirillä on opettajien lisäksi 
leiriavustajia auttamassa päivittäi-
sissä toimissa.
Leirin hinta 90 €  
(sis. leiriohjelman, lounaan ja  
välipalan).

Volttileiri 10-14-vuotiaille  
10.-12.8.2020 klo 8.30-15.30

Volttileiri on 10-14 -vuotiaille lapsil-
le ja nuorille suunnattu päiväleiri. 
Leirin ohjelmassa on mm. ulkoilua,  
pelejä, leikkejä, akrobatian ja volt- 
tien treenausta niin ulkona kuin si- 
sälläkin. Leiri järjestetään Taide-
koulu Estradin tiloissa, mutta tavoit-
teena on myös ulkoilla monipuoli-
sesti ja hyödyntää Estradin lähellä 
olevia ulkokenttiä, mahdollisesti 
myös Myllysaaren parkour-puistoa.
Leirin hinta 90 €  
(sis. leiriohjelman, lounaan ja  
välipalan).

Sirkusiltaleiri nuorille ja 
aikuisille 10.-12.8.2020  
klo 18-20.30

Nuorten ja aikuisten sirkusleiri so- 
veltuu niin aiemmin sirkusta harras-
taneille kuin myös vasta-alkajille. 
Leiriä suositellaan erityisesti syksyl-
lä sirkusharrastuksen aloittaville. 
Leirillä harjoitellaan monipuolisesti 
eri sirkuslajien taitoja (pariakrobatia, 
jongleeraus, tasapainoilu, ilma-
akrobatia).
Leirin hinta 45 €.
Ilmoittaudu leirille osoitteessa  
estradi.eepos.fi

Etsitään Super-Sankareita

Taidekoulu Estradin suositut vauva- ja 
taaperosirkuskurssit käynnistyvät jälleen
Vauvasirkus ja taaperosirkus ovat lapsen ja aikuisen yhteistä, virikkeellistä ja  
vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa tavoitteena on lujittaa lapsen ja van- 
hemman yhdessä tekemisen taitoja. Vauva- ja taaperosirkuksessa tutustu- 
taan eri sirkuslajeihin, kuitenkin niin että eteneminen tapahtuu täysin   
lapsen ehdoilla.

Kurssilla liikutaan, kiikutaan, loru-tellaan ja leikitään yhdessä vauvan kanssa. 
Tavoitteena on kehittää lapsen ja vanhemman kehonhallintaa, tasapainoaistia 
sekä lisätä aikuisen tietotaitoa pienen lapsen liikkumisen mahdollisuuksista. 
Kumpikin kurssi sisältää 8 tapaamiskertaa.

Vauvasirkus-kurssi (4kk – 1v.) torstaisin 27.8.-15.10.2020 klo 10-10.45
Taaperosirkus-kurssi (1 – 2v.) torstaisin 29.11.-17.12.2020 klo 10-10.45

Tuu ja testaa!
Tule testaamaan uutta harrastusta.  
Osallistu Taidekoulu Estradin 
ilmaisille kokeilutunneille  
tiistaina 18.8.2020.
BÄNDILINJA:
klo 18-20 Tutustuminen ja taso-
testit
TEATTERILINJA:
klo 17-17.45 6-8 -vuotiaat
klo 18-18.45 9-10 -vuotiaat
klo 19-19.45 11-14 -vuotiaat
SIRKUSLINJA:
klo 17.30-18.15 Temppusirkus  
(alle kouluikäiset)
klo 18.30-19.15 7-8 -vuotiaat
klo 19.30-20.15 Aikuiset

Sirkusharrastusta nuorille

Haluatko oppia akrobatiataitoja, kokeilla käsillä seisomista ja oppia voltin,  
muttet tiedä mistä lähteä liikkeelle? Taidekoulu Estradilla käynnistyy uusi  
nuorten sirkusryhmä 12-16-vuotiaille nuorille, jotka haluavat aloittaa sir- 
kusharrastuksen ilman aikaisempaa sirkusharrastustaustaa. 

Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 16-17.30, alkaen 25.8.2020.  
Tule mukaan!

www.taidekouluestradi.fi

Super-Sankarit -teatteriryhmä on suunnattu 9-12 -vuotiaille lapsille, jotka 
tarvitsevat ryhmäavustajan tukea tai muita järjestelyjä, jotta voivat osallistua 
harrastukseen (esim. kehitys-, tai aistivammaiset).

Super-Sankareissa tutustutaan ja opitaan draaman ja teatterin perusteita, 
harjoitellaan kehon käyttämistä ja motoriikka, harjoitellaan omien ajatusten, 
reaktioiden ja tunteiden havainnointia ja ilmaisemista sekä tutkitaan itseä, 
maailmaa ja kaikenlaisia asioita teatterin ja ryhmässä toimimisen keinoin. 
Tunneilla käytetään kuvia kommunikaation ja muistin tukena.

Super-Sankareiden opettajana toimii lasten toimintaterapeutti (ammatin- 
harjoittaja) ja ratkaisukeskeinen valmentaja Auli Ryynänen. Opettajan  
lisäksi toimimisen tukena on ryhmäavustaja. 

Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 16-17.30 28.8.2020 alkaen.
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KUVATAIDE 
HARRASTUKSENA

Kuvataidekoulussa kehitetään  •	
oppilaan kuvataiteellista ajattelua 
ja ilmaisua pitkäjänteisesti.
Taideharrastus yleisesti tukee •	
ihmisenä kasvamista, ajattelun 
taitoja ja luovuutta.
Kuvataidekoulun opinnot voi •	
aloittaa missä iässä tahansa.

Innostu ja inspiroidu kuviksesta, 
ilmoittaudu oppilaaksi
Lapeenrannan kuvataidekoulu
Kehruuhuoneenkuja 8  
53900 Lappeenranta
Toimisto avoinna ma-to 9.00-15.00 
ja pe 9.00-12.00
Puh 044 2990554
www.lprkuvataidekoulu.fi

TUU JA TESTAA!

Tule testaamaan uutta harrastusta.  
Osallistu Taidekoulu Estradin  
ilmaisille kokeilutunneille
tiistaina 18.8.2020.

BÄNDILINJA:
klo 18-20 Tutustuminen ja tasotestit

TEATTERILINJA:
klo 17-17.45 6-8 -vuotiaat
klo 18-18.45 9-10 -vuotiaat
klo 19-19.45 11-14 -vuotiaat

SIRKUSLINJA:
klo 17.30-18.15 Temppusirkus  
(alle kouluikäiset)
klo 18.30-19.15 7-8 -vuotiaat
klo 19.30-20.15 Aikuiset
Taidekoulu Estradi
Teollisuuskatu 9 
53600 Lappeenranta
Puh. 044 503 1259
estradi.eepos.fi
Toimisto avoinna klo 9.00-16.30
www.taidekouluestradi.fi

TA I T E E T- L E H T I

TULE SINÄKIN OPPIMAAN,
MITEN TEHDÄÄN ITSE!

Tykkäätkö rakennella tai tehdä •	
käsitöitä?
Haluaisitko oppia, miten ommel-•	
laan, nikkaroidaan, sahataan tai 
kiinnostaisiko kutominen kan-
gaspuilla, entä savityöt?
Kaikkea tätä ja paljon muuta oppii •	
käsityö- ja muotoilukoulussa.

Taito Etelä-Suomi käsityö- ja  
muotoilukoulu
Koulukatu 25 
53100 Lappeenranta
Toimisto avoinna
Puh 040 684 9552
www.taitoetelasuomi.fi

KYSY VAPAITA 
OPPILASPAIKKOJA 

MUSKARI
Muskaritoiminnan tavoitteena on 
tarjota lapselle:

onnistumisen kokemuksia ja  •	
yhdessä musisoimisen elämyksiä
eväitä hyvän musiikkisuhteen •	
ylläpitämiseen
välineitä itseilmaisuun•	
kokonaisvaltaista musisointia•	
uusia ystäviä yhteisen harrastuk-•	
sen parissa.

Katso	ryhmien	aikataulut	lprmo.fi	
kotisivuilta ja ilmoittaudu mukaan!

MUSIIKKITEATTERILINJA
Linjan opintoihin kuuluu 

teatteri-ilmaisua•	
laulua•	
musiikkia•	
tanssia•	

Kaikki musiikkiteatterista kiin-
nostuneet ja 15 vuotta täyttäneet 
oppilaat voivat hakea linjalle.  
Kysy vapaita oppilaspaikkoja
Lappeenrannan musiikkiopisto
Koulukatu 36 
53100 Lappeenranta
Toimisto avoinna
Puh. 0400 770 228
musiikkiopisto@lprmo.fi
www.lprmo.fi 

UUSIEN OPPILAIDEN  
ILMOITTAUTUMINEN ON 
KÄYNNISSÄ

TUTUSTU TANSSIIN -•	  
TAPAHTUMA LAUANTAINA 
8.8. klo 11.00-14.30
Kun ilmoittaudut 13.8. mennessä, •	
voit kolmen viikon ajan kokeilla 
20 euron ilmoittautumismaksulla

   valitsemallasi tanssitunnilla.
Willipoikien -, willimiesten -, •	
akromix- tai breakdance ryhmiin 
uusina oppilaina ilmoittautuvat-
pojat voivat koko syyslukukauden 
kokeilla ja tutustua tanssiin mak- 
samalla ainoastaan 20 euron 
ilmoittautumismaksun.

UUTUUTENA
Willimamas & -papas -tanssitunti •	
ikinuorille 60+ -vuotiaille
tanssitunnit Myllymäen koululla •	
päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille

Oppilaat otetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä.
Linnoituksen päätoimipisteen lisäksi 
meillä on toimipisteet Lappeen, 
Myllymäen ja Pontuksen kouluilla, 
Joutsenon päiväkodilla sekä Taavet-
tihallilla Luumäellä.
Lappeenrannan Tanssiopisto
Suvorovinkuja 3  
53900 Lappeenranta
Toimisto avoinna arkisin  
klo 12.00-17.00
Vaihde 0400 854 281
www.lprto.fi


