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Mikä on Kulttuuripolku?
Kulttuuripolku on kouluille suunnattu
kulttuuri- ja taidekasvatusohjelma,
jonka mukaan jokainen oppilas tutustuu
peruskoulun aikana eri taidemuotoihin
ja oman kuntansa/alueensa kulttuuriin.
Kulttuuripolku on ikäluokittain ja
ohjelmallisesti etenevä esitys siitä, mitä
taidelajia ja/tai kulttuurisisältöä kullekin
vuosiluokalle tarjotaan.
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Miksi kulttuuripolku tehdään?
OPS16/L2/s. 19:
Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
”Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
ympäristön kulttuuristen merkitysten
tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä
oman kulttuuri-identiteetin ja
myönteisen ympäristösuhteen
rakentamiseen. Oppilaat oppivat
tuntemaan ja arvostamaan
elinympäristöään ja sen
kulttuuriperintöä.”
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Miksi kulttuuripolku tehdään?
Opetussuunnitelma16 – asiakirjan perusteissa kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan useassa kohdassa. Mm. 1.2
Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet
• Laadinnassa otetaan huomioon paikalliset suunnitelmat kuten kestävän
kehityksen ja kulttuurikasvatuksen suunnitelmat (s. 7).
• Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja
liittää sen ympäröivän yhteisön elämään. (s. 9)
• Muiden organisaatioiden ja eri asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö
parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua. (s.9)
• Kulttuuripolku rakennetaan yhteistyössä kunnan kulttuuri- ja
sivistystoimijoiden kanssa.
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Miten kulttuuripolku toteutetaan?
Kulttuuripolku on ideaalitason suunnitelma. Sitä
muokataan ja täydennetään tarvittaessa.
Kulttuuripolkuun on merkitty vaihtoehtoja, joita
toteutetaan koulun/kunnan resurssien mukaan.
Järjestelyt ja sopimukset noudattavat kunnan
opetustoimen käytäntöjä.
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Varauskäytäntö
Toteuttaminen on helppoa. Kulttuuripolkuun on koottu laaja
valikoima mahdollisuuksia, joita opettaja voi tilata
oppitunneille. Selkeistä ja konkreettisista osista valitaan
vuosittain aikatauluihin sopivat. Lemin kulttuuripolun rinnalla
toteutetaan kulttuuriperintöpolkua.

Osalla toimijoista on valmiita toimintamalleja, työpajoja tai
vierailuja. Osasta on ilmoitettu vain yhteystiedot, joten vierailusta
tai yhteistyöstä on neuvoteltava erikseen.
Kustannukset katetaan kunnan sivistystoimen osoittamista
rahoista. Jos toteutukseen liittyy kustannuksia, opettajan tulee
tarkistaa kunnan/koulun rahoitus ennen tilaamista.
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ESIKOULU: TANSSI
Työpaja: tanssi
Saimaan nuorisoseuran
kansantanssikerhot
www.saimaannuorisoseurat.net
Lemin nuorisoseuran
tanhukerho,
Työpaja: Rentouttava ja iloinen
lastentanssi
Ohjaaja: TwoStepin
www.twostep.fi p. 044 5210039
twostep@twostep.fi

””Opetellaan motorisia perustaitoja,
joita tarvitaan tanssissa:
kehonhallintaa, suuntautumista,
tasapainoa ja rytmiä.

Yksittäiset tanssitaiteilijat:

Susanna Kivinen (kansantanssi):
Hiski Hämäläinen (breakdance):
hiski@hiskishow.com ,
p. 050 355 1145

KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Kotiseutumuseo
Esikoululaiset käyvät tutustumassa
kotiseutumuseoon.
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1. LUOKKA: KIRJALLISUUS
Kirjavinkkaus
Kirjavinkkausta toteuttavat kirjaston
henkilökunta, opettajat ja oppilaat.
Kirjavinkkaus jatkuu ylemmillä luokkaasteilla.

Vierailu: kirjasto
Vieraillaan kirjastossa, opetellaan
kirjastokäyttäytymistä ja etsitään
kiinnostavia ja lukutaidolle sopivia
kirjoja.
Lemin kirjasto
Urheilutie 2
54710 Lemi
Puhelin: 040 723 0570
sähköposti: kirjasto@lemi.fi

””Kun ekaluokkalaiset opettelevat
lukemaan, heitä opastetaan lukemaan
omatoimisesti. Heitä rohkaistaan myös
kertomaan itse tarinoita.

Työpaja: Yhteinen tarina
Lemin Kirjava on verkkolehti, jossa on
myös ”lapsilta” sivu. Koululaiset
voisivat toteuttaa yhteisen
kertomuksen verkkolehteen tai omaksi
ilokseen.
Yhteystiedot:
http://www.leminkirjava.fi/tietoja/
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1. LUOKKA: KIRJALLISUUS
Työpaja: Satuja ja tarinoita
Lapsi pääsee kokeilemaan omien
tarinoiden kertomista. Menetelmänä
käytetään esimerkiksi saduttamista,
jossa lapsi saa kertoa vapaasti
asioistaan. Ohjaaja kirjaa tarinat ja
sadut ylös.
Sanataiteilijoita (valmiit työpajat):
mm.
Kirjoittajayhdistys
Paltta/sanataidepajat, pj.
kirjoittajayhdistys.paltta@gmail.com

KULTTUURIPERINTÖOPETUS:
Minä koululainen
Kulttuuriperintöopetus alkaa
oppilaan lähipiiristä: ensimmäinen
koulupäivä, lapsen kuvaus ”minä
pienenä” sekä perhe ja lähisuku.
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2. LUOKKA: MUSIIKKI
Työpaja: musiikki-instrumentti tai
orkesteri
Oppilaat tutustuvat musiikkiinstrumenttiin tai orkesterin
toimintaan. Lemiläisiä orkestereita tai
muusikoita, joiden kanssa oppilaat
pääsisivät kokeilemaan
instrumentteja?
Työpaja/tutustuminen: Omat
musiikkijuhlat
Lemillä järjestetään kesäisin
musiikkijuhlat. Tästä voisi ideoida
myöhemmin hyvin pienimuotoiset
lasten musiikkijuhlat.

””Avataan ovia musiikkiin
instrumenttien, soittamisen ja
laulujen avulla. Kerrotaan, miten
musiikki kuuluu Lemin elämään.

Orkesteri/muusikkovierailu
Lappeenrannan kaupunginorkesteri:
pirkko.jokimies@lappeenranta.fi
Rakuunan soittokunta:
rakuunasoittokunta@mil.fi
Lappeenrannan musiikkiopisto:
hannele.piippo-fair@lprmo.fi
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2. LUOKKA: MUSIIKKI
Kuorotoiminta
Opetellaan yhdessä laulamista. Lisäksi
harjoitellaan Metkuillaan–konserttien
ohjelmistoa. Kuorotoiminta jatkuu koko
lukuvuoden, Metkuillaan-konsertit ovat
helmikuussa.
Ohjaajat: koulujen opettajat ja Sari
Kaasinen Ilmoittautuminen toimitaan:
lastenmetku@lappeenranta.fi

KULTTUURIPERINTÖOPETUS:
Koti, kaverit, harrastukset
Kulttuuriperintöopetus laajenee omaan
kotiin, kavereihin ja harrastuksiin.
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3. LUOKKA: KUVATAIDE
Vierailu: Taikalyhdyn taidenäyttelyt
Tutustutaan Taikalyhdyn
taidenäyttelyyn.
Taikalyhty on kesäisin toimiva
antikvariaatti Suomen vanhin
maakaupassa (vuodelta 1870. Siellä on
esillä vaihtuvia näyttelyitä, joihin
vierailun aikana tutustutaan.
Yhteistyökumppanina on Aapo Pekari.
YHTEYSTIEDOT:
Osoite: Uimintie 7, 54710 Lemi
Avoinna: 24.5.-30.8. ti-su 12-16
www.laterna.net/taikalyhty

””Tutustutaan Lemin
taidenäyttelytarjontaan. Työpajoissa
tehdään myös omaa taidetta.

Vierailu: Vanhan pappilan näyttelyt
Lemin Vanha pappila on korjattu ja otettu
käyttöön keväällä 2015. Se tulee
näyttelykäyttöön. Oppilaat tutustuvat johonkin
näyttelyyn.
Kuvataidetyöpajat:
Lpr kuvataidekoulu /www.lprkuvataidekoulu.fi
p. 044 223 2909
Sarjakuva
Sarjakuvapajassa käydään läpi ihan
ensimmäisiä perusteita ja piirretään strippi ja
oman tarinan alku.
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3. LUOKKA: KUVATAIDE
Vierailu:
Kutsutaan taiteilija vierailemaan
koululle ja esittelemään työtään.
Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran
jäsenissä on eri taidealueisiin
erikoistuneita taiteilijoita, jotka pitävät
työpajoja:
Etelä-Karjalan taitelijaseura
info@e-ktaide.fi
Kaakon taide: anna@kaakontaide.fi
KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Kotiseutu
Kotiseutuun tutustutaan karttojen
avulla. Etsitään Lemin järviä ja kyliä.
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4. LUOKKA: MEDIATAIDE
Työpaja: digitaalinen valokuvaaminen
(esim. Lpr:n kuvataidekoululla
www.lprkuvataidekoulu.fi )
Lyhyen opetustuokion jälkeen oppilas
ottaa valokuvan valmiiksi tehdystä
asetelmasta tai ennakolta
suunnitellusta kohteesta, joka voi olla
myös ulkona. Valokuvista voidaan koota
näyttely erillisen suunnitelman
mukaan.

”” Mediataiteessa hyödynnetään
sähköisiä viestimiä ja digitaalista
tekniikkaa. Välineet ovat tuttuja, nyt
opetellaan niiden käyttämistä taiteen
tekemiseen.

Kaakkois-Suomen valokuvakeskus:
www.valokuvakeskus.fi
Galleria Pihaton valokuvanäyttelyt
kaakkois-suomen@valokuvakeskus.fi
Kysy valokuvataiteilijoita työpajoihin.
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4. LUOKKA: MEDIATAIDE
Työpaja: videot
Tutustutaan liikkuvan kuvan
mahdollisuuksiin ja tehdään oma pieni
tarina. Esim. Lappeenrannan
kuvataidekoulu:
rehtori@lprkuvataidekoulu.fi

Hiski Hämäläinen,
hiski@hiskishow.com
puh. 050 355 1145

KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Kirkko ja sen ympäristö
Oppilaat tutustuvat kirkkoon, kellotapuliin
ja hautausmaahan. Lemin kirkko on
rakennustaiteellisesti arvokas. Se on
rakennettu vuonna 1786.
Yhteistyökumppanina seurakunta
www.leminseurakunta.fi
puh. 040 740 5440

Työpajat: mediataide
Saimaan mediakeskuksen tarjonta
puh. 040 124 4933
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5. LUOKKA: KÄDENTAIDOT
Käsityöpaja
Tutustutaan käsityömuotoon, joka ei kuulu
perusopetukseen. Se voi olla erilainen
toteutustapa tutuilla tarvikkeilla.
Etelä-Karjalan kansalaisopisto, www.ekko.fi
Kasvivärjäys: Ritva Laurikainen.
Taito Etelä-Karjala
www.taitoetelakarjala.fi
maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.fi
Kierrätysmateriaalit: esimerkiksi koruja,
kolmiulotteinen taideteos jne.
Vierailu/työpaja
taiteilija vierailu / työpaja

””Oppilaat näkevät ja kokeilevat uusia
kädentaitoja.
Työpaja: Taidepuu
Taidepuu toteutetaan Metkatviikkojen aikana marraskuussa.
Taidepuita tehdään Etelä-Karjalan
kunnissa lastenkulttuuriviikkojen
aikana. Taiteilija ja lapset rakentavat
Taidepuun yhdessä.
Lemin taidepuut syntyvät vuosittain
Lemin eri alueille muun muassa
päiväkotien, koulun,
iltapäivätoiminnan ja
päivähoitolasten kanssa.
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5. LUOKKA
KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Kotiseutumuseot ja veteraanit
Koululaiset viettävät päivän kotiseutumuseossa. Päivän aikana syödään lemiläistä
perinneruokaa, säräkeittoa. Museopäivään liitetään kuva- tai kirjoituskilpailu. Aihe
liittyy esimerkiksi kädentaitoihin: miten käsityö näkyy museossa.
Osoite: Vainikkalantie 6
54710 Lemi
Yhteystiedot: p. 040 5280 229 tai 040 4280 00
Avoinna: 1.6.—31.8. ti 13—16, ke 12—15, per 13—16, la 13—16, su 11—15 ja
muulloin sopimuksen mukaan.
Palvelut: Museokauppa. Särää saatavilla tilauksesta.
Veteraanijuhla
5-luokkalaiset osallistuvat veteraanijuhlaan tai järjestävät sen 27.4.
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6. LUOKKA: DRAAMA
Draamapaja: oppilaat tekevät omia
käsikirjoituksia/esityksiä
www.saimaannuorisoseurat.net
Taidekoulu Estradin opettajat ja oppilaat
teatteri@taidekouluestradi.fi

.

””Ilmaisutaito on monimuotoista,
mutta nyt keskitytään draamaan.

b) teatterikäynti Lappeenrannan
kaupunginteatterissa
Vinkki! Uimahallikäynnin yhteydessä
kuljetuskustannukset minimiin
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6. LUOKKA: DRAAMA
Vierailu: näyttelijävierailu
Lappeenrannan kaupunginteatterin
ja/tai Nuorisoseuran harrastajateatterin
näyttelijä tai ohjaaja käy kertomassa
näyttelemisestä.
Vierailu: harrastajateatteri
Oppilaat käyvät katsomassa
nuorisoseuran harrastajateatterin
esityksen.
Esim. Lemin Nuorisoseura ry
www.leminnuorisoseura.fi

KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Itsenäisyyden polku
Itsenäisyyden polku on opastettu
kierros, johon on kartoitettu ja
dokumentoitu Lemin historialliset
kohteet. Oppilaat tutustuvat polkuun
dvd-videolta ja kävelyretkellä.

Yhteistyökumppanina 4H
p. 050 520 6166
lemi@4h.fi
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7. LUOKKA: ARKKITEHTUURI
””Katsotaan, miten arkkitehtuuri ja
ympäristörakentaminen näkyvät kotikunnassa. Miten
omaan ympäristöön voi vaikuttaa?

Työpaja: Lemiläisen ympäristön
dokumentointi
Oppilaat dokumentoivat omaa
elinympäristöä. He voivat valokuvata,
videoida, kirjoittaa ja laatia esityksiä.
Tavoitteena on, että he pääsevät myös
vaikuttamaan lähiympäristöönsä
konkreettisesti. Dokumentointi ja
vaikuttaminen toteutetaan projektina,
joko keväällä tai syksyllä.
Ohjaajia:
www.valokuvakeskus.fi
www.hiskishow.com

Työpaja: Rakennusperintö
Tutustutaan Lemin vanhoihin ja uusiin
rakennuksiin. Oppilaat kuvaavat tai
piirtävät niitä. Voidaan tutustua
rakentamiseen vanhojen valokuvien
avulla.

22

7. LUOKKA: ARKKITEHTUURI
Työpaja: Urbaania ympäristötaidetta
Suunnitellaan ja laaditaan
minimalistista ympäristötaidetta
koulujen ja päiväkotien pihoille ja
lähiympäristöön. Työpaja haastaa
nuoren tarkkailemaan elinympäristöään
rikkaammalla tavalla. Suunnittelun
inspiraatioksi kuunnellaan esim. 70luvun avaruusmusiikkia vinyyliltä ja
juodaan kuumaa marjamehua.
Mahdollisuuksien mukaan pidetään
”näyttelyavajaiset”.
Ohjaaja: Galleria HOI SIE

KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Taikalyhty/Vanha pappila
Käydään Taikalyhdyssä, joka toimii
Suomen vanhimmassa maakaupassa
vuodelta 1870.
www.laterna.net/taikalyhty
Vierailu:
Tutustutaan Lemin Vanha pappilaan,
joka on korjattu ja otettu käyttöön
keväällä 2015. Se on merkittävä
rakennus, joka tulee mm.
näyttelykäyttöön.
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8. LUOKKA: ESITTÄVÄ TAIDE
Vierailu:
Vieraillaan taiteen perusopetuksen
laitoksessa Lappeenrannassa.
Lappeenrannan musiikkiopisto
www.lprmo.fi
toimisto@lprmo.fi
p. 0400 770 228
Taidekoulu Estradi
www.taidekouluestradi.fi
Lappeenrannan Tanssiopisto
www.lprto.fi
toimisto@lprto.fi
Lappeenrannan kuvataidekoulu
www.lprkuvataidekoulu.fi
toimisto@lprkuvataidekoulu.fi
Puhelin: 044 2990554

””Tutustutaan esittävän
taiteen muotoihin, joita ei
ole vielä kulttuuripolulla
kohdattu.

Taito Etelä-Karjala käsityökoulu
www.taitoetelasuomi.fi
Työpaja/vierailu: esittävä taide
Etsitään sisältöä ja toteuttajaa.
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8. LUOKKA: ESITTÄVÄ TAIDE
Työpaja/esitys: Sirkustaide
Tutustutaan sirkukseen ja sirkuslajeista
jongleeraukseen. Ohjaaja: Taidekoulu
Estradin sirkuslinjan opettaja Aaro Kontio
Yhteystiedot: sirkus@taidekouluestradi.fi
puh. 040 7001 379
facebook.com/taidekouluestradi

KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Sotahistorialliset kierrokset
Tutustutaan Lemillä sijaitseviin
Salpalinjan kohteisiin, Kärmeniemen
ja Juvolan tykkiasemiin.

9. LUOKKA: VAPAAVALINTAINEN TAIDEMUOTO
Oppilas on itsenäinen kulttuurikävijä.
9. luokkalainen pääsee tutustumaan
ilmaiseksi/pienellä maksulla
(Lappeenrannan) kulttuurilaitoksiin,
konsertteihin, museoihin.
Mm. ilmaiset museoperjantait,
kaupunginorkesterin konsertteihin
kaikki alle 16 v. ilmaiseksi

KULTTUURIPERINTÖOPETUS
Paikallistietoisuus
Koululaisten paikallistietoisuutta
syvennetään kyläkierroksilla.
Tutustutaan kylään tai kyliin.
Yhteistyökumppanina 4H
4H-toiminnanjohtaja Merja Kuukka
p. 050 520 6166, Sp. lemi@4h.fi
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Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on
saada jokaiseen Suomen kuntaan
kulttuurikasvatusohjelma.
Etelä-Karjalassa toimintaa koordinoi Etelä-Karjalan
lastenkulttuurikeskus Metku.
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Etelä-Karjalan
lastenkulttuurikeskus

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

Snellmaninkatu 2, 53100 Lappeenranta
lastenmetku@lappeenranta.fi
040 187 4331

Opetus- ja
kulttuuriministeriö
www.lastenmetku.fi

www.lastenkulttuuri.fi

www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi
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Kulttuuripolulla kohdataan!

