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JOHDANTO
Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa Viro-
lahden ja Miehikkälän kuntien lapsille ja nuorille mahdollisuuden 
katsella, kuunnella ja kokeilla kulttuuria monipuolisesti päivä-
kodeissa, esiopetuksessa, kouluissa ja osana arkea.

Kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää elämyksellisiä ja moni-
kanavaisia kulttuuripolkuja. Kulttuuripolut sisällytetään osaksi 
lasten ja nuorten lukuvuotista ohjelmaa ja opetusta, jolloin ne 
tuovat osallistujilleen samalla niin oppimisen iloa kuin elämyk-
sellisiä hetkiä. Kulttuurikasvatussuunnitelman nettisivustolle 
www.kulttuurikaakko.fi päivitetään tietoja kulttuuripolun sisäl-
löistä ja ajankohtaisista asioista viikoittain. Sivustolta löytyy 
myös materiaalipankki, johon on koottu menetelmäoppaita, 
tietoa ja ideoita kulttuurikasvatuksen tueksi.

Kulttuuripolkujen sisällöt eri-ikäisille oppijoille koostuvat 
taidetyöpajoista, kulttuurikohdevierailuista, erilaisista ryh-
mänohjaajille suunnatuista lainattavista materiaalipaketeis-
ta ja menetelmäoppaista. Menetelmäoppaat ja lainattavat 
materiaalit pohjautuvat oppilaslähtöiseen, aktiiviseen ja toi-
minnalliseen oppimisprosessiin. Kulttuuripolkujen sisällöt 
on muotoiltu tukemaan voimassa olevien varhaiskasvatus-, 
esiopetus- sekä opetussuunnitelmien mukaisia perusteita sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön lasten kulttuuripoliittisen oh-
jelman 2014–2018 laatimia tavoitteita. Kulttuurikasvatussuun-
nitelma rakentaa yhteistyöpolkuja Kaakon kaksikon sisälle, 
sen osastojen, toimialojen, yksiköiden, henkilöstön ja taiteen 
ammattilaisten välille, muodostaen monipuolisen toimijaver-
koston. Suunnitelman valmisteluvaiheessa on kuultu toiveita 
ja ideoita kuntien päivähoidon ja esikoulun henkilökunnalta, 
opettajilta sekä kuntien eri kulttuuritoimijoilta. Suunnitelman 
tavoitteena on pitkäjänteinen ja tavoitteellinen kulttuurikas-
vatuksen toteuttaminen, uusien toimintatapojen luominen, 
ideoiden jakaminen ja hyödyntäminen.

Kulttuuripolun voi löytää, sitä voi seurata, se kasvaa kun sitä 
kuljetaan. Ei ole polkua ilman kulkijaa. Jos polkua ei käytetä, 
se kasvaa umpeen. Innostuksen kipinä kulttuuriharrastukseen 
tai -ammattiin saattaa syttyä mahdollisuudesta kokeilla ja teh-
dä. Kulttuuripolku antaa jalan sijan lapsen ja nuoren omalle 
luovuudelle.

Opettaja, esiopetuksessa ja päivähoidossa työskentelevä, 
kuljethan kulttuuripolkua ja kasvatathan kulttuurin innostus-
kipinää päiväkodissa, esiopetuksessa ja koulussa!
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TAVOITTEET
Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena 
on edistää lasten ja nuorten kulttuurin ja kulttuuriperinnön 
tuntemusta Virolahdella ja Miehikkälässä sekä vakiinnuttaa 
kulttuuri- ja taidesisältöjä arkeen päivähoidossa, esiopetuk-
sessa ja koulussa. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa mo-
nia mahdollisuuksia niin opetussuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamiseen kuin varhaiskasvatukseenkin. Monipuolinen 
kulttuuritarjonta antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia 
omien vahvuuksien löytämiseen, vaikuttaa yritteliäisyyden 
lisääntymiseen, elämän laadun ja – hallinnan parantumiseen 
sekä kykyyn ymmärtää itseään ja muita.

Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelman keskeisinä 
painopisteinä ovat kulttuurin ja kulttuuriperinnön tuntemus, 
osallisuus, innostaminen, monipuolisuus sekä hyvinvointi. 
Suunnitelmassa korostuvat kokemuksellisuus, luovuus, 
moniaistisuus ja kokonaisvaltaisuus:

•  Lapsen ja nuoren luovuutta ja itseilmaisua rakennetaan 
 osallisuuden kautta.
•  Kulttuurinen tietämys ja innostavat kulttuuriset 
 menetelmät avaavat uusia näkökulmia oppimiseen ja 
 rakentavat kulttuurista identiteettiä.
•  Monipuolinen kulttuuritarjonta antaa mahdollisuuksia 
 omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytämiseen.
• Kulttuuri edistää hyvinvointia.

Kulttuurikasvatussuunnitelma pitää sisällään monialaisia 
kulttuuripolkuja, jotka perustuvat paikallisten varhaiskasva-
tus-, opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön, tarjoten 
valmiita verkostoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
rakentamiseen.

Kulttuuripolut koostuvat muun muassa kulttuuri- ja taidetyö-
pajoista, taiteilijavierailuista, lähiseudun kulttuurikohteisiin 
tutustumisesta ja teemapäivistä. Kaakon kaksikon kulttuuri-
kasvatussuunnitelmaa päivitetään vuosittain ennen uuden 
lukuvuoden alkua palvelutarjoajien ja aikataulujen osalta.

Monipuolisten kulttuuripolkujen toteuttamisen tueksi on 
avattu www.kulttuurikaakko.fi – sivusto, josta löytyy päivite-
tyt kulttuuripolut ja materiaalipankki. Sivusto toimii myös 
kulttuuriprojektien ja kulttuuritoiminnan tiedotuskanavana, 
jossa voi ilmoittaa lasten ja nuorten omista taidenäyttelyistä, 
kulttuuritapahtumista tai vaikkapa etsiä yhteistyökumppania 
yhteiseen taide- ja kulttuuriprojektiin.
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VARHAISKASVATUS

SEIKKAILUJEN SATUPOLKU
Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku innostaa sadun ja leikin 
kautta kokeilemaan monipuolisesti taiteen eri muotoja. Taiteen 
avulla lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailma, 
jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Peruskokemukset 
taiteesta syntyvät, jos niitä on monipuolisesti tarjolla. Taiteel-
listen kokemusten intensiivisyys ja lumous virittävät lapsen 
toiminnallisuuden ja tempaavat mukaansa. Päästetään mieli-
kuvitus valloilleen!

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• Satulaukut lainattavissa kirjastosta lokakuun alusta alkaen
• Taidenäyttelyn valmistaminen lokakuussa 
 satuviikon teemaan osaksi satuviikon ohjelmaa

Päiväkodeille on varattu yhteinen lasten taidenäyttelyaika 
Virolahden ja Miehikkälän kirjastoihin koko lokakuuksi. Näyt-
tely on avoinna koko lokakuun ajan.

KULTTUURISTEN MENETELMIEN KOULUTUS 
HENKILÖKUNNALLE – TYÖPAJAT ARKEEN
• Tutustuminen satuhierontamenetelmään
 Lokakuussa viikolla 42 puhe- ja draamataiteen opettaja Mari 

Anttonen vierailee Virolahden ja Miehikkälän päiväkodeissa 
esittelemässä satuhierontamenetelmää sekä ohjaa päiväko-
deissa pienimuotoisia satuhieronta / lorutuokioita.

TAPAHTUMAT
• Tonttukoulu joulukuussa viikolla 49.
 Tutustuminen mielenkiintoisiin taide- ja kulttuurimenetelmiin 

sadun ja mielikuvituksen kautta. Järj. kulttuuritoimi

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
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ESIOPETUS

KIINNOSTAVA KOTISEUTUPOLKU
Esiopetuksen kiinnostava kotiseutupolku herättelee kiinnos-
tusta omaan kotiseutuun ja vahvistaa lasten osallisuutta heidän 
toimintaympäristössään erilaisin kulttuurisin menetelmin. Pe-
rinnelaukkujen ja elämyksellisyyden kautta havainnoidaan 
nykyisyyttä ja luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneeseen 
aikaan. Tavoitteena on valmistaa lähellä sijaitsevan palvelu-
talon asukkaiden kanssa yhteinen perinneprojekti /perinne-
tuokio, jossa hyödynnetään havainnollisia ja moniaistillisia 
kulttuurin eri toiminta- ja ilmaisutapoja.

OMATOIMISESTI
• Perinnelaukku/laukkuja lainattavissa Virolahden ja 
 Miehikkälän kirjastoista tammikuusta alkaen.
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi

TYÖPAJAT
• Perinneprojekti / perinnetuokio – yhteistyö palvelutalon 

kanssa. Toteutetaan helmikuussa 2017 lasten 
 kulttuuriviikkojen yhteydessä. Järj.kulttuuritoimi
• Kansanmusiikkipaja, helmikuu
 Järj. Kotkan seudun musiikkiopisto

RETKET
• Retki Virolahden bunkkerimuseolle toukokuussa
 Elämyksellinen tutustuminen Virolahden bunkkerimuseoon. 
 Järj. Virolahden matkailu- ja museotoimi

TAPAHTUMAT
• Tonttukoulu joulukuussa viikolla 49.
 Tutustuminen mielenkiintoisiin taide- ja kulttuurimenetelmiin 

sadun ja mielikuvituksen kautta. Järj. kulttuuritoimi

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
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PERUSOPETUS 1.LUOKKA

LUOVA LUKUPOLKU
Tutustutaan lähikirjastoon ja kirjaston käyttöön. Innostetaan 
oppilaita lastenkirjallisuuteen ja kirjallisuuden valintaan moni-
puolisesti ja elämyksellisesti. Kartutetaan ilmaisua kulttuuris-
ten menetelmien kautta. Tutustutaan kirjaston/lähialueen tai-
denäyttelyyn ja pohditaan käyttäytymistä erilaisissa kulttuurin 
kohtaamispaikoissa esim. kirjastossa, teatterissa, konsertissa 
ja elokuvissa.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• Tutustuminen lähialueen taidenäyttelyihin lasten kanssa 

esim. kirjastossa

TYÖPAJAT
• Kirjastoseikkailu ja sanataidetyöpaja Virojoen ja 
 Miehikkälän kirjastoissa viikolla 42. Järj. kulttuuritoimi / 
 Virolahden ja Miehikkälän kirjastot

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot

9



PERUSOPETUS 2. LUOKKA

MONIPUOLINEN MUSIIKKIPOLKU
Havaitaan ja koetaan, kuinka jokainen on musiikissa ainutlaa-
tuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan 
iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Edistetään oppilaiden 
luovaa musiikillista ajattelua ja ymmärrystä luovilla menetel-
millä. Harjoitellaan rohkeutta musiikilliseen ilmaisuun oman 
mielikuvituksen ja kekseliäisyyden kautta. Musiikki innoittaa 
ja inspiroi. Se antaa syvyyttä myös kuvataiteellisiin ja eri 
oppiaineiden rajapinnat ylittäviin projekteihin.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• Musiikkiesityksen valmistaminen - esiintyminen lähialueen 

palvelutalossa
• Kirjastokasseihin tutustuminen lukuviikolla huhtikuussa

TYÖPAJAT
• Luova musiikkityöpaja helmikuussa, järj. kulttuuritoimi
• Soittimet tutuksi kevätlukukaudella, 
 järj. Kotkan seudun musiikkiopisto

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot
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PERUSOPETUS 3.LUOKKA

YLLÄTTÄVÄ YMPÄRISTÖPOLKU
Herätellään kiinnostusta luontoon luovalla tavalla. Tutustutaan 
luonnon itse muodostamaan luonnontaiteeseen. Ikuistetaan 
valokuvaamalla (esim. kännykkäkameralla) mielenkiintoinen 
yksityiskohta luonnon itse muovaamasta taiteesta. Pohditaan 
kestävää kehitystä, kierrättämistä ja kierrätysmateriaalien hyöty-
käyttöä taiteessa ja kulttuuritoiminnassa.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi

RETKET JA TAPAHTUMAPÄIVÄT
• Luonnosta taidetta ja kulttuuria – pajapäivä Myllylammen 

lavalla syyskuussa viikolla 39 klo 9.30-12.30. 
 Järj. kulttuuritoimi/4H-yhdistys
 Luonto inspiraationa taiteessa, aistit ja äänimaailma. 
 Miten voin hyödyntää luontoa voimavarana?
• Arktika-retki toukokuussa. Järj. Virolahden matkailutoimi

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. Järj. Virolahden 

ja Miehikkälän kirjastot
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PERUSOPETUS 4. LUOKKA

KOKEILEVA KÄSITYÖPOLKU
Ohjataan menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ym-
märtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja 
aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. 
Tutustutaan entisajan käsityöammatteihin perinnelaukkujen 
esineistön avulla ja perehdytään johonkin perinteiseen paikal-
liseen käsityötekniikkaan itse kokeilemalla.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• Perinnekäsityölaukku lainattavana kirjastosta tammikuusta 
 lähtien. Toteutus paikalliset yhdistykset/ kulttuuritoimi.
• Tutustutaan aiheisiin liittyviin näyttelyihin lähiseudulla tai 
 virtuaalisesti.

TYÖPAJA
• Perinnekäsityöpaja helmikuussa, kesto n. 2 oppituntia.
 Perinnekäsityöläisen vierailu ja tutustuminen perinteiseen 

käsityötekniikkaan itse kokeilemalla. Järj. kulttuuritoimi

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot
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PERUSOPETUS 5.LUOKKA

TAITEEN TARKASTELUPOLKU
Tarkastellaan taiteen merkityksiä mielipiteisiin. Etsitään omaa 
sisäistä taiteilijuutta ja laajennetaan omakohtaista suhdet-
ta kuvataiteeseen. Pohditaan kuka määrittelee oikean tavan 
piirtää, maalata, arvostella ja tehdä taidetta. Mikä on taidetta 
ja mikä ei? Tutustutaan innostaviin tekniikoihin. Toteutetaan 
taidenäyttely johon valitaan yhteinen teema.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• Oma taidenäyttely keväällä
• Tutustutaan paikalliseen taiteeseen ja taiteilijoihin

VIERAILIJAT/TYÖPAJAT kevätlukukausi 2017 
– valitaan yksi vaihtoehdoista
• Jaakko Liukkonen, graafikko /kuvittaja
 Grafiikan tekeminen / omatuotanto ja graafiikka-työpaja, 
 kesto 2 oppituntia.
• Viktor Markelov, kuvataiteilija
 Miten kuva syntyy? Inspiraatioita ja ideoita kuvataiteen 
 tekemiseen – työpaja, kesto 2 oppituntia.

RETKET
• Retki paikallisen taiteilijan luokse huhti-toukokuussa, 
 valitaan yksi vaihtoehdoista
 Puunveistäjä Risto Pesu, Miehikkälä
 Ateljeen, töiden ja työtekniikoiden esittelyä. Kesto n. 1,5h
 Posliinimaalaaja Hellevi Iivari, Virolahti
 Posliinimaalaustekniikkaan tutustuminen ja töiden esittelyä. 
 Kesto n. 1,5h

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot
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PERUSOPETUS 6.LUOKKA

HAASTAVA HISTORIAPOLKU
Suomen historiaa ja paikallista kotiseutuhistoriaa voidaan 
käsitellä kulttuurisin menetelmin ja työpajojen kautta. Kult-
tuurivierailu mielenkiintoiseen kulttuurikohteeseen omalla 
paikkakunnalla tukee, syventää ja elävöittää historian opetusta.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi

RETKIPÄIVÄ SALPALINJAMUSEOLLA syyskuussa
• ”Kiven tarina”
 Tutustutaan Salpalinjan rakentamiseen ja kivirakentajien 

työskentelyyn museon maastossa. Maastossa tehdyn kierrok-
sen jälkeen oppilaat osallistuvat työpajaan. Kesto 4 tuntia. 
Järj. Miehikkälän museotoimi

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot
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PERUSOPETUS 7.LUOKKA

TAIDOT TAPAHTUMAKSI  -POLKU
Kulttuuriprojektin kautta syvennytään oppilaiden taide- ja 
kulttuurin eri osa-alueiden vahvuuksien pohjalta suunnitellun 
yhteisen tapahtuman rakentamiseen. Eri oppiainerajat ylittä-
vän projektin kautta mahdollistetaan oppilaiden yksilöllisten 
taitojen huomioiminen ja vahvistetaan vuorovaikutustaitoja. 
Yhteisen tekemisen kautta kehitetään päiväkodin /esikoulun 
/ palvelutalon ja koulun välistä yhteistyötä hyvinvointia kult-
tuurista näkökulmasta.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• Taide yhdistää - kulttuuriprojektin työstämistä satuviikolle/

vanhustenviikolle lokakuussa

TAIDE YHDISTÄÄ – YHTEISÖTAIDEPROJEKTI lokakuussa
Koko luokan yhteinen projekti, joka toteutetaan päiväkodin 
lasten tai palvelutalon vanhusten kanssa yhteistyössä. Ideaa 
lähdetään työstämään tarinoiden kautta teokseksi/yhteiseksi 
tapahtumaksi satuviikolle tai vanhustenviikolle valinnan mu-
kaan. Ohjaajana toimii taidemaalari/yhteisötaiteilija Majbritt 
Huovila sekä Satu Liikkanen nukketeatterikasvattaja/kulttuu-
rituottaja. Kesto yhteensä 9 oppituntia, jaettuna kolmelle eri 
päivälle. Järj. kulttuuritoimi

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot
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PERUSOPETUS 8. LUOKKA

TAITEEN TAITAJANA -POLKU
Lapsi tai nuori, jolla on sisäinen motivaatio, oma sitoutuminen 
ja rakkaus ”lajiin” menestyy ja kehittyy. Taitaja - polku innostaa 
nuoria käyttämään ja kehittämään omia kulttuurisia taitoja 
sekä löytämään uusia tekniikoita ja toteutustapoja.

TAITAJA-TYÖPAJAT, kevätlukukausi
Taitaja - työpaja innostaa opettelemaan erikoistaitoja. Paja pi-
tää sisällään osallistavaa tekemistä taiteilijoiden/kulttuurialan 
osaajien innostamana. Sisällöt sovitetaan yhteen toteutunei-
den valinnaisaineiden kanssa niin että kukin oppilas pääsee 
osallistumaan yhteen työpajaan. Pajan kesto on noin 2h. Järj. 
kulttuuritoimi

Esim. Kotitalous – monikulttuurinen ruoka, Äidinkieli – luova 
kirjoittaminen, Musiikki –demotyöpaja, Käsityö – erikoistek-
niikat esim. batiikki tai käsityöt eri aikakausilta esim. keskiaika, 
Kuvataide – posliinimaalaus

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot
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PERUSOPETUS 9. LUOKKA

TAIDOT TUOTTEEKSI  -POLKU
Taidot tuotteeksi – polku mahdollistaa aineenopettajille tai-
teellisten / kulttuuriprojektien tuottamisen laajemmin ja ko-
konaisvaltaisemmin osana valinnaisaineopintoja.

Taidot tuotteena projekti voi läpäistä useamman oppiaineen 
rajapintoja, tavoitteena valmis kulttuurituote. Toteutustiimissä 
tarvitaan monenlaisia taitoja. Projektissa nousee vahvasti esille 
yrittäjyyskasvatus.

OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• K9 Kulttuuripassi, jolla kannustetaan kulttuuritilaisuuksissa 

käymiseen
• Taidot tuotteeksi -workshopin valmisteleva työ 
 huhtikuu-toukokuu

TAIDOT TUOTTEEKSI-WORKSHOP huhtikuussa-toukokuussa
Musiikkivideo Musiikki/Ilmaisutaito/Yrittäjyys
• Musiikkivideon kuvaus ja ohjaus Tv-ohjaaja Saku Koponen 

& työryhmä. Järj. kulttuuritoimi

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2017, 
 teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
 Syksyllä 2016 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 
 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. 
 Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot
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LUKIO

KULTTUURIN KEHITTÄJÄNÄ -POLKU
Kulttuurista ajattelua voidaan syventää asiantuntijuuden kaut-
ta. Erilaiset kulttuuriset oppiainesisältöihin liittyvät kohtaami-
set taiteilijoiden ja vierailijoiden kanssa vahvistavat ajattelun 
taitoja sekä lisäävät oppimisen motivaatiota. Luovat projektit 
antavat mahdollisuuksia toimia erilaisissa oppimisympäris-
töissä ja samalla tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista 
ja vuorovaikutusta.

OMATOIMISESTI
• Materiaalipankki kulttuurikaakko.fi

VIERAILIJAT
• Taiteilija/ asiantuntija /tietokirjailijavieras kevätlukukausi, 
 teemana Suomi 100-vuotta
• Läänintaiteilijan vierailu kevätlulukausi – aiheena taiteen 

mahdollisuudet ja rahoitus

LUOVAT PROJEKTIT OMA EHTOISESTI
• Oppimisympäristöä on mahdollisuus laajentaa toteutta-

malla kulttuuriprojekteja esim. vanhustenpalvelutaloissa 
tai päiväkodeissa.

• Kulttuurisista projekteista voi tiedottaa 
 www.kulttuurikaakko.fi – sivustolla kulttuurikoordinaattorin 

kautta.
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MUISTIINPANOJASI
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Lisätietoja:

Kulttuurikasvatuskoordinaattori/kulttuurituottaja
Satu Liikkanen, Satumatka productions

info@satumatka.fi 
p. 040 7120401

Kulttuurikasvatussuunnitelman kotisivut 
www.kulttuurikaakko.fi

Sivusto toimii yhteisenä varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion kulttuuripolkujen tiedotuskanavana sekä materiaalipankkina.

Kulttuurisuunnitelman copyright
Satu Liikkanen / Satumatka productions 

www.kulttuuripalvelut.fi
Graafinen suunnittelu, ilme ja kuvitukset

Nunnu Halmetoja / RiimuRaami

Tilaaja: 
Virolahden ja Miehikkälän kunta /kulttuuritoimi


