YLEINEN TAVOITE
Kulttuuri- ja taidekasvatussuunnitelma Kulttuuripolku on opettajille tarkoitettu työkalu,
osana opetussuunnitelmaa. Kulttuuripolku tukee koulun kulttuurikasvatusta.
Kulttuuripolulla 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 voisi tarjota.
Tarkoitus on, että koululaiset tutustuvat lukuvuoden aikana yhteen polkuun kerrallaan, niin, että peruskoulun päätyttyä oppilas on tutustunut monipuolisesti eri taiteenlajeihin.
Oppimista tapahtuu myös koulun ulkopuolella. Kulttuuripolku tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kokemukselliseen ja
elämykselliseen oppimiseen.
Miten kulttuuripolku toteutetaan?
Kulttuuripolku on ideaalitason suunnitelma. Sitä muokataan ja täydennetään
tarvittaessa.
Kulttuuripolkuun on merkitty vaihtoehtoja, joita toteutetaan koulun/kunnan resurssien mukaan
Kulttuuripolku toteutetaan yhdessä koulujen, kunnan kulttuuritoimen ja kulttuurijärjestöjen ja taiteen ammattilaisten kanssa.
Järjestelyt ja sopimukset noudattavat kunnan opetustoimen käytäntöjä.
Savitaipaleen peruskoulun kulttuuripolku sisältää sekä eri taiteen alat että kotiseutupolun.
Esikoululaiset aloittavat polun ennen peruskoulua draamapolulla (elokuvat,
teatteri, sadut).
Peruskoulun polku sisältää seuraavat taidemuodot/aihalueet: tanssi ja sirkus,
musiikki, kuvataide, sanataide, kotiseutu, kädentaidot, ympäristö, taideammatit,
kulttuuritapahtumaan osallistuminen/tapahtuman järjestäminen.

Kohderyhmä teema/tapahtuma
esikoulu
DRAAMA
Lasten elokuvat 6-8 kertaa/vuosi, Kivikoulun sali
Teatteriesitys/konsertti/työpajoja
1. luokka
TANSSI JA SIRKUS
Työpaja: tanssipaja
Satujen ja tarinoiden avulla sukelletaan tanssin maailmaan.
Tanssin ensiaskeleet -työpaja
Työpaja: Sirkus
Taidekoulu Estradi Lappeenrannasta

Kuka ja miten

Muuta

Kuka ja miten
Tanssiteatteri Raatikko. raatikko@raatikko.fi
TwoStep Tanssistudio, Katja Puranen, LPR p.044 5210039,
twostep@twostep.fi
Lappeenrannan Tanssiopisto, seija.tikkanen@lprto.fi
kaija.kontunen-forsblom@lprto.fi
www.taidekouluestradi.fi
sirkus@taidekouluestradi.fi
petra.maki-neuvonen@taidekouluestradi.fi

Muuta

KOTISEUTUPOLKU 1-2 –luokat : Europaeus –näytelmä:
Ismo Tuhkalainen
Kouluille lainattava/kirjastossa tarinoiva Taneli-nukke valmistunut kevät 2020 (Emma Jussila-Scherman)
Tanelin tarinat tiedustelu kirjastosta

ismo.tuhkalainen@gmail.com p. 044 270 3238

2. luokka
MUSIIKKI
Vierailu/työpaja:
Kutsutaan Savitaipaleen Musiikkikoulut/soittokunta esittelemään soittimia ja soittamista.
Savitaipaleen Pelimannit/pelimannisoittimet

Kuka ja miten
Sisko Taalikainen, sisko.taalikainen@pp.inet.fi p. 040 729
0671

1-3 –luokat Metkuillaan konsertti Lappeenrannassa, kuorokerho
esikoulu ja 1-9 –luokat: Konsertti joka kouluun

3. luokka
KUVATAIDE
Vierailu: Kuvataidekoulu
Tutustutaan Savitaipaleen kuvataidekouluun/ pieni kuvispaja, esim. painotyö, tilat Peltoinlahdentie 11, ent.
Tuliniekan tila

Tanelinukke

helena.hjerppe@savitaipale.fi
Muuta

Heikki Hytti, p. 0400 757 224
Aatu Markku, viulu; Markku Hongisto, harmonikka: p.
050 410 3003
Kirsi Sinkko p. 040 652 7865
Kulttuuritoimella on sopimus Konserttikeskuksen kanssa
vuosittain järjestettävästä konsertissa kaikille peruskoululaisille. helena.hjerppe@savitaipale.fi
Kuka ja miten
Rehtori Soli Perttu, savitaipaleenkuvataidekoulu@gmail.com , Sari Kouki viiru312@outlook.com

Muuta

Työpaja: Sarjakuva
Käydään lyhyesti läpi sarjakuvan perusteita ja piirretään
strippejä ja oman tarinan alku.

Esim. kuvataiteilija Soli Pertun sarjispaja.
soli.perttu@elisanet.fi

Vierailu: kuvataidenäyttely
Käydään katsomassa näyttely taidemuseolla tai kirjastolla

Lpr Taidemuseo: puh. 05 616 2256
http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-jaliikunta/Museot/Lappeenrannan-taidemuseo

Työpaja: Oma näyttely
Tehdään omaa taidetta, josta valmistellaan näyttely kirjaston tiloihin. Järjestetään avajaiset: suunnitellaan kutsut,
julisteet, tarjoilu yms.)
- kädentaidot, kuvistyöt kirjaston vitriiniin ja lukusaliin
näytteille pari kertaa vuodessa (eri luokat)
KOTISEUTUPOLKU 3-4 –luokat:
Kärnäkoski-päivä:
Tutustutaan Kärnäkosken ympäristöön; linnoitukseen,
lotjasatamaan ja laavuun. Päivään sisältyy luontokierros.
Sen sijalla tai sen rinnalla voi olla myös draamakierros,
esimerkiksi linnoitukseen sovitettu historiakierros Kulttuuripalvelu Kaikusta.
Yhteistyökumppaneina/järjestäjinä Partakosken kyläyhdistys; Rauni Lallo siht. ja kulttuuritoimi.
4. luokka
SANATAIDE
Työpaja/esitys: kalevalainen runous
Tutustutaan Kalevalan kieleen, Kantelettareen ja tehdään
myös omia runojen kalevalamitalla – esim. twiittejä ja
tekstiviestejä!
Pirja Arponen, Kanteletar
tai Maria Fominin Kalevale-Kalevala –paja
Sanataideohjaaja Katja Koukkusen pajat
Kalevala-mitalla nykyaiheistakin kirjoittavia paikallisia,
mm: Eira Vainikka, Terttu Kultanen/ Suomen kansan uusi
runorumpu sekä 100 ja 200 runoa Savitaipaleelta -teokset
Työpaja: ”perinnetti”
Kerätään vanhoja savitaipalelaisia sanoja ja sanontoja ja
laitetaan niitä koulun nettisivulle ”pankkiin” perinnenettiin, ”Perinnetti”. Esim. Vierailu ukkokerhossa.
Vieraillaan ukkokerhossa ja tutustutaan johonkin aihepiiriin, josta kootaan paikallisia sanoja ja sanontoja.

Rauni Lallo p. 040 551 0131, ramala@gmail.com
Tuomo Mäkelä p. 0400 257 857
partakoskenkylat@gmail.com
www.creativekaiku.fi

Kuka ja miten
pirja78@gmail.com
maria.k.fomin@gmail.com 040 547 8046
katja.koukkunen@gmail.com
eirahelenav@gmail.com p. 040 508 1231
teelkoo@gmail.com p. 0400 660 659

Ukkokerhon vetäjä: Raimo Laari,
raimo.laari@gmail.com , p. 050 588 1946

Muuta
Katja Koukkunen
Kalevala-paja

5. luokka
KOTISEUTU
Viidennellä luokalla opiskellaan jo historiaa, joten on luontevaa tutustua myös oman kunnan historiaan.
Tutustuminen: Muistomerkit
Käydään katsomassa muistomerkkejä ja selvitellään, mitä
ne kertovat kotiseudun historiasta:
– Europaeus (patsas, aukio,museo)
– sankarivainajat, veteraanikivi, 1918
– Hautausmaa ja hautamuistomerkit ym.
Työpaja: ”Savitaipeli”
Suunnitellaan ja piirretään Savitaipaleen kirkonkylän viitteellinen kartta, merkitään siihen toimintapisteitä ja tehtäviä, jotka vievät eteenpäin tai pysäyttävät noppapelin tapaan.
6. luokka
KÄDENTAIDOT
Työpaja: Savitaipale-koru
Suunnitellaan Savitaipale –koru ja toteutetaan se mahdollisuuksien mukaan.
Työpaja: lauta- ja pirtanauhat
uusia käyttötapoja nauhoille?

Työpaja: Keramiikka

Kuka ja miten

Muuta

Pareittain esitellään muistomerkki toisille – kuva, mikä
muistomerkki, jotain taustatietoa itse patsaasta ja siihen
liittyvästä aiheesta.
Suunnitellaan uusi muistomerkki omasta aiheesta.
https://www.savitaipale.fi/palvelut/kulttuuri/muistomerkit

Kuka ja miten
Sari Kouki tai Milja-Talvikki tms.
- yhdistetään keramiikkatyöpajaan:
koru savesta tai massasta
Miika Kouki: huovutus
Savitaipaleen Käsityöasema, Kievarintie 1
p. 040 256 3605
Taito-keskus LPR, Martat
Sari Kouki viiru312@outlook.com

Työpaja: Savitaipaleen ruutuvaippa
Savitaipaleen Käsityöasema, p. 040 256 3605
Tutustutaan Savitaipaleen ruutuvaippaan ja sen tekemiseen. Sen pohjalta voidaan tehdä nimikkolapaset (kaulaliina, kännykkäpussi), mutta työ vaatii enemmän taitoja.
TAI Savitaipaleen kansallispuku – miten käyttäisit esim.
liivi/hamekangasta uudella tavalla; osana nykypukeutumista?
Työpaja: museomatkalaukku
Savitaipaleen Kotiseutuyhdistys
Erja Ruohio, ruohioerja@gmail.com, 0440 220725
Jos kertoisin Savitaipaleesta jollekin tuntemattomalle, mitä Eila Kajanus-Jurvanen,
laittaisin laukkuun? Kootaan ”museomatkalaukku” omasta eila.kajanus-jurvanen@pp.inet.fi , 0400 665 615
kunnasta: kerätään tai valmistetaan matkalaukkuun tai

Muuta

pahvilaatikkoon esineitä ja asioita Savitaipaleesta.
Pienoismalleja: Hakamäen näkötorni, kellotapuli,
Partakosken tykki
Perinneruokaohjeita: puolavelli, lepuska, hapanvelli.
Kartat: Kärnäkosken linnoituksen pohjakartta
Paperinukke: Europaeus säkkeineen ja pääkalloineen.
Kansanperinne: runot ja sananlaskut, tilkku Savitaipaleen
kuvatäkkimallia – pujottelutyö/neuletilkku yms….
7. luokka
YMPÄRISTÖ
Vierailu: Savitaipaleen kirkko
Katsotaan kirkkonäytelmästä (90v. 2014)tehty DVD koulussa.
Sen jälkeen vierailu; kirkkoon, lasimaalauksiin, vihkiryijyyn
ym. tutustuminen. Kokeillaan urkujen soittamista. Tutustumiseen voi sisältyä pieniä tehtäviä – pareittain esitellään
toisille tarkemmin joku kohde.

Kuka ja miten
Savitaipaleen kirkkopiiri
virasto.taipale@evl.fi
aino.juntunen@evl.fi (kanttori)
hanna.kilkkinen@evl.fi (aluepastori)

Muuta

Kuka ja miten

Muuta

Työpaja: Vanha ja uusi
Tutustutaan pienryhmissä johonkin lähiympäristön julkiseen rakennukseen. Mikä siinä on rumaa ja mikä kaunista?
Kohdetta esitellään kuvin ja sanoin. Mikäli aikaa ja tarmoa
riittää, työpaja jatkuu uuden rakennuksen suunnittelulla.
Kellotapuli/kunnantalo/tornitalo..
8. luokka
TAIDEAMMATIT
Oppilaat alkavat pohtia ammatinvalintaa.
Annetaan vaihtoehto taiteesta.
Vierailu: teatteri
Kaupunginteatterin näyttelijä/tuottaja tuottaja vierailee
koulussa ja kertoo teatterin kulisseista/Taidekoulu Estradin opettajat/taiteilijat vierailulla.
Välijoen Nuorisoseura
Vierailu: kuvataiteilija
Kutsutaan kuvataiteilija koululle tai käydään tutustumassa
esimerkiksi (keramiikkataiteilija) Risto Hämäläisen tai Sari
Koukin pajaan.
Lpr Taiteiljaseurasta/kuvataidekoululta eri alan taiteilijoita

sanna.kemppainen@lappeenranta.fi (Lpr kaupunginteatterin näyttelijä)
Heidi Parkkinen, teatteri@taidekouluestradi.fi ,
p. 050 404 2909
Ohjaaja Johanna Juslin p. 040 082 8607
Sari Kouki p. 050 593 0435
Risto Hämäläinen p. 050 574 9496
toimisto@lprkuvataidekoulu.fi

Vierailu: muusikko
Kutsutaan muusikko kertomaan ammatistaan tai ”ammattimaisesta” harrastuksesta. Vierailija voi olla myös musiikinopettaja. Lappeenrannan Kaupunginorkesterin soittaja/Taidekoulu Estradi/”vapaat muusikot”
Erkka Koskinen, Susu S (Susanna Suutari), Tiina Korsakoff
(os.Laari), Katja&Antti
9. luokka
ITSENÄINEN/KULTTUURITAPAHTUMA
Yhdeksäsluokkalaiset ovat kasvaneet itsenäisiksi ”kulttuurinkuluttajiksi”. He osaavat myös järjestämään kulttuuritapahtumaa.
Teatteri/konserttiretki
Ohjeistetaan ja opastetaan nuoret järjestämään kulttuuritapahtumaa: konsertti koulussa, taidenäyttely tai juhla.
Yhteiset
Konsertti joka kouluun: Konserttikeskuksen ja kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä 1 konsertti/vuosi kaikille esikoulusta 9. –luokkaan.
Vierailu/työpaja:
Vieraillaan Aleksi Tiaisen kotimuseossa. Samalla päästään
kokeilemaan itse esimerkiksi maidon siivilöimistä, pellavan
loukutusta tai heinän tekoa. Toteutetaan Heituinlahden
kyläkoululla.
Omia muistiinpanoja ja vinkkejä:

Erkka Koskinen p. 041 748 2686
katjax.heinonen@gmail.com

Kuka ja miten
Koulun ilmaisutaidonopettajat, kuvataideopettaja, työryhmä

Muuta

