
Kulttuuripolku
Imatra, koulut

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 kulttuuri-
kohteisiin, konsertteihin sekä järjestetään työpajoja taiteen parissa
• Joka vuosiluokalle on omat kulttuuripolun ”pysäkit”
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Imatran kulttuuripolku luokka-
asteittain
1.lk Tonttuseikkailu –tanssityöpaja kouluilla

Kivaa lukemista – kirjavinkkausta koululuokissa

2.lk Kuvataiteilijan matkassa – työpaja

Soittimet tutuksi – soitinpolku

3.lk Musiikin matkassa – koululaiskonsertti Kulttuuritalo Virran Karelia-salissa

4.lk Pieni retki kuvaan – vierailu Taidemuseossa

Täällähän on vaikka mitä! – vierailu pääkirjastossa

5.lk Retki entisaikaan – Teollisuustyöväen asuntomuseon vierailu

6.lk Juhlavaa – Itsenäisyyspäivän vastaanotto kaupungintalon Talvipuutarhassa

7.lk Kannattaa tietää – kirjastokäytön opetus

Mutkan kautta suoraan – arkkitehtuuripyöräily 

8.lk Teatteri tutuksi – vierailu Teatteri Imatrassa

Miun Imatra – opastettu kaupunkikierros

9.lk Vapaa pääsy – kulttuuripassi 
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1.Luokat: Tonttuseikkailu

• Tanssityöpaja, marraskuussa
• Tutustuttaa oppilaat tanssin taiteen perusopetukseen
• Työpajaa varten tarvitaan liikuntasali tmv ja cd-soitin
• Max 23-24 oppilasta yhteen työpajaan
• Kesto noin 45 min.
• Opettaja varaa työpajan Tanssistudio Jamilta syys-lokakuussa
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1.luokat: Kivaa lukemista

• Kirjavinkkausta koululuokissa
• Kirjastoammattilaiset vierailevat kertomassa kivoista kirjoista
• Tavoitteena lisätä oppilaiden lukuintoa
• Kirjasto ottaa yhteyttä kouluun ja sopii vierailuajan
• Toteutus 1.luokan keväällä.
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2.luokat: Kuvataiteilijan matkassa

• Työpaja, tutustuttaa kuvataiteen taiteen perusopetuksen
työskentelyyn sekä erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin
• Pajat pidetään joko koulun tiloissa tai Virta-opiston Työväen-
opiston järjestämissä tiloissa
• Työpajan kesto noin 1,5 h (2 oppituntia)
• Ryhmään max 16-17 oppilasta
• Toteutus huhtikuussa
• Opettaja ilmoittaa luokkansa Virta-opiston työväenopistolle:
mirja.ruti@imatra.fi tai 0206175400 /Mirja Ruti
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2.luokat: Soittimet tutuksi

• Soitinpolku Kulttuuritalo Virrassa tammi-helmikuussa
• Työpajan tavoitteena tutustuttaa oppilaat musiikin taiteen 

perusopetukseen ja musiikkiluokkien toimintaan
• Musiikkiopisto kutsuu oppilaat 
• Kuljetusaikatauluista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa

18.9.2019 7



3.luokat: Musiikin matkassa

• Koululaiskonsertti Kulttuuritalo Virran Karelia-salissa
• Toteutus lokakuussa
• Tavoitteena on opetella konserttikäyttäytymistä ja saada 
konserttikokemus
• ”Pieni opas konserttikäyntiin” käydään läpi luokissa ennen 
Konserttia
• Konserttiin kutsutaan ja kuljetusaikatauluista tiedotetaan 
lähempänä ajankohtaa
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4.luokat: Pieni retki kuvaan

• Vierailu Taidemuseossa
• Tavoitteena tutustua Imatran taidemuseoon ja kuvataiteeseen
• Omatoiminen vierailu, opettajalla tukena Pieni retki kuvaan –

materiaalipaketti
• Vierailuajankohta vapaa, opettajalta ennakkoon ilmoitus 

museolle p.0206176713 /Rauni Tanskanen
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4.luokat: Täällähän on vaikka mitä!

• Tutustuminen pääkirjastoon, sen osastoihin, palveluihin ja
niiden käyttöön
• Kirjastokortin käyttö ja vastuullinen lainaaminen
• Opettaja ottaa yhteyttä kirjastoon sopiakseen vierailun 
ajankohdan p. 020 617 6615 /Tiina Rossi
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5.luokat: Retki entisaikaan

• Opastettu ja toiminnallinen kierros Teollisuustyöväen 
Asuntomuseolla
• Toteutus viikko 34 
• Kierroksen pituus noin 50 min.
• Kuljetusaikatauluista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa
• Huom! Seuraavan lukuvuoden kierrosten ilmoittautumiset 
tehtävä jo kevään aikana.
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6.luokat: Juhlavaa

• 6.luokkalaisille oma Itsenäisyyspäivän vastaanotto 
kaupungintalon Talvipuutarhassa 

• Jokainen lapsi saa henkilökohtaisen kutsun
• Tilaisuuden kesto noin tunti
• Lapsilta toivotaan siistiä pukeutumista juhlaa varten
• Kuljetusaikatauluista tiedotetaan tarkemmin lähempänä juhlan
ajankohtaa 
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7.luokat: Kannattaa tietää

• Kirjastokäytön opetus
• Toteutus kahdessa osassa:
1.osa kouluissa: kirjastolaiset vierailevat atk-luokassa ja 
esittelevät Heili-kirjastojen verkkopalveluja sekä opettavat 
tiedonhakua.
2.osa kirjastossa: oppilaat vierailevat pääkirjastossa ja perehtyvät 
lisää tiedonhakuun sekä harjoittelevat aineiston löytämistä 
hyllyistä.
• Opettaja ottaa yhteyttä kirjastoon ja sopii vierailuajankohdan:
pirjo.pakkanen@imatra.fi tai p.020 617 6612 
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7.luokat: Mutkan kautta suoraan

• Arkkitehtuuripyöräily on omatoiminen pyöräilyretki, joka 
tutustuttaa lähialueen tärkeisiin arkkitehtuurikohteisiin

• Kolme reittivaihtoehtoa: I:koski-Rajapatsas-alue; Mansikkala-
Tainionkoski-alue tai V:niska-Kaukopää-alue, kullakin reitillä 
noin neljä kohdetta
• Toteutus 7.luokan keväällä.
• Opettajalle Arkkitehtuuripyöräilyn opas, jossa reittisuunnitelmat,
tietoa ja kuvia kohteista sekä tehtäviä, joita opettaja voi tarpeen
mukaan käyttää ja soveltaa
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8.luokat: Teatteri tutuksi

• Vierailu Teatteri Imatrassa, sisältää näyttelijän improvisaatio-
Työpajan
• Vierailun kesto noin 60-90 min.
• Toteutus maaliskuussa, ilmoittautuminen helmikuussa: 
laura.aikaa@imatra.fi tai p. 020 617 6646 /Laura Äikää 
teatterisihteeri
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8.luokat: Miun Imatra

• Imatran Matkailuoppaiden opastama kaupunkikierros
• Tutustutaan paikallishistoriaan ja lähialueen merkittäviin 

maisemiin ja paikkoihin, sekä kerrotaan reitin varrella olevista
suurimmista työnantajista

• Kierroksen kesto noin 3 h
• Toteutus toukokuun loppupuolella
• Kierroksen ja kuljetusten järjestelyistä vastaa 

hyvinvointipalveluiden tukipalvelut
• Aikatauluista tiedotetaan kouluille lähempänä ajankohtaa
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9.luokat: Vapaa pääsy

• Kulttuuripassi, joka jaetaan kaikille 9.luokkalaisille 
syyslukukauden alkaessa

• Tavoitteena kannustaa nuoria omaehtoiseen kulttuurin 
kuluttamiseen vapaa-ajalla

• Oikeuttaa maksuttomaan sisäänpääsyyn Imatran kaupungin tuottamiin 
kulttuuritapahtumiin, Musiikkiopiston sekä Konserttihovin konsertteihin, Teatteri Imatraan 
(1 kerta/oma näytelmä), Imatran kaupunginmuseoon ja Imatran Taidemuseoon. Lisäksi 
kortti oikeuttaa viiteen maksuttomaan varaukseen kirjastoosa, 1 euron alennukseen Bio
Vuoksen elokuvalipuista, 2 euron alennukseen Irti Teatterin pääsylipuista, 1,5 euron 
alennukseen Tanssistudio Jamin tanssinäytöksiin sekä Elokuvakerho Pennittömien lipun 
saa puoleen hintaan.
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