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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 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 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

Toteuttaminen on helppoa. Kulttuuripolkuun on koottu laaja 
valikoima mahdollisuuksia, joita opettaja voi tilata 
oppitunneille. Selkeistä ja konkreettisista osista valitaan 
vuosittain aikatauluihin sopivat.

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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(Työpajojen ja vierailujen toteuttajat on tarkoitettu esimerkeiksi.)
Tutustutaan Taipalsaaren luontoon. Aiheet löytyvät läheltä: vesi, kivi, norppa, 
Saimaa, Pien-Saimaa ja saaristo. Lähikuvia ja tutkimuksia vedestä, maasta ja 
kivistä. Luontoon tutustumista esim. kirjojen avulla.

kontakteja: 
Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistys / Saimaan ls-keskus /  www.sll.fi
Kaarina Tiainen, saimaannorppakoordinaattori, p. 050 530 3270,  
kaarina.tiainen@sll.fi
Kirsi Rehunen: kirsi.rehunen@taipalsaari.fi menetelmä ”ilmiö-oppiminen”
Mikko Nikkisen www.storymakers.fi mikko@storymakers.fi, Saimaa – kirjaan 
tutustuminen
Sari Kanala / Juha ”Norppa” Taskinen SAIPPA – saimaannorppa – kirjaan 
tutustuminen. norppa.taskinen@spynet.fi
Saimian AMK opiskelija-projektit: etunimi.sukunimi@saimia.fi

Esikoulut:
YMPÄRISTÖ, KIRJALLISUUS
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1. luokka:
KIRJALLISUUS, KIRJASTOT

a) 
kirjavinkkaus, saduttaminen, satutunnit
kontakteja: 
Taipalsaaren kirjaston henkilökunta
paivi.puheloinen@taipalsaari.fi
Lappeenrannan maakuntakirjasto: 
paivi.oikkonen@lappeenranta.fi
Sanataideyhdistys Paltta / sanataidepajat:
kirjoittajayhdistys.paltta@gmail.com
Sanataiteilijoita mm.:
Katja.koukkunen@gmail.com

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

b) 
tutustuminen Kurenniemen satuihin ja 
vierailu Kurenniemen kotitaloon:
marja@kurenniemi.fi
elokuva Onneli ja Anneli ja siihen liittyviä 
tehtäviä:
www.koulukino.fi
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2. luokka:
TANSSI
a) tanssinopetuksen/tanssin 
ammattilaisten vierailut koululla 
Kontakteja: 
Lappeenrannan tanssiopisto, 
toimisto@lprto.fi
Tanssikoulu TwoStep (latinalaisia yms.):
Katja Puranen: twostep@twostep.fi
Saimaan nuorisoseurojen 
kansantanssikerhot
minna.pasi@nuorisoseurat.fi
Capoeira – tanssiyhdistys 
www.boavontade.fi / 
karoliina.sipari@boavontade.fi
yksittäiset tanssitaiteilijat:
Susanna Kivinen (kansantanssi):
susku_kivinen@hotmail.com
Hiski Hämäläinen (breakdance):
hiski@hiskishow.com, tel. 050 355 1145

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

b) Tanssiesitykset kouluilla
(esim. Metkat–viikoilla)

c) ”Etäopetuksena” esimerkiksi 
videoiden avulla
Tutustutaan modernimpaan tanssiin.
Hiski Hämäläisen TV-ohjelma 
Breakdancen historiasta.
www.hiskishow.com
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3. luokka:
MUSIIKKI

a) orkesteri – ja/tai muusikkovierailut
kontakteja: 
Kaupunginorkesteri: 
pirkko.jokimies@lappeenranta.fi
Rakuunan soittokunta: 
rakuunasoittokunta@mil.fi
Montolan puhallinorkesteri:
montolan.puhallinorkesteri@gmail.com
pj. Anu.Koskinen@lprmo.fi
Musiikkikoulu Musika, www.musika.fi
Sirpa Kainulainen 
musiikkikoulumusika@gmail.fi
b) muusikkoja:
Seppö Äikäs (haitaristi):
seppo.aikas@elisanet.fi
Sari Kaasinen (kantele, kansanmusiikki): 
sari.kaasinen@sarikaasinen.fi
Emmi Kaijansinkko, (tsaarelainen laulu):
emmi.kaijansinkko@gmail.com

”Avataan musiikin ovia instrumenttien, 
soittamisen ja laulujen avulla.”

c) Metkuillaan–konsertti
Kuorotoimintaan osallistuminen 
ja konsertin katsominen (3.–5. 
luokat)
minna.pirila-
martti@lappeenranta.fi
sari.kaasinen@sarikaasinen.com

d) Lappeenrannan 
musiikkiopiston työpajat
www.lprmo.fi
Hannele.piippo-fair@lprmo.fi

e) Konsertit kouluilla 
(esimerkiksi Metkat–viikoilla)
mm. www.konserttikeskus.fi
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4. luokka: 
KUVATAIDE

a) Taipalsaaren kirjaston vaihtuvat kuvataidenäyttelyt

b) kuvataidetyöpajat:
Lappeenrannan kuvataidekoulu www.lprkuvataidekoulu.fi
Hanne Kärki rehtori@lprkuvataidekoulu.fi, p. 044 223 2909

Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran jäsenissä on paljon eri alueisiin erikoistuneita 
taiteilijoita, jotka pitävät työpajoja tai kertovat taiteilijan ammatista.
www.e-ktaide.net: 
Pj. Soli Perttu: soli.perttu@elisanet.fi
Tuulia Iso-Tryyykäri: tuulia.isotryykari@gmail.com
Kaakon taiteen Anna Vilkuna anna@kaakontaide.fi
Emmi Sinkkonen: emmi.sinkkonen@pp1.inet.fi
Anni Pellikka: pellikkaanni@gmail.com
Karoliina Kupias (tsaarelainen): karoliina.kupias@pp.inet.fi
Katja Paakki: katjapaakki@hotmail.com

””Tutustutaan kuvatarjontaan, 
erityisesti omassa kunnassa. 
Työpajoissa tehdään omaa taidetta.
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4. luokka:
KUVATAIDE

Lisää taiteilijoita
Arja Martikainen, keraamikko: 
arjamartikainen@hotmail.com
Tiinalotta Särmölä, sarjakuva, batiikki, 
seinämaalaus 
tiinalotta.sarmola@gmail.com
Jaana Ihme: ihmejaana@gmail.com
Tarja Heilimo: Voimaeläin –grafiikan 
työpaja (tsaarelainen): 
tarja.heilimo@pp.inet.fi)
Sari Kouki, savityöt (Savitaipale): 
viiru312@outlook.com

c) kuvataidekoulun oppilaiden näyttelyt
Linnoituksen kuvataidekoulussa tai 
kutsuttuna Taipalsaaren tiloissa
kuvataidekoulun Taipalsaaren kerhoon 
tutustuminen 
rehtori@lprkuvataidekoulu.fi
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5. luokka: 
KULTTUURIPERINTÖ, 
HISTORIA

a) Pyöräretket merkittäviin kohteisiin ja 
pajatoiminta
Röytty: www.etelakarjalanmuseot.fi/roytyn-
kotiseututalo
Höyrylaivojen muistomerkki Huhmarkallion 
rannassa: anu.tuomaala@taipalsaari.fi
Linnavuori, Punkkerit, Pakkalan petäjä
Kalliomaalaukset Turansaaressa (veneretki)
oppaaksi mm. taipalsaarelainen Raili Leino
www.lappeenrannanmatkailuoppaat.fi
Puh. 0400 251 740, raili.leino@pp1.inet.fi

b) Taito Etelä-Karjala:

Käsityötaidot- pajoja, www.taitoetelakarjala.fi
maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.fi

b) Itsenäisyyspäiväjuhla
Vietetään koulun itsenäisyyspäivän 
juhla. Kutsutaan kunnanjohtoa ja 
sotaveteraaneja paikalle. 
Tapakulttuurin kasvatusta.

c) Taipalsaaren Maaseutunaiset ry: 
Raili Leino, raili.leino@pp1.inet.fi
Etelä-Karjalan Martat: 
www.martat.fi/piirit/etela-karjala
etela-karjala@martat.fi

””Koululaiset pääsevät 
näkemään ja kokemaan 
Taipalsaaren kulttuuriperintöä 
ja paikallishistoriaa.
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6. luokka:
DRAAMA, MEDIATAIDE

a) Draamapaja: oppilaat tekevät omia 

käsikirjoituksia/esityksiä

www.saimaannuorisoseurat.net

Sami Sivonen/ Saimaan Kalevan Nuoret

p. 050 330 0777, contact@samisivonen.fi

Maria Fomin: maria.fomin@gmail.com

Ani Hassinen: ani.hassinen@gmail.com

Taidekoulu Estradin opettajat ja oppilaat

teatteri@taidekouluestradi.fi

sirkus@taidekouluestradi.fi

b) teatterikäynti Lappeenrannan kaupunginteatterissa

sanna.kemppainen@lappeenranta.fi

Vinkki! Uimahallikäynnin yhteydessä kuljetuskustannukset 

minimiin

””Katsotaan, mitä draama ja teatterin 
maailma sisältävät. Sähköinen viestintä 
ja digitaalitekniikka ovat ehkä oppilaille 
tuttuja, nyt opetellaan välineiden 
käyttämistä taiteen tekemisessä.
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6. luokka: 
DRAAMA, MEDIATAIDE

c) Saimaan mediakeskuksen tarjonta
Animaatiot, valokuvaus
Riikka Tidenberg
kouluttaja, varhaiskasvatus
040-124 4933
riikka.tidenberg@lappeenranta.fi

d) video-ja valokuvaus
oma valokuva-installaatio/tarina 
lähiympäristöstä:
Hiski Hämäläinen (breakdance):
hiski@hiskishow.com, tel. 050 355 1145

Kaakkois-Suomen valokuvakeskus:
www.valokuvakeskus.fi
Galleria Pihaton valokuvanäyttelyt
kaakkois-suomen@valokuvakeskus.fi
Kysy valokuvataiteilijoita työpajoihin.

e) elokuvat
elokuvat ja niihin liittyvät pedatehtävät
www.koulukino.fi
Metkat-viikolla Lappeenrannan 
Willikino – elokuvafestareiden
maksuttomat elokuvat koululaisille 
elokuvateatteri Nuijamies
posti@nuijamies.com
Dokkino-dokumentteja koululaisille

f) oma kuva- valokuvaprojektit

kirsi.rehunen@taipalsaari.fi

g) Metkat-lastenkulttuuriviikkojen
teatteriesitykset kouluilla
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7. luokka: ”VALITSE ITSE” -teemapäivä

a) Taitelijavierailut:
Metku pitää ns. taiteilija – ja työpajapankkia:
www.lastenmetku.fi
Taiteen edistämiskeskuksen eri alan läänintaiteilijat:
www.taike.fi/fi/web/kaakkois-suomi/taidetoimikunta
Taipalsaarelaiset tai lappeenrantalaiset taiteilijat mm.:
kuvataiteilijat: Tarja Heilimo, Karoliina Kupias, Mikko Nikkinen ja 
Petri Rapo
muusikot: kaup.orkesterin muusikot 
kirjailijat: Outi Pakkanen, Petter Sairanen, Anna-Mari Marttinen
teatteri-ammattilaiset: Helena Anttonen, Maria Fomin, Sanna 
Kemppainen ja muut kaup. teatterin näyttelijät
tanssijat: Netta Salonsaari, tanssiopiston opettajat
arkkitehdit: Riitta ja Kari Ojala

Rakennetaan koululle useiden taiteen- ja kulttuurialojen 
pisteitä, työpajoja. Oppilaat saavat valita kiinnostavimmat.

8. luokka: KULTTUURIAMMATIT

””Taiteesta ja 
kulttuurista voi 
löytää myös 
ammatin.
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9. luokka: KULTTUURIKÄYNNIT

9. luokkalainen pääsee tutustumaan ilmaiseksi/pienellä maksulla 
(Lappeenrannan) kulttuurilaitoksiin, konsertteihin, museoihin. 
Mm. ilmaiset museoperjantait, kaupunginorkesterin konsertteihin kaikki alle 16 v. 
ilmaiseksi.

8. luokka: KULTTUURIAMMATIT

b) Taidetakoja/taontapajassa vierailu
Nieminen Antti, takoja/seppä Taipalsaaren Rehulan kylässä
www.vaskitsa.com /antti.nieminen@vaskitsa.com

c) Vierailut kulttuurilaitoksissa Lappeenrannassa
Lappeenrannan museot: mona.taipale@lappeenranta.fi
Kaupunginorkesteri: pirkko.jokimies@lappeenranta.fi
Kaupunginteatteri: minna.markkanen@lappeenranta.fi ,
sanna.kemppainen@lappeenranta.fi
Etelä-Karjalan kirjastot
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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

Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten
kulttuuriverkosto KAAKKU
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Kulttuuripolulla kohdataan!


