
10.07.2018 Laulaulle tämän vuoden suurin lastenkulttuurin erityisavustus 

Laulau on saanut merkittävän avustuksen Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) 

laulupiirtämisen menetelmän kehittämiseen, painopisteinä lastenkulttuurin saavutettavuus ja 

monikulttuurisuus. 12.000 euron avustus on kokoluokaltaan suurin tänä vuonna jaetuista. 

Toinen samansuuruinen avustus myönnettiin Sivuun Ensemble ry:lle. 

Laulaun kehitysprojektin tavoitteena on tuoda osallistavaa taiteen tekemistä entistä kiinteämmäksi 

osaksi tavoitteellista pedagogiikkaa, monikulttuurista toimintaa ja kielen oppimista. Hankkeen 

keskeisenä ajatuksena on laulupiirtämisen menetelmän saavutettavuuden laajentaminen eri 

kielialueille sekä menetelmän käytön mahdollistaminen entistä enemmän monikulttuurisessa 

ympäristössä, erikielisten lasten kanssa ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallisuuden tukemisessa. 

”Avustus mahdollistaa mm. menetelmän perusteiden ja musiikillisen sisällön käännöstyön 

englannin ja viron kielille, kielellisten taitojen tukemiseen suunnatun kerhokonseptin 

kehittämistyön sekä useita tuettuja kielipainotteisia koulutuksiaalan ammattilaisille. Nämä ovat 

aikaa vieviä ja kalliita projekteja, joita pienen lastenkulttuuritoimijan on haastava toteuttaa ilman 

ulkopuolista tukea”, toteaa menetelmäkehittäjä ja lastenmusiikintekijä Minna Lappalainen Laulau 

Oy:stä. ”Projektin aikana rakennetaan pitkäaikaisia työvälineitä lasten parissa toimivien 

ammattilaisten käyttöön, joten sen vaikuttavuus on hyvin laaja. On hienoa, että voimme avustuksen 

tukemana kehittää tehokkaaksi pedagogiseksi työvälineeksi todettua taidepainotteista menetelmää 

yhä laajemmille kohderyhmille ja systemaattisemmin”, jatkaa Lappalainen. 

Laulau kiittää lämpimästi Taikea saamastaan tuesta ja käärii innoissaan hihansa projektin 

toteuttamiseksi. 

Taiken uutiseen pääset tästä. 

 

28.10.2017 Hej, nu ska vi sjungorita!-materialet har belönats som "Årets 

pedagogiska idé" 

Småbarns musiklärare rf har tilldelat hedersomnämnandet ”Årets 

pedagogiska idé” till Laulaus Hej, nu ska vi sjungorita! / Hei, me laulupiirretään-materialhelhet. 

Enligt Småbarns musiklärare erbjuder sjungoritandet musiklärare inom småbarnspedagogik ett fint 

arbetssätt för konstintegration och ett nytt sätt att lära ut sånger. 

Hedersomnämnandet delades ut vid publiceringsevenemanget för Årets barnskiva 2017 i 

Musikhuset i Helsingfors lördag den 28 oktober i samband med de nationella 

musikutbildningsdagarna. Årets barnskiva 2017 är Ystävyys av Mimmit. 



Materialbeskrivningen här >>  

Tilläggsinformation: 

Minna Lappalainen, minna.lappalainen (at) laulau.fi 

Foto: Tanja Haapakoski 

 

28.10.2017 "Vuoden pedagoginen oivallus" -tunnustus Hei, me laulupiirretään! 

–materiaalille 

Varhaisiän musiikinopettajat ry on myöntänyt Laulau Oy:n Hei, 

me laulupiirretään! (ruots. Hej, nu ska vi Sjungorita!) -materiaalikokonaisuudelle ”Vuoden 

pedagoginen oivallus” -kunniamaininnan. Varhaisiän musiikinopettajat ry:n mukaan 

laulupiirtäminen on tuonut varhaisiän musiikinopettajille hienon työtavan taideintegraatioon ja 

laulujen uudenlaiseen opettamiseen. 

Kunniamaininta luovutettiin Laulaun Minna Lappalaiselle Vuoden lastenlevy 2017 -

julkistustilaisuudessa Helsingin Musiikkitalossa la 28.10. valtakunnallisten 

musiikkikasvatuspäivien yhteydessä. Vuoden lastenlevy 2017 on Mimmien Ystävyys. 

Materiaalikuvaus 

Lisätietoa: 

Minna Lappalainen, minna.lappalainen (at) laulau.fi  

Kuva: Tanja Haapakoski 

 

04.10.2017 Laulau mukana Varhaiskasvatus-tapahtumassa pe 6.10. 

Laulau on jälleen mukana pe 6.10. järjestettävässä Varhaiskasvatus-tapahtumassa Helsingin 

Wanhassa Satamassa. Löydät Laulaun Minnan osastolta C7. Tervetuloa tutustumaan uusiin Hei, me 

laulupiirretään! ja Hej, nu ska vi Sjungorita! -materiaaleihin, Ketteräksi Kirjaimista - Notkeaksi 

Numeroista -pelikonseptiin (Böjliga Bokstäver & Smidiga Siffror) sekä monipuolisiin 

koulutuspalveluihimme. Lukuisia messutarjouksia! 

 

21.08.2017 Materialnyheten HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! 

https://www.laulau.fi/tuotteet.html?id=2/546127
https://www.laulau.fi/tuotteet.html?id=2/546127


En materialnyhet  

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! – MÅNGSIDIG INLÄRNING OCH DELAKTIGHET 

GENOM SJUNGORITA!-METODEN 

Bok (168 s.) + CD 

SJUNGORITA! är en multisensorisk och upplevelserik verksamhetsform. När vi sjunger och 

låter sångerna stödja oss, föds olika teckningar – nästan magiskt. Sjungorita!-metoden samt 

dess övningar och processer lockar barn i olika åldrar och med olika nivåer av kunnande till 

att delta, kommunicera, koncentrera sig och lära sig. 

Sjungorita! har utvecklats i Finland av vismakaren och musikpedagogen Minna Lappalainen 

(Laulau). Metoden används vidsträckt inom den finländska småbarnspedagogiken, 

specialpedagogiken samt rehabiliteringen. 

Materialnyheten HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! är en praktisk handbok till 

sjungoritandet och den är riktad till såväl pedagoger som barnets föräldrar. Materialet 

innehåller information om metoden och dess olika tillämpningsmöjligheter, synvinklar och 

erfarenheter av metod-användare samt tiotals ritsånger med noter och aktivitetstips. 

DELAKTIGHET OCH INLÄRNING GENOM SJUNGORITA! 

Som kärnan i Sjungorita!-metoden fungerar små ritsånger. Med hjälp av sångerna och sångernas ord 

föds olika teckningar – solar, regndroppar, sniglar och snögubbar samt även mer abstrakta 

rörelsebanor och känslor. Teckningarna kan man skapa på varsitt papper eller på ett gemensamt 

papper, på kompisens rygg eller t.ex. utomhus i sanden eller i en snödriva. 

Ritsångerna lockar barnen att rita och verka tillsammans. De olika Sjungorita!-aktiviteterna och 

processerna inspirerar barnen att lära sig. I den interaktiva verksamhetsformen utvecklas t.ex. 

barnets språkliga kunskaper och talproduktion, fin- ocg grovmotorik, emotionella och sociala 

färdigheter, koncentration och kreativa uttryck. Det visuella slutresultatet är inte det viktigaste, utan 

den gemensamma resan och processen mot målet. Utöver de synliga teckningarna betonar 

verksamheten även beröring och närhet, sagoberättande och delaktighet samt samarbete och 

skapande av nytt tillsammans. Sjungoritandet erbjuder utmärkt stöd också för barn med speciella 

behov och som en integrerande pedagogisk rehabiliteringsmetod. 

MÅNGSIDIGT MATERIAL INSPIRERAR OCH STÖDJER METODANVÄNDAREN 

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! är en handbok, som man kan närma sig på många olika sätt – 

man kan använda sig av enskilda sånger och aktiviteter eller se den ur ett mer pedagogiskt och 

metodiskt perspektiv. 

Materialet innehåller 

 nästan 40 ritsånger med noter och aktivitetstips 

 28 ritsånger med härliga arrangemang på cd 

 mångsidig information om metoden, dess olika arbetssätt och tillämpningsområden 

 idéer på användningen av metoden som stöd för inlärning 

 exempel på Sjungorita!-sessioner för olika ändamål 



 erfarenheter av olika metodanvändare 

 undersökningsinformation av metoden 

 instrumentala versioner av sångerna (tilläggsmaterial på nätet) 

 modellbilder som kan skrivas ut (tilläggsmaterial på nätet) 

Cd:ns härliga ritsånger inspirerar och stödjer sjungoritaren, samt för oss till olika musikaliska 

världar – allt från snöflingors lätta dans till elefantens tunga steg, från det fina ljudet av regndroppar 

till en fartfylld Formel 1-tävling. På cd:n uppträder en av Sveriges finaste musikalstjärnor Kristin 

Lidström samt barn från musikalen Kristina från Duvemåla. Orkestern med finska musiker varierar 

från känslig flöjt-piano duo till en fin och svängig afrokubansk sammansättning. Minna 

Lappalainen står för musiken och texten och svensk text till sångerna har skrivits av Pasi Hiihtola 

och Barbara Helsingius. 

EN FINSK METODINNOVATION 

Sjungorita!-metoden har utvecklats av vismakaren och musikpedagogen Minna Lappalainen 

(Laulau Oy) tillsammans med specialister inom småbarnspedagogik, specialpedagogik och 

rehabilitering. Från början uppstod idén av sjungoritandet ur behovet från Lappalainens egen son. 

Pojken hade utmaningar inom ritandet och den visuella gestaltningen och han var inte intresserad av 

att använda en penna. – Den spontana sången dök upp lite som av en slump då jag hjälpte honom att 

rita. Sjungoritandet blev till en gemensam rolig lek mellan mor och son, minns Lappalainen. – 

Ganska snabbt märkte jag att aktiviteten förutom ritandet även aktiverade andra områden inom 

inlärning, fortsätter Lappalainen om sina iakttagelser om de första erfarenheterna. 

Metoden har under de senaste fem åren hittat sin plats som ett vidsträckt använt redskap inom den 

finländska småbarnspedagogiken, specialpedagogiken samt rehabiliteringen. Metoden har fångat 

intresse även utomlands. I slutet av oktober presenteras sjungoritandet vid Skolforum-evenemanget 

i Stockholm. 

Laulau Oy är ett småföretag som verkar i Helsingfors. Företaget utvecklar kreativa och funktio-

nella metoder som stöd för barnets utveckling och för dem som arbetar med barn. Laulau erbjuder 

utbildning och material för metoderna. 

Tilläggsinformation: 

Minna Lappalainen, minna.lappalainen@laulau.fi, tel. +358 40 5011005. 

 

21.08.2017 HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! - Suomen- ja ruotsinkielinen 

materiaaliuutuus 

Suomen- ja ruotsinkielinen materiaaliuutuus 



HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! – 

LAULUPIIRTÄMISEN MENETELMÄ MONIALAISEN OPPIMISEN JA 

VUOROVAIKUTUKSEN TUKENA 

HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! – MÅNGSIDIG INLÄRNING OCH DELAKTIGHET 

GENOM  

SJUNGORITA!-METODEN 

Suomessa kehitetty laulupiirtämisen menetelmä on elämyksellinen ja moniaistinen 

toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulun tukemana. Menetelmä 

tukee eri-ikäisten lasten oppimista sekä tarjoaa lapselle osallisuuden ja onnistumisen 

kokemuksia. 

Laulau Oy:n materiaaliuutuus on käytännönläheinen perusteos niin lasten parissa toimivalle 

ammattilaiselle kuin lasten vanhemmillekin. Materiaali sisältää monipuolista tietoa 

menetelmän työtavoista ja käyttömahdollisuuksista, lasten parissa toimivien ammattilaisten 

kokemuksia menetelmästä sekä kymmeniä piirtämislauluja, jotka innostavat lasta yhteiseen 

luovaan toimintaan. 

LAULUPIIRTÄMINEN LOIHTII KUVIA SEKÄ TUKEE OPPIMISTA 

Laulupiirtämisen ytimenä ovat pienet piirtämislaulut, jotka ovat piirtämistarkoitusta varten tehtyjä 

tai tarkoitukseen muuten soveltuvia. Laulupiirtäen erilaiset piirrokset – niin auringot, sadepisarat, 

etanat ja lumiukot kuin abstraktimmat liikeradat ja tunnetilat – syntyvät pienten piirtämislaulujen 

tukemana. Laulupiirroksia voi synnyttää omalle tai yhteiselle paperille, kaverin selkään, ilmaan tai 

vaikka ulkona hiekkaan tai lumeen. 

Piirtämislaulut houkuttelevat lasta tarttumaan kynään, laulupiirtämisen harjoitteet ja prosessit 

innostavat lasta monenlaiseen oppimiseen. Vuorovaikutteisessa toimintamuodossa kehittyvät mm. 

kielelliset taidot ja puheentuotto, motoriikka ja kehonhallinta, tunne- ja vuorovaikutustaidot, 

keskittyminen ja tarkkaavaisuus sekä ilmaisu ja yhdessä toimimisen taidot. Laulupiirtämisen 

visuaalinen lopputulos ei ole tärkein, vaan yhteinen matka sitä kohti. Näkyvien kuvien lisäksi 

toiminnassa korostuvat kosketus ja läheisyys, yhteiset tuotokset ja niiden jakaminen, tarinallisuus ja 

osallisuus. Toimintaan on jokaisen helppo osallistua omista lähtökohdistaan ja omilla taidoillaan. 

Laulupiirtäminen tarjoaa erinomaista tukea myös erityistä tukea tarvitsevalle lapselle toimien 

tarvittaessa eheyttävänä pedagogisena kuntoutusmenetelmänä.  



MONIPUOLINEN MATERIAALI INNOSTAA ALKUUN 

HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! / HEJ, NU SKA VI SJUNGORITA! on laulupiirtämisen 

perusteos, jonka avulla menetelmään on helppo tutustua niin yksittäisten laulujen ja piirrosten 

kautta kuin myös kokonaisvaltaisemmasta pedagogisesta näkökulmasta. Materiaali sisältää 

 lähes 40 piirtämislaulua nuotteineen ja toimintavinkkeineen 

 cd:llä 25 laadukkaasti toteutettua piirtämislaulua laulupiirtämisen tueksi ja inspiraatioksi 

(ruotsinkielisellä cd:llä 28 laulua) 

 kattavaa tietoa menetelmästä, sen työtavoista ja käyttömahdollisuuksista 

 tietoa ja ideoita menetelmän käytöstä monialaisen oppimisen tukena 

 tuokioideoita erilaisiin käyttötilanteisiin 

 alan ammattilaisten käytännön kokemuksia ja esimerkkejä menetelmän käytöstä 

 tutkimustietoa laulupiirtämisestä 

 instrumental-versiot lauluista (nettipohjainen lisämateriaali) 

 tulostettavia pohjakuvia piirtämisen tueksi (nettipohjainen lisämateriaali) 

Materaaliin kuuluvan cd:n innostavat piirtämislaulut antavat toiminnallista tukea laulupiirtämi-seen 

sekä inspiroivat ja johdattelevat erilaisiin musiikillisiin maisemiin - lumihiutaleiden leijailusta 

sadepisaroiden ropinaan, letkeästi löntystelevistä elefanteista kaahaileviin formuloihin. 

Suomenkielisellä levyllä taituroivat ammattimuusikoista 

koostuva Laululaukku-orkesteri (mm. Mari Kätkä, Tuomas Kesälä, Heikki Pohto, Juha Lanu, Arto 

Nurmi, Jussi Miettola ja Kukka Lehto) sekä joukko lapsia. Ruotsinkielisellä levyllä laulusta 

vastaavat Kristina från Duvemåla -musikaalin ruotsalaiset lapsinäyttelijät sekä musikaalitähti 

Kristin Lidström. Laulut ovat Minna Lappalaisen käsialaa, ruotsinkielisistä käännöksistä vastaavat 

Pasi Hiihtola ja Barbara Helsingius. 

SUOMALAINEN LUOVA MENETELMÄINNOVAATIO 

Laulupiirtämisen® menetelmän on kehittänyt lastenmusiikin tekijä Minna Lappalainen (Laulau Oy) 

yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja menetelmäkäyttäjien kanssa. Alunperin menetelmä sai 

alkunsa Lappalaisen oman pojan oppimisen tarpeista. Pojalla oli haasteita piirtämisessä ja 

visuaalisessa hahmottamisessa eikä kynäily innostanut poikaa. – Laulu tupsahti jopa vähän 

vahingossa piirtämisen avuksi ja laulupiirtämisestä tuli äidin ja pojan hauska yhteinen leikki, 



muistelee Lappalainen. – Huomasin melko nopeasti toiminnan aktivoivan piirtämisen lisäksi myös 

muita oppimisen alueita, jatkaa Lappalainen havaintojaan ensikokemuksistaan. 

Menetelmä on viimeisen 5 vuoden aikana löytänyt paikkansa suomalaisen varhaiskasvatuksen, 

erityisopetuksen ja kuntoutuksen sekä musiikkikasvatuksen työvälineenä. Menetelmän työtapoja on 

testattu myös muistisairaiden ja aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvien parissa. Menetelmä on 

herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Laulaun koulutuksiin on osallistunut 

pedagogeja mm. Virosta ja Ruotsista. Syksyllä laulupiirtäminen on esillä Tukholman Skolforum-

tapahtumassa. 

– Vaikka laulua ja kuvallista toimintaa on toki aiemminkin yhdistetty eri tavoin, vastaavan tyyppistä 

menetelmällistä sisältökokonaisuutta ja pedagogista kokemuspohjaa aihealueesta ei ole tiettävästi 

muualla saatavilla. Kokemukset ja oppimistulokset täällä Suomessa ovat olleet erinomaisia ja 

menetelmän käyttömahdollisuudet lähes rajattomat. Tavoitteena onkin löytää kanava ja 

yhteistyökumppaneita menetelmän viemiseen myös muille kielialueille, maalailee 

menetelmäkehittäjä Minna Lappalainen. 

Laulau Oy on vuonna 2009 toimintansa käynnistänyt pieni yritys, joka kehittää luovia ja 

toiminnallisia menetelmiä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatusalan ammattilaisten työn 

tueksi. Laulau kouluttaa alan ammattilaisia sekä tarjoaa menetelmiin liittyviä materiaaleja ja 

sisältöjä. 

Materiaali- ja haastattelupyynnöt sekä lisätietoa: 

Minna Lappalainen, minna.lappalainen@laulau.fi, puh. 040 5011005 

 

30.05.2016 Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin! 

Laulau Oy on muuttanut uusiin toimitiloihin Helsingin Herttoniemenrannassa! Uuden toimistomme 

käyntiosoite on Niittaajankatu 9, katutason liiketila. 

Toimistomme yhteydessä on pienimuotoinen tuote- ja materiaalinäyttely, johon olet tervetullut 

tutustumaan! Mikäli haluat varmistua, että olemme paikalla tiettynä aikana, otathan etukäteen 

yhteyttä info (at) laulau.fi tai 0405011005. 

Aurinkoisin kesäterveisin, 

Minna ja Anna 

Laulau Oy 

 

02.03.2016 Haemme yhteistyöhön ruotsinkielistä laulupiirtämisen 

menetelmäkouluttajaa ja sisällöntuottajaa 

Laulau hakee yhteistyökumppaniksi ruotsinkielistä kouluttajaa ja sisällöntuottajaa, jonka tehtävänä 

on toimia mm. laulupiirtämisen ilosanoman levittäjänä Suomen ruotsinkielisillä alueilla sekä 

osallistua menetelmän ruotsinkieliseen kehitystyöhön ja sisällöntuotantoon. Työ on 



projektiluonteista ja osa-aikaista. Sisällöntuotantoon liittyvät työt on tarkoitus aloittaa kevään 

aikana ja koulutustyöt käynnistyvät syksyllä 2016. Laulupiirtämisen menetelmäsisältöjä käännetään 

parhaillaan ruotsin kielelle. 

Työtehtävät käsittävät mm. 

 Lasten parissa toimiville ammattilaisille suunnattua kouluttamista 

 Menetelmäsisältöjen tuottamista ja käännöstyötä 

 Menetelmiin, koulutuksiin ja materiaaleihin liittyvää viestinnällistä työtä 

 Osallistumista menetelmän kehittämiseen 

Odotamme sinulta: 

 Laulupiirtämisen menetelmän ja materiaalien tuntemusta sekä käytännön kokemusta 

menetelmän käytöstä 

 Vahvaa musiikillista otetta ja kokemusta musiikin hyödyntämisestä opetustyössä 

 Kokemusta aikuiskoulutuksesta, hyvää esiintymistaitoa ja innostavaa, toiminnallista 

työotetta 

 Sujuvaa kynää ja kokemusta sisältöjen tuottamisesta 

 Kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn 

 Laaja-alaista pedagogista näkemystä ja vähintään 5 vuoden työkokemusta joko 

varhaiskasvatuksen, esi-/alkuopetuksen, erityispedagogiikan tai musiikkikasvatuksen saralta 

 Mahdollisuutta ajoittain matkustaa koulutuspaikkakunnilla Suomessa ja Ruotsissa 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä puh. 040 5011005, niin kerron lisää työnkuvasta, tavoitteista ja työn 

laajuudesta. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi viimeistään 15.3.2016 sähköpostitse 

osoitteeseen info@laulau.fi. 

Ystävällisin terveisin 

Minna Lappalainen 

Laulau Oy 

Laulau Oy 

Paasivaarankatu 2 C 

00810 Helsinki 

puh. 040 5011005 

www.laulau.fi 

info@laulau.fi 

 

18.01.2016 Tervetuloa Laulaun osastolle Educaan! 

Laulau Oy on tuttuun tapaan taas mukana Helsingin Messukeskuksessa pidettävässä Educa-

tapahtumassa 29.-30.1. Löydät Laulaun osastolta 6h141. 

Esittelemme osastollamme mm. laulupiirtämisen® menetelmää, jota hyödynnetään 

varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen lisäksi yhä enemmän myös alku- ja erityisopetuksen 

työvälineenä. Laulupiirtäminen toimii erinomaisena eheyttävänä opetusmenetelmänä tukien 



tehokkaasti mm. eri oppiaineiden sisältöjä ja lapsen kognitiivisia taitoja, yhdessä toimimisen taitoja, 

keskittymistä, motoriikkaa ja itsetuntoa. Menetelmää voidaan käyttää paitsi perusopetuksessa, myös 

pedagogisena kuntoutusmenetelmänä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. 

Laulupiirtämisen lisäksi esittelemme Educassa Ketteräksi Kirjaimista - Notkeaksi Numeroista -

materiaalikokonaisuutta, joka innostaa oppimaan toiminnallisesti liikkuen, laulaen, pelaten ja 

leikkien. Materiaali on saamassa keväällä 2016 jatko-osan laulupiirtämisen sovellutuksesta - 

Laulukirjaimet™ -materiaalista, joka mullistaa kirjainten opettelua uudella, ennen näkemättömän 

innostavalla tavalla. 

Tervetuloa kyselemään, juttelemaan ja tutustumaan menetelmiimme, koulutuksiimme ja 

materiaaleihimme! 

Iloisin Educa-terveisin 

Minna Lappalainen 

Laulau Oy 

 

12.01.2015 Laulau mukana Kirkon Kasvatuksen päivillä 

Laulau Oy on mukana tämän viikon ti-to Jyväskylässä pidettävillä Kirkon kasvatuksen päivillä. 

Tervetuloa tutustumaan pieneen osastoomme, jonka löydät myyntipöytärivistön nurkkapäädystä, 

osasto nro B555.  

 

Laulau on luovia menetelmiä lasten parissa toimiville ammattilaisille tarjoava pienyritys, jonka 

menetelmät ja sisällöt ovat löytäneet vankkaa jalansijaa myös seurakuntien lapsi- ja perhetyössä. 

 

Laulaun osastolla voit tutustua mm. LAULUPIIRTÄMISEN menetelmään, koulutuksiin ja 

materiaaleihin sekä kuulla ajatuksia laulupiirtämisen hyödyntämisestä seurakunnan lapsi- ja 

perhetyössä.  

 

Ennakkoesittelemme myös Educa-messuilla julkaistavaa luovaa toiminnallista materiaalia, jossa 

pelataan ja hypitään, lauletaan ja leikitään sekä väännytään ja käännytään KETTERÄKSI 

KIRJAIMISTA, NOTKEAKSI NUMEROISTA. Materiaali sisältää yli 50 erilaista peliä ja leikkiä, 

10 laulua, tulostettavia tukimateriaaleja sekä 48 innostavaa ja värikästä, lattialla liukumatonta 

aakkos- ja numeropyörylää, jotka innostavat lapsia myös omien pelien ja leikkien keksintään. 

 

Myyntipöydältämme löydät näiden lisäksi myös pedagogisesti ja musiikillisesti laadukkaat 

LASTENMUSIIKKITUOTTEET Laululaukku, Piilometsän säveliä ja Lastenmusiikkiorkesteri 

Ammuu sekä KIMOCHIS TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSKOULUN materiaaleja. 

 

Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan! 

 

Ystävällisin terveisin 

Minna Lappalainen 

 



Laulau Oy 

 

PS. Mikäli et pääse itse paikalle, piipahda Laulaun nettisivuilla www.laulau.fi tai ota minuun 

yhteyttä. Kerron mieluusti lisää palveluistamme! 

 

20.09.2014 Laulau mukana Varhaiskasvatus-messuilla 

 

Laulau on taas mukana pe 10.10.2014 järjestettävässä Varhaiskasvatus - koulutus- ja 

messutapahtumassa. Löydät meidät B-salista (osasto B31), aivan seminaarisali C:n oviaukon 

vierestä. 

Tervetuloa tutustumaan osastollemme 

 laulupiirtämisen kasvavaan koulutus- ja palvelutarjontaamme 

 ennakkoesittelyssä olevaan Ketteräksi kirjaimista - Notkeaksi numeroista -materiaaliin 

 Kimochis-tunne- ja vuorovaikutuskouluun sekä 

 laadukkaisiin, pedagogisiin lastenmusiikkimateriaaleihin 

Tervetuloat myös saamaan uusia laulullisia ja liikunnallisia ideoita kirjainten ja numeroiden 

opetteluun! Laulaun Minna Lappalainen luennoi ja leikittää kuulijoita C-salissa klo 12:30-13:00 

aiheenaan 

YKS-KAKS-HYPPY KIRJAINTEN JA NUMEROIDEN MAAILMAAN - OPPIMISIDEOITA 

ISOMMILLE JA PIENEMMILLE OPPIJOILLE YHDESSÄ LIIKKUEN JA LAULAEN, 

PELATEN JA NAURAEN. 

Nähdään messuilla! 

 

15.01.2014 Laulau on mukana Educa-messuilla 

Laulau Oy on mukana ensi viikolla pidettävillä Educa-messuilla. Educa on Suomen suurin 

valtakunnallinen opetusalan tapahtuma ja se järjestetään 24.-25.1. Helsingin Messukeskuksessa. 

Löydät Laulaun osastolta 7d39. 

Tervetuloa kyselemään, juttelemaan ja tutustumaan koulutuksiimme ja materiaaleihimme! Mukana 

messuilla ovat mm. 



- laulupiirtämisen menetelmä, materiaalit ja koulutukset 

- Kimochis tunne- ja vuorovaikutusmenetelmä, materiaalit ja koulutukset 

- luovat laukut Laululaukku ja Liikkulaukku 

- laadukkaita lastenmusiikkimateriaaleja 

Nähdään Educassa! 

 

30.05.2013 Puheterapeutti-lehti käsittelee laajasti laulupiirtämistä 

Toukokuussa ilmestyneessä Puheterapeutti-lehdessä (2/13) on puheterapeutti Ann-Mari Kähkösen 

laaja arvioartikkeli laulupiirtämisen menetelmästä puheterapiatyön näkökulmasta. Kähkönen on 

testannut menetelmää lähes puolen vuoden ajan ja käyttää sitä tällä hetkellä päivittäin lähes 

kaikkien asiakasryhmiensä kanssa. 

Menetelmä on vaikuttanut Kähkösen moneen lapsiasiakkaaseen jopa hämmästyttävällä tavalla: 

”Asiakkaani (4 v. Down-tyttö) on ottanut menetelmän hienosti omakseen. Hän ei ollut aikaisemmin 

edes suostunut pitämään kynää kädessään. Nyt hän piirtää hienoja piirustuksia laulujen tahdissa. 

Hänen tarkkaavuuden taitonsa ja keskittymiskykynsä ovat laulupiirtämisen aikana parempaa. 

Viittominen sekä kuvien käyttö on ollut myös aloitteellisempaa ja olemuskieli rikkaampaa. 

Viimeisimpänä on tullut laulupiirtämisen aikana esille ääntelyyn, sanojen tapailuun liittyviä 

piirteitä. On ihanaa, että koko päiväkotiryhmä toteuttaa sellaista, jossa hän pääsee taidoillaan, 

vahvuuksillaan loistamaan!” 

Lue koko artikkeli  
Laulupiirtämisen menetelmä puheterapeutin työvälineenä 

Ann-Mari Kähkönen (Puheterapeutti 2/2013)  

 

20.03.2013 KIMOCHIS TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSMATERIAALISTA 

HYVIÄ OPPIMISKOKEMUKSIA 

”Lapset ovat tosi innoissaan Kimocheista ja kyselevät joka päivä malttamattomina, milloin on taas 

Kimochis-tuokiopäivä.” 

”Vanhemmilta on tullut paljon palautetta siitä, että lasten tunnetaitojen kehittyminen on näkynyt 

myös kotona vanhempien ja sisarusten välisissä tilanteissa.” 

KIMOCHIS-tunnepehmot ovat Suomessa uusi tunne- ja vuorovaikutuskoulumateriaali, joka 

soveltuu niin varhaiskasvatuksen ja alakoulun kuin myös erityisopetuksen ja lasten parissa 

toimivien terapeuttien työvälineeksi. Materiaali koostuu 7 sympaattisesta tunnepehmohahmosta 

tarinoineen, 30 erilaisesta tunnetyynystä sekä 18 tuokion laajuisesta toiminnallisesta 

opetusmateriaalista. 

PILOTTIPROJEKTI KOLMESSA SUOMALAISESSA PÄIVÄKODISSA 
Kimochis-tunnepehmot ovat tukeneet jo kymmeniä tuhansia lapsia eri puolilla maailmaa tunne-, 

empatia- ja vuorovaikutustaidoissa. Syksystä 2012 lähtien opetusmateriaalia on ollut saatavilla 

myös Suomessa ja suomenkielisenä ja se on ehtinyt kerätä jo paljon positiivisia käyttökokemuksia. 



Kevään 2013 aikana kolme suomalaista päiväkotia testaa Kimochis-materiaalia viiden eri 

lapsiryhmän (4-7v) kanssa ja raportoi kokemuksistaan pilottiryhmälle. Pilotin tavoitteena on kerätä 

ja jakaa eteenpäin suomalaisia käyttökokemuksia Kimochis-materiaalista sekä tunnistaa 

materiaaliin liittyviä kehittämistarpeita. 

KIMOCHEISTA JA TUNNETAIDOISTA TÄRKEÄ OSA RYHMÄN TOIMINTAA 

Kimochis-projekti on muodostunut jokaisessa pilottipäiväkodissa hyvin keskeiseksi osaksi ryhmien 

toimintaa, johon liittyviä tuokioita ja aktiviteetteja lapset odottavat malttamattomasti. Kimochis-

projekti on koostunut viikoittaisista tunne- ja vuorovaikutustuokioista, erilaisista leikki-, keskustelu- 

ja taideaktiviteeteista sekä tunnepehmojen käytöstä lasten arjessa, leikeissä ja 

vuorovaikutustilanteissa. Yhdessä pilottipäiväkodissa kevätjuhlaakin suunnitellaan Kimochis-

teeman ympärille. 

Sympaattiset pehmohahmot, joilla kullakin on oma tarinansa ja omat luonteenpiirteensä, ovat 

löytäneet tiensä niin tyttöjen kuin poikien aktiivisiin roolileikkeihin ja pienet, värikkäät tunnetyynyt 

ja -aktiviteetit ovat rohkaisseet ryhmien arimmatkin lapset kertomaan ja keskustelemaan omista 

tunnekokemuksistaan. Eräässä pilottiryhmässä lapset kuvasivat Kimochis-tuokioita osuvasti 

”Salaisuuksien kerhoksi”, jossa jokaisella on mahdollisuus turvallisesti kertoa tunteistaan ja kuulla 

myös muiden kokemuksia. 

Kimochit ovat tehneet myös yökylävierailuja lasten koteihin ja antaneet konkreettisen 

mahdollisuuden lapselle myös kertoa tärkeästä projektista sekä erilaisista tunnekeskusteluista 

vanhemmilleen. Jo nyt, kun pilottiprojekti on edennyt hiukan yli puolenvälin, vanhemmilta on tullut 

paljon palautetta siitä, että lasten tunteiden käsittelytaitojen kehittyminen on näkynyt myös kotona 

vanhempien ja sisarusten välisissä tilanteissa. 

Pilottiryhmien aikuiset ovat kokeneet Kimochis-projektin yhtälailla tärkeäksi. Päiväkodin arjen 

hässäkässä on harvoin aikaa kiireettömälle, yhteiselle keskustelulle siitä, miltä ryhmän jäsenistä 

erilaisissa tilanteissa tuntuu ja miten tunteita voisi käsitellä. Kimochis-projekti on antanut kaikille 

”luvan” pysähtyä miettimään näitä yhdessä, mikä on edistänyt myös ryhmän yhteishenkeä. 

Materiaali on antanut myös oivallisia työkaluja, joilla havainnollistaa erilaisia tunnetiloja ja niiden 

ratkaisumalleja arjen haastavissa tilanteissa. 

KIINNOSTUITKO? 

Tutustu Kimochis-materiaaliin osoitteessa http://www.laulau.fi/tuotteet.html?id=3/. 

Järjestämme myös Kimochis-perehdytyskoulutusta. Lisätietoa koulutuksesta löytyy sivulla 

http://www.laulau.fi/20. 

Kerron mielelläni lisää Kimochis-materiaalista sekä tunne- ja vuorovaikutuskoulun toteutuksesta. 

Minut tavoitat sähköpostin lisäksi myös puhelimitse, 040 5011005. 

Aurinkoista kevättalvea toivottaen 

Minna Lappalainen 

Laulau Oy 

 



13.03.2013 Kevään toinen laulupiirtämisen perusteet -koulutus ke 8.5. 

Ensimmäinen avoin koulutuksemme täyttyi nopeasti ja moni jäi ulkopuolelle. Ei hätää, sillä Laulau 

Oy järjestää keväällä vielä toisen avoimen Laulupiirtämisen perusteet -koulutuksen ke 8.5. klo 

17.00 - 20.00 Helsingissä. 

Koulutus on innostava ja tehokas startti laulupiirtämisen menetelmään ja sen monipuolisiin 

mahdollisuuksiin. 

Lue lisää koulutuksesta >> 

 

13.02.2013 Laulupiirtäminen esillä Unisono-lehdessä 

Musiikkikasvatuksen aikakauslehti Unisono käsittelee laulupiirtämisen menetelmää laajasti 

viimeisimmässä numerossaan. Artikkelista löydät myös mm. Minna Lappalaisen 5 toiminnallista 

laulupiirtämisvinkkiä musiikinopettajille. 

Lehti kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa täältä >> 

Laulupiirtämään! -juttu löytyy sivuilta 26-28. 

 

25.01.2013 Lastentarha-lehti kirjoitti Laulava Kynä –materiaalista 

Lastentarha-lehti arvioi Laulava Kynä -materiaalipakettia positiivisesti uusimmassa numerossaan 

(1/13): 

"Laulaun uusi materiaalipaketti jatkaa erinomaisesti aiemmin julkaistua laadukasta linjaa. Levyn 

musisointi on ammattitaidolla toteutettua soitantaa ja riimittelyä. Minna Lappalainen on onnistunut 

hyvin musiikillisessa puolessa ja häntä komppaa ansiokkaasti kuvittaja Eeva-Lotta Paavola. 

Laulava Kynä on tutustumisen arvoinen paketti, josta voi poimia itselleen sopivimmat tavat 

toteuttaa musiikin ja muiden ilmaisukeinojen yhdistelmiä." 

Lue koko arvostelu >> 

 

24.01.2013 Tulossa! Laulupiirtämisen perusteet -koulutus ke 13.3. 

Laulau Oy järjestää avoimen Laulupiirtämisen perusteet -koulutuksen ke 13.3. klo 17.00 - 20.00 

Helsingissä. Koulutus on innostava ja tehokas startti laulupiirtämisen menetelmään ja sen 

monipuolisiin mahdollisuuksiin. 

Lue lisää koulutuksesta >> 

 



23.01.2013 Hinnasto 23.1.2013 lähtien 

Uudet hinnat on päivitetty 23.1.2013 lähtien. Uusiin hintoihin vaikuttavat vuodenvaihteessa 

nousseet arvonlisäveroprosentit sekä kohonneet tuotantokustannukset. Verkkokauppamme hinnat 

sisältävät arvonlisäveron, joka on 24 tai 10% riippuen tuotteesta. 

 

18.01.2013 LAULAU MUKANA EDUCASSA 25.-26.1. 

Laulau on mukana Educa 2013 -messuilla 25.-26.1. Helsingin Messukeskuksessa. Löydät Laulaun 

Minna Lappalaisen jälleenmyyjämme Early Learning Oy:n osastolta 3r39. Osasto löytyy 

seminaarisali 1:n vastaiselta seinältä. 

Esittelemme messuilla mm. 

 Laulava Kynä -materiaaleja 

 Laulupiirtämisen koulutuksia 

 Kimochis-tunnepehmoja 

 Kimochis - tunne- ja vuorovaikutuskoulumateriaalia 

Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan! 

 

29.10.2012 HAE KIMOCHIS TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSKOULUN 

PILOTTIKUMPPANIKSI 

 

Laulau Oy etsii päiväkotia, seurakunnan kerhoa tai vastaavaa KIMOCHIS-

PILOTTIKUMPPANIKSI kevääksi 2013. Valittu pilottikumppani saa käyttöönsä 275 euron 

arvoisen Kimochis – Tunne- ja vuorovaikutuskoulumateriaalin työvälineeksi tunnetaitojen 

kehittämiseen. Pilottikumppanin tehtävänä on testata KIMOCHIS-TUNNEPEHMOJA ja TUNNE- 

JA VUOROVAIKUTUSKOULUA yhden tai useamman lapsiryhmän kanssa ja jakaa 

kokemuksiaan projektista. 

Taustaa Kimocheista 

Kimochis on USAssa kehitetty tuoteperhe ja opetusmateriaali, joka tarjoaa ammattikasvattajille 

helppokäyttöisen ja innostavan toiminnallisen menetelmän tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

opettamiseen. Opettajan tunnetyökalupakki pehmohahmoineen, tunnetyynyineen, 



opetustuokioineen ja monipuolisine aktiviteetteineen on hauska, tehokas ja helposti omaksuttava 

työkalu, jonka avulla tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen käy sananmukaisesti leikiten. 

Tuokioiden, leikkien ja aktiviteettien kautta lapset saavat itselleen hyvät eväät tunteiden 

ymmärtämiseen ja säätelyyn, toisten huomioimiseen sekä toimimiseen ja ongelmanratkaisuun 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tunne- ja vuorovaikutuskoulu auttaa ryhmää luomaan 

positiivisen ja välittävän ilmapiirin, jossa lapset tuntevat olonsa turvalliseksi, hyväksytyiksi ja 

arvostetuiksi. Varsinaisten Kimochis-tuokioiden lisäksi tunnepehmot auttavat lapsia myös muuna 

aikana arjen vuorovaikutustilanteissa ja tunnekuohuissa sekä vapaassa leikissä. 

Pilottikumppani saa 

Pilottikumppani saa Laulau Oy:ltä tukea projektin toteuttamiseen sekä käyttöönsä koko Kimochis -

Opettajan työkalupakin, joka jää kumppanin käyttöön myös projektin päätyttyä. Työkalupakki 

sisältää 

 suomenkielisen opetusmateriaalin, jossa mm. 18 valmista Kimochis-opetustuokiota 

aktiviteetteineen sekä käytännön ohjeita Kimochis-projektin toteuttamiseen (kierresidottu 

A4, 84 sivua) 

 7 isoa Kimochis-pehmohahmoa (Toukkanen, Pilvi Pii, Halimus, Katkatti Huolikki, Bella 

Roosa ja Aapeli) 

 30 erilaista tunnetyynyä, joissa toisella puolella tunnetta vastaava kasvonilme ja 

kääntöpuolella tunteen nimi (englanniksi) 

 3 piirrä itse -tunnetyynyä tussin kera 

Kimochis-tunnepehmoihin ja opettajan työkalupakkiin voit tutustua tarkemmin sivulla 

http://www.laulau.fi/tuotteet.html?id=3/. 

Kimochis-pilottiprojekti voi toimia hyvänä starttina tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

opetusohjelmalle. Kimochis soveltuu käytettäväksi myös muiden tunne- ja vuorovaikutusohjelmien 

rinnalla ja tukena. 

Vaatimukset pilottikumppanille 

Pilottikumppaniksi sopii esimerkiksi päiväkoti, päiväkodin yksi lapsiryhmä, esikouluryhmä, 

seurakunnan kerho, perhekerho tai muu vastaava. Pilottikumppani voi olla myös kiertävä 

erityislastentarhanopettaja tai perhepäivähoitaja. Pilottiryhmän lasten tulisi olla iältään 4-6-

vuotiaita. Ryhmän koon tulisi olla mielellään vähintään 5 lasta. 

Pilottikumppanilta edellytetään 15 - 18 tuokion mittaisen Kimochis tunne- ja vuorovaikutuskoulun 

toteuttamista tuokiosuunnitelmaa hyväksi käyttäen. Aktiviteettien soveltaminen omalle ryhmälle 

sopivaksi on toki mahdollista. Tuokiot sopivat pidettäväksi 1-2 kertaa viikossa ja Kimochis-

tunnepehmot voivat olla ryhmän käytettävissä myös muulla ajalla. Kumppani viestii 

aikataulusuunnitelmansa projektin toteuttamisesta Laulau Oy:lle etukäteen. 

Pilottikumppanin tehtävänä on jakaa kokemuksia projektista vapaamuotoisen viikottaisen sähköisen 

kirjeen muodossa. Kirjeeseen voi liittää halutessaan myös kuvia tuokioista ja materiaalin 

käyttötilanteista tai vaikka lasten piirustuksia projektiin liittyen. Kumppani vastaa 

kuvienkäyttölupien hakemisesta lasten vanhemmilta. Kirje voi toimia myös viestintäkanavana 



lasten vanhemmille. Laulau Oy:llä on lupa hyödyntää kirjettä ja pilotista saatuja kokemuksia 

omassa viestinnässään. 

Koska pilottikumppani toimii myös kokemusten jakajana, toivomme kumppanilta avointa ja 

ennakkoluulotonta asennetta niin pilotoitavaa materiaalia kuin sähköistä viestintää kohtaan. 

Viestintävastuu voi olla yhdellä henkilöllä tai se voi jakaantua useamman aikuisen kesken. 

Raportointi on hyvin vapaamuotoista ja tavoitteena on, että siihen ei tarvitse käyttää paljon aikaa. 

Pilotin voi aloittaa heti materiaaliin tutustumisen jälkeen, mutta viimeistään pilotin tulisi käynnistyä 

tammikuun puolivälissä. 

Hae pilottikumppaniksi seuraavasti 

Täytä hakulomake 23.11. mennessä. Lomakkeeseen pääset sivun alareunassa olevasta linkistä. 

Otamme marraskuun viimeisellä viikolla muutamaan ehdokkaaseen yhteyttä ja käymme vielä 

tarkemmin läpi pilottiprojektin ideaa. Valitsemme kumppanin 30.11. mennessä. Mikäli sinulla on 

kysyttävää, annan mielelläni lisätietoa projektista. Tavoitat minut sähköpostitse info (at) laulau.fi tai 

puhelimitse 040 5011005. 

Iloisin Kimochis-terveisin 

Minna Lappalainen 

Laulau Oy 

Hakulomakkeeseen pääset tästä >> 

 

02.10.2012 LAULAU VARHAISKASVATUS 2012 -MESSUILLA 5.10. 

Laulau Oy on taas mukana Varhaiskasvatus 2012 -messuilla tämän viikon perjantaina 5.10. 

Osastomme löydät B-hallista C-seminaarisalin sisäänkäynnin vierestä (B30b). 

Uutuksina esittelemme tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävän Kimochis-tunnepehmojen 

tuoteperheen sekä uutta laulupiirtämisen menetelmää hyödyntävän Laulava Kynä -materiaalin. 

Mukana myös entuudestaan tutut luovat laukut Laululaukku ja Liikkulaukku. 

Tervetuloa tutustumaan! 

 

18.09.2012 LAULULAUKKU JA LAULAVA KYNÄ -KONSERTTI LA 13.10. 



 

Kuva on  Laajasalon peruskoulun kanssa yhteistyössä toteutetussa konsertista. 

Laululaukku on pakattu täyteen lauluja ja syyslomamatka mökille voi alkaa. Mökkimatka ei 

olekaan ihan tavallinen loma, sillä Laululaukusta löytyy salaperäinen laulava kynä... 

Laululaukku ja Laulava kynä on riemukas lastenkonsertti, jossa seikkaillaan Laululaukun ja 

uunituoreen Laulavan kynän (ilmestyy 10/12) laulujen ja kuvien siivin. Laululaukku-orkesterin 

lisäksi konsertissa esiintyvät Jousenkaaren koulun 3. ja 4. musiikkiluokkien kuoro sekä itse laulava 

kynä, joka kuvittaa konserttia yhdessä lasten kanssa. 

Konsertti on la 13.10. klo 17.00 Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa ja se osa KuoroEspoo-

festivaalia. 

Liput 10 euroa + palvelumaksu 

alle 1-vuotiaat veloituksetta 

Lippupiste 

www.kuoroespoo.fi 

 

 

16.04.2012 SEIKKAILULLA KAVERIMAASSA -LASTENKONSERTTI 10.5. 

KLO 18 

Laululaukku-orkesteri ja helsinkiläisen Laajasalon peruskoulun pienten kuoro seikkailevat 

Kaverimaassa riemukkaassa koko perheen konsertissa to 10.5. klo 18.  

 

Konsertissa matkataan laulun ja leikin siivin Kaverimaahan etsimään salaperäistä ujoa ystävää, joka 

on etsimässä itselleen kaveria… Onneksi mukana matkassa on valtava Laululaukku, joka auttaa 

seikkailussa eteenpäin. 

 

Laululaukku-lastenlevyltä tuttuja (ja hiukan tulevalta Laulava kynä -levyltä..!) lauluja esittävät 5-

henkinen Laululaukku-orkesteri solisteinaan Mari Kätkä ja Matti Lappalainen sekä Laajasalon 

peruskoulun 1.-2.-luokkien kuoro. Konsertin kesto on noin 50 min. 

 

Liput 5 euroa, alle 1-vuotiaat veloituksetta. Lippuvaraukset sähköpostitse info@laulau.fi tai 



puhelimitse 040 5011005. Liput voi noutaa erikseen sovittavana ajankohtana Ylistalolta (Laajasalon 

kirkon vieressä, Muurahaisenpolku 4, 00840 Helsinki) tai ovelta ennen esitystä. 

 

TERVETULOA!! 

Konsertti Facebookissa >> 

Konserttijuliste (A4) löytyy täältä >> 

* * * * * * * * * * * * * * *  

Laululaukun ja ruotsinkielisen Visväskanin (Laulaun ja Ylen yhteistuotanto) musiikki on löytänyt 

tiensä niin lasten kuin aikuistenkin sydämiin tuoreudellaan, iloisuudellaan ja hipasta hiljaisuuteen 

vaihtuvilla tunnelmillaan. Laululaukusta löytyvä sympaattinen traktorilaulu Voi kunpa voisin olla 

on palkittu Vuoden uusi lastenlaulu -palkinnolla (2008). Visväskan-levy oli Emma-ehdokkaana 

vuoden 2011 lastenlevyksi. Laululaukusta löytyy myös luovuutta ruokkivia laulullisia pelejä ja 

leikkejä. 

Laululaukku-orkesteri on kokeneista ammattimuusikoista ja musiikkipedagogeista muodostuva 

svengaava kokoonpano, joka saa puntit ja helmat vipattamaan ja tunnelman kattoon. Laululaukku-

orkesteri keikkailee tilaisuuden luonteesta riippuen erikokoisina kokoonpanoina ja tekee 

yhteisproduktioita myös lapsikuorojen kanssa. Laululaukku-orkesterin perustaja ja laulujen tekijä 

on laajasalolainen Minna Lappalainen. 

Laajasalon peruskoulun pienten kuoro on 1.-2.-luokkalaisista koostuva kuoro, joka on toiminut 

vapaaehtoisen kerhon periaatteella vuodesta 2011 lähtien. Kuoroon pääsevät kaikki halukkaat 

laulamisesta ja musisoinnista nauttivat Laajasalon peruskoulun 1.-2.-luokkien oppilaat. Keväällä 

2012 kuorossa laulaa noin 30 iloista lasta. Kuorotoimintaa vetää opettaja Miia Welling. 

 

14.02.2012 Uutta: Tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävä Kimochis-

tuoteperhe 

Laulau tuo syksyllä 2012 Suomeen sympaattisen ja kehittävän Kimochis-tuoteperheen. 

Kimochis on USAssa kehitetty toiminnallinen menetelmä, jonka tavoitteena on kehittää lapsen 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Menetelmän työkaluina toimivat sympaattiset persoona- ja 

tunnehahmot sekä näiden avulla toteutettavat leikit, aktiviteetit ja keskustelut. 

Kimochis-hahmot ja -välineet tarjoavat ammattikasvattajalle helposti lähestyttävän ja toteutettavan 

toimintamallin käsitellä tunne- ja vuorovaikutustaitoja lasten kanssa. Lapselle Kimochis luo 

innostavan ja motivoivan leikin kautta edellytykset tiedostaa, ymmärtää ja hallita tunteitaan 

paremmin, selviytyä haastavissa tilanteissa sekä toimia rakentavasti ja muut huomioonottaen. 

Kimochis sopii hyvin myös lapsiperheen yhteisiin leikkeihin ja lapsen omaksi tunnekaveriksi. 

Kimochis on tulossa valikoimiimme syyskuussa 2012. 

Lisätietoa Kimochis-tuotteista: 



Minna Lappalainen,  

puh. 040 5011005 

info@laulau.fi 

 

 

14.11.2011 Visväskan Emma-ehdokkaana vuoden lastenalbumiksi 

Laulau Oy:n ja YLE Svenskan yhteistuotanto Visväskan on ensimmäinen Emma-ehdokkaaksi 

yltänyt ruotsinkielinen lastenlevy. Vuoden lastenalbumi -palkintoa on jaettu vuodesta 2004 

lähtien. 

Visväskan on sympaattiseen puulaukkuun pakattu, uusia lastenlauluja ja laulullisia pelejä sisältävä 

kokonaispaketti. Visväskanin värikkäät kuvakortit antavat lapselle hauskan ja kehittävän lisän levyn 

musiikkiin ja inspiroivat lapsia luomaan myös uutta. 

Visväskanin laulut kertovat kaveruudesta ja kutsuvat leikkiin. Kuka on hippa? Miten käy Peppe-

pallokalan Josefinan lonkeroissa? Suostuuko palsternakka samaan soppaan prinssinakkien kanssa? 

Visväskan ja suomenkielinen Laululaukku ovat löytäneet tiensä niin lasten kuin aikuistenkin 

sydämiin tuoreudellaan, iloisuudellaan ja hipasta hiljaisuuteen vaihtuvilla tunnelmillaan. 

Konsepti, laulut ja pelit: Minna Lappalainen, Laulau Oy. Laulujen käännökset: Barbara Helsingius. 

Sovitukset ja tuotanto: Matti Lappalainen. Laulu: Birthe Wingren, Tomas Höglund, lapsisolistit ja 

Mattlidenin koulun kuoro. Orkesteri: Sami Kuoppamäki, Mongo Aaltonen, Lenni-Kalle Taipale, 

Harri Rantanen, Juha Lanu, Jarmo Tinkala, Heikki Pohto, Matti Lappalainen, Mikko-Ville 

Luolajan-Mikkola, Peter Achrén, Anna Huttunen, Markus Hallikainen. 

Laulau Oy on yhden naisen tuotantoyhtiö, joka tekee ja tuottaa lastenmusiikkia ja pedagogisia 

lastensisältöjä sekä tarjoaa koulutus- ja ohjelmapalveluita aiheeseen liittyen. Ensi keväänä on 

luvassa taas uudenlainen musiikillinen paketti, joka innostaa lasta kuvalliseen ilmaisuun. 

Emma-ehdokkaat vuoden lastenalbumi -sarjassa: 

Maailman ympäri – Mimmit 

Munamiehen maailma – Munamies  

Traktori – Ammuu  

Visväskän – En liten träväska full av sång, fantasi, kreativitet och lekar 

Kuuntele >> 



Lisätietoa: 

Minna Lappalainen 

info@laulau.fi 

gsm 040 501 1005 

www.laulau.fi 

 

10.10.2011 Varhaiskasvatusmessujen arvonnan voittajat 

Laulaun pieni osasto ja laulupiirtelyluento keräsivät paljon kiinnostuneita  varhaiskasvatuksen 

ammattilaisia Varhaiskasvatusmessuilla viime perjantaina. Kiitokset kaikille kävijöille 

kiinnostuksestanne Laulaun tuotteita ja palveluita kohtaan! 

Lataa Piirrän laulellen -luentomateriaali 

Minna Lappalaisen Piirrän laulellen - Laulan piirrellen -luentomateriaali on ladattavissa omalle 

koneelle 2 viikon ajan messujen päättymisestä. Pdf-tiedosto löytyy täältä. 

Onnea voittajille! 

Laulaun osastolla pidetyssä arvonnassa onni suosi seuraavia henkilöitä: 

Sanna Villanen (Liikkulaukku) 

Minna Pöyhönen (Liikkulaukku) 

Päivi Pursiainen (Kitarareppu)  

Kirsi Männistö (Kitarareppu) 

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinnot lähetetään heille tällä viikolla. 

 

21.09.2011 Laulau mukana kirjastojen valtakunnallisen lasten verkkopalvelun 

suunnittelussa 

LAULAU ja Kiara Oy käsikirjoittavat yhdessä kirjastojen 3-6-vuotiaille lapsille suunnattua 

valtakunnallista verkkopalvelua. Verkkopalvelun keskeisenä tavoitteena on tukea kirjastojen 

mediakasvatuksellista roolia sekä tarjota lapselle elämyksellinen ja turvallinen ympäristö tutustua 

eri medioihin ja sisältöihin. Mediasisältöjen ja aineistojen lisäksi verkkopalvelu tulee sisältämään 

myös mm. pienille lapsille sopivia pelejä sekä uusia lauluja ja loruja. 

 

22.08.2011 Visväskan i Kompislandet -konserten sön 25.9. i Esbo kulturcentrum 

Sjung, lek och dansa med nya, glada Visväskan-sånger! Konserten tar oss till Kompislandet för att 

hitta Albin, som så gärna skulle vilja vara vår vän. I Kompislandet möter vi många nya kamrater, 



men var är Albin som vi söker...? Lyckligtvis har vi med oss den stora Visväskan, vars sånger 

hjälper oss framåt i äventyret. Konserten går på svenska. 

 

Uppträdande 

Orkestern Visväskan: Birthe Wingren (sång), Tomas Höglund (sång), Juha Lanu (gitarr), Heikki 

Pohto (blåsinstrument), Tuomas Kesälä (klaviatur), Mikko Pellinen (bas), Jussi Miettola (trummor), 

Ricardo Padilla (gitarr och slagverk). 

 

Kör från Mattlidens skola och barnsolister från Mattlidens kör. 

 

Lämpar sig också för familjens minsta. Biljetter >> 

 

22.08.2011 Laululaukku-konsertti 18.9. Villa Blomissa 

Laululaukku-orkesteri esiintyy 18.9. akustisesti idyllisessä Villa Blomin huvilassa Tokoinrannassa. 

Katso tarkemmat konserttitiedot täältä. 

 

13.05.2011 Laulau mukaan Musexin MOI!-kärkihankkeeseen 

Laulau on hyväksytty mukaan Music Export Finlandin eli Musexin MOI! Sounds from Suomi -

kärkihankkeen kumppanuusohjelmaan. 

Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten musiikkialan toimijoiden verkostoitumista 

Pohjoismaissa, edistää suomalaisen musiikin näkymistä pohjoismaisissa medioissa ja suomalaisten 

artistien kiertuetoimintaa Pohjoismaissa sekä tukea Pohjoismaihin suuntautuvien vientistrategioiden 

syntymistä sekä niihin liittyen artisti- ja yrityskohtaisten vientihankkeiden toteuttamista. 

Laulaun tavoitteena on kumppanuusohjelman puitteissa hakea Visväskan-lastenmusiikkikonseptille 

uusia yhteistyökumppaneita ja jakelukanavia sekä tehdä tuotteita tunnetuksi Ruotsissa. 

Laulau kiittää Musexia tuesta! 

 

13.04.2011 Laulaun tuotteet esittelyssä Lapsi-messuilla F-Musiikin osastolla 

Pistäydy Lapsi-messuilla jälleenmyyjämme F-Musiikin osastolla tutustumassa Laululaukkuun, 

Liikkulaukkuun ja uutukaiseen Visväskan-pelilaukkuun. F-Musiikin löydät messuhallista 6, osaston 

numero on 6d39. 

 

09.03.2011 Uusi ruotsinkielinen Visväskan-laulupaketti julkaistaan 10.3.2011 



Visväskan-laulupaketti tarjoaa levyllisen uusia 

lastenlauluja sekä laulettavia pelejä ja leikkejä nyt myös ruotsiksi. Vuonna 2009 julkaistun 

Laululaukun laulut on kääntänyt ruotsiksi Barbara Helsingius. Levyllä laulavat näyttelijä 

Birthe Wingren ja muusikko Tomas Höglund sekä 70 lapsen kuoro. Laulut ja pelit on tehnyt 

ja kehittänyt Laulau Oy:n Minna Lappalainen. Levy on Laulau Oy:n ja Svenska Ylen 

yhteistuotanto. 

Puinen käsin tehty Visväskan sisältää Visväskan-CD:n, 84 värikästä kuvakorttia, nopan ja kuusi 

pelinappulaa sekä ohjeet kuuteen erilaiseen laulupeliin muunnelmineen. Pelit ja leikit sopivat niin 

lapsiperheiden yhteiseksi ajanvietteeksi kuin myös opetuskäyttöön eri-ikäisten lasten kanssa. 

Riemastuttavia uusia lauluja ruotsiksi 

Vuonna 2009 ilmestynyt Laululaukku-lastenlevy on saanut kiitosta niin kriitikoilta kuin 

lapsiperheiltä ja varhaiskasvattajilta. Myös Laululaukun ruotsinkieliseen versioon on haluttu 

panostaa. Kaveruudesta, leikeistä, seikkailuista ja unelmista kertovat tekstit on kääntänyt pitkän 

linjan taiteilija, lauluntekijä ja -kääntäjä Barbara Helsingius: 

-Ilahduin huomatessani, että käsissäni oli pieteetillä tehtyä lastenmusiikkia. Melodiat ja sanat on 

ajateltu loppuun saakka, joten tulos on todella laadukas. Kääntäminen oli hauskaa, mutta myös 

vaativaa. Pyrin saamaan ruotsin kielen soimaan kappaleissa, kuten Minna Lappalainen on saanut 

suomenkielisissä teksteissä. Suomen kielellä loruilu ei käänny suoraan ruotsiksi. Olen silti pyrkinyt 

säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäistä ajatusta. Minusta oli mukavaa olla mukana 

tekemässä Visväskan-levyä ruotsiksi.  

Solisteina levyllä laulavat Birthe Wingren ja Tomas Höglund. Tärkeässä osassa on luonnollisesti 

levyllä esiintyvä 70 lapsen kuoro espoolaisesta Mattlidenin ruotsinkielisestä koulusta. Porvoolainen 

Birthe Wingren oli ensimmäistä kertaa mukana tekemässä lastenlevyä: 

-Kuuntelin ensin huolellisesti suomenkieliset kappaleet. Barbara Helsingius on mielestäni saanut 

ruotsinkielisiin sanoituksiin samaa leikillisyyttä. Minusta oli oikein mukavaa olla mukana tällä 

levyllä, ja yhteistyö Minna Lappalaisen kanssa toimi hienosti. 

Visväskan-levyn orkesterissa soittavat suomalaiset eturivin muusikot, mm. Sami Kuoppamäki, 

Lenni-Kalle Taipale, Mongo Aaltonen, Harri Rantanen. Laulujen sovituksista ja tuotannosta vastaa 

Matti Lappalainen. Levy on Laulau Oy:n ja Svenska Ylen yhteistuotanto. Tukea konseptin ruotsin-

kieliseen tuotantoon on antanut myös Svenska kulturfonden. 

- On mukavaa, että olemme saaneet olla mukana myötävaikuttamassa uuden ruotsinkielisen 

lastenmusiikin julkaisemiseen, varsinkin kun musiikki on osa isompaa sisältökonseptia, kertoo Petra 

Holm, Svenska Ylen lastenohjelmista vastaava genretuottaja. Mukanaolo antaa meille myös 



mahdollisuuden tarjota laulut kohderyhmämme kuunneltavaksi BUU-klubbenin nettisivuilta. 

Tekijänoikeussyistä musiikin pidempiaikainen esittäminen internetissä on harvoin mahdollista. 

Laulun luovuutta pelien ja leikkien avulla 

Visväskan-pelipaketin pelit ovat hauskoja, inspiroivia ja luovia, ja ne sopivat loistavasti myös 

pedagogiseen käyttöön. Pelien ja laulujen tukena on 84 viehättävää ja värikästä kuvakorttia, joita 

voidaan yhdistellä Visväskan-levyn lauluihin, mutta joiden avulla voidaan yhtä hyvin sepittää omia 

lauluja, loruja ja tarinoita. Visväskan-peleissä poimitaan yllätyksellisiä aineksia omien laulujen 

sepittämiseen, kuljetaan laulaen pitkin laulupolkua tai vaikka kerätään laulaen värisuoria. 

Visväskanin pelit innostavat lasta kartuttamaan omaa ”laululaukkuaan”. Ne myös kehittävät luovaa 

ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Keskeisenä ideana on tarjota lapselle ja aikuiselle yhteisiä, 

kiireettömiä luovuuden huippuhetkiä, joissa aikuinenkin voi heittäytyä laululliseen mielikuvituksen 

maailmaan – taidoista piittaamatta. 

-Sanasta laulupeli tulee helposti mieleen PC:llä tai pelikonsoleilla pelattavat karaokepelit. Niissä 

pelaaja saa pisteitä oikeassa vireessä ja rytmissä laulamisesta. Visväskan on toisenlainen laulupeli. 

Lapsi saa vapaasti käyttää luovuuttaan ja mielikuvitustaan ilman suoriutumisen paineita. 

Pääasiana on yhdessä laulamisen ja onnistumisen ilo. Oikein ja väärin -käsiteparia tässä 

laulupelissä ei tunneta, kertoo Laululaukku- ja Visväskan-pelipaketit kehittänyt ja laulut säveltänyt 

ja sanoittanut helsinkiläinen Minna Lappalainen. 

 

01.12.2010 Laulau mukana Naisten joulumessuilla ja Korjaamon 

joulumyyjäisissä 

Olemme mukana Naisten joulumessuilla Wanhassa Satamassa 2.-6.12. (osasto F33) sekä 

Taidetehdas Korjaamon joulumyyjäisissä 18.-19.12. Tervetuloa! 

 

01.12.2010 Lahjat pukinkonttiin joulukuun ajan ilman toimitusmaksua 

Anna lapsellesi joululahja, joka riemastuttaa, kehittää ja kestää! Ihastuttavat LUOVA LAUKKU -

lastentuotteet verkkokaupastamme koko joulukuun ajan ILMAN TOIMITUSMAKSUA. 

Jos haluat lahjan valmiiksi paketoituna tai lahjan saajalle suoraan toimitettuna, merkitse tästä tieto 

tilauskaavakkeen lisätietoa-kenttään. Pukinkonttiin ehtivät hyvin viimeistään pe 17.12. tilatut 

paketit. 

Tutustu tuotteisiin täällä. 

 

04.09.2010 Uusi Liikkulaukku liikuttaa ja leikittää luovasti 

LIIKKULAUKKU on laukullinen ”liikuttavia” pelejä ja leikkejä, joiden keskeisenä ideana on luova 

liikunnallinen ilmaisu, kuvakorttiaiheiden mukaan liikkuminen sekä yhdessä leikkiminen liikkuen. 



Peleissä hyödynnetään kuvakortteja, jotka esittävät eri tavoin liikkuvia hahmoja,  (esim. eläimiä, 

esineitä, satuhahmoja ja erilaisia urheilijoita) sekä erilaisia tunnetiloja, joita yhdistellään 

liikkumiskorttien kanssa. 

LIIKKULAUKUSTA löytyy kahdeksan hauskaa ja kehittävää, sisällä ja ulkona 

pelattavaa  liikuttavaa peliä. Pelit on suunnattu erityisesti 3-11-vuotiaille ja ne soveltuvat hyvin niin 

perheen yhteiseksi ajanvietteeksi kuin myös opetuskäyttöön eri-ikäisten lasten kanssa. 

LIIKKULAUKKU (Gymväskan, Gym case) on kolmikielinen ja se sisältää peliohjeet, 84 värikästä 

kuvakorttia sekä puisen nopan ja kuusi pelinappulaa. Laukku itse on sympaattinen käsin tehty 

puusalkku. 

LIIKKULAUKKU on LUOVA LAUKKU -konseptin toinen tuote. Sitä ennen on ilmestynyt 

laulettavia pelejä ja levyllisen uutta lastenmusiikkia sisältävä LAULULAUKKU-pelilaukku. 

 

21.05.2010 Ikioman lastenlaulun voittaja arvottu 

Lapsi-messuilla ja Laulaun nettisivuilla järjestetyn kilpailun pääpalinto (räätälintyönä sävellettävä 

ja sanoitettava lastenlaulu) on arvottu. 

Arvonnan voittaja on Mervi Jaakkola Kuusankoskelta. Onnea Mervi! 

Sävellämme ja sanoitamme voittajalle hänen toivomansa teeman mukaisen lastenlaulun. Voittaja 

saa itselleen laulun nuotin tauluksi kehystettynä sekä CD:lle tallennetun äänitiedoston laulusta 

akustisena säestyssovituksena. Lähetämme laulumateriaalit voittajalle postitse 15.6.2010 mennessä 

ja julkaisemme laulusta katkelman myös www.laululaukku.fi -sivustolla. 

 

06.04.2010 Laululaukku Lapsi-messuilla 23.-25.4. 

Laulau Oy on Laululaukku-lastenmusiikkituotteiden kanssa mukana Lapsi-messuilla. Messut 

järjestetään 23.-25.4. Helsingin Messukeskuksessa. 

Laulunaiheita Laululaukusta 

Osastollamme voit tutustua lauluja, luovuutta ja laulettavia pelejä sisältävään Laululaukkuun sekä 

kurkata erilaisia laulunaiheita Laululaukuista. Laulunaiheet voivat liittyä johonkin tuttuun lauluun 

tai niistä voi keksiä vaikka omia pieniä lauluja. 

Voita ikioma lastenlaulu 

Osallistumalla arvontaan ja antamalla laulunaiheen voit voittaa myös ikioman, räätälintyönä tehdyn 

lastenlaulun. 

Rakenna oma moderni nukketalo 



Laulau jakaa messuosaston suunnittelija Tiina Paavilaisen kanssa, joka esittelee osastolla 

suunnittelemansa uuden, kierrätysmateriaalista valmistetun KOKOA-rakennuselementtisarjan. 

KOKOAsta voit koota mieleisesi nukketalorakennelman. 

Laululaukku, osasto 6e28 

Lisätietoa messuista www.lapsimessut.fi 

 

04.02.2010 Educa-arvonnan voittajat 

Kiitos Educa-messujen kävijöille kiinnostuksesta tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan! 

Arvonnassamme LAULULAUKKU CD:n voittivat: 

Jori Järvenpää, Lohja 

Reetta Laaksonen, Salo 

Anne Luostarinmäki, Riihimäki 

Anne Mäki, Vesilahti 

Riitta Mäkilä, Tuusula 

VÄRINÄÄ! -väritys- ja piirtelykirjan voittivat: 

Pirjo-Riitta Elo, Kuopio 

Katja Kiikkala, Riihimäki 

Hilkka Moisio, Lammi 

Raili Perkola, Hollola 

Minna Turunen 

Onnea voittajille! 

 

28.01.2010 Olemme mukana Educassa 29.-30.1. 

Laulau Oy on pienellä info-osastolla mukana Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa pe-la 

29.-30.1. Tervetuloa osastollemme 3p46 tutustumaan Laululaukku-lastenmusiikkituotteisiimme ja -

palveluihimme. Jaamme osaston yhteistyökumppanimme Kiara Oy:n kanssa. 

Lisätietoa Educasta ja messuohjelmasta osoitteessa www.educamessut.fi. 

 

28.01.2010 Laulua, luovuutta ja laulettavia pelejä uudessa Laululaukku-

pelilaukussa 

Viime vuonna ilmestynyt LAULULAUKKU-LASTENLEVY on saanut jatkoa laulettavia 

pelejä sisältävästä LAULULAUKKU-PELILAUKUSTA. Laululaukun pelit kannustavat 

luovaan toimintaan yhdessä laulamisen, omien tarinoiden ja laulujen sepittämisen sekä 



laulujen ja kuvakorttien yhdistelyn kautta. 3 – 9 -vuotiaille lapsille suunnatut laulupelit 

toimivat hyvin niin ryhmäkäytössä kuin lapsiperheen yhteisenä ajanvietteenä. 

Laululaukku-pelilaukku tarjoaa uuden raikkaan lähestymistavan lasten ja aikuisten yhteisiin laulu-

hetkiin. Puinen käsin tehty Laululaukku sisältää 72 värikästä laminoitua kuvakorttia, Laululaukku-

lastenlevyn, nopan ja 6 pelinappulaa, 8 piirrä itse -korttia sekä ohjeet viiteen erilaiseen laulupeliin 

variaatioineen. 

Monta eri käyttötapaa 

Laulupelien keskeisenä ideana on erilaisten kuvaobjektien ja laulunaiheiden yhdistelystä rakentuvat 

peliaktiviteetit sekä ennen kaikkea uuden sepittäminen kuvien pohjalta. Peleissä mm. kerätään 

kuunneltaviin tai laulettaviin lauluihin liittyviä kuvia ja jatketaan laulujen tarinoita, sepitetään omia 

pieniä lauluja, rakennetaan ja kuljetaan nopan avulla pitkin kuvakorteista muodostuvia pelipolkuja, 

kerätään laulaen erivärisiä kuvakortteja ja keksitään kuvista yhdessä jatkotarinoita. Kuvakorttien 

kuva-aiheet on suunniteltu siten, että ne sopivat toisaalta Laululaukku-lastenlevyn lauluihin, mutta 

niitä on helppo yhdistellä myös useimpiin tuttuihin lastenlauluihin. Yhteen lauluun voi liittää 

useampia kuva-aiheita ja yksi kuva-aihe voi liittyä useaan eri lauluun. 

Pelien pedagogisena tavoitteena on kannustaa lasta tämän omasta maailmasta kumpuavien laulujen 

ja tarinoiden tuottamiseen sekä luoda onnistumisen elämyksiä yhdessä laulamisen ja omien luovien 

tuotosten kautta. Lisäksi kuvan ja laulun yhdistely kehittää lapsen hahmotus- ja 

ongelmanratkaisukykyä. 

Loppusyksystä 2009 koemarkkinoitu pelilaukku on saanut positiivisen vastaanoton niin ammatti-

kasvattajien kuin lapsiperheidenkin keskuudessa. Laululaukkua ovat testanneet mm. lastentarhan-

opettajat, ala-asteen musiikinopettajat sekä puhe- ja musiikkiterapeutit. Kiitosta Laululaukku on 

saanut myös mm. kaksikielisiltä ja ulkosuomalaisilta perheiltä, joissa laulupelejä on voitu pelata 

useammalla kielellä laulaen. 

Lapsen oivalluksesta syntynyt idea 

Idea Laululaukusta syntyi alun perin Laulau Oy:n yrittäjä, lauluntekijä Minna Lappalaisen 4-

vuotiaan tyttären oivalluksesta. "Tyttäreni kanssa yhdessä piirtämämme kuvakortit löysivät tiensä 

pieneen lasten salkkuun ja sieltä mitä erilaisimpiin tytön keksimiin pieniin peleihin ja puuhiin. 

Tytön pelatessa kuvat muuntuivat kuin luonnostaan myös omiksi tarinoiksi ja lauluiksi", kuvailee 

Lappalainen Laulau Oy:stä konseptin syntyhetkiä. Vaikka pelit on ohjeistettu selkeästi, jättää 

Laululaukku lapsen luovuudelle tilaa myös pelien ideoinnissa. ”On ollut ihana kuulla Laululaukun 

käyttäjiltä, että lasten miellettyä laukun ”laulujen laukuksi”, ovat he saattaneet viettää pidempiäkin 

tuokioita selaamalla kortteja ja laulamalla tajunnanvirtana niistä syntyviä tarinoita. Myös uusia 

pelejä on syntynyt laulujen ympärille”, iloitsee Lappalainen. 

Sympaattinen ja kestävä Laululaukku 

Laululaukun pelit on pakattu sympaattiseen käsin tehtyyn puiseen laukkuun, joka on suunniteltu 

Suomessa ja valmistettu indonesialaisessa, eettisesti toimivassa design-työpajassa. ”Tavoitteena oli 

luoda muotoilultaan persoonallinen laukkupakkaus, joka jo itsekin tukisi luovuutta ruokkivien 

pelien ideaa ja kutsuisi mukaan laulun pariin”, kuvailee Minna Lappalainen Laulau Oy:stä. 

Laululaukku-lastenlevyllä monipuolista uutta lastenmusiikkia 



Pelilaukusta löytyvä sekä myös erikseen myytävä LAULULAUKKU-lastenlevy tarjoaa 

”laukullisen” monipuolista uutta lastenmusiikkia laadukkaasti tehtynä. Levy sisältää 17 uutta 

lastenlaulua, jotka tarjoavat monikäyttöistä sisältöä päiväkoti-ikäisille ja koulun alaluokkalaisille 

niin laulettavaksi, leikittäväksi, tanssittavaksi kuin kuunneltavaksikin. Esiintyjinä levyllä on n. 50 

lasta sekä joukko eturivin muusikoita (mm. Mari Kätkä, Lenni-Kalle Taipale, Sami Kuoppamäki, 

Mongo Aaltonen jne.). Levy on Laulau Oy:n ja Yleisradio Oy:n yhteistuotanto ja ensimmäinen 

YLEn kantanauhaksi tekemä lastenmusiikkituotanto sitten 1980-luvun. 

”Julkaisemme tämän vuoden alkupuoliskolla Laululaukku-tuotteiden jatkoksi vielä Laululaukku-

nuottivihkon leikkiohjeineen. Tavoitteena on toteuttaa koko Laululaukku-materiaali myös ruotsin-

kielisenä VISVÄSKANina lähitulevaisuudessa”, valottaa Lappalainen tulevaisuuden suunnitelmia. 

Laululaukkua myyvät oman www.laululaukku.fi -verkkokaupan lisäksi mm. Printel ja Tevella sekä 

tietyt lastentarvikkeisiin ja muotoilutuotteisiin erikoistuneet jälleenmyyjät. Laululaukku-lastenlevyä 

myyvät erikseen hyvin varustetut levykaupat sekä Internet-levykaupat. 

Lisätiedot, materiaalit ja haastattelupyynnöt 

Minna Lappalainen, Laulau Oy, puh. 040 5011005, minna.lappalainen@laulau.fi 

 

01.12.2009 Laulau mukana Naisten joulumessuilla 

Laulau on mukana 2.-6.12. Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettävillä Naisten joulumessuilla. 

Myyntipöydältämme (G23) löytyy Laululaukku-pelilaukkuja, Laululaukku-lastenlevyjä sekä 

VÄRINÄÄ!-väritys- ja piirtelykirjoja, jotka ovat mainioita joululahjaideoita perheen pienimmille. 

Naisten joulumessut järjestetään tänä vuonna 78. kertaa. 

Messut ovat avoinna arkisin klo 10.00–19.00 

la 5.12. ja su 6.12. klo 10.00–17.00 

 

Messulippu 4 €, lapset 1 € / 0 € 

Messujen käyntiosoite: 

Wanha Satama 

Pikku Satamakatu 3–5, 00160 Helsinki 

Perille pääsee raitiovaunuilla 4 ja 4T. 

Messuille on myös ilmainen bussikuljetus Kiasman edestä tasatunnein 

arkisin klo 10–17 sekä la ja su klo 10–15. 

 

19.11.2009 Varhaiskasvatusmessujen levyt arvottu 

Kiitos kaikille Varhaiskasvatusmessujen osallistujille kiinnostuksesta tuotteitamme ja 

palveluitamme kohtaan! Arvonnassamme Laululaukku-lastenlevyn voittivat:  



Helena Alamäki, Turku 

Lea Hiilloste, Hämeenkoski  

Leena Jaakkola, Klaukkala 

Pirkko Jernmark, Helsinki 

Sari Räty, Kajaani 

Palkinnot on lähetetty postitse voittajille. ONNEA! 

Aurinkoisin talvenodotusterveisin 

Minna Lappalainen 

 

07.10.2009 LTO-päivien Laululaukku CD:t ja VÄRINÄÄ!-kirjat arvottu 

Kiitos kaikille Lastentarhanopettajapäiville osallistuneille kiinnostuksesta tuotteitamme ja 

palveluitamme kohtaan! Arvonnassamme Laululaukku CD:n voittivat: 

Tiina Kotiniitty-Laakso, Jämsä 

Sari Laitinen, Jyväskylä 

Kirsi Ala-Tommola, Kouvola 

Kirsi-Marja Hyppölä, Rauma 

Pirkko Lepistö, Helsinki 

VÄRINÄÄ! -väritys- ja piirtelykirjan voittivat: 

Päivi Kuningas, Luumäki 

Jaana Kuusansalo, Kokkola 

Vuokko Orjalo, Lohtaja 

Leena Lappalainen, Reijola 

Anu Lievonen, Jyväskylä 

Palkinnot lähetetään postitse tällä viikolla. ONNEA KAIKILLE VOITTAJILLE! 

Aurinkoisin syysterveisin 

Minna Lappalainen (Laulau Oy) ja Päivi Pälvimäki (Kiara Oy) 

 

30.09.2009 Laulau mukana Valtakunnallisilla lastentarhanopettajapäivillä 

Laulau Oy on näytteilleasettajan mukana 3.-4.10. pidettävillä Valtakunnallisilla 

lastentarhanopettajapäivillä Jyväskylän Paviljongissa. Osastomme on A-204 ja jaamme sen 

yhteistyökumppanimme Kiara Oy:n kanssa. 

Osastollamme voit tutustua mm. 

- Laululaukku-lastenlevyyn 

- Laululaukku-pelilaukkuun 

- Värinää!-väritys- ja piirtelykirjaan 



- musiikkityöpajoihin ja koulutuspalveluihimme 

- konserttituotantoomme 

- varainhankintakonseptiimme 

Osastolla emännöivät Laulau Oy:n yrittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen sekä Kiara Oy:n yrittäjä 

Päivi Pälvimäki. 

TERVETULOA! 

 

27.09.2009 Laululaukku-konsertti YLE Radio 1:ssä la 3.10. 

Lähes täydelle katsomolle Espoon kulttuurikeskuksessa 26.9. pidetty Laululaukku-konsertti 

kuullaan YLE Radio 1:n lastenohjelma Pikku Ykkösessä (lauantaisin klo 10 - 11:40) la 3.10. n. klo 

10.40. Konsertissa esiintyi yli 60 esiintyjää: 

Laulusolistit: 

Mari Kätkä 

Pasi Piispanen 

Riina Hellsten (lapsisolisti) 

Meri Hellsten (lapsisolisti) 

Henna Hellsten (lapsisolisti) 

Eero Vahtola (lapsisolisti) 

Eemeli Tusa (lapsisolisti) 

Paavo Katajavuori (lapsisolisti) 

Laululaukku-orkesteri: 

Matti Lappalainen (pasuuna, kitara, sovitukset) 

Heikki Pohto (puupuhaltimet) 

Tuomas Kesälä (koskettimet) 

Arto Nurmi (basso) 

Jussi Miettola (rummut) 

Ricardo Padilla (lyömäsoittimet, kitara) 

Kuoro: 

Jousenkaaren koulun 4A- ja 5A -musiikkiluokkien kuoro 

Kuoron valmennus: Jarna Kaartinen ja Risto Korkeamäki 

 

18.04.2009 Ikioman lastenlaulun ja Laululaukku-levyjen voittajat on arvottu 

Lapsi-messuilla ja Laululaukku.fi-sivuilla 15.3.-15.4. välisenä aikana järjestetyn arvonnan voittajat 

on arvottu.  

Pääpalkinnon eli räätälintyönä sävellettävän ikioman lastenlaulun on voittanut Virpi Jalkanen 

Vantaalta. Laulu toimitetaan voittajalle postitse 31.5.2009 mennessä ja se julkaistaan myös 

Laululaukku.fi-sivuilla.  



Laululaukku-lastenlevyt (1 kpl) voittivat lisäksi:  

Tarja Ala-Poikela, Helsinki 

Petri Havia, Kellokoski  

Minna Huttula, Kerava 

Mervi Korsström, Nummela  

Anniina Seere, Vantaa 

  

Levyt postitetaan voittajille.  

  

ONNEA VOITTAJILLE JA KIITOS KAIKILLE ARVONTAAN OSALLISTUJILLE! 

 

27.02.2009 Laululaukku avautuu Lapsi-messuilla 3.-5.4. 

Julkaisemme lastenlevy Laululaukun Lapsi-messuilla 3.-5.4. Helsingin Messukeskuksessa.  

Laululaukku joka päivä klo 15 Vekarat-päälavalla 

Mitä kaikkea Laululaukusta löytyykään? Laululaukku avautuu jokaisena messupäivänä klo 15 

Vekarat-päälavalla, jossa luvassa vauhdikasta, leikittävää ja laulettavaa menomusiikkia. Tässä 

esityksessä ei tarvitse istua paikallaan, vaan laulaa ja leikkiä saa jokainen! 

Messuosastolla tuunataan pieniä laululaukkuja  

Laululaukulla on messuilla oma messuosasto hallissa 6 (osasto 6d18). Osastolla lapset voivat 

tuunata itselleen tekstiilivärein söpön pienen laululaukun. Laululaukkupajaan mahtuu kerrallaan 6 - 

7 lasta.  

Uusi Laululaukku CD messutarjouksena  

Tervetuloa tutustumaan osastolle myös uunituoreeseen lastenlevy Laululaukkuun, jonka saa myös 

omaksi messutarjoushintaan 15 €. 

Osallistu arvontaan ja voita ikioma lastenlaulu 

Laululaukun messuosastolla voit myös osallistua arvontaan, jonka pääpalkintona on haluamallesi 

lapselle varta vasten sävelletty ja sanoitettu ikioma lastenlaulu palkitun lastenlaulun 

tekijältä. Laulun taustatiedoiksi voit antaa lapsen nimen, iän sekä muutamia lapsen elämään 

kuuluvia asioita tai mieltymyksiä. Arvonnan voittaja saa laulusta demotasoisen äänitteen sekä 

laulun nuotit sointumerkein ja omistuskirjoituksin kauniissa kehyksissä. Laulu julkaistaan 

toukokuussa myös laululaukku.fi-verkkosivuilla. 

Lisää Lapsi-messuista osoitteessa www.lapsimessut.fi. 

 

11.02.2009 Laululaukku taiteilijavieraana YLE Radio 1:ssä ystävänpäivänä 

14.2.2009 



Laululaukku on YLE1:n Lasten Sävel on Vapaa -radio-ohjelman taiteilijavieraana ystävänpäivänä 

14.2.2009 n. klo 11 - 11.15. Laululaukkua edustavat ohjelmassa lauluntekijä Minna Lappalainen 

sekä lapsisolistisiskokset Riina, Meri ja Henna Hellsten, jotka esittävät myös ohjelmassa 

Ötökkäretki-nimisen laulun. Live-esityksen lisäksi ohjelmassa jutellaan Laululaukusta ja kuullaan 

pari laulua tulevalta levyltä. 

 

09.02.2009 Lastenlevy Laululaukku ammentaa lastenlauluperinteestä modernein 

maustein 

Uusista lastenlauluista koostuva levy laulattaa ja leikittää sekä puhuu kaveruudesta 

 
Uusi lastenlevy LAULULAUKKU tarjoaa lapsille täyden ”laukullisen” laadukasta ja ajatonta 

lastenmusiikkia moninaisine rytmi- ja tunnelmamaailmoineen, hauskoine tarinoineen ja 

mukaansatempaavine laululeikkeineen. Lapsiperheen arjen pyörteissä syntynyt levy sisältää 

mm. Vuoden uusi lastenlaulu 2008 -kilpailun voittajalaulun Voi kunpa voisin olla, josta 

kilpailun tuomaristo povasi valintakriteereissään ”päiväkotien kestohittiä”. Levyllä esiintyvät 

mm. monista lastenmusiikkiproduktioista tuttu Mari Kätkä, 50 lasta sekä joukko Suomen 

eturivin muusikoita. Levy on Laulau Oy:n ja YLEn yhteistuotanto. 

 

Lapsi-messuilla 3.-5.4. Helsingin Messukeskuksessa julkaistava lastenlevy LAULULAUKKU on 

monipuolinen ja laadukkaasti tehty kokonaisuus lauluja, joiden soinnillinen ja rytminen maailma 

vaihtelee kuubalaissalsasta ragtimeen ja irlantilaistunnelmista suomalaiskansalliseen unimaisemaan. 

Levy sopii hyvin niin lapsiperheiden kuuntelu- ja jammailulevyksi (pistäen myös äidin ja isän 

tanssijalan vipattamaan) kuin päiväkotien ja erilaisten lapsiryhmien ajattomaksi leikki- ja 

laululevyksi. 

 

50 laulavaa lasta sekä kaarti Suomen eturivin muusikoita 

Levyllä laulavat laulaja-muusikot Mari Kätkä ja Pasi Piispanen sekä 6 pientä lapsisolistia. Lisäksi 

taustakuorona laulaa Espoon Jousenkaaren koulun 3. ja 4. musiikkiluokkien kuoro. Orkesteri 

koostuu Suomen eturivin muusikoista. Laulut on säveltänyt ja sanoittanut Minna Lappalainen (sekä 

yhden laulun on sanoittanut Kati Uusi-Rauva). Sovituksista ja taiteellisesta tuotannosta vastaa Matti 

Lappalainen.  

 

Jatkoa Laululaukulle  

Laululaukku-idea syntyi aikoinaan Lappalaisen 4-vuotiaan tyttären oivalluksesta, kun tämä löysi 

äitinsä hahmottelemat, lauluihin liittyvät kuvakortit ja pisti nämä pieneen lasten salkkuun. Tyttö 

piirsi itse lisää kortteja ja pian niistä syntyi lukuisia erilaisia laulu-korttileikkejä ja mikä hauskinta, 

myös aivan uusia lauluja. ”Laululaukku-levylle onkin luvassa jatkoa näihin oivalluksiin liittyen”, 

valottaa Lappalainen tulevaisuuden suunnitelmia. 

 

Lastenlevy LAULULAUKKU 

kaikki sävellykset Minna Lappalainen 

sanoitukset Minna Lappalainen (Mimmi ja Pena: sanat Kati Uusi-Rauva) 

sovitukset Matti Lappalainen 

   

Laulajat                                                       



Mari Kätkä, Pasi Piispanen, Eemeli Tusa (7v), Paavo Katajavuori (6v), Riina Hellsten (5v), Meri 

Hellsten (8v), Henna Hellsten (10v), Eero Vahtola (7v), Jousenkaaren 3A ja 4A-musiikkiluokkien 

kuoro 

 

Orkesteri  

Lenni-Kalle Taipale (koskettimet), Sami Kuoppamäki (rummut ja timbalekset), Harri Rantanen 

(basso), Mongo Aaltonen (perkussiot, malletit), Juha Lanu (kitarat ja mandoliinit), Jarmo Tinkala 

(harmonikat), Heikki Pohto (puupuhaltimet), Matti Lappalainen (pasuuna, munniharppu), Mikko-

Ville Luolajan-Mikkola (viulu), Peter Achren (viulu), Anna Huttunen (alttoviulu), Markus 

Hallikainen (sello) 

 

Äänisuunnittelu 
Speedy Saarinen (YLE), Markku Veijonsuo (Varistoteles) 

 

Masterointi 
Markku Veijonsuo (Varistoteles) 

 

Jakelu  
Töölön Musiikkitukku 

Laulau Oy 

 

Lisätiedot, lisämateriaalit ja haastattelupyynnöt 
Minna Lappalainen, Laulau Oy, puh. 040 5011005, minna.lappalainen (at) laulau.fi 


