
Alueellinen opetus- ja 
kulttuuriyhteistyön työkalupaketti 
Opas kouluille yhteistyön aloittamiseen 
festivaalien, tapahtumien ja muiden 
kulttuuriorganisaatioiden kanssa



4

6

6

8

10

12

14

14

15
15

16

16

17
18
19
20
21
22
22
22
23
24
24
25
26
27
28
28
29
29
30
31
31

Sisällysluettelo
CULTURE UNITEDin ja tämän työkalupaketin esittely 
Miten CULTURE UNITED voi hyödyttää oppilaitasi 
Miten? Me autamme!
Miten käyttää tätä työkalupakettia 
Oulun lastenkulttuurikeskuksesta 
Valoa taikalampusta, vauhtia kulttuurivoltista 
Kulttuurikasvatussuunnitelma pähkinänkuoressa

Mikä on kulttuurikasvatussuunnitelma?
Miksi kulttuurikasvatussuunnitelma? 

Miten kulttuurikasvatus hyödyttää koulua? 
Miten kulttuurikasvatussuunnitelma tukee taide- ja kulttuurifestivaaleja? 

 Suositukset opettajille kulttuurikasvatusta ja festivaalivierailuja varten 
Miten voit aloittaa oman kuntasi tai koulusi suunnittelun? 

Mistä aloittaa? 
Mitä kunnassa on jo tehty? 
Miten suunnitelma voidaan tehdä? 
Mistä rahat tulevat? 
Kulttuurin tuominen lapsille tai lasten tuominen kulttuuriin (kuljetus). 
Suunnitelma on valmis - mitä seuraavaksi?   

Arviointi 
Meillä on sama kunnianhimo - työskentelemme yhdessä!  

Tapaustutkimukset 
Tapaus 1: Elfstedentocht-hanke, Leeuwarden, Alankomaat. 
Tapaus 2: SEEK-festivaali, Dundalk, Irlanti 
Tapaus 3: Lumoavien sanojen festivaali, Oulu, Suomi 
Tapaus 4: Harry Potter, Edinburgh, Skotlanti 
Lisää Lumoituista Sanoista

Lumotut Sanat konsepti Oulussa 
Kävijänumerot 
Visio 
Lastenkirjallisuuden edistäminen 
Mikä on pedagoginen sanataidefestivaali 
Kulttuurikasvatussuunnitelma ja kouluyhteistyö 
Ohjelmistosuunnittelu lapsille, ammattilaisille ja kouluille 
Opettajan ja oppilaiden kokemus CULTURE UNITEDista 



33

36
37

Echanted Words -yhteistyöhanke sanataidefestivaalin ja koulumme 
välillä 

Mitä opimme?
Suunnittelu



4

CULTURE UNITEDin ja tämän 
työkalupaketin esittely 
Tämä työkalupaketti auttaa kouluja kehittämään kulttuurikasvatussa koulussaan. Se on käytän-
nön opas yhteistyön aloittamiseen paikallisten kulttuuriorganisaatioiden kanssa sekä kulttuuri-
kasvatussuunnitelman laatimiseen – toisin sanottuna CULTURE UNITED-toiminnan aloittami-
seen.

Culture United -hankkeen tavoite on juurruttaa monialaisia opetustapoja alakouluihin kulttuu-
ritapahtumien ja perinnefestivaalien kokemisen kautta. Haluamme vedota lasten luontaiseen 
innostukseen ja mielenkiinnon kohteisiin ja hyödyntää nitä tehokkaasti vuorovaikutteisissa ja 
osallistavissa oppimistavoissa.

Miksi CULTURE UNITED aloitettiin? Monialaisen oppimisen lisäämiseksi hauskalla ja kiehtova-
lla tavalla. Huomasimme, että lapset oppivat paremmin, kun he ovat osallisia tapahtumissa ja 
saavat mahdollisuuden tutkia lahjojaan yhdessä toisten oppilaiden kanssa hauskoin ja aktiivisin 
tavoin.

Kuunnellaan mitä lapsilla on sanottavana hankkeesta. Tällä videolla kysyimme hankkeeseen 
osallistuneiden koulujen oppilailta, miten he kokivat hankkeen.

https://www.youtube.com/embed/JecNOtw_Gv4?feature=oembed
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Usein mainitut positiiviset vaikutukset:

• Oppilaat keskittyivät paremmin tunneilla ja olivat halukkaampia oppimaan monista aiheista 
• Oppilailla oli enemmän oppimismahdollisuuksia
• Lapset olivat itsevarmempia ja kokivat voimaantumista. Jopa hiljaisemmat lapset kokivat 

pystyvänsä tuomaan itseään esiin 

Yli 80 prosenttia lapsista ilmoitti suhtautuneensa hankkeeseen myönteisesti ja pitäneensä CUL-
TURE UNITED -hankkeeseen osallistumisesta. 
Tämä työkalupaketti perustuu Oulussa toteutuneeseen peruskoulun ja sanataidefestivaalin yh-
teistyön konseptiin.
Ja
toimintavinkkeihin kouluilta Oulusta, Leeuwardenista, Dundalkista and Edinburghista
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Miten CULTURE UNITED voi hyödyt-
tää oppilaitasi
Kulttuuri on tärkeä osa opetusta kaikissa maissa. Siksi kulttuurinen yhteistyö voi olla hyvin he-
delmällistä. Yhteistyö voi vahvistaa oppilaiden siteitä sekä opettajiin että yhteisön vanhempiin. 
Osallistuminen festivaaleihin ja tapahtumiin ja niissä tapahtuva vuorovaikutus voi auttaa lapsia 
löytämään intohimonsa taiteisiin, kannustaa luovaan kehitykseen ja innostaa heitä kokeilemaan 
uusia taitoja. Uusia taitoja saavat myös opettajat.

Yhteistyö kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa antaa uusia tapoja sisällyttää eri teemoja 
opetukseen sekä antaa innovatiivisia tapoja hyödyntää monialaista oppimista. Se voi auttaa ope-
ttajia, joilla ei välttämättä ole resursseja valmistella kulttuurisisältöjä itse, ja yhteistyö voi auttaa 
kouluja, joilla normaalisti on haasteita vastaavien sisältöjen toteuttamisessa. Kulttuuritapahtu-
mat edistävät myös koulun henkilökunnan ammatillista kehitystä ja sitouttaa heitä antamaan 
takaisin yhteisölle.

Miten? Me autamme!

Miten aloittaa? Kehitimme kolme kätevää työkalupakettia aloitukseen:
1. CULTURE UNITED kulttuuriyhteistyön työkalupaketti (jota luet nyt ) näyttää miten luot kestä-

vän yhteistön paikallisen kulttuuritoimijan kanssa ja Kuinka luot kulttuurikasvatussuunnitel-
man; 

2. CULTURE UNITED online-koulutus opastaa CULTURE UNITED-projektin laatimisessa ja tar-
joaa materiaaleja: 
• Englanniksi versio  täällä
• Suomeksiversio  täällä
• Hollanniksi versio  täällä

3.   Kulttuuritoimijan opas on suunnattu kulttuuritoimijoille ja festivaaleille. Se tarjoaa syitä ja 
keinoja kouluyhteistyön aloittamiseen. Voit jakaa tämän oppaan verkostossasi oleville kulttuuri-
toimijoille. 
4.   www.cultureunited.eu luo katsauksen yhteistyöhömme, hankkeeseemme ja kokemuksiim-
me CULTURE UNITEDin parissa. Se tarjoaa myös lisää vinkkejä ja vihjeitä. 

https://learninghubfriesland.thinkific.com/courses/culture-united-teacher-training-program-dutch
www.cultureunited.eu


7

Tämän oppaan lisäksi suosittelemme CULTURE UNITED online-koulutusta. Tässä koulutuksen 
lyhyt esittelyvideo: 

Aloita:  
• Englanniksi versio  täällä
• Suomeksi versio  täällä
• Hollanniksi versio  täällä

https://www.youtube.com/embed/40TehT_9byQ?feature=oembed
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Miten käyttää tätä työkalua
Tämä työkalupakki on suunniteltu erityisesti kouluille ja peruskoulun opettajille. Laajemmasta 
näkökulmasta se tarjoaa apua kouluille ja kunnille tasa-arvoisen ja osallistavan kulttuurikasva-
tussuunnitelman laatimisessa painottaen yhteistyön aloittamista ja kehittämistä kulttuuri- ja tai-
defestivaalien kanssa. Uskomme, että materiaali kiinnostaa myös kirjallisuusfestivaaleja, tapah-
tumia ja kirjamessuja yleisökehityksen lisäämiseksi koulujen kanssa. 

IO2-työkalupakki on luotu yhteistyössä suomalaisten, alankomaalaisten, skotlantilaisten ja irlan-
tilaisten kulttuuriorganisaatioiden, opettajien ja kirjallisuudenopettajien kanssa, ja siinä on näiden 
osallistujien aito ääni ja mielipiteet. Koska Suomi on aina ollut hyvin innovatiivinen koulutuksen 
ja kulttuurin alalla, tämä työkalupakki perustuu Suomen kulttuurikasvatussuunnitelmahankkee-
seen: hanke, joka antaa kouluille välineitä opetusohjelman ja -suunnitelman laatimiseen. 

Suomi on ollut johtava maa paikallisten ja alueellisten kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimi-
sessa, ja ne on alusta alkaen laadittu yhteistyössä paikallisten festivaalien kanssa. Suomalaisilla 
lastenkulttuurin ammattilaisilla on vankka verkosto, ja he ovat perustaneet kulttuurikasvatus-
suunnitelma.fi-sivuston, joka sisältää työkalupakin kyseisten suunnitelmien laatimiseen.  CUL-
TURE UNITEDin tuloksena työkalupakkia on kehitetty edelleen vastaamaan kansainvälisiä tar-
peita. Asiantuntijakumppanina työssä on ollut Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.



Aluksi kuvaamme Oulun roolin hankkeessa ja Oulun lastenkulttuurikeskuksen roolin kansain-
välisessä kehitystyössämme. Lyhyt kulttuurikasvatussuunnitelmien historia auttaa lukiaa ym-
märtämään, minkälaisia mahdollisuuksia Suomessa jo tällä hetkellä on. Kaikki kansainväliset 
yhteistyökumppanit olivat kiinnostuneita kokeilemaan, miten suomalainen kulttuurkasvatus-
suunnitelma sopisi heille alueellisesti koulujen ja paikallisten tapahtumien yhteistyönlisäämise-
ksi. Tästä työkalupaketista löytyy myös heidän kokemuksiaan. 
Festivaaliyhteistyössä Oulussa toimi Lumotut sanat – sanataide- ja kirjallisuusfestivaali lapsille 
ja nuorille. He valikoituivat yhteistyöhön Oulu International Schoolin toiveesta. Hankekoululla oli 
jo olemassa olevaa yhteistyötä festivaalin kanssa ja he halusivat kehittää sekä sitä että sana-
taidekasvatusta koulullaan. Tässä materiaalissa kuvaillaan myös, mikä on pedagoginen sana-
taidefgestivaali, ja millaista yhteistyötä kehitimme koulun ja festivaalin välille tämän hankkeen 
aikana. 

CULTURE UNITED festivaaliyhteistyö saavutti tavoitteensa koronapandemian aikana ja onnistui 
lisäämään monialaista oppimista ja uusia kokemuksia opetusmetodeihin hyödyntäen paikallista 
kulttuuria ja sanataidetta. 
Toivottavasti nautit lukemisesta, 

The CULTURE UNITED-tiimi Dundalkista, Edinburghista, Oulusta and Leeuwardenista. 
Erityiskiitokset Oulun CULTURE UNITED-tiimille:

Anna-Kaisa Kettunen, kulttuuritapahtumien tuottaja 
Kettunen on työskennellyt Oulun kulttuurikentällä yli kymmenen vuotta teattereissa ja 
kulttuuritapahtumissa, esiintyen, opettaen ja tuottaen. KULTTUURIYHTEISTYÖSSÄ hän 
toimi Oulun kaupungin tuottajana ja on kääntänyt projektin asiakirjoja.

Anna Anttonen ja Kati Inkala   KULTTUURIYHTEISTYÖ Oulun festivaali- ja kouluyhteistyökumppanit 

Anttonen ja Inkala työskentelevät Oulun lastenkulttuurikeskuksen kirjallisuustaiteen opettajina ja 

Lumotut sanat - Lumotut sanat -festivaalin 

taiteellisina ohjaajina. Tässä hankkeessa hän ovat kehittäneet festivaalien ja koulujen välistä 

yhteistyötä erityisesti Oulun kansainvälisen koulun kanssa.

Tanja Salo, suomen äidinkielen ja draaman opettaja 

Salo on työskennellyt aineenopettajana Oulun kansainvälisessä koulussa ja sen IB Middle Years Programissa 

viimeiset kymmenen vuotta. CULTURE UNITED -hankkeessa Salo on vahvistanut monialaisia oppimis- ja 

opetusmenetelmiä yhteistyössä Oulun lastenkulttuurikeskuksen ja Lumotut sanat - Lumotut sanat -festiva-

alin kanssa

Katri Tenetz, CULTURE UNITED Oulun hankepäällikkö ja IO2 päätoimittaja 

Tenetz työskentelee Oulun kaupungin lastenkulttuuripäällikkönä ja erityistä osaamista hänellä on 

kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisestä, taide- ja kulttuurialan tuotannoista ja palveluiden 

konseptoinnista. Tässä hankkeessa hän vastaa kokonaissuunnittelusta, hallinnosta sekä IO2 sisä-

llöntuotannosta. 

Eeva Laitinen, projektikoordinaattori Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa 

Laitinen toimii Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton projektikoordinaattorina 

kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeessa. Työssään Laitinen pyrkii edistämään 

kulttuurikasvatussuunnitelmia valtakunnallisesti sekä jakamaan kulttuurikasvatusosaamista 

eteen päin kuntien ja lastenkulttuuriverkoston välillä. CULTURE UNITED -hankkeessa Laitinen 

tuottaa kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyviä materiaaleja sekä pyrkii levittämään tietoa 

kulttuurikasvatussuunnitelmista kansainvälisesti.



Oulun lastenkulttuurikeskuksesta 
Oulun lastenkulttuurikeskus on perustettu kulttuuritalo Valveen siipien suojassa vuonna 2003. 
Nykyisin toimintaamme osallistuu vuosittain jopa 55 000 lasta, nuorta ja aikuista.

Keskus toimii lastenkulttuurialan valtakunnallisena kehittäjänä elokuva- ja sanataidekasva-
tuksessa sekä kulttuurikasvatussuunnitelmien ja taideopetuksen parissa. Se luo perusope-
tuksen ja varhaiskasvatuksen tueksi taidelähtöisiä menetelmiä ja tarjoaa opettajille ja kasvatta-
jille täydennyskoulutuksia.

Paikallisesti keskus tarjoaa taideopetusta ja kulttuuritapahtumia lapsille, nuorille ja perheille eri-
tyisesti sanataiteessa ja elokuvassa.
Oulun lastenkulttuurikeskuksen henkilöstö toimii asiantuntijoina valtakunnallisissa verkostoissa 
ja kumppanina monenlaisissa kansainvälisissä projekteissa. Oulun lastenkulttuurikeskus on 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Lastenkulttuurikeskus on monipuolinen sanataidekasvatuksen kehittäjä ja osaaja. Sanataideryh-
missämme jokainen voi innostua kielestä, kirjoista ja kirjoittamisesta. Haluamme olla mukana 
kasvattamassa uusia sukupolvia, joille lukeminen ja kirjoittaminen ovat luonteva tapa viihtyä, 
olla, ymmärtää ja vaikuttaa. Valmistamme 

Keskus tuottaa Lumottuja sanoja - sanataide- ja kirjallisuusfestivaali lapsille ja nuorille Oulussa 
joka kevät. Taidekoulu kehittää uusia menetelmiä ja materiaaleja opettajille, julkaisee lasten te-
kstejä ja luo hienoja kiertonäyttelyitä.

Valmistamme oppimateriaalia ja koulutamme lasten kanssa työskenteleviä aikuisia. Järjestäm-
me vuosittain valtakunnalliset Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot ja tuotamme 
elämyksellisiä kirjallisuusaiheisia näyttelyjä kiertämään kautta maan. 10
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Etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä asioita. CULTURE UNITED-projekti on avannut ovia kan-
sainväliselle yhteistyölle, samalla pakottaen meidät kirjoittamaan omia toimintamallejamme 
ylös, jotta ne ovat helpommin jaettavissa. Toivomme tämän työkalupaketin auttavan opettajia 
ja festivaalituottajia luomaan yhdessä uniikkeja ja pitkäkestoisia projekteja oppilaille alueillanne. 

. 



Valoa Taikalampusta, vauhtia Kulttuurivoltista – 
kulttuurikasvatussuunnitelmien lyhyt historia

Kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat verrattain nuori toimintamalli. Reilun parin vuosikymmenen 
ajan kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat tukeneet kouluja ja kuntia niiden kulttuuritehtävän to-
teuttamisessa sekä taiteen ja kulttuurin valtakunnallisen saavutettavuuden edistämisessä.  
Vaikka yhteistyö koulujen ja kulttuuritoimijoiden välillä ei ole uusi keksintö, ei kulttuurikasvatus-
suunnitelmien kaltaista systemaattista, velvoittavaa ja kokonaisvaltaista toimintaa ole ollut vielä 
kauaa. Ensimmäinen varsinainen kulttuurikasvatussuunnitelma löytyy vuosituhannen alkupuo-
lelta Suomen Turusta. Turkuun haluttiin luoda toimintamallin, joka takaisi koululaisten vierailut 
kulttuuripalveluihin ja taidelaitoksiin järjestelmällisesti sekä loisi yhteyden vierailuiden ja oppiai-
neiden välille. 
Vuonna 2003 Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettu lastenkulttuurikeskusten Tai-
kalamppu-verkosto loi perustan valtakunnalliselle ja järjestäytyneelle kulttuurikasvatussuunni-
telmien edistämistyölle. Verkoston yhteisenä tavoitteena oli edistää lastenkulttuurin sekä kult-
tuurikasvatuksen saavutettavuutta valtakunnallisesti.  

Oulun lastenkulttuurikeskuksella oli Taikalamppuverkostossa vuodesta 2005 lähtien valtakun-
nallinen kehittämistehtävä koordinoida ja kehittää kulttuurikasvatussuunnitelmia, toimintaa johti 
Katri Tenetz. Vuonna 2013 keskus keräsi yhteen kaikki tiedossa olevat kulttuurikasvatussuunnitel-
mat ja julkaisi ne Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sivuilla. Tällöin Suomessa oli käytössä 
32 kulttuurikasvatussuunnitelmaa, eli vain kymmenesosalla Suomen kunnista. 

Vuosi 2014 oli kulttuurikasvatussuunnitelmille merkittävä. Verkoston jäsenet vaikuttivat monin 
keinoin perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamiseen, jotta kulttuurin asema vahvistuisi 
lasten arjessa. Kovan työn tuloksena uuteen valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteisiin saatiin useita mainintoja kunnallisesta kulttuurikasvatussuunnitelmasta.  
Isomman hypyn kulttuurikasvatussuunnitelmat ottivat Kulttuurivoltin myötä. Kulttuurivoltti 
(2015-2016) oli Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen lastenkulttuurikeskusten 
liiton yhteinen ja ensimmäinen valtakunnallinen kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämiseen 
tähtäävä hanke. Hankkeen taustalla vaikutti vuoden 2014 Lastenkulttuuripoliittinen ohjelmaeh-
dotus, jonka mukaan niin valtion tasolla kuin kunnissakin lasten ja nuorten kulttuuriset oikeudet 
tulisi vakiinnuttaa rakenteelliseksi osaksi kaikkea kulttuuritoimintaa.  

Tarve kehittämiselle syntyi huomiosta, että vaikka tietoa ja kokemusta kulttuurikasvatussuunni-
telmien tekemisestä oli olemassa, ne eivät saavuttaneet kaikkia - haluttiin luoda yleiseen käyt-
töön tarkoitettu työkalu, joka toimisi käytännönläheisenä ja innostavana apukeinona suunnit-
teluprosessissa. Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-verkkosivusto toimii materiaalipankkina sekä 
konkreettisena työkaluna suunnitelmien laatimisprosessin tukena. Verkkosivusto ja sen sisäl-
tämä suunnittelutyökalu auttaa laatimaan kulttuurikasvatussuunnitelman kaikenkokoisiin kunti-
in, ja kohderyhmänä olivat kuntien opetus- ja kulttuurisektorit. 
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Vuonna 2015 Suomessa 43:lla kunnalla oli käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma. Kehittämi-
sen tavoitteeksi asetettiin tämän määrän tuplaamisen ja jo 2017 kulttuurikasvatussuunnitelmien 
määrä oli kasvanut yli 90:een. Lisää suunnitelmia on tekeillä koko ajan, ja nyt Culture United 
hankkeen myötä myös Suomen rajojen ulkopuolella.   
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ponnautti kehittämistoimenpiteillään koulujen ja kul-
ttuuritoimijoiden yhteistyön kohti laajempaa tietoisuutta, edisti kulttuurikasvatussuunnitelmiin 
liittyvää diskurssia ja teki siihen liittyvästä sanastosta yhdenmukaisempaa. Kulttuurikasvatus-
suunnitelmien eteen tehty työ poiki vuonna 2018 Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkintojen 
pääpalkinnon. Tuomariston mukaan: 

”Hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla 
Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot”. - Hanke 
tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroo-
passa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot, palkinnon 
myöntänyt tuomaristo vahvisti. 

Tuomaristo painotti perusteluissaan digitallisen työkalun hyödyntämistä sekä hankkeen luomaa 
kokonaisvaltaista ja joustavaa lähestymistapaa opetussuunnitelmatyöhön. Kulttuurikasvatus-
suunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia ja nuoria heidän taustastaan riippumatta. 
- Oppilaiden osallisuuden ja aktiivisen roolin vahvistaminen on ollut myös yksi opetussuunnitel-
mauudistuksen keskeisistä tavoitteista. Kulttuurikasvatuksella innostetaan aktiiviseen toimijuu-
teen ja luodaan perustaa elinvoimaiselle paikalliselle kulttuurille. Perusopetuksen arvoperustan 
mukaisesti kulttuurinen moninaisuus on rikkaus, jonka pohjalle päivittäinen opetus rakennetaan. 
Uusissa opetussuunnitelmissa kulttuurikasvatus kuuluukin kaikkeen opetukseen, toteaa ope-
tusneuvos Mikko Hartikainen. 

Oulun kaupunki ja Suomen lastenkulttuurikeskus haluavat laajentaa kulttuurikasvatussuunnitel-
mien käytön maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. CULTURE UNITED on antanut valtavasti tukea ajatuk-
selle. CULTURE UNITEDin Oulun tiimi jakaa ilolla tuloksia tässä työkalupaketissa. 

Eeva Laitinen
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Kulttuurikasvatussuunnitelma 
pähkinänkuoressa
silta kulttuuritoimijoiden, 
taiteilijoiden, festivaalien ja 
koulujen välillä
Aluksi on hyvä miettiä näitä isoja kysymyksiä kunnassasi: 
• Onko lapsilla tasa-arvoinen ja reilu mahdollisuus osallistua kulttuuripalveluihin kuten taide-

festivaaleille? 
• Miten koulut valitsevat vierailukohteet kulttuuriperinnön, taidelaitosten tai festivaalien suh-

teen?
• Mikä on minimitavoite sille, mitä oppilaan tulee oppia tai kokea kulttuurista tai taiteesta? 
• Kuka maksaa liput ja kuljetuksen?
• Onko kouluilla ja päiväkodeilla tietoa, mitä tapahtuu ja milloin?
• Mitä osallistuvat lapset oppivat? 
• Kuka suunnittelee? 
• Miten tarjota enemmän kulttuurielämyksiä lasten jokapäiväisessä elämässä?

Haluaisitko olla mukana? Mitä voisit tehdä? 

Een cultuureducatieplan is een plan voor de manier waarop culturele, artistieke en erfgoede-
ducatie wordt uitgevoerd als onderdeel van het onderwijs. Het is gebaseerd op het aanbod van 
culturele diensten, festivals en cultureel erfgoed van de stad, provincie en gemeente. Het plan 
kan bijvoorbeeld worden aangeduid als cultuureducatieplan, cultuurpad, culturele trap of cul-
turele route.

 Suunnitelma on avuksi sekä kouluille että taide- ja kulttuuritoimijoille. Se yhdistää opetussuun-
nitelman ja kunnan kulttuuritarjonnan systemaattiseksi kokonaisuudeksi. Samalla se tarjoaa 
jokaiselle oppilaalle tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperin-
tökasvatus toteutetaan osana opetusta. Se perustuu kunnan kulttuuripalvelujen, festivaalien ja 
kulttuuriperinnön tarjontaan sekä lasten ja nuorten vapaaehtoistoimintaan. Suunnitelmaa voi-
daan kutsua esimerkiksi kulttuurikasvatussuunnitelmaksi, kulttuuripoluksi, kulttuuriportaaksi tai 
kulttuurireitiksi. 
Joissakin Suomen kunnissa kulttuurikasvatussuunnitelma kattaa myös varhaiskasvatuksen ja 
toisen asteen koulutuksen tai jopa koko elämänkaaren. Suunnitelma voi olla myös useamman 
kunnan yhteinen, jolloin kunnat voivat sopia yhteisistä sisällöistä tai toimintatavoista.
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Kulttuurikasvatus yhdistää eri oppiaineita, ja sitä sovelletaan kaikkeen opetukseen taiteellisten 
ja käytännön oppiaineiden lisäksi. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu paikalliseen opetus-
suunnitelmaan ja tekee koulujen kulttuurikasvatustoiminnasta tavoitteellisempaa. 
Suunnitelman voi laatia vain yhdelle luokalle, koko luokalle, koko koululle tai koko alueelle tai 
kunnalle. Suomessa on myös suosituksia kansallisessa opetussuunnitelmassa, ja monissa kau-
pungeissa on sovittu, mikä luokka-aste osallistuu mihinkin kulttuuritoimintaan, esimerkiksi kul-
ttuurifestivaaleihin jne. sen varmistamiseksi, että jokaisella lapsella on samat mahdollisuudet 
riippuen opettajien tahdosta tai koulun resursseista.

Miksi kulttuurikasvatussuunnitel-
ma?
Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet kokea taidetta 
ja kulttuuria. Tällaisen suunnitelman avulla taidetta ja kulttuuria voidaan tarjota ikäryhmälle so-
pivalla tavalla luonnollisena osana koulupäivää. Moniammatillisella yhteistyöllä tuotettu suun-
nitelma edistää oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kulttuurikasvatussuunnitelman 
avulla voidaan edistää kulttuurikasvatuksen alueellista tasa-arvoa ja tehdä lastenkulttuurista 
entistä merkittävämpi hyvinvoinnin edistäjä. Kulttuurikasvatussuunnitelmasta hyötyvät oppilaat, 
opettajat, taide- ja kulttuurialan toimijat sekä kunta.

Miten kulttuurikasvatus hyödyttää koulua? 

• Taidevierailujen kautta voidaan vahvistaa, laajentaa tai täsmentää opetussuunnitelmassa 
määriteltyjen sisältöjen oppimista ja edistää tavoitteiden saavuttamista 

• Se vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen 
• Suunnitelma tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa 
• Se helpottaa opettajan työtä, koska sisältö ei riipu yksittäisen opettajan tai koulun kiinnos-

tuksesta tai taloudellisista mahdollisuuksista 
• Se tarjoaa mahdollisuuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laa-

ja-alaisten osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamiseen 
• Yhteistyö taide- ja kulttuuritoimijan kanssa tarjoaa opettajille mahdollisuuksia asiantuntijuu-

den jakamiseen ja uusiin opetusmenetelmiin tutustumiseen 
• Koulun ulkopuolelle sijoittuvat retket tarjoavat oppimisympäristöjä, joita ei voi mallintaa 

luokkahuoneessa 
• Yhteistyö koulun ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden kanssa on yksi tärkeimmistä oppimista 

edistävistä tekijöistä kulttuurikasvatuksessa 
• Kulttuurisisällöt sopivat monipuolisesti eri oppiaineisiin 



‘’Tämä työkalu auttoi meitä laatimaan koulumme kulttuurisuunnitelman, mukaan lukien vinkke-
jä kulttuuriliiton perustamiseen: paikallinen yhteistyö kulttuuripuolueiden ja -tapahtumien 

kanssa’’.
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Miten kulttuurikasvatussuunnitelma tukee 

kulttuuritoimijoita ja taiteilijoita? 

• Auttaa lapsille ja nuorille suunnatun tarjonnan kehittämisessä ja koulujen tarpeiden huomioi-
misessa 

• Lisää kulttuuripalveluiden kävijämääriä ja laajentaa yleisöpohjaa 
• Kasvattaa tulevaisuuden kulttuuri- ja taideyleisöjä 
• Opettaa kulttuuripalvelujen käyttöä 
• Tarjoaa työskentelymahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä taiteen ja kulttuurin ammattilai-

sille 

Kulttuurivierailuvinkkejä oepttajille 

1. Ennakkotehtäviä koulussa tai kotona
2. Vierailu tai esiintymisyhteistyö festivaaleille, museoon, historialliseen paikkaan, galleriaan, 

musiikki- tai tanssikeskukseen, sirkukseen, kirjastoon jne.
3. Esitelmä taidemuodosta / taiteilijasta / paikasta jne 
4. Pedagogin tai taiteilijan toteuttama työpaja joko vierailupaikassa tai luokkahuoneessa vierai-

lun jälkeen
5. Jälkitehtäviä luokassa



Miten laatia suunnitelma kunnallesi tai koulullesi? 

Työkalu on avoin ja maksuton apuväline kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisprosessin tue-
ksi. Lomake sisältää apukysymyksiä, vinkkejä ja ideoita suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Tämä 
työkalu on tarkoitettu työryhmänne käyttöön yhteisen pöydän ääressä täydennettäväksi. Tavoi-
tteena on valmis, yhteinen ja jokaisen vuosiluokan kattava suunnitelma koko kunnalle tai aluee-
lle. Konkreettiset vinkit, neuvot ja linkit ohjaavat kartoittamaan erikokoisissa kunnissa ja alueilla 
olevia vaihtoehtoja yhteisen suunnitelman kokoamiseksi

Tavoitteena on luoda kokonainen, yhteinäinen suunnitelma, joka kattaa kaikki luokka-asteet.
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Mistä lähden liikkeelle?

Työ alkaa kulttuurikasvatussuunnitelmatyön vastuuhenkilön nimeämisellä. Hän voi olla kun-
nan kulttuuripalveluiden edustaja tai perusopetuksen opettaja tai kaksihenkinen tiimi, jossa on 
yksi kummaltakin alalta. Vastuuhenkilölle (tai -henkilöille) varataan työaikaa suunnitelman laa-
timista varten. Kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan opetus- ja kulttuurialan toimijoiden kes-
ken. Hyvät tulokset voidaan taata jaetulla asiantuntemuksella, yhdessä käytetyllä työajalla, jär-
kevällä resursoinnilla, selkeällä vastuunjaolla ja monialaisten verkostojen käytöllä.

Seuraava vaihe on suunnitteluryhmän kokoaminen. Keneltä voimme saada apua? Työskente-
lyssä voi olla mukana myös koulutuksen, taidekoulujen sekä kunnallisten kulttuuri- ja taidelai-
tosten ja -yhdistysten edustajia. Mukaan kannattaa ottaa tahoja, jotka ovat jo valmiiksi innostu-
neita ja motivoituneita näistä aiheista.

Lapset ja nuoret olisi pyrittävä ottamaan alusta alkaen mukaan suunnitteluun. Miten heidät 
voidaan ottaa mukaan kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen? Ja milloin he voivat arvioida 
sen onnistumista? Sopivia yhteistyökumppaneita voisivat olla esimerkiksi koulujen oppilaskun-
nat.

Määrittele kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteet - Mitkä arvot ohjaavat sen suunnittelua 
ja toteuttamista? Mikä on suunnitelman tarkoitus? Näiden kysymysten pohjalta voidaan laatia 
järjestelmällinen ja laadukas kulttuurikasvatussuunnitelma.

KYSY ITSELTÄSI TEE LISTA

Mitä kulttuuritapahtumia ja 
-toimintaa kunta tarjoaa tällä 
hetkellä?

Tee luettelo alueesi taide- ja kulttuurilaitoksista: kirjastoista, gallerioista, teattereista, 

orkestereista, taidekeskuksista, museoista ja arkistoista.

 Muut alueen kulttuurikohteet: paikalliset kulttuuriympäristöt, arkkitehtonisesti mer-

kittävät rakennukset, tärkeät veistokset ja patsaat, perinteiset arvokohteet, kulttuuri-

retket, uskonnolliset rakennukset, linnat ja maailmanperintökohteet.

 Alueen kulttuuritapahtumat: festivaalit, teemaviikot, kampanjat, kylä- ja kaupungi-

nosapäivien tapahtumat.

 Paikalliset taide- ja kulttuurialan toimijat: taiteilijat, kulttuuri- ja taideyhdistykset, ko-

tiseutuyhdistykset, perinteiden asiantuntijat, taiteilijaosuuskunnat, taidekasvattajat, 

taiteen perusopetus, esiintyjät ja kiertueryhmät.

Miten kulttuurikasvatusta 
annetaan nykyisin kouluissa?

Juhlat, retket, vierailut, muut tapahtumat...

 Aiempi yhteistyö taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Puuttuuko alueeltasi jotain?

Voit täydentää tarjottua toimintatarjontaa virtuaalisilla materiaaleilla ja yhteistyöllä 

alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

 Näitä voivat olla esimerkiksi kiertävät teatterit ja orkesterit, digitaaliset palvelut kou-

lujen kulttuurikasvatukseen, verkkomateriaalit, suoratoistot ja paljon muuta.
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Mitä kunnassa tehdään jo nyt?

Tyhjästä ei tarvitse nyhjäistä. Kunnassa jo olemassa olevien sisältöjen ja aiempien toimintatapo-
jen hyödyntäminen helpottaa prosessia. Listatkaa ylös:

KYSY ITSELTÄSI TEE LISTA

Mitä kulttuuritapahtumia ja 
-toimintaa kunta tarjoaa tällä 
hetkellä?

Tee luettelo alueesi taide- ja kulttuurilaitoksista: kirjastoista, gallerioista, teattereista, 

orkestereista, taidekeskuksista, museoista ja arkistoista.

 Muut alueen kulttuurikohteet: paikalliset kulttuuriympäristöt, arkkitehtonisesti mer-

kittävät rakennukset, tärkeät veistokset ja patsaat, perinteiset arvokohteet, kulttuuri-

retket, uskonnolliset rakennukset, linnat ja maailmanperintökohteet.

 Alueen kulttuuritapahtumat: festivaalit, teemaviikot, kampanjat, kylä- ja kaupungi-

nosapäivien tapahtumat.

 Paikalliset taide- ja kulttuurialan toimijat: taiteilijat, kulttuuri- ja taideyhdistykset, ko-

tiseutuyhdistykset, perinteiden asiantuntijat, taiteilijaosuuskunnat, taidekasvattajat, 

taiteen perusopetus, esiintyjät ja kiertueryhmät.

Miten kulttuurikasvatusta 
annetaan nykyisin kouluissa?

Juhlat, retket, vierailut, muut tapahtumat...

 Aiempi yhteistyö taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Puuttuuko alueeltasi jotain?

Voit täydentää tarjottua toimintatarjontaa virtuaalisilla materiaaleilla ja yhteistyöllä 

alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

 Näitä voivat olla esimerkiksi kiertävät teatterit ja orkesterit, digitaaliset palvelut kou-

lujen kulttuurikasvatukseen, verkkomateriaalit, suoratoistot ja paljon muuta.
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Muistakaa pitää kulttuurin ja 
taiteen eri alat mielessä jo 
suunnitteluvaiheessa!

Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö 
Elokuvat 
Kulttuuriperintö ja kulttuurienvälisyys 
Kuvataide, valokuvaus ja sarjakuvat 
Kirjataide ja kirjallisuus 
Media ja uudet kulttuurin alat 
Muotoilu ja käsityöt 
Musiikki 
Paikallinen kulttuuri 
Tanssi, teatteri ja sirkus

Mitä kulttuurikasvatussuunnitelma voi 

sisältää?kulttuurikasvatussuunnitelma 

voi sisältää?

Excursies naar kunst- en cultuurinstellingen en locaties in de omgeving

 Door kunstenaars geleide workshops en kunstenaarsbezoeken

 Optredens van rondreizende groepen

 Voorbereidende opdrachten, workshops en vervolgwerk op scholen

Minkälaisia toteutustapoja on?
Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa laatia kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasva-
tussuunnitelmien nimissä ja sisällöissä on paljon vaihtelua valtakunnallisen linjauksen puutteen 
johdosta. Jokainen kunta laatii itsensä näköisen kulttuurikasvatussuunnitelman. Mallin ei tarvitse 
pysyä samanlaisena, vaan se voi muuttua ja kehittyä vuosien mittaan.
Suunnitelmasta voidaan käyttää esimerkiksi nimitystä kulttuuripolku, kulttuurikalenteri tai kult-
tuurireitti.

Kulttuuripolku 

Suunnitelmaa, johon jokaiselle ikäluokalle valitaan tietty taiteenlaji tai kulttuurikohde tai -koke-
mus, kutsutaan usein kulttuuripoluksi. Kulttuuripolulla kaikki kunnan kolmasluokkalaiset käyvät 
esimerkiksi museossa, neljäsluokkalaiset kirjastossa ja viidesluokkalaiset konsertissa.

Kulttuurikalenteri

Kulttuurikalenteri sisältää opettajille kohdennettua tietoa alueen kulttuuripalveluista opetuksen 
suunnittelun tueksi. Kulttuurikalenteri tehdään tavallisesti lukuvuosittain ja se voi sisältää val-
miiksi aikataulutettuja ja ikäryhmille kohdennettuja kulttuuri- ja taidekohteita, joista opettaja voi 
valita omalle luokalleen sopivan. Kalenterin taustalla kunnassa voi olla käytössä myös kulttuu-
rikasvatussuunnitelma, jossa määritellään toimintaa ohjaavat periaatteet ja tavoitteet. Kulttuuri-
kalenteri sopii erityisesti kuntiin, joissa tarjontaa on runsaasti. Se antaa kouluille mahdollisuuden 
omiin painotuksiin. Toisaalta kulttuurin kokeminen ei välttämättä toteudu yhtä tasa-arvoisesti 
kuin kulttuuripolulla



harrastuksia hyödyntää kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisessa?

Useimmissa tapauksissa paikalliset taide- ja kulttuurilaitokset ovat tietoisia koulujen erilaisista 
mahdollisuuksista järjestää yleisötapahtumia, ja ne myös osallistuvat kulttuurikasvatussuunni-
telman toteuttamiseen taloudellisesti tai tarjoamalla omaa panostaan. Taidelaitokset voivat tar-
jota ilmaisia esityksiä tai ilmaisen sisäänpääsyn. Vastavuoroisesti opettajakunta tarjoaa pedago-
gista asiantuntemusta ja tulevaa asiakaskuntaa.
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Kuka Maksaa ja mistä Rahat?

Tämä riippuu voimakkaasti alueestasi ja koulujärjestelmästäsi. Suomessa ja Skotlannissa kun-
nan opetus- ja kulttuuritoimi jakaa kulttuurikasvatussuunnitelman kustannukset. Suunnitelma 
sitoo osan käytettävissä olevista resursseista, ja ne käytetään tasapuolisesti koko kunnan lasten 
ja nuorten hyväksi. Kulttuurikasvatussuunnitelma pyritään sisällyttämään kunnan paikalliseen 
opetussuunnitelmaan. Tämän jälkeen kunta on velvollinen toteuttamaan ja rahoittamaan sitä.

Alankomaissa kouluilla on mahdollisuus saada kulttuuria kunnan rahoittamien kulttuuriorgani-
saatioiden kautta, jotka tarjoavat kouluille “kulttuurivalikoimaa”, josta ne voivat valita. Irlannissa 
jokaisella koululla on oma kulttuuripolitiikkansa, joka riippuu paikallisista kiinnostuksen kohteista 
ja koulun taloudellisista mahdollisuuksista. 

Kun kulttuurikasvatussuunnitelmaan sitoutuu laaja joukko koulutus- ja kulttuurialan toimijoita, 
varmistetaan myös, että suunnitelmaan sitoutuu merkittäviä henkilöresursseja . Voisiko edes 
kaksi viikkoa vuodessa kunnan kulttuuripalvelujen henkilöstön työajasta varata yksinomaan las-
tenkulttuurille? Voisiko lastenkulttuuriviikon laajentaa lastenkulttuurikuukaudeksi? Voisiko opet-
tajien ja muun kouluhenkilökunnan taitoja ja 

Kaikissa tapauksissa järjestelmällinen lähestymistapa on kuitenkin myös kustannustehokas. Sen 
sijaan, että yksittäinen koulu tilaisi esimerkiksi yhden esityksen, koko kunta tai koulurykmentti 
voi tilata useita esityksiä tai kiertueen yhdessä naapurikoulujen kanssa. Joskus jo pelkkä käytet-
tävissä olevien resurssien uudelleenjärjestely voi tuoda säästöjä ja samalla mahdollistaa ainakin 
osan suunnitelmasta toteuttamisen.

Kulttuurireitti

Kulttuurikasvatussuunnitelma voidaan rakentaa myös vuosittain vaihtuvan teeman tai ilmiön 
ympärille. Vaihtuva teema sopii hyvin työpajapainotteiseen suunnitelmaan, joka ei ole riippuvai-
nen kulttuurilaitosten omista ohjelmistoista. Vaihtuva teema antaa vapautta ja mahdollisuuden 
tarttua ajankohtaiseen ilmiöön.
.



Kulttuuri lasten luo ja lapset 
kulttuurin luo (kuljetus)
Kulttuurikasvatuksen toteuttaminen ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen vaati-
vat liikkumista paikasta toiseen. Aina lapsia ja nuoria ei tarvitse kuljettaa, taide voi tulla myös 
kouluun. Lyhyitä matkoja voi liikkua pyöräillen. Joissain kunnissa koululaisryhmät saavat kulkea 
maksutta kunnan sisäisessä joukkoliikenteessä. Keskittäminen ja hyvä suunnittelu auttavat myös 
vähentämään kuljettamisen kustannuksia. Yksi luokka samasta koulusta voi mennä uimahalliin 
ja toinen museoon ja kuljetukset hoidetaan yhdellä bussilla. Joissain kunnissa kuljetuksia varten 
on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin suunnattua erityi-
savustusta. Ja aina voi kysyä: jos ikäluokka kuljetetaan kerran yhdeksässä vuodessa museoon, 
löytyisikö bussikyyteihin varat?

Joskus kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen on toteutettu osin hankeavustuksella. Taiteili-
jat ja kulttuuri- ja taideyhdistykset voivat hakea apurahoja ja avustuksia koulujen taidetyöpajojen 
tai muut toiminnan rahoittamiseen. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa voi hyödyntää 
myös kulttuurialan opiskelijoiden harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä.

Suunnitelma on valmis – mitäs sit-
ten tehdään?
Hienoa, onneksi olkoon! Olette työstäneet kuntaanne oman kulttuurikasvatussuunnitelman. En-
simmäinen etappi on saavutettu.
Seuraava askel on kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen kunnan kouluihin ja taide- ja 
kulttuurialan toimijoille, siitä viestiminen ja suunnitelman mukaisen kulttuurikasvatuksen toteut-
taminen käytännössä. Jokaiseen kouluun on hyvä nimetä oma kulttuurivastaava. Kulttuurikasva-
tussuunnitelmaa voi ensin pilotoida muutamissa kouluissa ennen sen käyttöönottoa koko kun-
nassa.
Pohtikaa ja tehkää suunnitelmat siitä, kuinka vuosittain keräätte palautetta ja milloin arvioitte itse 
toiminnan onnistumista. Kehittämistyössä avainasemassa ovat kouluissa nimetyt kulttuurivas-
taavat, jotka antavat palautetta kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöstä ja onnistumisesta. Entä 
miten muut opettajat, lapset ja nuoret pääsevät arvioimaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa? Ar-
vioikaa, milloin suunnitelmaa seuraavan kerran kehitetään eteenpäin.

Ilmoittakaa uusi suunnitelmanne kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivustolle, jotta muutkin 
pääsevät oppimaan hyvistä ideoistanne!

Arviointi
Harkitse ja tee suunnitelmia siitä, miten keräät palautetta vuosittain ja milloin arvioit itse toimin-
nan onnistumista. Keskeisiä toimijoita kehittämistyössä ovat kouluihin nimetyt kulttuurin yhteys-
henkilöt, jotka antavat palautetta kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöstä ja onnistumisesta. 
Entä miten muut opettajat, lapset ja nuoret voivat arvioida kulttuurikasvatussuunnitelmaa? Ar-
vioikaa, milloin suunnitelman seuraava kehittämiskierros järjestetään.
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Jaamme saman intohimon - yhteistyötä!
Opettajien, rehtoreiden, taideopettajien, kulttuuri- ja taidelaitosten, taiteilijoiden ja festivaalien 
yhteistyö on tärkeää, sillä kaikilla on lopulta sama intohimo ja päämäärä. Yksi opettaja voi jo-
htaa prosessia, mutta ei ole suositeltavaa työskennellä vain opettajien kesken. Aloittaa voi yh-
den kulttuuriorganisaation kanssa, tai vaikkapa yhden festivaalin kanssa, jos se sopii koululle tai 
kunnalle paremmin. opettaja voi olla prosesin johtaja, mutta ei ole suositeltavaa työskennellä 
yksin vain opettajien kulttuuriorganisaatiosta, esimerkiksi yhdestä festivaalista, jos se sopii voin 
koulullesi tai kunnallesi. kanssa. Voit myös aloittaa vain yhdestä voor jouw school of gemeente 
beter uitkomt.

Nyt voit aloittaa oman kulttuurikasvatussuunnitelmasi laatimisen täällä:
www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi
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https://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/


Tapaus 1: 
Elfstedentocht-hanke, Leeuwarden, Alankomaat.

Elfstedentocht-projektin tavoitteena on luoda peruskouluoppilaille kosketuspintaa alueen his-
toriaan ja kulttuuriin. Siksi oppilaat sukeltavat Elfstedentochtin – perinteisen friisialaisen tapah-
tuman – historiaan, jossa osallistujat luistelevat 200km yhdentoista historiallisen kaupunkin kau-
tta. Oppilaat tekevät myös musiikkiesityksen seuraavaa kouluvuotta varten. Alla video projektin 
aloituksesta.

Tapauskertomukset
Alla on linkkejä paikallisiin kulttuurikasvatusprojekteihin, joita CULTURE UNITED-hankkeen part-
nerit ovat toteuttaneet paikallisten festivaalien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Niissä kerrotaan 
opettajien, oppilaiden ja kulttuuritoimijoiden kokemuksista.
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https://youtu.be/uqdWdIE4C-s


Tapaus 2: 
SEEK Festival, Dundalk, Irlanti

SEEK Festivaali edistää nyky- ja urbaania taidetta Dundalkissa. Tilaamalla sekä tunnettujen että 
nousevien artistien taidetta – niin paikallisilta, kansallisilta kuin kansaivälisiltäkin taiteilijoita – 
pyrimme edistämään Dundalkin ja sen alueen asemaa kulttuurin ja taiteen luovana pesänä.
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https://www.youtube.com/watch?v=x513pskY8Ik


Tapaus 3: 
Lumotut Sanat, Oulu, Suomi

Lumotut sanat on vuosittainen kirjallisuus- ja sanataidefestivaali lapsille ja nuorille. Ohjelmaa 
on useiden viikkojen ajan, ja se sisältää kirjallisuusaiheisen näyttelyn. Tapahtumien ja esitysten 
lisäksi ohjelmaan kuuluu työpajoja, koulutusta ja kirjailijatapaamisia. Lasten ja nuorten kirjoitta-
mia tekstejä julkaistaan festivaaleilla. Festivaaleja tuotta Oulun lastenkulttuurikeskus. 
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https://www.youtube.com/watch?v=M3Lcu0K8rtQ


Tapaus 4: 
Harry Potter, Edinburgh, Skotlanti  

Koronapandemian aikana edinburghilainen opettaja Evelyn Morris ei voinut viedä luokkaansa 
festivaaleille, joten hän päätti tuoda skotlantilaista kulttuuria luokkahuoneeseensa. Hän kertoo, 
miten paikallinen kulttuuriteema kuten Harry Potter voi auttaa monialaisessa oppimisessa ja ilon 
ja inspiration tuomisessa luokkahuoneeseen. 
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https://www.youtube.com/embed/H9U4CvFDWyA?feature=oembed


Lisätietoja tapaustutkimuksesta Enchanted Words yksityiskohtaisesti
Jos haluat tietää vielä enemmän lapsille ja lasten kanssa järjestettävän festivaalin järjestämises-
tä, voit lukea Oulussa järjestettävän Lumotut sanat -festivaalin kaikki yksityiskohdat täältä. 

Festivaalin kiteytetty toimintaidea 
Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot on järjestetty Oulussa vuodesta 2007 lähtien. 
Vuotuinen tapahtuma tuo laadukasta ja elämyksellistä sanataide- ja kirjallisuusohjelmaa paitsi 
lapsille, nuorille ja perheille myös ammattikasvattajille sekä osaksi päiväkotien, koulujen ja oppi-
laitosten taidekasvatussisältöjä. Festivaalilla kohdataan kirjailija- ja kuvittajavieraita, nähdään ja 
kuullaan kirjallisuusaiheisia esityksiä ja konsertteja, eläydytään näyttelyissä sekä tehdään ja koe-
taan ihan itse. 

Merkittävänä osana ohjelmistoaan Lumotut sanat tarjoaa maksuttomia työpajoja tuhansille lap-
sille ja nuorille. Ohjelmaa ja koulutusta järjestetään myös aikuisille, joiden mukana taidekasvatus 
tavoittaa yhä useamman lapsen ja nuoren ympäri Suomen. 
Työpajat toteutetaan festivaalin kirjallisuusnäyttelyssä. Usein tapahtuma tuottaa näyttelyn itse. 
Omat tuotannot suunnitellaan kiertäviksi, ja Oulun jälkeen ne ovat esillä eri puolilla Suomea 
vuosien ajan. Festivaali tuo näyttelyjä Ouluun myös muualta Suomesta. Näyttely-yhteistyö las-
tenkulttuurikeskusten sekä muiden alan toimijoiden kanssa on tiivistä ja toimivaa. 

Sanataideviikoilla lapset ja nuoret ovat paitsi taiteen kokijoita myös tekijöitä. Festivaali julkaisee 
vuosittain kokoelman lasten ja nuorten tekstejä. Lapset ja nuoret myös osallistuvat tapahtuman 
suunnitteluun ja esiintyvät taiteilijoiden rinnalla useissa tapahtumissa.   
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Lumotut sanat on Suomen ainoita säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja ammattimaisesti tuotettuja 
lasten ja nuorten kirjallisuustapahtumia. Pohjoisessa festivaali on ainoa laatuaan. Pääkohdeyleisö 
eli lapset, nuoret ja perheet tulevat enimmäkseen Oulusta ja sen lähialueilta. Aikuista sanataide-
väkeä – kirjailijoita, muita taiteilijoita, kasvattajia ja sanataideopettajia – tapahtuma kokoaa koko 
Suomesta. 

Festivaalia tuottaa Oulun lastenkulttuurikeskuksen sanataiteen yksikkö. Festivaali on alkujaan 
perustettu harrastajien toiveesta, mutta viidentoista vuoden aikana se on kasvanut kaikille avoi-
meksi, valtakunnallisesti merkittäväksi ja ainutlaatuiseksi kirjallisuustapahtumaksi. 

Sanataideviikkojen yleisömäärät viime vuosina  
Näyttely 700-15 000 kävijää
• Sanataidetyöpajoja päiväkodeille, kouluille ja laitoksille: 2000-3000 osallistujaa
• Muut tapahtumat (konsertit, taiteilijatapaamiset, esitykset, kiertueet jne.) 1500-3000 kävijää.
• Aiempina vuosina esikoululaisten ja koululaisten osuus kaikista festivaalin kävijöistä oli noin 

22 prosenttia.

Visio
Lukeminen avaa reittejä toisiin maailmoihin – ja toisiin ihmisiin. Tarinoihin upotessaan kohtaa 
yhä uusia, erilaisia henkilöitä ja pääsee usein matkalle noiden hahmojen pään sisään: itkemään, 
nauramaan, pettämään, rakastumaan, pelkäämään, vihaamaan ja antamaan anteeksi yhdessä 
heidän kanssaan. Lukiessa kokee ja oppii ymmärtämään monenlaisten ihmisten ja olentojen 
tunteita, ja siten kirjat kehittävät väistämättä moraalista mielikuvituskykyä, empatiaa ja suvaitse-
vaisuutta. 
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Sanataideviikkojen visiona on tarjota vau-kokemuksia sekä luoda pitkäjänteistä taidekasvatuk-
sellista vaikuttavuutta, jotka yhdessä houkuttavat lapsia ja nuoria löytämään elämänmittaisen 
ilon lukemisen ja kirjoittamisen parissa. Taiteellista työtä ohjaavat pitkäjänteisyys, oman taitee-
nalan alati kehittyvä tuntemus ja taidepedagoginen ammattitaito. Unelmana on tuottaa taide-
sisältöjä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti 
koko Suomessa. 
Sisällönsuunnittelun ja toteutuksen rima halutaan nostaa taiteellisesti ja tuotannollisesti niin 
korkealle kuin mahdollista. Festivaali kunnioittaa ja kuuntelee lasten ja nuorten omaa ääntä ja 
tuo heidän luokseen oman taiteenalan huipputekijöitä ja -teoksia. Työtä ohjaavia arvoja ovat ilo, 
elämyksellisyys, yhteisöllisyys, laatu, tasa-arvo ja saavutettavuus. 
Festivaali seuraa tiiviisti alan toimintaympäristöä ja kehittämishaasteita. Viime vuosina Suomea 
on puhuttanut lasten ja nuorten lukumotivaation heikkeneminen ja lukutaidon rapautuminen. 
Lumotut sanat haluaa innostaa lapsia ja nuoria kirjojen ja kirjoittamisen pariin ja antaa lasten ja 
nuorten kanssa työskenteleville aikuisille kirjallisuus- ja sanataidekasvatuksen työkaluja. Festi-
vaali kuuntelee lapsia ja nuoria tarkalla korvalla ja pyrkii seuraamaan ajan kirjallisia ilmiöitä.   

Lastenkirjallisuuden edistäminen
Kirjan ikä on pahimmillaan hyvin lyhyt, vain yhden sesongin mittainen. Sanataideviikkojen tavoi-
tteena on pidentää kirjan ikää sekä lisätä ja monipuolistaa kirjantekijöiden työmahdollisuuksia. 
Festivaali nostaa esiin korkeatasoista kotimaista kirjallisuutta, kirjailijoita ja kuvittajia tuomalla 
Ouluun monipuolista kirjallisuuslähtöistä ohjelmaa: esityksiä, konsertteja, taiteilijatapaamisia, 
näyttelyjä, kirjoittajakursseja, työpajoja jne. 

Kirjallisuus on taiteenalana leimallisen hiljaista ja näkymätöntä. Lumottujen sanojen tavoitteena 
on tuoda kirjojen tarinat näkyviksi ja elämyksellisesti koettaviksi tuottamalla itse tai tuomalla 
Ouluun taiteellisesti korkeatasoisia kirjallisuusaiheisia näyttelyjä. Omat näyttelytuotannot teh-
dään yhteistyössä alueen taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Ne suunnitellaan kiertäviksi 
ja niiden yhteyteen tuotetaan koulutuksia sekä verkossa julkaistavia opetusmateriaaleja kaikkien 
käyttöön. Tavoitteena on tuottaa laadukasta sisältöä paitsi omalle festivaalille myös koko Suo-
meen. 
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Mikä on pedagoginen sanataidefestivaali?  
Lumottujen sanojen tavoitteena on tarjota taiteellisesti ja pedagogisesti korkeatasoista ja 
elämyksellistä sanataide- ja kirjallisuusohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille. Sanataideviikot 
tukee lasten ja nuorten lukuintoa ja -taitoa, itseilmaisua sekä positiivisen identiteetin kehitty-
mistä. Tapahtuma tuo lasten ja nuorten arkeen taide-elämyksiä ja iloa sekä edistää perheiden 
hyvinvointia. 

Sanataideviikkojen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osa-
llistua taiteeseen ja kulttuuriin ja siitä syystä se tekee tiivistä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen 
kanssa.  
Festivaali tarjoaa satoja maksuttomia työpajoja päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. Lisäksi 
useat festivaalin tapahtumista ovat maksuttomia, ja maksullisten tilaisuuksien hinnat pidetään 
matalina. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma ja kouluyhteistyö  

Festivaali tukee päiväkotien ja koulujen kulttuurikasvatusta ja on osa Oulun kaupungin kulttuuri-
kasvatussuunnitelmaa. Festivaali tekee tiivistä yhteistyötä koulukirjastojen kanssa. Sanataidevii-
koilla lapset ja nuoret ovat paitsi taiteen kokijoita myös tekijöitä: he osallistuvat suunnitteluun ja 
esiintyvät festivaalilla itse. Festivaalin näyttelyissä järjestetään päivittäin tarinamatkoja, sanatai-
depajoja ja näyttelyopastuksia. 

Festivaalin teemakirjoihin laaditaan myös sanataideharjoitusmateriaalia, joka on verkossa va-
paasti kaikkien käytettävissä paitsi ennen ja jälkeen näyttelyvierailun myös missä ja milloin ta-
hansa. Lumotut sanat tarjoaa kouluille myös festivaalin teemoihin liittyviä kiitettyjä KIEKU-kirjai-
lijavierailu-kokonaisuuksia. 

Ohjelmistosuunnittelu lapsille, ammattilaisille ja 

kouluille  

Lumotut sanat pyrkii tuottamaan räätälöityä kirjallisuusohjelmaa kaikille lasten ja nuorten ikäryh-
mille. Tapahtuma on alun perin syntynyt sanataideharrastajien toiveesta ja sitä suunnitellaan 
edelleen tiiviisti yhdessä oppilaiden ja taidekoulun opettajien kanssa. Harrastajien, perheiden ja 
opettajien toiveita kuullaan ja niihin pyritään tarttumaan ohjelmistovalinnoissa. 
Festivaalilla lapset ja nuoret ovat paitsi taiteen kokijoita myös tekijöitä. Lapset ja nuoret myös 
esiintyvät ammattitaiteilijoiden rinnalla useassa tapahtumassa. 5–10-vuotiaille lapsille on omat 
tapahtumansa ja yli 11-vuotiaille nuorille oma. Lasten ja nuorten tekstejä esitetään, niistä teh-
dään näyttelyitä ja niitä julkaistaan blogissa ja tekstikokoelmissa.   
Lisäksi festivaali järjestää säännöllisesti täydennyskoulutuksia opettajille ja kasvattajille sekä ta-
paamisia sanataiteen ammattilaisille. 
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“Mielestäni opettajien osallistuminen pitää tehdä niin helpoksi kuin mahdollista. Yksinkertai-
set ohjeet, ehkä jonkinlainen harjoite tai aktiviteetti koululla tehtäväksi ennen vierailua. Ja se-
lkeiden odotusten luonti. Luokkahuoneessa on usein hektistä aikataulujen ja lukujärjestysten 
laatimisessa, mutta mitä helpompaa lähteminen jonnekin on, sitä useampi opettaja haluaa 
osallistua. “
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Opettajan ja oppilaiden kokemus 
CULTURE UNITEDista
”Voidaanko taas lukea se Nunnu-tarina?” 

The Enchanted Words -yhteistyöprojekti, 
Oulun kansainvälinen koulu ja Lumotut sanat 

-sanataidefestivaali, 2020–2021 

Suomen kielen ja kirjallisuuden sekä draaman 
opettaja Tanja Salo 

Oulun kansainvälinen koulu on keskisuuri 
yhtenäisperuskoulu, joka tarjoaa opetusta 
ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen. 
Noudatamme sekä kansallista 
opetussuunnitelmaa että kansainvälistä IB-
ohjelmaa niin PYP- kuin MYP-lähtökohdistakin. 
Yksi keskeisistä tavoitteistamme on vahvistaa 
yhteisömme monipuolista ja monialaista 
toimintakulttuuria. Emme siis keskity vain 

omassa luokassa ja oman koulun seinien sisällä uuden oppimiseen. Osallistuminen Culture 
United -hankkeeseen antoikin meille uusia tilaisuuksia monipuolistaa toimintaamme yhteistyössä 
Oulun lastenkulttuurikeskuksen ja Lumotut sanat -festivaalin kanssa. 



Koulussamme on noin 440 oppilasta, joista kolme luokka-astetta oli mukana tässä Erasmus+-hankkees-

sa. Meidän 1.- ja 5.-luokkien suomi äidinkielenä -ryhmät sekä 9.-luokan valinnainen draamaryhmä työs-

kentelivät tiiviisti yhdessä, ja opimme paljon kirjallisuudesta, sanataiteesta, mielikuvittelusta ja unista. 

Koulumme toiminta-ajatus ”Joy of Learning in a Diverse and Caring Community” näkyi monin eri tavoin 

lukuvuonna 2020–2021 ja etenkin hankkeen huipentuessa kesäkuun alussa Valveella. 

Ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaat aloittivat Enchanted Words -matkansa kirjapinojen keskeltä. 

Oulun kaupunginkirjaston ystävälliset ammattilaiset kokosivat opettajien ja oppilaiden iloksi notkuvan 

kasan romaaneja, novelleja ja runokokoelmia, jotka liittyivät Unikudelmia-näyttelyyn. Oppilaat saivat siis 

sukeltaa lumoaviin sanoihin hyvissä ajoin ennen lukuvuoden lopun Valve-vierailuja. Jo ennen hanketta 

koulumme opettajat ovat mielellään vieneet oppilaita jokakeväisille Lumotut sanat -festivaaleille sana-

taidepajojen ja elämyksellisten näyttelyopastusten äärelle, mutta usein meillä ei ole koulun kiireisen ar-

jen lomassa ollut tarpeeksi aikaa tutustua näyttelykirjallisuuteen riittävän ajoissa. Tällä kertaa meillä olikin 

erinomainen tilaisuus korjata tämä harmillinen epäkohta. 

Jo syyslukukauden 2020 puolella meidän ensimmäisen luokan oppilaamme ihastuivat Unikudelmia-tari-

noihin ja niiden lumoaviin maailmoihin, mikä valmisti heitä tulevaa vierailua varten. Samaan aikaan viiden-

nen luokan opettaja huomasi, että oppilaansa avautuivat uudella tavalla tutustuessaan näyttelykirjalli-

suuteen kiireettä. Tästä näkökulmasta oli merkityksellistä selailla teoksia, tulkita merkityksiä ja keskustella 

sanataiteesta rauhassa. Kirjallisuus luo erityisiä polkuja toisten luo, ja kirjat ovat tietenkin myös oiva mah-

dollisuus oppia uusia asioita itsestä. Tämä kaikki loi hyvän pohjan tunne- ja turvataito-opetukselle, vaikka 

emme lähteneet Culture United -hankkeeseen ensisijaisesti se edellä. Koulussamme on tapana, että en-

simmäisen ja viidennen luokkien oppilaat tutustuvat toisiinsa muutenkin ja että isommat oppilaat tukevat 

pienempien koulupolun alkua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ekaluokkalainen saa oman 

”buddy”-kummioppilaan viidesluokkalaisesta. Opettajien ohjauksessa he opettelevat yhdessä koulun ar-

kea vaikkapa ruokalan tarjottimien palauttamisen tai tietokoneille kirjautumisen muodossa. Myöhemmin 

viitoset innostavat pienempiä myös lukemaan. Iloksemme huomasimme, että Culture United -hanke toi 

uutta virtaa tähän muuten niin tuttuun toimintaan. 

Kun viidesluokkalaiset olivat ottaneet Unikudelmia-teokset haltuunsa, he järjestivät kirjavinkkauksia 

ekaluokkalaisille. Pandemiatilanteen takia vinkkaukset toteutettiin Teams-alustalla, joka taipui vinkkitoi-

mintaan yllättävän hyvin. Ekaluokkalaiset innostuivatkin näyttelykirjallisuudesta lisää. Samoihin aikoihin 

ysiluokkalaisten draamaryhmä sukelsi samaisiin teoksiin. He työskentelivät pareittain ja esittelivät teoksia 

toisilleen. Valittuaan omat suosikkinsa he kuvasivat iMovie-sovelluksella kirjatrailereita, jotka lähetettiin 

sekä eka- että viidesluokkalaisten iloksi. Näin pienemmät oppilaat saivat lisäintoa tutkailla kirjoja ennen 

kesäkuun vierailuja ja isommat oppivat samalla videoilmaisua. 

Kun oppilaat olivat tutustuneet näyttelykirjallisuuteen läpikotaisin, vastaavat sanataideopettajat ja Lumo-

tut sanat -festivaalin taiteelliset johtajat Anna Anttonen ja Kati Inkala pitivät työpajan viidesluokkalaisille. 

He kouluttivat oppilaista sanataideohjaajia. Tarkoituksena oli rohkaista oppilaita kokeilemaan ja nautti-

maan erilaisista sanataideharjoituksista ja myöhemmin luomaan myös omia harjoitteita. Työpaja oli hyvin 

hyödyllinen, sillä oppilaat innostuivat sanataiteesta lisää ja valmistautuivat ottamaan vastuun pienem-

pien oppilaiden ohjaamisesta. 

Myös ysiluokkalaisten draamaryhmä sai nauttia Kati Inkalan vinkeistä Teamsin välityksellä. Kun oppilaat 

olivat analysoineet yhden näyttelykirjallisuuden keskeisimmistä teoksista, Oili Tannisen Nunnu-lastenkir-

jan Kati piti meille etätyöpajan aiheinaan kuinka tulla elämykselliseksi näyttelyoppaaksi ja kuinka drama-
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tisoida Nunnu tarinankerrontaesitykseksi. Oppilaat olivat innoissaan tästä, koska nyt heille kaksi aiemmin 

tuttua käsikirjoitusta heräsi uudella tavalla henkiin. Työpajan lomassa oppilaille valkeni, mitä heiltä itse 

asiassa oltiin myöhemmin odottamassa. Puolen 

vuoden kuluttua heidän tulisi toimia elämyksellisinä näyttelyoppaina ja houkutella Nunnu ulos kansis-

taan näytelmäksi. 

Tammikuusta toukokuun loppuun asti oppilaat harjoittelivat puolitoista tuntia viikossa. Improsimme ja 

teimme paljon henkilöhahmotyöskentelyä, suunnittelimme asuja ja tarpeistoa puvustajamme kanssa ja 

keräsimme itsevarmuutta näyttelyoppaana toimimiseen. Kaikki tämä tapahtui koulumme draamaluokas-

sa, mikä teki tilanteesta haastavan. Meidän ei auttanut muuta kuin kuvitella lumoavat näyttelypuitteet ja 

sen mahdollisuudet – unohtamatta rajoitteita. Lopulta kaikesta tuli huhtikuussa sujuvampaa, kun näyt-

telytila pystytettiin ja pääsimme viimein herättelemään Nunnua sekä harjoittelemaan elämyksellisen 

näyttelykierrosoppaan roolia autenttisessa ympäristössä. Haasteita riitti kuitenkin loppuun asti. Johtuen 

tuolloin hankalahkosta koronatilanteesta meidän piti lopulta jakautua kahteen erilliseen ryhmään, joilla 

molemmilla oli kolme esitystä saman päivän aikana. Tämä johti siihen, että kaikkien oppilaiden tuli ottaa 

vastuuta sekä näyttelykierroksesta että Nunnu-näytelmästä. Tämä kasvatti panoksia, sillä ulkoa muistet-

tavan tekstin määrä oli lopulta melkoinen. Kaikki kuitenkin onnistui lopulta mainiosti! Unikudelmia-vierai-

lut järjestettiin niin, että viidesluokkalaiset pitivät kesäisessä säässä sanataidetyöpajoja ekaluokkalaisille 

ja kaikki kävivät myös ihastelemassa näyttelyä ja lumoutumassa Nunnu-tarinankerrontaesityksestä ysien 

johdolla. Ja totta kai päivän ohjelma sisälsi myös kunnon jäätelötötteröt! 

Koko projekti oli vaativa mutta hyvin palkitseva. Paikallisen sanataidefestivaalin ja koulumme välinen yh-

teistyö kasvoi yksittäisistä vierailuista koko lukuvuoden kattaneeksi monialaiseksi oppimiskokonaisuu-

deksi. Kaikki luokka-asteet lukivat paljon kirjoja ja tutustuivat kerrankin kunnolla näyttelykirjallisuuteen 

ennen festivaalivierailuja. Viidesluokkalaiset syvensivät lisäksi ymmärrystään sanataiteesta taiteenlaji-

na ja ysiluokkalaiset edistivät näyttelemis- ja improvisaatiotaitojaan. Kaiken kaikkiaan isommat oppilaat 

oppivat ottamaan vastuuta pienempien ohjaamisesta, mikä tietysti on arvokas taito myös jatkoa ajatellen. 

Opimme siis paljon kouluyhteisönä! Haluaisimmekin rohkaista kaikkia kouluja harkitsemaan festivaali- tai 

tapahtumayhteistyötä, sillä sen edut ovat moninaiset: 

- opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen hauskalla tavalla: luku- ja kirjoitustaitojen syventymi-

nen 

- tunne- ja turvataitojen oppiminen: oppilaat jakoivat yllättävän rohkeasti ajatuksiaan ja tunteitaan, joita 

näyttelykirjallisuus heissä herätti 

- itsensä ilmaisemisen ja improvisaatiotaitojen harjaantuminen: uusien oppimisympäristöjen haltuunotto, 

pienempien oppilaiden kanssa työskentely 

- eri-ikäisten oppilaiden saattaminen yhteen: toisilta oppiminen, vastuunotto 

- eri luokka-asteilla toimivien kollegoiden kanssa työskentely: osaamisen jakaminen 

- yhteistyö Oulun lastenkulttuurikeskuksen kanssa: sekä oppilaat että opettajat oppivat uusia asioita, ja 

aikuiset keräsivät varmuutta taidekasvatuksen toteuttamiseen myös jatkossa 

- yhteisöllisyyden vahvistaminen: antoi iloa ja valoa keskelle korona-arkea ja -rajoituksia 

Kaikesta huolimatta osuvin palaute kuultiin lopulta yhdeltä ekaluokkalaiselta, kun Unikudelmia-vierailu 

oli jo takana päin. Vaikka oppilas oli tutustunut Nunnun seikkailuihin läpikotaisin kevään aikana, hänen 

ensimmäinen kysymyksensä näyttelyvierailua seuranneen päivän aamuna summasi kaiken. ”Voidaanko 

taas lukea se Nunnu-tarina?” oppilas pyysi. Tässä lopulta tiivistyy tärkein: harva asia on lopulta tärkeäm-

pää kuin merkityksellisten taide-elämysten tarjoaminen lapsille ja nuorille.
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• Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen hauskalla tavalla: lukemisen ja kirjoittami-
sen taidot paranevat.

• Oppiminen elämästä (tunne- ja turvataidot): oppilaat kertoivat kirjojen herättämistä ajatuksis-
ta ja tunteista.

• Draama- ja improvisaatiotaidot: irrottautuminen tavanomaisista puitteista, oppiminen työs-
kentelemään nuorten yleisöjen kanssa.

• Eri-ikäisten oppilaiden välinen yhteistyö: oppiminen toisiltaan.
• Yhteistyö eri tasoilla toimivien kollegojen kanssa: oppiminen muiden asiantuntemuksesta.
• Yhteistyö kulttuurikeskus Valveen kanssa: sekä oppilaat että opettajat oppivat uutta ja saivat 

varmuutta taidekasvatuksen jatkamiseen tulevaisuudessa.
• Yhteisöllisyys: se antoi valoa pimeän pandemian keskellä.

“Jokainen kerta, kun menemme ulos luokkahuoneesta, on tietysti uusi ja jännittävä, ja se auttaa 
lapsia keskittymään, havainnoimaan ja omaksumaan asioita eri tavalla. Jos vain näyttäisin kuvia 
ja kertoisin, miltä esitys näyttää, he eivät saisi samaa kokemusta pitkään aikaan. Minusta on siis 
kokonaisvaltaisempaa, kun oikeasti menemme jonnekin ja teemme asioita useammalla kuin yh-
dellä aistilla.”

Paras palaute tuli kuitenkin yhdeltä 1st -luokkalaiselta Unikudelmia-näyttelykokemuksen jälkei-
senä päivänä. Vaikka hän oli oppinut Nunnun tarinan läpikotaisin, päivän ensimmäinen kysymys 
oli: “Voimmeko lukea Nunnun tarinan uudelleen?”. Mikä voisi olla arvokkaampaa kuin tarjota 
oppilaille merkityksellisiä taidekokemuksia?

Mitä opimme?
Kouluyhteisönä opimme paljon, ja muun muassa näiden asioiden vuoksi toivomme, että kaikki 
koulut harkitsisivat pidempää festivaalihanketta:



Suunnittelu 
Suunnittelu on olennaisen tärkeää näissä hankkeissa. Me jaamme suunnitelmamme ja 
toivomme, että se voi auttaa sinua oman suunnitelmasi laatimisessa. 
Syyskuusta joulukuuhun 2020 työkokoukset ryhmän kanssa: 
• The Enchanted Words -festivaalin valinta alustaksi, kehitystyö (16.10)
• Yhteistyö kirjaston kanssa (20.11.)
• Kevätkauden askeleet (17.12.)

Kuukausi 

Koulun ja 
festivaalin 
välinen ko-
htaamisen 

aihe

Työ
Luokka 1 

(7-8-vuotia-
at)

Rang 5 (11-12 
jaar) 

werken aan 
het project

Rang 9 (15-16 
jaar)

werken aan 
het project

Tammi
työtapaaminen

(27.1)

monialainen 

työskentely/

opettajat ja hen-

kilökunta

lumoavan kirjalli-

suuden esittely

lumoavan kirjalli-

suuden esittely

lumoavan kirja-

llisuuden esittely 

ja kirja-arviovi-

deoiden teke-

minen 1. ja 5. 

luokkalaisille

Helmi

virtuaalisen 

työpajan suun-

nittelu 9.luokka-

laisille: Miten olla 

lumoava kirjalli-

suusopas?

(10.2)

monialainen 

työskentely/

opettajat ja hen-

kilökunta

lumoavan kirjalli-

suuden esittely

lumoavan kirja-

llisuuden esittely 

ja sanataidehar-

joitteet

Nunnu-kirjan 

analyysi ja käsi-

kirjoitukset

OLK:n työpaja 

(17.2.)

Maalis

monialainen 

työskentely/

opettajat ja hen-

kilökunta

Kesäkuun vierai-

luun valmistau-

tuminen

Kesäkuun vierai-

luun valmistau-

tuminen

Hahmotyö

Yhteistyö puku-

suunnittelijan 

kanssa  

Huhti

3 työtapaamista

- 6.4

- 13.4

- 20.4

:

Interdisciplinair 

werk / docenten 

& personeel

Kesäkuun vierai-

luun valmistau-

tuminen

Kesäkuun vierai-

luun valmistau-

tuminen

Näyttelytilaan 

tutustuminen ja 

harjoittelu
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Touko

3x 3 työtapaa-

mista

- 4.5

- 11.5

- 18.5

monialainen 

työskentely/

opettajat ja hen-

kilökunta

Kesäkuun vierai-

luun valmistau-

tuminen

Kirjavideot 

9.luokka

Kesäkuun vierai-

luun valmistau-

tuminen

sanataidepajat 

valmiina

Kirjavideot 

9.luokka

Useita lisädraa-

matunteja ja 

harjoituksia  

June

Verkkotapahtu-

ma projektikum-

ppaneille: Lumo-

ttujen sanojen 

esittely ja yhteis-

työnäkökulma 

2.6

monialainen 

työskentely/

opettajat ja hen-

kilökunta

Esitykset 31.5 ja 

1.6: 

5.luokan työpaja 

sekä 9.luokan 

näyttelyopastus 

ja näytelmä

Esitykset 31.5 ja 

1.6: 

 työpaja 

1.luokkalaisille 

sekä 9.luokan 

näyttelyopastus 

ja näytelmä

 

Esitykset 31.5 ja 

1.6: 

näyttelyopastus 

ja näytelmä 1. ja 

5. luokkalaisille

Oulun kansainvälinen koulu (OIS)
Oulun lastenkulttuurikeskus (OCCCY)
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Our Partners:


