
Kulttuuripolku
Taipalsaari

Opetus- ja
kulttuuriministeriö



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

(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.

Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistys  www.sll.fi 

Ilmiöoppinen  varhaiskasvatus ja peruskoulu.  www.taipalsaari.fi

Valokuvaaja (taipalsaari) www.storymakers.fi 

SAIPPA – saimaannorppa – kirjaan tutustuminen  www.sll.fi & www.norppataskinen.fi 

Saimian AMK opiskelija-projektit  www.saimia.fi
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1. LUOKKA: Kirjallisuus & kirjastot

Kirjavinkkaus, saduttaminen, satutunnit:
Taipalsaaren kirjaston:  www.taipalsaari.fi/fi/Palvelut/Vapaa-aika/Kirjasto

Lappeenrannan maakuntakirjasto: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/
Kirjasto

Sanataideyhdistys Paltta / sanataidepajat: https://paltta.wordpress.com 

Tutustuminen Kurenniemen satuihin ja vierailu Kurenniemen kotitaloon: 

www.kurenniemi.fi

Elokuva Onneli ja Anneli ja siihen liittyviä tehtäviä: www.koulukino.fi 
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2. LUOKKA: Tanssi

Tanssinopetuksen/tanssin ammattilaisten vierailut koululla.

Lappeenrannan tanssiopisto: www.lprto.fi 
Tanssikoulu TwoStep (latinalaisia yms.): www.twostep.fi 
Saimaan nuorisoseurojen kansantanssikerhot: www.saimaa.nuorisoseurat.fi 
Capoeira – tanssiyhdistys: www.boavontade.fi 
Breakdance: www.hiskishow.com,  www.streetcultureclub.com 
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3. LUOKKA: Musiikki
Orkesteri – ja/tai muusikkovierailut: 
Kaupunginorkesteri: www.lprorkesteri.fi 

Lappeenrannan musiikkiopisto: www.lprmo.fi
Rakuuna soittokunta:  www.sotilasmusiikki.fi/rakuunasoittokunta Montolan 
Puhallinorkesteri: www.montohlanpuhallinorkesteri.fi 
MuSika musiikkikoulu: www.musika.fi  
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3. LUOKKA: Musiikki

Metkuillaan konsertti ja kuorotoimintaan osallistuminen ja konsertin 
katsominen (3.–5. luokat):  www.lastenmetku.fi

Lappeenrannan musiikkiopiston työpajat: www.lprmo.fi 

Konsertit kouluilla:  www.konserttikeskus.fi

14.8.2020 7

http://www.lastenmetku.fiLappeenrannan
http://www.lastenmetku.fiLappeenrannan
http://www.lprmo.fi
http://www.konserttikeskus.fi
http://www.lastenmetku.fiLappeenrannan
http://www.lastenmetku.fiLappeenrannan


4. LUOKKA: Kuvataide
Taipalsaaren kirjaston vaihtuvat kuvataidenäyttelyt:  www.taipalsaari.fi/fi/Palvelut/
Vapaa-aika/Kirjasto

Lappeenrannan kuvataidekoulu: www.lprkuvataidekoulu.fi 

Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran:  www.e-ktaide.net
Jäsenissä on paljon eri alueisiin erikoistuneita taiteilijoita, jotka pitävät työpajoja tai 
kertovat taiteilijan ammatista. 
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4. LUOKKA: Kuvataide
Kuvataidekoulun oppilaiden näyttelyt:
Linnoituksen kuvataidekoulussa tai kutsuttuna Taipalsaaren tiloissa kuvataidekoulun 
Taipalsaaren kerhoon tutustuminen 

www.lprkuvataidekoulu.fi

Lappeenrannan taidemuseo: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-
liikunta/Museot/Lappeenrannan-taidemuseo
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5. LUOKKA: Kulttuuriperintö,
historia
Pyöräretket merkittäviin kohteisiin ja pajatoiminta: 

Röytty: www.etelakarjalanmuseot.fi/roytynkotiseututalo

Höyrylaivojen muistomerkki Huhmarkallion rannassa.

Linnavuori,Punkkerit, Pakkalan petäjä, 

Kalliomaalaukset Turansaaressa (veneretki) 

Matkailuoppaat: www.lappeenrannanmatkailuoppaat.fi, hettitikka.wordpress.com 

Taito Etelä-Suomi: Käsityötaidot- pajoja, www.taitoetelasuomi.fi 

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

Taipalsaaren Maaseutunaiset ry: www.martat.fi/piirit/etela-karjala

14.8.2020 10

http://www.etelakarjalanmuseot.fi/roytynkotiseututalo
mailto:maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.fi
mailto:anu.tuomaala@taipalsaari.fi
http://www.lappeenrannanmatkailuoppaat.fi
http://www.taitoetelakarjala.fi
http://www.martat.fi/piirit/etela-karjala


6. LUOKKA: Draama,mediataide

Draamapaja: oppilaat tekevät omia käsikirjoituksia/esityksiä 
www.saimaannuorisoseurat.net 

Taidekoulu Estradi
www.taidekouluestradi.fi 

Teatterikäynti Lappeenrannan kaupunginteatterissa 
www.lprteatteri.fi
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6. LUOKKA: Draama,mediataide
Saimaan mediakeskus:
www.saimaanmediakeskus.fi

Video-ja valokuvaus: 
Oma valokuva-installaatio/tarina lähiympäristöstä:  www.hiskishow.com

Kaakkois-Suomen valokuvakeskus: www.valokuvakeskus.fi, www.storymakers.com

Elokuvat:
Elokuvat ja niihin liittyvät pedatehtävät: www.koulukino.fi 
Metkat-viikolla Dokkino – Dokumenttielokuvafestareiden maksuttomat esitykset 
koululaisille kulttuuritila: www.nuijamies.fi 
Metkat-lastenkulttuuriviikkojen teatteriesitykset kouluilla: www.lastenmetku.fi
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7. LUOKKA: Valitse itse

”VALITSE ITSE” –teemapäivä
Rakennetaan koululle useiden taiteen- ja kulttuurialojen pisteitä, työpajoja. Oppilaat 
saavat valita kiinnostavimmat.
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8. LUOKKA: Kulttuuriammatit
Taitelijavierailut: 
Taipalsaarenkunnan alueella asuu useita erialojen taitelijoita. Kysy 
taiteilijakäyntejä Metkusta!

Metku pitää ns. taiteilija – ja työpajapankkia: www.lastenmetku.fi 

Taiteen edistämiskeskuksen eri alan läänintaiteilijat: 
www.taike.fi/fi/web/kaakkois-suomi/taidetoimikunta

Taidetakoja/taontapajassa vierailu: www.vaskitsa.com 

14.8.2020 14

http://www.taike.fi/fi/web/kaakkois-suomi/taidetoimikunta
http://www.lastenmetku.fi


8. LUOKKA: Kulttuuriammatit

Vierailut kulttuurilaitoksissa Lappeenrannassa 

Lappeenrannan museot: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot
Kaupunginorkesteri: www.lprorkesteri.fi

Kaupunginteatteri: www.lprteatteri.fi

Etelä-Karjala kirjastot: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Kirjasto 
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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.

Kulttuuripolun tarjontaa päivitetään tarpeen mukaan. Ota yhteyttä: 
lastenmetku@lappeenranta.fi
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