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Keuruun kaupunki
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KULTTUURIMAJAKKA –

oppia ja elämyksiä kulttuurista

Keuruun Kulttuurimajakka-toimintakokeilu on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kuulto-hanketta, jota koordinoi Jyväskylän yliopisto.
Kuulto-hankkeeseen valittiin 22 erilaista toimintakokeilua ympäri Suomea, joissa kaikissa on tavoitteena kehittää kuntien kulttuuripalveluita.
Keuruun kaupungin kulttuuripalveluiden Kulttuurimajakka-hankkeen tavoitteena on kehittää lasten- ja nuortenkulttuuripalveluiden tasapuolisuutta
ja saavutettavuutta Keuruulla, yhteistyössä koulujen, päiväkotien, nuorisopalveluiden, kulttuurilaitosten, vapaan sivistystyön sektorin,
järjestökentän ja paikkakunnan taiteilijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisempia tapoja suunnitella, koordinoida ja tuottaa
lasten- ja nuortenkulttuuria, kehittää toimintamalleja ja löytää uusia yhteistyökumppanuuksia.
Kulttuurimajakka-hankkeen aikana rakennettu varhaiskasvatuksen ja peruskoulun tavoitteellinen kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuuriportaat
käynnistyy syksyllä 2013. Kulttuuriportaille on koottu monipuolisia kulttuurikokonaisuuksia ikäryhmittäin ja luokka-asteittain. Kulttuurimajakka
kokoaa myös yhteen Keuruulla tuotettavia lasten- ja nuortenkulttuuritapahtumia, -palveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotta reiti
kulttuuripalveluiden luo olisi helppo löytää.. Ohjelma auttaa myös kulttuurintuottajia välttämään päällekkäisyyksiä ja tekemään yhteistyötä
tapahtumien osalta.
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KULTTUURIPORTAAT –

varhaiskasvatuksen ja peruskoulun
kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma – mikä se on?
Kulttuuriportaat on Keuruun varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tavoitteellinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka tutustuttaa lapset ja nuoret oman kotipaikkakunnan kulttuurilaitoksiin,
oman alueen kulttuuriperintöön, eri taiteen aloihin, luovan alan ammatteihin ja taiteen perusopetukseen. Kulttuuriportaat on rakennettu yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalveluiden, sivistystoimen, kaupungin kulttuurilaitosten sekä järjestökentän kanssa Kulttuurimajakka-toimintakokeilussa. Kulttuurimajakka-hankkeen tavoitteena on tuoda
Kulttuuriportaat-suunnitelman kautta taide ja kulttuuri osaksi keuruulaisten lasten ja nuorten arkea: suunnitelma mahdollistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet tutustua ja päästä osalliseksi
kulttuuripalveluihin. Kulttuuriportailla luodaan uusia yhteistyökumppanuuksia ja toimintamalleja, mutta hyödynnetään jo olemassa olevat hyvät kulttuurikäytänteet.
Kulttuuriportaat pyrkivät myös lisäämään mahdollisuuksia sinne, missä niitä ei vielä ole.

Kulttuuriportaita pitkin – porras kerrallaan
Käytännössä portaat toimivat niin, että päivähoidossa ja peruskoulussa oleva lapsi tai nuori pääsee osallistumaan joka vuosi yhteen tai useampaan kulttuurikokonaisuuteen:
Kulttuuriportaiden ohjelman eri askelmat muodostuvat kulttuurilaitosvierailuista ja taiteilijoiden kouluvierailuista, esityskiertueista, työpajoista ja muista taide- ja kulttuurikentän
kokonaisuuksista. Osa toiminnoista toistuu tiettyinä kouluvuosina ja osa järjestetään muutaman vuoden välein. Kulttuuriportaille on koottu myös muuta ohjelmaa, johon opettaja tai
ryhmä voi tarttua halutessaan. Kulttuuriportaiden sisällöt on suunniteltu niin, että ne tukevat esiopetuksen ja peruskoulun osalta opetussuunnitelman sisältöjä. Portaat helpottavat ja
selkeyttävät sekä päivähoidon, koulujen että kulttuuritoimijoiden omaa toiminnan suunnittelua ja resursointia. Kulttuuriportaat on ”kulttuurin minimi”, joka tarjotaan kaikille yhdessä
sovitun suunnitelman mukaan. Tämän lisäksi ryhmät voivat osallistua muihin tapahtumiin ja järjestää itse kulttuuritoimintaa.
Suunnitelmassa kulttuuri ymmärretään laajasti: portailla tutustutaan erilaisissa oppimisympäristöissä eri taiteen lajeihin, niin tekijänä kuin kokijana. Kulttuuriportaat etenevät ikäryhmien
mukaisesti. Alle 6-vuotiaille päivähoitolapsille suunnatun ohjelman lisäksi kotihoidossa olevia lapsia pyritään tavoittamaan mm. kerhojen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyössä toteuttamien
tapahtumien kautta. Ensimmäisenä Kulttuuriportaille astuvat vauvat perheineen. Esikoululaiset ovat omien portaiden lisäksi mukana joko koulun tai päivähoidon yhteisissä
kokonaisuuksissa. Ala- ja yläkouluikäisten portaat kulkevat luokkatasoittain ja kyläkouluissa suunnattuna 0-2.-luokille, 3.-4. -luokille ja 5.-6.-luokille.
Lisäksi ohjelmassa on koko koululle suunnattuja kokonaisuuksia.
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Tästä esittestä löydät portaiden sisällöt, ajankohdat ja toteutusohjeet ikäryhmittäin.
Ohjelmasta koottuun taulukkoon päivitetään lukukausittain vaihtuvat tiedot mm. esiintyjistä, työpajateemoista ja vierailuaikatauluista.
Ohjelman suunnittelusta vastaa kulttuurivastaavien eli kulttuuriluotsien ja kulttuuripalveluiden edustajan muodostama ohjausryhmä,
joka kokoontuu lukukausittain suunnittelemaan ohjelmasisällöt.

Kulttuuriportaiden tavoitteet
Opetussuunnitelman toteutuminen on opettajan työväline kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen osana opetussuunnitelman mukaista opetusta
tuoda kulttuuri ja taiteet osaksi lapsen ja nuoren arkea
tarjota lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet tutustua ja osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuuripalveluihin
opastaa hyviin käytöstapoihin kulttuuritilaisuuksissa
kasvattaa kulttuurin ymmärtämiseen ja arvostamiseen
tutustuttaa lapset ja nuoret eri kulttuureihin ja taiteen aloihin
luoda elinikäinen kulttuurisuhde kulttuuriportaiden avulla – lapsista kasvaa aktiivisia kulttuurinkäyttäjiä ja -tuottajia
tuoda kulttuurielämyksiä lasten ja nuorten arkeen, luovuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tueksi
opettaa havainnoimaan, aistimaan, soveltamaan, ilmaisemaan, tunnistamaan ja tuottamaan kulttuuria
mahdollistaa alueellisen kulttuuritarjonnan hyödyntäminen koulujen ja päiväkotien omissa kulttuuritapahtumissa
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Tekijä: Alina Papinaho, Haapamäen Paletti-ryhmä
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VARHAISKASVATUS
KULTTUURIPORRAS

Päivähoidon kulttuuriportaalla taiteen laji vaihtuu vuosittain. Kokonaisuudessa voidaan matkata musiikin maailmaan, seikkailla
teatterin tarinoissa, tanssia tai taiteilla itse: päivähoidon kulttuurikierroksen sisältö on vuosittain vaihtuva kokonaisuus,
joko työpaja, konsertti, teatteri- tai tanssiesitys. Jokaiselle kunnalliselle päiväkodille tarjotaan päivähoitoikäisille
suunnattu kulttuurielämys omassa päiväkodissa. Perhepäivähoidon ryhmät ja Ryhmikset osallistuvat joko lähipäiväkodin
esitykseen tai omaan esityskokonaisuuteen. Ryhmille järjestetään kuljetukset esitykseen.
Toteutus: kevät, helmi-maaliskuu, esitykset 1-2 viikon aikana
Ohjausryhmä suunnittelee sisällön ja aikataulun. Esiintyjä tai ohjausryhmä ottaa yhteyttä päiväkotiin ja sopii ajankohdan.
*Kulttuuriportaalle voivat osallistua myös yksityiset päiväkodit ja seurakunnan päivä-, perhe- tai vauvakerhot omilla
esityksillään tai ryhmät osallistuvat sovitusti päivähoidon esityksiin.

KUVATAIDEPORRAS

Keuruun kansalaisopiston kuvataidekoulun Satusuti-työpaja tutustuttaa
lapset taiteen perusopetukseen leikinomaisin keinoin. Työpaja toteutetaan
päiväkodin tiloissa ja työpajan kesto on n. 45 minuuttia.
Toteutus: lukuvuoden aikana
Kuvataidekoulun opettaja ottaa
yhteyttä suoraan kaupungin päiväkoteihin ja
yksityisiin päiväkoteihin.

MUISTA MYÖS:
KIRJASTON SATUTUNNIT
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Keuruun kirjaston ohjelmassa olevat
Satutunnit ja nukketeatteriesitykset,
aikataulu osoitteessa:
http://kepri.verkkokirjasto.fi/web/arena/keuruu

VARHAISKASVATUS
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ESKARIT
TANSSI- JA TEATTERIPORRAS

Tanssi- ja teatteriportaalla seikkaillaan tanssin pyörteissä ja taianomaisissa tarinoissa. Kokonaisuuden taiteen
lajina on tanssi tai teatteri esiintyjästä riippuen. Samalla tutustutaan oman paikkakunnan Kulttuuritalo Kimaraan.
Osallistumalla tähän kokonaisuuteen opettaja toteuttaa esiopetussuunnitelman tavoitteita taiteen ja kulttuurin
osalta. Esiopetusryhmiä on sekä päivähoidon että alakoulujen puolella, alakouluista esitykseen osallistuvat myös
mahdolliset 1.-2. luokkalaiset, jos esiopetusryhmä ei toimi omana ryhmänään.
Toteutus: loka-marraskuu
Esitysaikataulut ilmoitetaan opettajille syyslukukauden alussa. Ryhmät varaavat itse kuljetuksen.

RUNOPORRAS

Runoportaalla lähdetään vierailulle kirjailijakotiin,
Einari Vuorelan runojen maailmaan ja tutustutaan,
millaista elämä oli Vuorelan talossa. Einari Vuorelan
seuran oppaat esittelevät talon ja sen entiset asukkaat.
Vuorelan pihamaalla leikitään ja syödään eväitä.
Esiopetusryhmiä on sekä päivähoidon että alakoulujen
puolella, alakouluista esitykseen osallistuvat myös
mahdolliset 1.-2-luokkalaiset, jos esiopetusryhmä
ei toimi omana ryhmänään.
Toteutus: toukokuu
Vierailuaikataulut sovitaan yhdessä ohjausryhmän
ja opettajien kanssa. Kulttuuripalvelut ja varhaiskasvatus varaa opastukset ja kuljetukset.
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ESKARIT
ESKARIT
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Tekijä: Juuli Pitkänen, Keuruun Väripilkku-ryhmä

Tekijä: Aino Pelto, Keuruun Spektri-ryhmä

1. LUOKKA
KIRJASTOPORRAS

Kirjastoportaalla lähdetään tutustumaan kirjastoon ja nauttimaan nukketeatteriesityksestä.
Keuruun kirjasto kutsuu oppilaat kirjastolle nukketeatteriesitykseen, lisäksi opetellaan
kirjaston sääntöjä ja kirjaston käyttöä.
Samalla niille oppilaille, joilla ei ole kirjastokorttia, tehdään vanhempien suostumuksella
oma kirjastokortti.
Kirjasto lähettää luokille ennakkoon kirjastokorttihakemuksia, jotka palautetaan täytettyinä
ennen kirjastoon tuloa.
Osallistumalla tähän kokonaisuuteen opettaja toteuttaa mm. opetussuunnitelman äidinkielen
ja kirjallisuuden oppiaineiden tavoitteita.
Toteutus: syyslukukausi
Kirjasto ottaa syksyn aikana yhteyttä 1. luokan opettajiin ja vierailuajankohta sovitaan yhdessä.

TAIDETYÖPAJA

Tekijä
:
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Juuso

Saleni

us

Kulttuuriportailla saa myös taiteilla itse. Työpaja tutustuttaa eri taiteen lajien materiaaleihin ja
tekniikoihin.
Pajat toteutetaan omalla koululla ja ohjaajana toimii tietyn taiteenalan ammattilainen.
Työpajojen sisällöissä voidaan ottaa huomioon mahdolliset teemat tai juhlat, jotka
linkittävät työpajat oppilaiden arkeen. Työpajan kesto 2 x 45 min.
Toteutus: kevätlukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee työpajojen teemat ja ohjaajan yhteystiedot ilmoitetaan
opettajille syyslukukauden alussa. Taidetyöpajat tarjotaan vuosittain joko kaikille
alakoulun luokka-asteille tai kaikille 4.-6. luokille, riippuen taidetyöpajojen
sisällöistä. Ohjaaja ottaa yhteyttä opettajaan ja työpaja-aika sovitaan
luokkakohtaisesti.

1. LUOKKA

Tekijä: Anni Riekkinen, Keuruun Prisma-ryhmä
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2. LUOKKA

ELOKUVAPORRAS

MUSEOPORRAS

Museoportaalla 2. luokkalaiset tutustuvat Keuruun museon kesänäyttelyyn ja näyttelyn ohessa
järjestettävään työpajaan. Esimerkkejä menneistä työpajoista ovat olleet mm. Kiertokoulu,
Veden väki-työpajat ja Tällaista elämä oli -tarinatuvat. 2. luokan museokäyntiin kuuluu myös
museossa käyttäytymisen sääntöjen opettelu.
Toteutus: syyskuu, kesto 1 tunti
Museokäynnit järjestetään tiettynä ajankohtana. Koulut varaavat itse opastuksen.
Vierailut ovat ilmaisia. Keuruun museo, p. 040 965 5597.

Elokuvaportaalla elävät kuvat saapuvat kouluun! Tutustutaan elokuvaan ja sen ilmaisukeinoihin oppimismateriaalin ja lisätehtävien avulla.
Elokuvanäytökset katsotaan omalla koululla. Kokonaisuus toteuttaa mm. opetussuunnitelman äidinkielen ja kuvataiteen oppiaineiden tavoitteita.
Toteutus: lukuvuoden aikana, materiaali kouluilla käytössä ympäri vuoden
Skidisti-elokuvakooste ostetaan koulukohtaisesti, joten sitä voi näyttää vain sillä koululla. Koosteessa mukana useampi elokuva ja materiaalit,
joita voidaan käyttää jatkossa seuraaville luokille. Oppimismateriaali on sähköisessä muodossa.

TAIDETYÖPAJA

Tekijä: Elma Levonen

Kulttuuriportailla saa myös taiteilla itse. Työpaja tutustuttaa eri taiteen lajien
materiaaleihin ja tekniikoihin. Pajat toteutetaan omalla koululla ja ohjaajana
toimii tietyn taiteenalan ammattilainen. Työpajojen sisällöissä voidaan ottaa
huomioon mahdolliset teemat tai juhlat, jotka linkittävät työpajat oppilaiden
arkeen. Työpajan kesto 2 x 45 min.
Toteutus: kevätlukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee työpajojen teemat ja ohjaajan yhteystiedot
ilmoitetaan opettajille syyslukukauden alussa. Taidetyöpajat tarjotaan
vuosittain joko kaikille alakoulun luokka-asteille tai kaikille 4.-6. luokille,
riippuen taidetyöpajojen sisällöistä. Ohjaaja ottaa yhteyttä opettajaan
ja työpaja-aika sovitaan luokkakohtaisesti.

MUISTA MYÖS:
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KIRJASTON LUKUDIPLOMI

2. luokan oppilaat voivat lähteä kirjaston kautta suorittamaan
Lukudiplomia. Opettajat, jotka aikovat luokkansa kanssa
suorittaa Lukudiplomin, voivat ottaa yhteyttä suoraan
kirjastolle ja sopia ajankohdan Lukudiplomi-opastukseen.
Yhteystiedot: Keuruun kirjasto
p. 0400 208 762

LUOKKA
2. LUOKKA

Tekijä: Rasmus Leppäaho, Keuruun Prisma-ryhmä

12

3. LUOKKA
TAIDETYÖPAJA

Tekijä: Juuso Salenius

Kulttuuriportailla saa myös taiteilla itse. Työpaja tutustuttaa eri taiteen lajien materiaaleihin ja tekniikoihin.
Pajat toteutetaan omalla koululla ja ohjaajana toimii tietyn taiteenalan ammattilainen. Työpajojen sisällöissä
voidaan ottaa huomioon mahdolliset teemat tai juhlat, jotka linkittävät työpajat oppilaiden arkeen.
Työpajan kesto 2 x 45 min.
Toteutus: syyslukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee työpajojen teemat ja ohjaajan yhteystiedot ilmoitetaan opettajille
syyslukukauden alussa. Taidetyöpajat tarjotaan vuosittain joko kaikille alakoulun luokka-asteille
tai kaikille 4.-6. luokille, riippuen taidetyöpajojen sisällöistä. Ohjaaja ottaa yhteyttä opettajaan ja
työpaja-aika sovitaan luokkakohtaisesti.

MUISTA MYÖS:
KIRJASTONKÄYTÖN OPETUS

3. luokan oppilaille tarjotaan opetusta, jossa tutustutaan kirjaston luokitukseen ja aakkostukseen.
Kiinnostuneet opettajat voivat ottaa yhteyttä kirjastoon ja sopia ajankohdan kirjastokäynnille.
Yhteystiedot: Keuruun kirjasto p. 0400 208 762
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3. LUOKKA

Tekijä: Suvi Koskinen, Keuruun Prisma-ryhmä

14

4. LUOKKA
TAIDETYÖPAJA

Kulttuuriportailla saa myös taiteilla itse. Työpaja tutustuttaa eri taiteen lajien materiaaleihin ja
tekniikoihin. Pajat toteutetaan omalla koululla ja ohjaajana toimii tietyn taiteenalan ammattilainen.
Työpajojen sisällöissä voidaan ottaa huomioon mahdolliset teemat tai juhlat, jotka linkittävät
työpajat oppilaiden arkeen. Työpajan kesto 2 x 45 min.
Toteutus: syyslukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee työpajojen teemat ja ohjaajan yhteystiedot ilmoitetaan
opettajille syyslukukauden alussa. Taidetyöpajat tarjotaan vuosittain joko kaikille
alakoulun luokka-asteille tai kaikille 4.-6. luokille, riippuen taidetyöpajojen sisällöistä.
Ohjaaja ottaa yhteyttä opettajaan ja työpaja-aika sovitaan
luokkakohtaisesti.

METSÄPÄIVÄ
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Metsäpäivä järjestetään joka syksy keskustan, Kivelän ja Haapamäen koulujen
4.-luokkalaisille sekä kyläkoulujen 3.-6.-luokkalaisille. Järjestäjinä metsäpäivässä
ovat Keuruun 4H-yhdistyksen lisäksi metsäalan toimijat, kuten Metsäkeskus,
Riistanhoitoyhdistys, Metsägroup, UPM ja Metsänhoitoyhdistys.
Paikka metsäpäivän järjestämiseen määräytyy sen mukaan, missä on mahdollisimman
paljon metsän monimuotoisuutta pienellä alalla ja erilaiset metsänhoitotyöt ovat
mahdollisia demonstroida. Metsäpäivän rasteilla nähdään mm. moto, harvennuskone
ja metsäkoira työssään sekä mitataan ja istuteaan puustoa ja nautitaan eväitä nuotion
loimussa. Metsä ja metsänhoito on osa kulttuuriamme ja päivän aikana tutustutaankin
metsään monesta näkökulmasta ja nautitaan luonnosta. Opetuksellisesti metsäpäivään
kuuluvat myös luonnonsuojelulliset seikat.
Toteutus: syys-lokakuu
Ensimmäiset infot lähetetään kouluille elokuun lopulla.
Opettajia pyydetään infossa ilmoittamaan osanottajat,
ruoka-allergiat ja muut tärkeät seikat, järjestäjä hoitaa
kuljetukset ja ohjelman. Opettajilta odotetaan paikalle
tuloa ja oman ryhmänsä järjestyksen pitoa.

Tekijä: Ida Heikkilä

4. LUOKKA

Tekijä: Karoliina Arokanto, Haapamäen Paletti-ryhmä
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5. LUOKKA

KOTISEUTUPORRAS

Ympäristöporras tutustuttaa oppilaat oman kotiseudun historiaan, kulttuuriperintökohteisiin ja
rakennettuun kulttuuriympäristöön. Vierailukohteina ovat esimerkiksi Keuruun kirkot,
Vanhan Keuruun alueen kohteet ja kotiseutumuseot.
Toteutus: syyslukukausi
Kotiseutupäivän aikatauluista tiedotetaan kouluille syyslukukauden alussa.
Pihlajaveden ja Haapamäen koulut vierailevat ensisijaisesti Pihlajaveden kohteissa
ja Keuruun koulut Vanhan Keuruun alueen kohteissa.

TAIDETYÖPAJA

Tekijä: Ida Heikkilä
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Kulttuuriportailla saa myös taiteilla itse. Työpaja tutustuttaa eri taiteen
lajien materiaaleihin ja tekniikoihin. Pajat toteutetaan omalla koululla ja
ohjaajana toimii tietyn taiteenalan ammattilainen. Työpajojen sisällöissä
voidaan ottaa huomioon mahdolliset teemat tai juhlat, jotka linkittävät
työpajat oppilaiden arken. Työpajan kesto 2 x 45 min.
Toteutus: syyslukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee työpajojen teemat ja ohjaajan yhteystiedot
ilmoitetaan opettajille syyslukukauden alussa. Taidetyöpajat tarjotaan
vuosittain joko kaikile alakoulun luokka-asteille tai kaikille 4.-6. luokille,
riippuen taidetyöpajojen sisällöistä. Ohjaaja ottaa yhteyttä opettajaan
ja työpaja-aika sovitaan luokkakohtaisesti.

5. LUOKKA
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Tekijä: Emma Tervonen, Haapamäen Paletti-ryhmä

Tekijä: Karoliina Pänkäläinen, Keuruun Prisma-ryhmä

6. LUOKKA
TAIDETYÖPAJA

jä
Teki

Kulttuuriportailla saa myös taiteilla itse. Työpaja tutustuttaa eri taiteen lajien materiaaleihin
ja tekniikoihin. Pajat toteutetaan omalla koululla ja ohjaajana toimii tietyn taiteenalan
ammattilainen. Työpajojen sisällöissä voidaan ottaa huomioon mahdolliset teemat tai
juhlat, jotka linkittävät työpajat oppilaiden arkeen. Työpajan kesto 2 x 45 min.
Toteutus: syyslukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee työpajojen teemat ja ohjaajan yhteystiedot ilmoitetaan
opettajille syyslukukauden alussa. Taidetyöpajat tarjotaan vuosittain joko kaikille
alakoulun luokka-asteille tai kaikille 4.-6. luokille, riippuen taidetyöpajojen
sisällöistä. Ohjaaja ottaa yhteyttä opettajaan ja työpaja-aika sovitaan
luokkakohtaisesti.
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RYHMÄYTYSPÄIVÄ

Ryhmäytyspäivän tarkoituksen on ryhmäyttää tulevat seiskaluokat toimivaksi ryhmäksi. Tavoitteena on saada luokkaan hyvä ryhmähenki, jotta
kaikkien olisi luokassa hyvä olla ja työskennellä. Tämä lisää kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota sekä vähentää koulukiusaamista.
Ryhmäytyneessä luokassa jokaisella on oma paikkansa ja kaikki uskaltavat tuoda äänensä kuuluville luokassa. Jos luokassa ilmenee
myöhemmin ongelmia, järjestäjät voivat tehdä lisäryhmäytystä kyseiselle luokalle. Ryhmäytyspäivä järjestetään Keuruun seurakunnan
Isohiekan leirikeskuksessa. Oppilaat saavat tiedon omasta luokastaan ennen ryhmäytyspäivää. Ryhmäytyspäivän aikana tehdään erilaisia
harjoitteita ja leikkejä, joissa sekä tutustutaan uuteen luokkaan että opitaan toimimaan yhdessä ryhmänä.
Ohjelmassa on esimerkiksi ongelmanratkomista, kilpailuja, tutustumisleikkejä ja luottamusharjoituksia.
Päivän päättää yleensä vierailevan teatteriseurueen esitys.
Toteutus: Ryhmäytyspäivä järjestetään yhteistyössä Keuruun seurakunnan nuorisotyön,
Keuruun kaupungin nuorisopalveluiden,
Keuruun 4H-yhdistyksen, yläkoulujen tukioppilaiden ja opojen sekä Keuruun koulutoimiston kanssa.
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6. LUOKKA

Tekijä: Juuli Aittolampi, Haapamäen Paletti-ryhmä
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KOKO KOULUN
KULTTUURIMAJAKKA-päivä
koulu muuttuu konsertti- tai teatterisaliksi koko koululle suunnatussa teatteri- tai musiikkiesityksessä.
KULTTUURIA Kultuurimajakka-päivänä
Kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämässä kokonaisuudessa jokaiselle koululle tarjotaan yksi kulttuurielämys omalla koululla.
Kulttuurimajakka-päivä toteuttaa mm. opetussuunnitelman äidinkielen ja musiikin oppiaineen tavoitteita.
Toteutus: kevätlukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee esiintyjän ja esitysaikataulu ilmoitetaan kouluille syyslukukauden aikana.
Esitys voidaan järjestää myös koulujen omien kulttuuripäivien yhteydessä.

KOULULAISKONSERTTI

Soitinesittelykonsertissa esiintyy musiikkiopiston oppilaita yhdessä soitonopettajien kanssa. Konsertissa esitellään eri instrumentteja sekä kerrotaan
niiden opiskelusta musiikkiopistossa. Konsertin lopuksi voidaan järjestää ”Tule ja tööttää” -kokeilu halukkaille.
Toteutus: konsertit huhtikuussa
Yhteydenotot musiikkiopistolle kevätlukukauden alussa aikataulun sopimiseksi Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto, p. 0400-355876

KUVATAIDEKOULUN TAIDETUOKIO

MUISTA MYÖS:

Kuvataidekoulun opettaja käy esittelemässä alakoulun luokille taiteen perusopetusta pitämällä taidetuokion
kuvataidetunnin yhteydessä. Tutustutaan kuvataidekoulun toimintaan, materiaaleihin ja teemoihin. Kesto sovittavissa, esim. 30-45 min.
Toteutus: lukuvuoden aikana
Kuvataidekoulun opettaja ottaa yhteyttä suoraan kouluihin, tarjoaa
taidetuokiota ja sopii ajankohdan.

KEURUUN KIRJASTO

Alakoulun ja yläkoulun luokille ja ryhmille voidaan toteuttaa toivomusten mukaan käyntejä ja opetusta, esim. satuhetkiä,
kirjavinkkausta, kirjastonkäytön opetusta tms.
Toteutus: Ota yhteyttä kirjastoon ja esitä toiveesi. Keuruun kirjasto p. 0400 208 762

SOITTAJAPOIKIEN SOITINESITTELYT

Keuruun Soittajapoikien puhallinsoitinesittelyssä tutustutaan puhallinsoittimiin. Puhallinsoitinten opettaja esittelee soittimia ja
kaikilla oppilailla on mahdollisuus kokeilla esillä olevia puhaltimia
Toteutus: lukuvuoden aikana
Musiikkiopisto ottaa yhteyttä suoraan kouluhin ja tarjoaa esittelyjä tai esittelyn voi tilata omalle koululleen, p. 0400-355 876

EINARI-TUNTI
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Einari Vuorelan seura tulee esittelemään nimikkoaan alakoululaisille. Einari-tunnilla kuulaan lyhyitä
tekstinäytteitä ja näytetään 20 minuutin videoelokuva Einari Vuorelasta. Einari-tunnin voi tilata
tukemaan äidinkielen oppiaineen tavoitteita. Kesto n. 45 minuuttia.
Toteutus: Tunnin voi tilata sihteeri Raija Komoselta, p. 040 573 8513.
Huom! Einari-tunteja tarjolla kolme kappaletta joka toinen vuosi.

KOKO
KOULUN
KULTTUURIA

Tekijä: Roosa Leppäaho, Keuruun Prisma-ryhmä

22

7. LUOKKA

KIRJASTOPORRAS

Yläkoulun kirjastoportaalla 7. luokan oppilaille tarjotaan tiedonhaun opetusta, jossa tutustutaan
kirjaston oman tietokannan lisäksi internetiin tiedonlähteenä sekä lähdekritiikkiin.
Toteutus: syys- tai kevätlukukausi
Opettaja ottaa yhteyttä kirjastoon ja sopii ajankohdan kirjastokäynnille.
Keuruun kirjasto p. 0400 208 762
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7. LUOKKA

Tekijä: Pricina Nzeza, Keuruun Prisma-ryhmä
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8. LUOKKA

TAITEILIJAPORRAS

Tällä portaalla tavataan ihka oikea taitelija! Kokonaisuudessa taiteilijavieras kutsutaan koululle tapaamaan
8. luokan oppilaita. Taiteenlajina voi olla visuaaliset taiteet tai kirjallisuus. Kokonaisuus voidaan myös
liittää 8. luokan museokokonaisuuteen, jolloin oppilaat tapaavat Keuruun museon kevään näyttelyn
taiteilija/t.
Toteutus: syyslukukausi
Ohjausryhmä kutsuu taiteilijan, sopii ajankohdan ja ilmoittaa opettajalle sisällön. Taiteilijoita
kutsutaan mm. Keuruun Taiteilijaseuran, Keuruun museon, Lukukeskuksen tai Einari Vuorela
-seuran kautta.

MUSEOPORRAS

8. luokkalaiset käyvät tutustumassa talvella museon vaihtuvaan taidenäyttelyyn. Oppilaat pääsevät
tutustumaan mm. taiteen eri tekniikoihin ja aiheisiin ja analysoimaan taideteoksia ja pohtimaan taiteen
merkitystä. Tutustumiskäyntiin voidaan liittää Keuruun museon kehittämän Paletti-taidekasvatusprojektin
menetelmiä. Taidetuokion aikana esitellään myös meneillään olevan näyttelyn taideteoksista poikkeavia
teoksia, joita yhdessä tarkastellaan.
Toteutus: kevätlukukausi, kesto 1 tunti
Koulut varaavat itse opastuksen. Vierailut ovat ilmaisia.
Keuruun museon yhteystiedot: Keuruun museo, Kangasmannilantie 4, puh. 040 965 5597.

Tekijä:
J
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TAIDETYÖPAJA
uuso Sa

lenius

Kulttuuriportailla saa myös taiteilla itse. Työpaja tutustuttaa eri taiteen lajien
materiaaleihin ja tekniikoihin. Pajat toteutetaan omalla koululla ja ohjaajana
toimii tietyn taiteenalan ammattilainen. Työpajojen sisällöissä voidaan ottaa
huomioon mahdolliset teemat tai juhlat, jotka linkittävät työpajat oppilaiden
arkeen. Työpajan kesto 2 x 45 min.
Toteutus: kevätlukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee työpajojen teemat ja ohjaajan
yhteystiedot ilmoitetaan opettajille syyslukukauden alussa.
Ohjaaja ottaa yhteyttä opettajaan ja työpaja-aika
sovitaan luokkakohtaisesti.

8. LUOKKA

Tekijä: Eve Papinaho, Haapamäen Paletti-ryhmä
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9. LUOKKA

Tekijä: Ella Ylitalo

NYKYTAIDEPORRAS

Nykytaideportaalla 9.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan Mäntän kuvataideviikkojen nykytaiteen näyttelyyn.
Mäntän kuvataideviikot on suomalaisen nykytaiteen kesänäyttely, joka esittelee vuosittain kesä-elokuussa maan
ajankohtaisinta kuvataidetta. Näyttely on ammattitaiteilijoiden tapahtuma ja järjestävä yhdistys Mäntän kuvataiteen
ystävät ry valitsee vuosittain vaihtuvan kuraattorin, jolla on yksinoikeus taiteilijavalintoihin ja näyttelyarkkitehtuuriin.
Ysien retkellä tutustutaan näyttelykeskuksena toimivan Pekilon näyttelyyn. Retket ja kuljetukset järjestää Keuruun
kaupungin kulttuuripalvelut.
Toteutus: elokuun loppu (näyttely avoinna yleensä elokuun loppuun)
Retkipäivä ja aikataulu ilmoitetaan opettajille syyslukukauden alussa.

MUISTA MYÖS:
PIKKU-EINARIN KIRJOITUSKILPAILU

Einari Vuorelan seura järjestää Keuruun ja Multian
yläkoulujen yhdeksäsluokkalaisille runopalkintovuoden kunniaksi Pikku-Einariksi nimetyn kirjoituskilpailun. Yhteistyökumppaneina ovat koulujen
äidinkielen opettajat ja kilpailulajina runot.
Kirjoituskilpailun voittaja julkistetaan runopalkinnon
julkistamistilaisuuden yhteydessä.
Toteutus:
Kirjoituskilpailusta tiedotetaan suoraan
kouluille ja opettajille.
Palkinto luovutetaan kilpailun voittajalle
Einari Vuorela -runopalkintojuhlan
yhteydessä.
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9. LUOKKA

Tekijä: Anna-Maija Ingraeus, Keuruun Prisma-ryhmä
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KOKO KOULUN
KULTTUURIA

KULTTUURIMAJAKKA-päivä

Kultuurimajakka-päivänä koulu muuttuu konsertti- tai teatterisaliksi koko koululle suunnatussa
teatteri- tai musiikkiesityksessä. Kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalveluiden järjestämässä
kokonaisuudessa jokaiselle koululle tarjotaan yksi kulttuurielämys omalla koululla.
Kulttuurimajakka-päivä toteuttaa mm. opetussuunnitelman äidinkielen ja musiikin
oppiaineen tavoitteita.
Toteutus: kevätlukukausi
Ohjausryhmä suunnittelee esiintyjän ja esitysaikataulu ilmoitetaan kouluille
syyslukukauden aikna. Esitys voidaan järjestää myös koulujen omien
kulttuuripäivien yhteydessä.

MUISTA MYÖS:
KUVATAIDEKOULUN TAIDETUOKIO

Kuvataidekoulun opettaja käy esittelemässä yläkoulun luokille taiteen perusopetusta
pitämällä taidetuokion kuvataidetunnin yhteydessä. Tutustutaan kuvataidekoulun
toimintaan, materiaaleihin ja teemoihin. Kesto sovittavissa, esim. 15-45 min.
Toteutus: lukuvuoden aikana
Kuvataidekoulun opettaja ottaa yhteyttä suoraan kouluihin, tarjoaa
taidetuokiota ja sopii ajankohdan.

KEURUUN KIRJASTO
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Alakoulun ja yläkoulun luokille ja ryhmille voidaan toteuttaa toivomusten
mukaan käyntejä ja opetusta, esim. satuhetkiä, kirjavinkkausta,
kirjastonkäytön opetusta tms. Ota yhteyttä kirjastoon ja
esitä toiveesi.
Yhteystiedot: Keuruun kirjasto p. 0400 208 762

KOKO
KOULUN
KULTTUURIA
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MUUTA
KULTTUURI- VAUVOJEN RUNOPUNNITUS
kirjasto, Kulttuuripalvelut ja neuvola järjestävät kolme kertaa vuoden aikana vauvojen RunopunnitusOHJELMAA Keuruun
tilaisuudet, joiden tavoitteena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tutustuttaa lapset laulun, soiton, runon
ja lorun kielelliseen ja musiikilliseen maailmaan. Äidit ja isät vauvoineen osallistuvat musiikki- ja loruleikkeihin,
mikä rohkaisee vanhempia virikkeellisiin tuokioihien lastensa kanssa. Runopunnituksessa vauvat pääsevät myös
tutustumaan erilaisiin soittimiin.
Toteutus: työpaja kolme kertaa vuodessa, tammi-, touko- ja marraskuu
Kutsu Runopunnitukseen lähetetään perheille henkilökohtaisesti. Kutsussa ohjeet ilmoittautumisesta.
Runopunnitus järjestetään Keuruun kaupunginkirjastossa.

KEURUULAISEN LAPSEN PÄIVÄ -tapahtuma

Vuosittain järjestettävässä Keuruulaisen lapsen päivä
-tapahtumassa muistetaan kaikkia edellisenä vuonna Keuruulle syntyneitä vauvoja perheineen. Keuruulaisen lapsen päivässä perheitä
muistetaan Keuro-setelillä ja Keuruulla leivotulla reikäleivällä. Tapahtuma tarjoaa perheille myös yhteisen hetken, jonne voi tulla oman aikataulun
mukaan ja osallistua tapahtuman toimintanurkkauksiin, joissa mm. musisoidaan, taiteillaan, kuunnellaan satuja ja touhutaan.
Toteutus: Kutsu tapahtumaan lähetetään perheille henkilökohtaisesti. Kutsussa tarkempi ohjelma.
Tapahtumasta tiedotetaan Suur-Keuruussa.

KIRJASTON SATUTUNNIT

Keuruun kirjaston ohjelmassa olevat Satutunnit ja nukketeatteriesitykset, aikataulu osoitteessa: http://kepri.verkkokirjasto.fi/web/arena/keuruu

LOISTOLAUANTAI

Keuruun kaupungin vapaa-aikatoimi järjestää kulttuurisen toimintapäivän koko
perheelle Keuruun yhteiskoululla, yhteistyössä keuruulaisten seurojen ja yhdistysten kanssa.
Tapahtuman aikana voi osallistua monipuolisiin työpajoihin ja toimintapisteisiin, esimerkiksi
kädentaitojen pajoihin, touhurataan, sirkus- tai tanssipajaan tai soitinrakennuspajaan.
LoistoLauantain toimintapisteille osallistuminen on vapaapääsyistä ja toimintaan voi
osallistua oman aikataulun mukaan. Ohjelma on suunnattu pääasiassa päivähoito- ja
alakouluikäisille.

LISÄÄ OHJELMAA:
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Facebook: www.facebook.com/Kulttuurimajakka.
Lasten ja nuorten Kulttuurimajakka kaupungin sivuilla:
http://www.keuruu.fi/vapaa_aika/kulttuuripalvelut/lasten_januorten_kulttuurimajakka.html

MUUTA
KULTTUURIOHJELMAA

LÄHDETÄÄN YHDESSÄ
KULKEMAAN
KULTTUURIPORTAITA PITKIN!

Lisätietoja:
Keuruun kaupunki
Kulttuuripalvelut
Vapaa-aikasihteeri Virva Asp
Multiantie 5, 42700 KEURUU
p. 040 7160 681
virva.asp@keuruu.fi
Kulttuurimajakan kotisivut:
http://www.keuruu.fi/vapaa_aika/kulttuuripalvelut/lasten_ja_nuorten_kulttuurimajakka.html
Kulttuurimajakka Facebookissa:
www.facebook.com/Kulttuurimajakka
Kuvat: Keuruun musiikkileiri, Keuruun kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalvelut, Maria Poikonen Taitto: Tanja Vellamo 2013

