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Iisalmen perusopetuksen
kulttuurikasvatusohjelma
Kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on rikastuttaa

Lastenkulttuuripolitiikka on osa kulttuuri- ja koulutus-

opetussuunnitelmaa ja tuoda kulttuuri luonnolliseksi

alan lainsäädäntöä. Yleisen kulttuuripolitiikan keskeiset

osaksi opetusta ja koulujen arkipäivää. Tavoitteena on

tavoitteet luovuuden, moninaisuuden, osallisuuden ja

myös oppilaiden yhdenvertaisuus kulttuuritarjonnan

saavutettavuuden kehittämisestä ovat myös lasten-

saatavuudessa.

kulttuuripolitiikan tavoitteita. Valtio- ja kuntatasolla
päätetään, millaisia mahdollisuuksia lapsilla ja nuorilla

Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelma

on harrastaa taiteita ja kulttuuria, millaisia palveluja on

perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuri-

saatavilla sekä mitkä ovat lasten ja perheiden mahdolli-

poliittiselle ohjelmalle. Ehdotus uudesta lastenkulttuuri-

suudet käyttää niitä.

poliittisesta ohjelmasta on tehty vuosille 2014–2018.
Tämän kulttuurikasvatusohjelman toimenpiteet toteutLastenkulttuuripoliittisessa ohjelmassa esitetään

tavat Iisalmen kaupungin strategiaa, HYVIS 2012–2015

toimenpiteitä, joiden avulla taide ja kulttuuri saadaan

hyvinvointiohjelman tavoitteita, perusopetuksen opetus-

nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville

suunnitelmien tavoitteita sekä laadukkaan ja monipuoli-

ja käytettäväksi. Tavoitteena on edistää lastenkulttuuria

sen kulttuurikasvatuksen tavoitteita.

ja lisätä hyvinvointia lasten ja nuorten keskuudessa. Lastenkulttuurilla tarkoitetaan ohjelmaehdotuksessa lapsen

Kulttuurikasvatusohjelman mittakaava Iisalmessa on

ja nuoren ikään sopivana taiteen ja kulttuuriperinnön tar-

noin 150–250 oppilasta / vuosiluokka. Kaikki tarjotta-

jontana ja osallisuutena taiteen ja kulttuurin tekemiseen.

va ja ehdotettu toiminta on vapaaehtoista, ja jokainen

Ohjelmaehdotus koskee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

luokka/ryhmä voi valita mitä tarjontaa se halua ottaa
vuosittain.

Taide ja kulttuuri kehittävät luovuutta, kriittistä ajattelua,
itsetuntoa sekä kykyä käyttää kulttuuria. Taide ja kulttuuri
myös antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia löytää
omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Tiedot, taidot
ja kokemukset taiteesta ja kulttuuriperinnöstä kuuluvat
myös yleissivistykseen. Kulttuuritoiminta vaikuttaa myös
laajemmin elämän laadun ja -hallinnan parantumiseen
sekä yritteliäisyyden lisääntymiseen.
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Kulttuuritarjonta
Kaikille vuosiluokille sovellettavissa olevaa tarjontaa:
• Lukudiplomit ja kirjavinkkaus / kaupunginkirjasto
• Kirjastovierailut, kirjaston käytön opastus/kaupunginkirjasto
• Lisäelementti esiintymisiin / Mahdollisuus päästä tutustumaan kulissien taakse ja alan ammatteihin
• Vierailu Juhani Ahon museolla toukokuussa tai syksyn alussa
Kaikille tarjotaan:
Konsertti joka kouluun -kiertuetta jatketaan Konserttikeskuksen kanssa entiseen tapaan
eli tarjotaan konsertti kaikille Iisalmen perusopetuksen oppilaille.

Vuosiluokittain:
1. Vuosiluokka
Kirjaston käytön opettelu, oma kirjastokortti.

3. Vuosiluokka
MUSIIKKI

VASTUUTAHO: KAUPUNGINKIRJASTO

Musiikkiprojekti itse tehden. Konsertti / iltamusiikki /
orkesterityöpajoja, oma esitys koulun juhlassa.

Nukketeatteri Kepponen: Ikäryhmälle sopiva esitys

VASTUUTAHO: KOULUT / MUSIIKIN OPETUS

kulttuurikeskuksessa. Mahdollisuus tiedustella vierailuvaraavat paikat suoraan nukketeatterista

4. Vuosiluokka
KUVATAIDE

VASTUUTAHO: KULTTUURITOIMI, KOULUT

Tutustuminen Iisalmen kuvataidekouluun kevätnäyttelyn

näytäntöä esim. kyläkoululle, min. 50 oppilasta. Koulut

yhteydessä. Rajattu määrä esittelytuokioita varattavissa,
Musiikkiopiston työpajamahdollisuus, kaksi vaihtoehtoa:

myös omatoiminen tutustuminen mahdollista.

soitinpolku Kulttuurikeskuksen tiloissa TAI pienimuo-

VASTUUTAHO: KUVATAIDEKOULU

toisempi soitintyöpaja koulun tiloissa. Rajoitettu määrä
työpajoja tarjolla.

Kuvataideprojekti itse tehden (esim. ympäristötaidepro-

VASTUUTAHO: MUSIIKKIOPISTO, KOULUT

jekti, valokuvaa, seinämaalausta) osana koulun omaa kuvataideopetusta, mahdollinen näyttely omassa koulussa

2. Vuosiluokka
TEATTERI

/ verkossa, kirjaston lastenosastolla.
VASTUUTAHO: KOULUT / KUVATAIDEOPETUS.

Teatteriretki: Käynti teatterissa Iisalmessa, opetellaan
teatterin käytäntöjä, tutustutaan kulissien taakse. Kult-

Näyttelyvierailu omassa kaupungissa (yksi lasten tai-

tuuritoimi järjestää, koulut maksavat ainakin osittain,

denäyttely vuosittain, kulttuuritoimen kustannuksella):

esityksestä riippuen.

Ateljeetalo, Kulttuurikeskuksen näyttelytilat tai muu

VASTUUTAHO: KULTTUURITOIMI

sopiva tila.
VASTUUTAHOT: KULTTUURITOIMI (NÄYTTELY)
/ KOULUT (KULJETUKSET)
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Vierailu Lapinlahden taidemuseossa. Mahdollisuus yh-

Kirjaston käytön opetus: sisällön esittely, tutustuminen.

distää vierailuun Lastenkulttuurikeskus Lastun työpajoja

VASTUUTAHO: KAUPUNGINKIRJASTO

(maksullisia). Museokäynti on aukioloaikoina alle 18-vuotiaille maksuton. Aukioloaikojen ulkopuolella ryhmältä

Juhani Ahon museo: Aikamatka historiaan.

peritään ovenavausmaksu 20 euroa/museo. Koululais-

Koulut järjestävät kuljetukset.

ryhmälle opastusmaksu on 20 euroa/museo. HUOM!

VASTUUTAHO: KULTTUURITOIMI

Taidemuseo on suljettu remontin takia kevääseen 2016.

YHTEISTYÖKUMPPANI: LASTENKULTTUURIKESKUS LASTU

Vaihtoehtoinen käyntikohde Eemil Halosen museo.
VASTUUTAHO: KOULUT, LAPINLAHDEN TAIDEMUSEO

8. Vuosiluokka
Mediakasvatuksen teema itse tehden

5. Vuosiluokka
OMAN KOTISEUDUN HISTORIA

(sosiaalinen media, nuorisotoimi yhteistyökumppanina)

Paikallishistoria: Ylä-Savon kotiseutumuseo, vierailu ja

YHTEISTYÖKUMPPANI: NUORISOTOIMI

VASTUUTAHO: KOULUT

oppimateriaali. Tarjolla ajalla 15.5–1.6. Muista mahdollisista ajoista tiedotetaan erikseen. Museovierailu on

Kulttuuriakatemia: akatemian oppilaiden esitys

koululaisille ilmainen, ja siihen sisältyy opastus.

suunnattuna 8. vuosiluokalle.

Tehtävälomakkeita voi pyytää etukäteen museosta.

VASTUUTAHO: KULTTUURIAKATEMIA

VASTUUTAHO: YLÄ-SAVON KOTISEUTUMUSEO,
KOULUT

Kulttuuriluokkaretki: Monipuolinen tutustuminen
erilaisiin kulttuurikohteisiin. Kulttuuritoimi voi vinkata

Kirjallisuus / lukudiplomi täydennettynä kirjavinkkauksella.

kohteita.

VASTUUTAHO: KAUPUNGINKIRJASTO

VASTUUTAHO: KOULUT

Koulukino: Mahdollisuus järjestää elokuvanäytöksiä

Konserttikeskus, oppilaat konsertin tuottajina (yhdistet-

paikalliseen elokuvateatteriin.

tynä konsertti joka kouluun -kiertueeseen): http://www.

www.savonkinot.fi/service.ntum?pageId=106669

konserttikeskus.fi/fi/konsertit_ja_kiertueet/oppilaat_

www.koulukino.fi/index.php?id=4

konsertin_tuottajina

VASTUUTAHO: KOULUT

VASTUUTAHO: KOULUT

6. Vuosiluokka
YMPÄRISTÖ

9. Vuosiluokka

Paikallishistoria: rakennettu ympäristö, arkkitehtuuri.

miseen. Yhteinen kortti Kuopion alueen kanssa, katso

Ympäristöpolku www.lastu.fi/laku/kulttuuripolku.html

http://kulttuurikasvatus.kuopio.fi/k9-kortti;jsessionid=

VASTUUTAHO: KOULUT

E9C6626F9ED790A86B323438D0656C00

K9-kortti kannustaa omaehtoiseen kulttuurin harrasta-

Iisalmessa etuina ilmainen sisäänpääsy Juhani Ahon
Ympäristöön liittyvät teemat: Luontomuseovierailu,

museoon, Ylä-Savon Kotiseutumuseoon sekä kulttuuri-

rakennettu ympäristö, kulttuurimaisemat (Koljonvirta).

toimen järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi alennusta Savon

VASTUUTAHO: KOULUT

Kinot/Kuvalippaan torstain esityksiin: liput 2D-elokuvanäytöksin 7,5 € ja 3D-elokuvanäytöksiin 9,5 €

7. Vuosiluokka

VASTUUTAHO: KULTTUURITOIMI KOORDINOI

Sallivuus, suvaitsevaisuus, kohtaaminen. Sosiaalista vahvistamista teatterin keinoin. Esityksen jälkeen keskuste-

Tutustumista kirjaston kotiseutukokoelmiin ja Juhani Ahon

lua ja kysely luokissa.

teoksiin kirjastovierailun yhteydessä (lyhyt katsaus).

VASTUUTAHOT: KULTTUURITOIMI, NUORISOTOIMI

http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri-

YHTEISTYÖKUMPPANI: SAVONIA AMMATTIKORKEA-

palvelut/Kirjasto/Heikki,-Helvi-ja-Juhani--iisalmelai-

KOULU

sia-kirjailijoitaVASTUUTAHO: KAUPUNGINKIRJASTO
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Yhteistyökumppanit
ja järjestäjät
Iisalmen kaupunginkirjasto

Kulttuuriakatemia

Yhteyshenkilö: Tuija Sirviö-Lappalainen

Yhteyshenkilö: Heli Löytynoja

email: tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi

email: heli.loytynoja@iisalmi.fi

p. 040 4894 006

p. 040 830 2795

Iisalmen kulttuuritoimi
/Juhani Ahon museo

Lapinlahden taidemuseo
ja Eemil Halosen museo

Yhteyshenkilö: Sanna Marin-Kainulainen

Yhteyshenkilö: Katariina Husso

email: sanna.marin-kainulainen@iisalmi.fi

email: info@eemil.fi

p. 040 588 9074

p. 040 187 2678

Iisalmen kuvataidekoulu
Yhteyshenkilö: Riikka-Liisa Kajanus

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu
Lastu/Lastenkulttuurikeskus Lastu

email: rkajanus@ulapland.fi

Yhteyshenkilö: Mervi Eskelinen

p. 040 136 6333

email: lastu@lastu.fi
p. 050 326 7243

Iisalmen Luontomuseo
email: iisalmi.luontomuseo@gmail.com

Ylä-Savon Kotiseutumuseo

p. (017) 818 387

Yhteyshenkilö: museoamanuenssi
email: info@ylasavonkotiseutumuseo.fi

Iisalmen nuorisopalvelut

p. 044 784 4077

Yhteyshenkilö: Tarja Immonen
email: tarja.immonen@iisalmi.fi

Ylä-Savon musiikkiopisto

p. 040 545 4546

Yhteyshenkilö: Tapani Lakaniemi
email: tapani.lakaniemi@iisalmi.fi

Nukketeatteri Kepponen

p. 040 543 4902

Yhteyshenkilö: Lulu Saastamoinen
email: lulu.saastamoinen@rockville.fi
p. 0440 372 171

7

Oppimateriaaleja
opettajien käyttöön:
www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/perusopetus
Oppimateriaaleja kulttuurikasvatukseen
www.kulttuuriperintokasvatus.fi/opetuksen-tueksi/kunnon-kulttuuriymparistot/oppimateriaalin-sisalto-ja-tavoi
Kulttuuriperintöön liittyviä oppimateriaaleja
www.mfa.fi/lapset
Arkkitehtuurimuseon opetusaineistoja
www.edu.fi/muotoilu-_ja_arkkitehtuurikasvatus
Tietoa ja ideoita muotoilusta sekä rakennetusta ympäristöstä
www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/teemat/kulttuuriperintoopetus
Monipuolista aineistoa kulttuuriperintöopetukseen
www.liikkeelleymparisto.fi
Tutkivan ja yhteistoiminnallisen oppimisen verkkopalvelu
hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1545
Kulttuurin vuosikello
www.saranat.fi
Verkkoympäristö, jossa voi tutustua Keski-Savon rakennusperintöön ja kulttuurimaisemiin
www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Kulttuuria_erityisryhmille/KULPS
Kulttuuria erityisryhmille
kulttuurikasvatus.kuopio.fi/oppimateriaaleja-ja-malleja
Kulttuurikasvatuksen oppimateriaaleja Kuopiosta
www.mediakasvatus.fi/oppimateriaali/taikalamppu-menetelman-opas
Mediakasvatusmateriaalia
www.versoverkko.fi/?siteid=Suomi&id=linkit
Hyvä yleinen linkkilista opetusmateriaaleista
www.taikalamppu.fi/index.php/fi/taikalamppu-verkosto
Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Taikalamppu-verkosto
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