Kulttuuripolku
Lemi

Opetus- ja
kulttuuriministeriö

Kulttuuripolku on osa
opetussuunnitelmaa
• Kulttuuripolut monipuolistavat opetusta
• Kulttuuripolku tutustuttaa oppilaat kotikaupungin
kulttuurilaitoksiin, oman alueen kulttuuriperintöön, luovan alan
ammatteihin ja taiteen perusopetukseen.
• Oppilaille järjestetään kouluaikana vierailuja erilaisiin
kulttuurikohteisiin, konsertteihin sekä järjestetään työpajoja taiteen
parissa
• Joka vuosiluokalle on omat kulttuuripolun ”pysäkit”

14.8.2020

2

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
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
Työpaja: Yhteinen tarina Lemin Kirjava on verkkolehti, jossa on myös ”lapsilta”
sivu. Koululaiset voisivat toteuttaa yhteisen kertomuksen verkkolehteen tai
omaksi ilokseen.
14.8.2020

4

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
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
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.
Kaakkois-Suomen valokuvakeskus: www.valokuvakeskus.fi
Galleria Pihaton valokuvanäyttelyt kaakkois-suomen@valokuvakeskus.fi
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
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 maijaliisa.blauberg@taitoetelakarjala.fi Kierrätysmateriaalit: esimerkiksi koruja,
kolmiulotteinen taideteos jne.
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 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 b)
Teatterikäynti Lappeenrannan kaupunginteatterissa
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
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.
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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. 70- luvun 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
Taito Etelä-Karjala käsityökoulu www.taitoetelasuomi.fi
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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.
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9. LUOKKA: Vapaavalintaiden taide
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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