
SAVONLINNAN KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA – 

PERUSOPETUKSEN KULTTUURIPOLKU 

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen 

toteuttamiseen kunnassa osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja 

kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan 

ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee 

koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Se takaa kaikille oppilaille samat 

osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja 

taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita. 

Erilaiset oppimisympäristöt, taidelähtöiset menetelmät ja ryhmissä toimiminen edistävät 

opittujen asioiden rakentumista kokonaisuuksiksi, osallistavat monipuoliseen toimintaan ja 

uudistavat ajattelu- ja toimintatapoja. Taide-elämysten herättämät tunteet ja ajatukset 

auttavat ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja lisäävät itsetuntemusta. Lapset oppivat 

parhaiten, kun he voivat toimia kokonaisvaltaisesti käyttäen kaikkia aistejaan, tunteitaan ja 

koko kehoaan oppimisessa. 

Peruskoulujen kulttuuripolku käynnistyi Savonlinnassa vuonna 2011. Kulttuuripolun 

valmistelutyö tehtiin Koulut ja kulttuuri -yhteistyöryhmässä, johon kuuluu 

kulttuurivastaavaopettajia sekä kulttuuripalveluiden tuottajia. Valmistelutyössä oli mukana 

myös opetuspäällikkö. Koulut ja kulttuuri -yhteistyöryhmä (KOKU) on toiminut vuodesta 

2005 alkaen. Sihteerinä ja esittelijänä toimii kulttuuritoimenjohtaja ja puheenjohtajana 

työryhmästä valittu opettajajäsen. 

KOKU-työryhmä aloitti kulttuuripolun uudistamistyön v. 2015, koska kulttuuripolku haluttiin 

osaksi uutta opetussuunnitelmaa. Uusi kulttuuripolku ottaa aikaisempaa paremmin 

huomioon kaupungin kaikki peruskoulut. Toiminnallisuutta on vahvistettu työpajoja 

lisäämällä. Taidelaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden vastuu sisällöistä ja niiden 

toteuttamisesta kasvaa aikaisemmasta. Kulttuuripolku on osa taidelaitosten yleisö- ja 

taidekasvatustyötä. Se on minimi, joka tarjotaan kaikille oppilaille. Lisäksi koulut voivat 

osallistua muihin tapahtumiin ja järjestää itse toimintaa.  

Kulttuuripolun sisältöihin ja kuljetuksiin on varattu vuosittain määrärahat sivistystoimen 

talousarviossa. Tavoitteena on, ettei kouluille pääsääntöisesti tule kustannuksia 

kulttuuripolkuun osallistumisesta. Taloudellista vastuuta on tarkoitus jakaa kaupungin ja 

yhteistyökumppaneiden välillä. Ulkopuolista rahoitusta haetaan mahdollisuuksien mukaan. 

Kulttuuripolkuyhteistyötä tehdään myös Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. 

Lisätietoja: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, www.kultus.fi ja www.versoverkko.fi 

 

http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/
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SAVONLINNAN PERUSOPETUKSEN KULTTUURIPOLKU 

Kulttuuripolun sisällöt tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja voivat olla osa 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

 

 
VUOSILUOKKA 

 
KULTTUURISISÄLTÖ 

 
VASTUUTAHO 

OPPIAINE-
ESIMERKKI 

 
1. luokka 

 
Musiikki- ja 
tanssityöpaja 

 
Musiikkiopisto 

 
musiikki ja liikunta 

 
2. luokka 

 
Kirjastoon 
tutustuminen ja 
sanataidetyöpaja 

 
Kirjasto 

 
äidinkieli ja 
kirjallisuus  

 
3. luokka 

 
Näyttely ja 
kuvataidetyöpaja 

 
Maakuntamuseo ja 
kuvataidekoulu 

 
kuvataide 

 
4. luokka 

 
Teatterityöpaja/esitys 

 
Teatteri 

 
äidinkieli ja 
kirjallisuus 

 
5. luokka 

 
Historia ja kotiseutu  
 
Tarinoiden Linnankatu 

 
Maakuntamuseo ja 
Olavinlinna 
Savonlinnan Oppaat 

 
historia ja 
ympäristöoppi 

 
6. luokka 

 
Kulttuuriympäristö 
 

 
Lusto ja 
puulajipuisto 
 

 
biologia ja historia 
 

 
7. luokka 

 
Konsertti 
 
Kirjastokäynti 
(tietokirjallisuus) 

 
Savonlinnan 
Orkesteri 
Kirjasto 

 
musiikki 
 
äidinkieli  

 
8. luokka 

 
Elokuva 

 
Savon Kinot, Kino 
Lusto, Koulukino 
 

 
kuvataide, äidinkieli 
ym. elokuvan 
sisällön mukaan 

 
9. luokka 

 
Teatteriesitys 
 
 
Itsenäisyysjuhla 

 
Kulttuuritoimi, koulut 
ja taidelukio mahd. 
mukaan 
Keskushallinto ja 
kulttuuritoimi 

 
äidinkieli ja 
kirjallisuus 
 
historia, liikunta, 
tapakasvatus 

 

Suunnitelmaan voi tulla tarjonnasta ja määrärahoista johtuvia muutoksia. 


