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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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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 suunnitelma (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. 

Miksi kulttuuripolku tehdään?
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Miten kulttuuripolku toteutetaan?
Kulttuuripolku on ideaalitason suunnitelma. Sitä 
muokataan ja täydennetään tarvittaessa. 

Kulttuuripolkuun on merkitty vaihtoehtoja, joita 
toteutetaan kunnan/koulun resurssien mukaan. 

Järjestelyt ja sopimukset noudattavat kunnan 
opetustoimen käytäntöjä. 
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Varauskäytäntö

Parikkalan esi- ja perusopetuksen oppilaille tarjotaan 
monipuolisia kulttuurikokemuksia kouluvuosien aikana sekä 
erillisinä järjestettyinä tilaisuuksina että oppiaineisiin 
integroituina. 

Toteuttaminen on helppoa. Kulttuuripolkuun on koottu laaja 
valikoima mahdollisuuksia, joita opettaja voi tilata oppitunneille. 
Sitä ei tarvitse noudattaa kohta kohdalta. Esiintyjävierailut ja 
työpajat suunnitellaan yhdessä koulujen ja kulttuuritoimen sekä 
mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa.

Kunnan koulujen oppilasmäärät mahdollistavat sen että tarjonta 
pystytään kohdentamaan samanaikaisesti useammalle luokka-
asteelle esityksen / työpajan sisältö huomioon ottaen. Työpajojen 
lajit ja sisältö vaihtelevat vuosittain tarjonnan mukaan.
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Varauskäytäntö

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: LÄHIYMPÄRISTÖ

Vierailu: kirjastot
Kirjastovierailuista vastaavat varhaiskasvatus 
ja kirjastotoimi.

www.parikkala.fi/fi/Palvelut/Kirjasto

Parikkalan pääkirjasto
Harjukuja 1 59100 PARIKKALA
Saaren kirjasto
Koulutie 6 59510 SAARI
Puh. 040 518 6915

Työpaja: Lempirakennus
Lempirakennus voi olla koti tai kauppa. 
Piirretään se, kerrotaan tarinaa ja ehkä 
käydään katsomassa. Työpajassa voidaan 
kokeilla yhteistä karttaa.

Vierailu/työpaja: Parikkalan asema
Parikkalan aseman päärakennus on 
kunnostettu. Lapset saavat etsiä esimerkiksi 
talon yksityiskohtia.
Parikkalan asema
Parikkalantie 10
59100 Parikkala
www.parikkala.fi/fi/Palvelut/Parikkalan-
asema

Vierailu/työpaja: Helenansaari
Tutustutaan ensin vanhaan rakennukseen. 
Sitten etsitään uusia rakennuksia. Lopuksi 
vertaillaan, miltä ne näyttävät. 
Helenansaaren varaukset puh. 0400 851 
951.
www.parikkala.fi/fi/Palvelut/Helenansaari

Tutustutaan kodin ja koulun 
lähiympäristöön, rakennuksiin ja 
tärkeisiin luontokohteisiin.

http://www.parikkala.fi/fi/Palvelut/Kirjasto
http://www.parikkala.fi/fi/Palvelut/Parikkalan-asema
http://www.parikkala.fi/fi/Palvelut/Helenansaari


1.–3. LUOKKA: SANATAIDE, TANSSI, 
KUVATAIDE JA KÄDENTAIDOT

SANATAIDE

Kirjastokäynnit ja kirjavinkkaus
Kirjastokäynnit kuuluvat opetukseen. 
Kirjavinkkejä saadaan kirjastossa ja 
koulutunneilla. Niitä voivat antaa myös 
vierailevat vinkkaajat.

Mikkiksen Tarinapolku
Mikkolanniemessä on Mikkiksen
tarinapolku, jonka varrella kyltit 
kertovat tarinoita kylän menneiltä 
ajoilta. Tarinapolulla yhdistyvät 
mukavasti tarinat, historia, 
kyläympäristö ja luonto.

TANSSI

Tanssiin tutustutaan työpajoissa ja 
esityksissä. Toteutuksesta vastaavat 
vierailevat ohjaajat ja kulttuuritoimi 
yhdessä koulun kanssa.
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Sisällöt lukeutuvat osittain kouluopetukseen.
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1. – 3. LUOKKA

KUVATAIDE

Kunnan taidetarjonta ja vierailevat 
ohjaajat johdattelevat kuvataiteeseen. 
Järjestelyihin osallistuu myös 
kulttuuritoimi.

Työpaja: Parikkalan patsaspuisto
Tutustutaan patsaspuistoon kuvien 
avulla tai vierailulla. Työpajaan voi 
sisällyttää oman patsaan tekemisen.
Parikkalan Patsaspuisto
Kuutostie 611, Koitsanlahti
Lisätiedot: www.patsaspuisto.net
sp. parikkalanpatsaspuisto@gmail.com
Puisto-opas, Puh. 044 568 1121

Vierailu/työpaja: näyttely
Käydään katsomassa taidenäyttely 
kirjastossa. Rakennetaan oma 
taidenäyttely. Toteutuksesta vastaavat 
koulu ja kirjastotoimi.

Vierailu/työpaja
Tutustutaan taiteilijan työhön tai 
kutsutaan taiteilija vierailulle.
Esim. Ateljee-Koti/Seppo Saukkonen
Tiedustelut: Puh. 0400 201 471
www.ateljeekotisepposaukkonen.fi

http://www.patsaspuisto.net/
mailto:parikkalanpatsaspuisto@gmail.com
http://www.ateljeekotisepposaukkonen.fi/


1.-3. LUOKKA

KÄDENTAIDOT
Kädentaitojen esittelyyn ja työpajojen 
järjestäjiksi etsitään 
yhteistyökumppaneita.

Vierailu/työpaja:
Parikkalan Taitokeskus/Käsityökeskus
Yhteystiedot: Vastaava neuvoja Jaana 
Leskinen, puh. 040 6849 558
www.taitoetelakarjala.fi/index.php?k=
8588

Työpaja: Miten vanhasta syntyy uusi?
Perehdytään siihen, miten ovat 
syntyneet Pikkupiian puku, 
kansanpuku ja Anna-Katriinan 
solkiriipus.

Yhteistyökumppaneita:
Parikkalan taiteenystävät ry
Yhdistys elvyttää yleistä taide-elämää, 
tekee tunnetuksi taiteen eri aloja, 
järjestää koulutusta taiteenharjoittajille 
ja näyttelyitä. Se järjestää 
teatteriesityksiä, elokuvatoimintaa, 
taidepäiviä, yms. 
Lajit: Taide ja käsityö
Yhteyshenkilö: Hanna Aalto
hanna.aalto@ornio.fi
taiteenystavat.blogspot.fi
Parikkalan Kalevalaiset Naiset ry
Yhdistyksen tarkoituksena on 
suomalaiskansallisen hengen 
vahvistaminen.
Lajit: Kirjallisuus, kotiseutu ja perinne
Pj. Raili Pulkkinen
raili.pulkkinen40@gmail.com
050-339 32 33
parikkalankalevalaisetnaiset.net
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4.–6. LUOKKA: MUSIIKKI, KULTTUURIPERINTÖ, 
KOTISEUTU JA TEATTERI

MUSIIKKI

Soitinesittely
Soitinesittely järjestetään yhteistyössä 
Imatran musiikkiopiston kanssa. 
Mukana ovat 3.–6.-luokkalaiset.
Yhteyshenkilö: Irma Pylsy
www.lastenmetku.fi/index.php/tuotta
jat/musiikki

Konsertit:
Konsertteihin voivat osallistua myös 
muut luokat.
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Esitys: Musiikkiopiston oppilaat
Kouluun järjestetään pienimuotoinen 
konsertti, jossa esiintyvät 
musiikkiopiston oppilaat, esimerkiksi 
bändikerho.
Lisätietoja Imatran Musiikkiopiston 
toimistosta, puh. 020 6176643
www.imatra.fi/musiikkiopisto

Konserttikeskus ry
Konserttikeskukselta voi tilata koulu-
ja päiväkotikonsertteja.
Lisätiedot:
www.konserttikeskus.fi

http://www.lastenmetku.fi/index.php/tuottajat/musiikki
http://www.imatra.fi/musiikkiopisto
http://www.konserttikeskus.fi/


4.–6. LUOKKA
TEATTERI

Kerho: teatteri
Teatterikerho kuuluu koulun 
kerhotoimintaan, johon voivat osallistua 
kaikkien luokkien oppilaat.

Työpaja: Esitys
Työpaja toteutetaan opetukseen 
integroituna. Valmistellaan ja esitetään 
näytelmä tai muu esitys.

Vierailu: vierailevat esiintyjät
Kutsutaan vieraileva esiintyjä/ohjaaja 
kertomaan teatterin tekemisestä.
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Parikkalan teatteriyhdistys ry. ja 
Parikanpäreet ry.
Tiedustelut puh. 050 430 0949 tai 041 
4374151.
www.parikanpareet.fi

Mikkis-teatteri
Mikkolanniemen kyläyhdistys ry:n 
tekee harrastajateatteria. Esitykset 
ovat kesäaikana.
Lisätietoja 
http://kylat.ekarjala.fi/mikkolanniemi
puh. 050-3215 745

Teatteri Parikanpäreet
Kaakon kansalaisopiston 
näytelmäryhmä.
Lisätietoja:
http://www.parikanpareet.fi/
Kaakon kansalaisopisto
puh. 040 5137693

LEIRIKOULU (5. LK)
Leirikoulun aikana voidaan tutustua 
useampaan taide- ja kulttuurimuotoon.

http://www.parikanpareet.fi/
http://kylat.ekarjala.fi/mikkolanniemi
http://www.parikanpareet.fi/


4.–6. LUOKKA

Hevosvetoisten ajoneuvojen
ja työkoneiden museo
Museon omistaa Saaren 
Hevosystäväinseura ry. Se sijaitsee 
Saaren Ravipirtillä Akonpohjassa.
Museo on avoinna tilauksesta.
www.visitparikkala.fi/nahtavyydet/hev
osvetoisten-ajoneuvojen-ja-
tyokoneiden-museo
Tiedustelut:
050 468 9758, 050 313 7286, 050 308 
5620, 045 353 7531 
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KULTTUURIPERINTÖ JA 
KOTISEUTU

Kulttuuriperintö- ja 
kotiseutuopetuksesta vastaavat koulu, 
nuoriso- ja kulttuuritoimet.

Museot

Honkakylän kauppamuseo
Etelä-Karjalan ainoasta 
kauppamuseosta löytyy entisajan 
kaupankäynnin tunnelma.
Sorokulmantie 759
59520 Saari
Lisätietoja:
040 744 6831, 050 304 5645 
www.etelakarjalanmuseot.fi/honkakyl
an-kauppamuseo

http://www.visitparikkala.fi/nahtavyydet/hevosvetoisten-ajoneuvojen-ja-tyokoneiden-museo
http://www.etelakarjalanmuseot.fi/honkakylan-kauppamuseo


4.–6. LUOKKA

Lisää museoita

Parikkalan kotiseutumuseo, Hauta-Ollin mökki
Kirkkokatu 6
59100 Parikkala
Museo sijaitsee käsityökeskuksen pihapiirissä. 
Vierailut ovat mahdollisia keväästä syksyyn. 
Ryhmävaraukset puh. 040 6849 558.

Parikkalan Meijerimuseo
Kirkkokatu 6
59100 Parikkala
Museo sijaitsee Käsityökeskuksen pihapiirissä 
kotiseutumuseon vieressä. Näyttelytiloissa esitellään 
meijeritoimintaa 1900-luvun alussa. Vierailut ovat 
mahdollisia keväästä syksyyn.
Ryhmävaraukset puh. 040 6849 558.
www.etelakarjalanmuseot.fi/parikkalan-
meijerimuseo-ja-kotiseutumuseo

.
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http://www.etelakarjalanmuseot.fi/parikkalan-meijerimuseo-ja-kotiseutumuseo


4.–6. LUOKKA

Rajajääkäripataljoonan muistomerkki 
Parikkalan kirjaston vieressä
Pietari Hannikaisen muistomerkki 
Parikkalan keskustassa
Kärsimysten kivet Koitsanlahden hovin 
pihassa
Kanavankaivajien muistopatsas 
Saaren taajamassa
Rajakomppanian muistomerkki, Saari
Talvisodan sankarivainajien 
muistomerkki Saaren kirkon pihalla
Sankarivainajien muistomerkki
Rauhan taipaleella
Sankarivainajien muistomerkki 
Rauhan teille vuodelta 1949 sijaitsee 
Uukuniemen kirkkotarhassa.
Ristlahden taistelun muistomerkki
Uukuniemen kirkkomäellä
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Muistomerkit

Parikkalassa on runsaasti 
muistomerkkejä, jotka kertovat Suomen 
historiasta.

Tyrjän taistelun muistomerkki 
Parikkalan kirkon vieressä
Laatokan puolustajien muistomerkki 
Sikoharjulla, Parikkalan kunnanviraston 
tuntumassa
Mannerheim- ristin ritarien 
muistomerkki Parikkalan kunnantalon 
edessä
Sankarivainajien muistomerkki 
Parikkalan kirkkotarhassa
Karjalaan jääneiden muistomerkki
Vapaussodan muistomerkki
Parikkalan kirkkotarhassa 



4.—6. LUOKKA
Kirkot

Tutustutaan yhteen kirkkoon ja tehdään 
pieni tehtävä tai esitys sen historiasta.
Parikkalan puinen kaksoisristikirkko
Kirkkokatu 1, 59100 Parikkala
Saaren kirkko
Osoite: Kirkontie 599, 59520 Saari kk
Uukuniemen puinen ristikirkko
Osoite: Uukuniementie 1012, 59730 
Uukuniemi

Yhteistyökumppani: Parikkalan 
seurakunta
Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto
puh. 040 1285 350
parikkala.srk@evl.fi
www.parikkalansrk.fi
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Tsasouna
Tutustutaan ortodoksiseen 
rakennusperinteeseen.
Uimalantie 1, 59100 Parikkala
Tiedustelut: puh. 05 451 5511 
(arkisin kello 10–13)
www.ort.fi/hakemisto/parikkalan-
tsasouna

Vanhat rakennukset
Helenansaari
Käsityökeskus
Parikkalan asema

KOTISEUTURETKI, 6. lk
Kotiseuturetken aikana tutustutaan 
laajemmin kuntaan, ympäristöön, 
historiaan ja kulttuuriperintöön.

mailto:parikkala.srk@evl.fi
http://www.parikkalansrk.fi/
http://www.ort.fi/hakemisto/parikkalan-tsasouna


MEDIAKASVATUS
Mediakasvatus on valinnainen kurssi, 
joka on integroitu opetukseen.

Linnanjuhlat 7.–9 lk
Linnanjuhlien järjestämiseen 
osallistuvat nuoriso- ja kulttuuritoimet 
ja seurakunta.

Piäkaupunki 9 lk
Tapahtuman järjestävät koulu sekä 
kulttuuri- ja nuorisotoimet vuorovuosin 
esim. Wilskan säätiön kustantamana.

7.–9. LUOKKA: ELOKUVA, 
MEDIAKASVATUS JA TAIDEAMMATIT

ELOKUVA

Elokuvaan voidaan tutustua koulun 
kursseilla ja työpajoissa. Parikkalassa 
on elokuvateatteri KinoPattery, joka 
tekee yhteistyötä koulujen kanssa. 
Myös kulttuuritoimi osallistuu 
elokuvatoiminnan järjestämiseen.

Esitys: Elokuvia esitetään vuosittain
Elokuvateatteri KinoPattery. 
www.kinopattery.fi
Yhteyshenkilöt:
Riitta Rissanen
Puh. 041 437 4151
Harri Rissanen
Puh. 050 430 0949
Eetu Hirvonen
Puh. 044 267 7288 20

http://www.kinopattery.fi/


Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on 
saada jokaiseen Suomen kuntaan 

kulttuurikasvatuohjelma.

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

Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten
kulttuuriverkosto KAAKKU
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Kulttuuripolulla kohdataan!


