
"Loruillen, liikkuen, laulaen" materiaalipaketti kehto- ja leikkilauluista.  
https://lllpaketti.blogspot.com/p/blog-page.html 
 
Konserttikeskus tarjoaa striimattuja konsertteja koko perheen iloksi. 
Aikataulut ja lisätiedot löytyvät konserttikeskuksen facebook-sivuilta 
tai http://www.konserttikeskus.fi 
 
Puuhapaketti perheen pikkuväelle 
https://noutti.fi/ 
 
Luovia tehtäviä perheen kanssa tehtäväksi 
https://www.bobola.fi/about 
 
Legendaarisen Pikku Kakkosen 100 ideaa & 100 lastenlaulua 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/20/pikku-kakkosen-100-ideaa 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/21/100-lastenlaulua-areenassa 
 
Lukulumon palvelu on nyt avoinna kaikille, lisätietoja ja latausohjeet  
https://www.iltoppiminen.fi/uutiset/lukulumo-avautuu -lyhytelokuvat 
kaikille/ 
 
Lastenkulttuuri tarjoaa taidetta ja kulttuuria kotona  
https://www.lastenkulttuuri.fi/ 
 
Ilmaisia baletti- ja oopperaesityksiä, mukana esim. Pieni merenneito -baletti 
https://oopperabaletti.fi/stage24/ 
 
Suosikkiesiintyjät omalle kotisohvalle 
https://www.keikalla.fi/ 
 
Upeita konserttielämyksiä tarjoaa Helsingin kaupunginorkesteri ja Turun 
Filharmooninen orkesteri. Lisäksi Helsingin kaupunginorkesterin sivuilta 
löytyy linkki, jossa opetetaan kuuntelemaan klassista ja annetaan tietoa eri 
orkesterisoittimista ja kokoonpanoista. 
http://www.helsinginkaupunginorkesteri.fi 
http://www.tfo.fi 
 
Yle.fi/klassinen sivustolta löytyy konserttitaltiointeja, oopperaesityksiä ja myös 
Viipurin musiikin menestystarina 1918-1939 
https://yle.fi/aihe/klassinen?fbclid=IwAR3nhYx95PHQ0zIDZbbRcQykeaRDliD
VtzZaLxaZXVnJILf4IgorANaAry0 
 

https://lllpaketti.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.konserttikeskus.fi/
https://noutti.fi/
https://www.bobola.fi/about
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/20/pikku-kakkosen-100-ideaa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/12/21/100-lastenlaulua-areenassa
https://www.iltoppiminen.fi/uutiset/lukulumo-avautuu
https://www.iltoppiminen.fi/uutiset/lukulumo-avautuu-kaikille/
https://www.lastenkulttuuri.fi/
https://oopperabaletti.fi/stage24/
https://www.keikalla.fi/
http://www.helsinginkaupunginorkesteri.fi/
http://www.tfo.fi/
https://yle.fi/aihe/klassinen?fbclid=IwAR3nhYx95PHQ0zIDZbbRcQykeaRDliDVtzZaLxaZXVnJILf4IgorANaAry0
https://yle.fi/aihe/klassinen?fbclid=IwAR3nhYx95PHQ0zIDZbbRcQykeaRDliDVtzZaLxaZXVnJILf4IgorANaAry0


Maailman suurista oopperataloista verkkoarkistonsa ovat avanneet ainakin 
Wienin valtionooppera (staatsoperlive.com) ja New Yorkin Metropolitan 
(metopera.org). Ne tarjoavat päivittäin oopperaesityksiä koko maaliskuun 
ajan ja mahdollisesti pitempäänkin. 

Wienin valtionoopperan lähetyslistalla ovat tällä viikolla 18.3. 
Wagnerin Valkyyria, 19.3. Verdin Falstaff, 20.3. Puccinin Tosca ja 22.3. 
Wagnerin Siegfried. 

New Yorkin Metropolitanista ovat nähtävissä lähipäivinä 17.3. La Boheme, 
18.3. Verdin Trubaduuri, 19.3. Verdin La Traviata ja 21.3. Donizettin Lucia di 
Lammermoor 

Maailmalla suurista sinfoniaorkestereista Berliinin filharmonikot on avannut 
laajan konsertti- ja dokumenttiarkistonsa ilmaiseen katseluun 
osoitteessa digitalconcerthall.com 

 
Täältä pääsee katsomaan Kavin omistamat pitkät kotimaiset elokuvat. 
Leffojen lisäksi Elonet sisältää tuhansia mainos-, dokumentti- ja lyhytelokuvia 
sekä muita filmikatkelmia yli sadan vuoden ajalta. Myös kaikki sota-ajan 
uutiskatsaukset ja Finlandia-katsaukset ovat vapaasti katseltavissa. 

elonet.finna.fi 

 

 

Omakirjaston sivuilta löytyy opastettuja kierroksia, luettavaa, liikuntaohjeita, 
virtuaalikirkko, äänikirjoja ja paljon muuta! 

https://omakirjasto.fi/ 

 
 
Stay at home -verkkosivulta löytyy konsertteja ja festivaaleja 
https://www.stayathomefest.com/ 
 
Teatterielämyksiä tarjoaa karanteeniteatteri 
http://www.karanteeniteatteri.fi/ 
 
Lisäksi monet kaupunginteatterit tarjoavat omilla sivuillaan ilmaisia korvaavia 
esityksiä esityskauden keskeydyttyä. 
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Finna tarjoaa paljon vapaasti käytettävissä olevaa aineistoa. 
http://www.finna.fi 
 
 
 
ITE- taidetta videoiden muodossa  
http://itenet.fi/ite-videot/ 
 
Kiasman online -tarjonta 
http://onlineart.kiasma.fi/ 
 
Rovaniemen taidemuseon verkkokokoelmat 
https://cumulus.rovaniemi.fi/rovtaide/ 
 
Ateneumin Suomen taiteen tarinat -lyhytelokuvat 
https://ateneum.fi/nayttelyt-nyt/suomen-taiteen-tarina-lyhytelokuvat/ 
 
Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmat 
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/kokoelmat/ 
 
Nyt on aikaa ja mahdollisuus vierailla Meksikossa Frida Kahlon museon 
virtuaalikierroksella 
https://www.museofridakahlo.org.mx/en/the-blue-house/multimedia/ 
 
Suomen käsityömuseon verkkonäyttelyt 
https://www.craftmuseum.fi/nayttelyt-ja-tapahtumat/verkkonayttelyt 
 
Tornionlaakson museon verkkonäyttely, jossa voi tutustua 
torniolaaksolaiseen kulttuuriperintöön 
https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-
museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/ 
 
Kuurojen museon verkkonäyttelyt 
http://www.kuurojenmuseo.fi/?lang=fi 
 
Vammaisuuden historia Suomessa -näyttely 
http://tkm.fi/ihan_epanormaalia_multimedia/fi/ 
 
Metsästysmuseon virtuaalikierros 
https://www.metsastysmuseo.fi/virtuaalikierros-museossa/ 
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Tunnettujen ulkomaisten museoiden virtuaalikierroksia 
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-
with-virtual-
tours?fbclid=IwAR3CUBCJfhkWOkXEVIN8x4mKlyTIDmvktL4jnDoNLtq98GG
bMF1AZGjFQUQ 
 
http://mcn.edu/a-guide-to-virtual-museum-
resources/?fbclid=IwAR3AgPoSWwcf4QmPlD4k26bCIgj8JvU-jbIG9yLsBS-
DGIsQB97m8IHjAFc 
 
Maksuttomia värityskirjoja eri museoista 
http://www.openculture.com/2019/02/download-free-coloring-books-from-113-
museums.html?fbclid=IwAR1xoAzP_9NBWQYgTQ2zABbWGqj7BYcgLsNLz
Lih3-vpIrUmY75dt39SNfM 
 
 
Useat teatterit ja kulttuurilaitokset tekevät livelähetyksiä, lukevat iltasatuja 
ynnä muuta omissa sosiaalisen median kanavissaan. Seuraa siis oman 
suosikkikulttuuritoimijasi sosiaalista mediaa! 
 
Lisäksi facebookin karanteeniklubi -ryhmä tarjoaa vinkkejä livelähetyksiin, ota 
ryhmä seurantaan! 
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