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Kulttuuripolku on osa 
opetussuunnitelmaa

• Kulttuuripolku on kulttuuri- ja 
taidekasvatussuunnitelma joka sisältyy 

Imatran kaupungin perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan. 

• Kulttuuripolku tutustuttaa oppilaat 
kaupungin kulttuurilaitoksiin, oman 

alueen kulttuuriperintöön, luovan alan 
ammatteihin ja taiteen 

perusopetukseen. 

• Oppilaille järjestetään kouluaikana 
vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin.



Kulttuuripolut 
monipuolistavat 

opetusta



Imatran kulttuuripolku

Tonttuseikkailu – tanssityöpaja
Kivaa lukemista – kirjavinkkausta koululuokissa 
Taide-elämää kuvataiteilijan matkassa – työpaja
Soittimet tutuksi – soitinpolku
Musiikin matkassa – koululaiskonsertti Karelia-salissa
Pieni retki kuvaan – vierailu Taidemuseossa 
Täällähän on vaikka mitä! – vierailu pääkirjastossa
Retki entisaikaan – Teollisuustyöväen 
asuntomuseon vierailu 
Juhlavaa – Itsenäisyyspäivän vastaanotto 
Kannattaa tietää – kirjastokäytön opetus 
Mutkan kautta suoraan – Arkkitehtuuri-
pyöräily
Teatteri tutuksi – vierailu teatterissa
Miun Imatra – opastettu kaupunkikierros
Vapaa pääsy – kulttuuripassi

luokka-aste:

1. lk

2. lk

3. lk
4. lk

5. lk

6. lk
7. lk

8. lk

9. lk

Kulttuuripolun pysäkki:



1. luokat: Tonttuseikkailu – tanssityöpaja

• paja tutustuttaa oppilaat tanssin taiteen perusopetukseen

• työpajan teemana tonttuseikkailu

• työpajaa varten tarvitaan iso tila (liikuntasali tai vastaava) ja cd-soitin

• max 23-24 oppilasta yhteen työpajaan, mikäli luokan oppilasmäärä 
on suurempi, ryhmä jaetaan kahtia

• pajan kesto on noin 45 min.

• toteutus syyslukukauden aikana, marras-joulukuussa

• työpajan varaaminen Tanssistudio Jamilta Sari Arokiveltä 
syyslukukauden aikana, p. 050 5818 932 tai posti@tanssistudiojami.fi



1. luokat: Kivaa lukemista – kirjavinkkausta 
koululokissa

• kirjastoammattilaiset vierailevat kertomassa kivoista kirjoista

• tavoitteena lisätä oppilaiden lukuintoa

• kirjasto ottaa yhteyttä kouluun ja sopii vierailuajan

• toteutus 1. luokan keväällä



2. luokat: Taide-elämää kuvataiteilijan 
matkassa – työpaja

• työpaja tutustuttaa kuvataiteen taiteen 
perusopetuksen työskentelyyn sekä erilaisiin 
materiaaleihin ja tekniikoihin 

• pajat pidetään koulun tiloissa jolloin 
taidepedagogi tai kuvataiteilija tulee koululle. 
Vaihtoehtoisesti oppilaat  voivat tulla myös 
työväenopistolle Tainiotalolle (kuljetus koulun 
omalla kustannuksella). 

• pajan kesto on noin  1,5 tuntia (2 oppituntia) 

• yhden ryhmän  maksimikoko 16-17 oppilasta.

• toteutus toukokuussa viikoilla 19-20 
maanantaista torstaihin  9.-12.5. ja 16.-19.5. 
aamupäiväryhmä klo 09.00-10.30 
iltapäiväryhmä klo 12.30-14.00

• Ilmoittautuminen työväenopistolle 19.4. 
mennessä: Mirja Ruti p. 020 617 5400 tai 
sähköposti: mirja.ruti@imatra.fi



2. luokat: Soittimet tutuksi - soitinpolku

• tutustuttaa musiikin taiteen perusopetukseen ja musiikkiluokkien 
toimintaan

• Soitinpolku järjestetään Kulttuuritalo Virrassa tammikuussa

• Musiikkiopisto kutsuu oppilaat konserttiin

• kuljetusaikatauluista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa



3. luokat: Musiikin matkassa –
koululaiskonsertti

• toteutus marraskuussa Metkat -lastenkulttuuriviikoilla Karelia-salissa

• konserttikokemuksen lisäksi tavoitteena on opetella 
konserttikäyttäytymistä

• ”Pieni opas konserttikäyntiin” käydään läpi luokissa ennen konserttia

• Kulttuuripalvelut vastaa järjestelyistä ja kutsuu koulut konserttiin

• kuljetusaikatauluista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa

• liite: Pieni opas konserttikäyntiin



4. luokat: Pieni retki kuvaan – vierailu 
Taidemuseossa

• tutustuminen Imatran taidemuseoon ja kuvataiteeseen

• omatoiminen vierailu, jonka tukena on Pieni retki kuvaan -
materiaalipaketti, jota voi vapaasti hyödyntää ja soveltaa käynnin 

yhteydessä

• vierailuajankohta vapaa, ennakkoon ilmoitus museolle ajankohdasta:       
Rauni Tanskanen p. 020 617 6713

• liite: Pieni retki kuvaan



4. luokat: Täällähän on vaikka mitä! –
vierailu pääkirjastossa

• tutustuminen pääkirjaston osastoihin, palveluihin ja niiden käyttöön

• Kirjastokortin käyttö ja vastuullinen lainaaminen

• koulu ottaa yhteyttä kirjastoon sopiakseen vierailun ajankohdan: 

Pirjo Laitinen p. 020 617 6612 tai pirjo.laitinen@imatra.fi



5. luokat: Retki entisaikaan – Teollisuustyöväen 
asuntomuseon kierros

• opastettu ja toiminnallinen museovierailu tutustuttaa 
Teollisuustyöväen asuntomuseoon ja sen ympäristöön 

• toteutus heti syyslukukauden alussa viikoilla 33 ja 34 
(ilmoittautumiset tehty jo keväällä)

• kierroksen pituus on noin 50 minuuttia

• kuljetusaikatauluista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa

• Huom! Seuraavan lukuvuoden kierrosten ilmoittautumiset ovat jo 
keväällä 2015. Kouluille tiedotetaan ilmoittautumisista hyvissä ajoin. 



6. luokat: Juhlavaa – Itsenäisyyspäivän 
vastaanotto

• koululaisten oma itsenäisyyspäivän juhla

• jokainen lapsi saa oman henkilökohtaisen kutsun

• juhla järjestetään 5.12.2014 klo 9 - 10 kaupungintalon 
Talvipuutarhassa 

• tilaisuuden kesto on noin tunti

• lapsilta toivotaan siistiä pukeutumista juhlaa varten

• kuljetusaikatauluista tiedotetaan tarkemmin lähempänä juhlan 
ajankohtaa



7. luokat: Kannattaa tietää –
kirjastonkäytön opetus

• toteutus tapahtuu kahdessa osassa:

1. osa kouluissa: kirjastolaiset vierailevat atk-luokassa ja esittelevät 
Heili-kirjastojen verkkopalveluja sekä opettavat tiedonhakua. 

2. osa kirjastossa: oppilaat vierailevat pääkirjastossa ja perehtyvät lisää 
tiedonhakuun sekä harjoittelevat aineiston löytämistä hyllyistä.

• koulu ottaa yhteyttä kirjastoon ja sopii vierailun ajankohdan:

Pirjo Pakkanen p. 020 617 6612 tai pirjo.pakkanen@imatra.fi



7. luokat: Mutkan kautta suoraan –
arkkitehtuuripyöräily

• omatoiminen pyöräilyretki, joka tutustuttaa lähialueen tärkeisiin 
arkkitehtuurikohteisiin

• Kolme reittivaihtoehtoa: Imatrankoski-Rajapatsas -alue, Mansikkala-
Tainionkoski -alue ja Vuoksenniska-Kaukopää -alue. Kullakin reitillä on 

noin neljä kohdetta.

• toteutus 7. luokan keväällä

• Liite: Arkkitehtuuripyöräilyn opas. Oppaassa on reittisuunnitelmat, 
tietoa ja kuvia kohteista sekä tehtäviä, joita opettaja voi tarpeen 

mukaan käyttää ja soveltaa.



8. luokat: Teatteri tutuksi –
vierailu Teatteri Imatrassa

• vierailu sisältää näyttelijän improvisaatiotyöpajan. Koska Teatteri 
Imatra toimii väistötiloissa, työpaja järjestetään Kulttuuritalo Virrassa

• vierailun kesto on noin 60-90 min.

• vierailun voi toteuttaa esim. äidinkielen, historian, käsityön, musiikin 
tai kuvaamataidon tunneilla.

• toteutus maaliskuussa

• ilmoittautumiset ja aikojen varaus helmikuun aikana:

teatterisihteeri Laura Äikää p. 020 617 6646 tai laura.aikaa@imatra.fi



8. luokat: Miun Imatra – opastettu 
kaupunkikierros

• Imatran Matkailuoppaiden opastama kaupunkikierros 

• kaupunkikierroksella tutustutaan paikallishistoriaan ja lähialueen 
merkittäviin maisemiin ja paikkoihin, sekä kerrotaan reitin varrella 

olevista suurimmista työnantajista

• kierroksen kesto n. 3 tuntia

• toteutus toukokuussa

• kierroksen ja kuljetusten järjestelyistä vastaa hyvinvointipalveluiden 
tukipalvelut

• aikatauluista tiedotetaan kouluille keväällä



9. luokat: Vapaa pääsy – Kulttuuripassi

• kulttuuripassi on 9. luokkalaisen henkilökohtainen etukortti, jonka 
tavoitteena on kannustaa nuoria omaehtoiseen kulttuurin kuluttamiseen 

vapaa-ajalla

• passi jaetaan kouluilla syyslukukauden alkaessa

• Kulttuuripassi oikeuttaa maksuttomaan sisäänpääsyyn Imatran kaupungin 
tuottamiin kulttuuritapahtumiin, Musiikkiopiston sekä Konserttihovin 

konsertteihin, Teatteri Imatraan (1 kerta/oma näytelmä), Imatran 
kaupunginmuseoon ja Imatran taidemuseoon. Lisäksi kortti oikeuttaa viiteen 

maksuttomaan varaukseen kirjastossa, 1 euron alennukseen Bio Vuoksen 
elokuvalipuista, 2 euron alennukseen Teatteri Irtin pääsylipuista, 1,5 euron 

alennukseen Tanssistudio Jamin tanssinäytöksiin sekä Elokuvakerho 
Pennittömien lipun saa puoleen hintaan.



Etelä-Karjalan
lastenkulttuurikeskus

METKU 

Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari

Imatran yhteyshenkilö
Ulla Särkinen

ulla.sarkinen@imatra.fi
020 617 5360
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