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HEPOKÖNKÄÄN                                                 
HÖPPÄNÄ 
Luonnollista ohjelmaa lapsille



Metsätonttu 

Hepokönkään 
höppänä 
• Tapahtumat 

• Konserttisalit 

• Kirjastot 

• Koulut 

• Päiväkodit 

• Perhejuhlat

Tervehdys! 

   Hepokönkään Höppänä on TV:stäkin tutun Höppänätontun veli. 
( Höppänätontun Joulukalenteri ) Hepokönkään Höppänä on asunut 
Hepokönkäällä jo monta monituista vuotta. Alunperin Korvatunturilta 
Hepokönkäälle muuttanut tonttu on kotiutunut hyvin Hepokönkäälle. Hän on 
tutustunut Hepokönkään luontoon ja tuntee sen asukit ja kasvit kuin omat 
taskunsa - ja taskujahan niitä Hepokönkään Höppänän takissa riittää... 
Ajankulukseen Hepokönkään Höppänä on väsäillyt omia lauluja... Yksi levy 
on jo julkaistukin ja uutta levyä pukkaa lähiaikoina. TV sarjakin on 
suunnitteilla. Maistiaisia uudelle levylle tulevista lauluista löytyy Youtubesta. 
Hepokönkään Höppänän löydät myös Facebookista :)  
  
   Hepokönkään Höppänä opettaa kuulijalleen, että luonto paljastaa parhaat 
salaisuutensa sille, joka malttaa rauhoittua hetkeksi ja ihmetellä ympäröivää 
maailmaa avoimin silmin ja sydämin. 
   Hepokönkään Höppänä säveltää ja sanoittaa kaikki laulut itse. 
Luontoasiantuntijana Höppänän rinnalla toimii Riitta Nykänen, 
Metsähallituksen luontopalvelujen erikoissuunnittelija. 
   Hepokönkään Höppänän viestit luonnosta ovat hyvin opettavaisia; mm. yksi 
tuoreen cd-levyn kappaleista on nimeltään Roskat pois metsästä! 

Hepokönkään Höppänä esiintyy mielellään Tapahtumissa, Konserttisaleissa, 
Kirjastoissa, Kouluilla, Päiväkodeissa tai vaikka perhejuhlissa. Tarjolla on 45 - 
55 minuuttia kestävä ohjelmakokonaisuus, jossa lapset ovat 
vuorovaikutuksessa Höppänän kanssa laulaen ja leikkien. Mahdollista on 
järjestää vaikka kokonainen ”Hepokönkään Höppänän hepulipäivä” ( katso 
sisältö alempaa ) 
  
Parhain terveisin 

Hepokönkään Höppänä 

Renne Karppinen 

renne@renne.fi             www.renne.fi           phone: +358 40 687 217 
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Hepokönkään Höppänän hepulipäivä ( max 4 h ) sisältää:


Hepokönkään Höppänän konsertin ym. musisointia, Hepokönkään 
Höppänän tehtävä / tunnistus - radan, Hepokönkään Höppänän 
hepuli - kisan. Tarvittavan rekvisiitan, valot ja äänentoiston. 


Hepokönkään Höppänän konsertti 

Konsertissa Hepokönkään Höppänä esittää omia laulujaan ja 
leikkejään jo aikaisemmin julkaistulta ”Mistä on Keijun Kengät tehty” 
albumilta.


Mukana on myös tulevalle levylle tehtyjä aivan uusia lauluja ja 
mukaansa tempaavia leikkejä…


Hepokönkään Höppänän konsertti on ”interaktiivinen konsertti” 
missä katsojat pääsevät osallistumaan esitykseen monin eri tavoin: 
Laulamalla , soittamalla ”omaa kehoa”, leikkimällä ja jopa 
esiintymällä Hepokönkään Höppänän kanssa ”duettona”… 


Konsertissa kuullaan opettavaisia lauluja ja tarinoita  luonnosta ja 
luonnossa liikkumisesta; Yksi monista lauluista on laulu nimeltään

”Roskat Pois Metsästä”


Konsertissa tutustutaan mm erilaisiin sieniin, käpyihin, jäkälöihin 
eläimiin, vuodenaikoihin ym ym…


Hepokönkään Höppänän tehtävä / tunnistusrata 

Hepokönkään Höppänä on etukäteen käynyt tekemässä helpon 
tehtäväradan esiintymispaikan lähimaastoon tai sisätiloihin. 


Tehtäväradan kiertäjä joutuu tunnistamaan vastaantulevia eläimiä ja 
kasveja sekä joutuu tekemään hauskoja tehtäviä tehtävärasteilla.


Tehtäväradan suoritettuaan osallistuja saa pienen palkinnon




Hepokönkään Höppänän hepuli-kisa 

Kisaan osallistujille kerrotaan ensin ”Hepuleista”

Hepokönkään Höppänän mielestä hepuleita on kahdenlaisia:


1. 	 Iloinen Hepuli

2.	 Heiluva Hepuli


Hepokönkään Höppänä näyttää molemmat.


Kisassa Hepokönkään Höppänä on tuonut paikalle 2 ämpäriä. 
Toinen ämpäri on Iloisen hepulin ämpäri ja toinen on Heiluvan 
hepulin ämpäri.


Kisassa heitetään pientä ”Hepokönkään Höppänän hepulipussia” 
joko Iloinen hepuli ämpäriin tai Heiluva hepuli ämpäriin. Jos kilpailija 
osuu ämpäriin saa Hepokönkään Höppänä joko Iloisen hepulin tai 
Heiluvan hepulin riippuen siitä mihin ” Hepokönkään Höppänän 
hepulipussi” osuu. 


Jos osallistuja ei osu ämpäriin niin hän saa  joko Iloisen hepulin tai 
Heiluvan hepulin. Riippuen siitä kumpaa ämpäriä lähempänä 
hepulipussi on. 

Kisassa on kaksi sarjaa: 


1. Pienten lasten sarja, jossa pienet heittäjät saavat heittää läheltä. 

2. Vähän suurempien lasten sarja, jossa vähän suuremmat lapset ja 

lapsenmieliset aikuiset heittävät kauempaa.


Kaikille kilpailijoille pyritään järjestämään oma pieni palkinto 
yhteistyössä tapahtuma-järjestäjän kanssa.
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