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SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURA

Liisa Piironen ja Inari Grönholm 

HANKEKUVAUS

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran tehtävänä on kehittää kestävän
kehityksen kulttuurista osaamista kouluissa.

Kulttuurin Vuosikello-hanketta varten perustettiin työryhmä. Työryhmän
tutkiessa koulujen vuosittaista toimintaa kävi ilmi, että kouluissa on runsaasti
kulttuurisia, yhteisöllisiä tapahtumia ja juhlakäytäntöjä. Keräämällä koulun
vuotuiset tapahtumat "vuosikelloksi" tulee näkyväksi koulun kulttuurinen
kokonaisvaltainen kasvatustehtävä sekä sen solmiutuminen
opetussuunnitelmaan.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura kutsui kokoon muutamia kouluja,
alakouluja ja yläkouluja, suuria ja pieniä. Työskentelyn kuluessa oivallettiin
koulujen kulttuuritapahtumien merkitys ja arvo koulun kokonaisvaltaisessa
kasvatustehtävässä. Kävi myös ilmi, että kaikki oppiaineet itse asiassa ovat
vastuussa kulttuurisen kestävän kehityksen toteutumisesta.

Käytimme vuosikellon kuviota työvälineenä, kun konkretisoimme koulujen
kulttuuristen tapahtumien kirjoa. Oheinen aineisto muodostuu tavoitteista ja
tapauskuvauksista. Yksi tapa havainnollistaa lukuvuoden tapahtumia on laatia
niistä vuosikellon tapainen muistio.

Mukana olivat Jakomäen peruskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu,
Munkkiniemen yhteiskoulu ja Suomenlinnan ala-aste. Lisäksi olemme
täydentäneet aineistoa muutamilla tapausselostuksilla.
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1. TAVOITTEET

Koulujen vuosikelloista, tapahtumakalentereista työryhmä on seulonut seuraavat
kuusi tavoitetta kulttuurisiksi opetuksen kriteereiksi: kulttuurinen kasvu ja arvopohja,
omat juuret - kulttuuri-identiteetti, toiminta yhteistyöverkostojen kanssa, historian
ymmärtäminen, sosiaalinen kasvu, ja muutoksen ymmärtäminen yhteiskunnassa.
Tavoitteiden sisällöt avautuvat lähemmin seuraavissa kappaleissa:

1.1 KULTTUURINEN KASVU JA OPS (arvopohja)

Koulun opetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty opetussuunnitelman perusteissa.
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kulttuurista identiteettiä ja lisätä ymmärrystä kulttuurin
moninaisuudesta. Lisäksi vahvistetaan kulttuurien välistä dialogia ja luodaan avoin ja
turvallinen oppimisympäristö kaikille oppilaille.

o Perusopetuksen arvopohjana on ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.

o Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien 
kunnioittamista.

o Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa 
pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. (OPS 2004 Perusopetuksen 
arvopohja)

1.2 OMAT JUURET - KULTTUURI-IDENTITEETTI
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kulttuurista identiteettiä ja lisätä ymmärrystä kulttuurin
moninaisuudesta. Vahvistaa kulttuurien välistä dialogia. Luoda avoin ja turvallinen
oppimisympäristö kaikille oppilaille.

o Terve itsetunto ja hyvinvointi

o Kansainvälisyys

o Monikulttuurisuus

o Opetus tukee henkilökohtaisten merkitysten ja oman ympäristösuhteen syventämistä

o Luonto-suhde

o Mitä pyhä on? Uskonto on osa kulttuuriperintöä



1.3 TOIMINTA YHTEISTYÖVERKOSTOJEN KANSSA

Koulun opetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty opetussuunnitelman perusteissa.
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kulttuurista identiteettiä ja lisätä ymmärrystä kulttuurin
moninaisuudesta. Lisäksi vahvistetaan kulttuurien välistä dialogia ja luodaan avoin ja
turvallinen oppimisympäristö kaikille oppilaille.

o Perusopetuksen arvopohjana on ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden 
hyväksyminen.

o Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien 
kunnioittamista.

o Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa 
pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. (OPS 2004 Perusopetuksen 
arvopohja)

1.4 HISTORIAN YMMÄRTÄMINEN

Kulttuuriperintö on sekä aineellista että aineetonta. Aineeton kulttuuriperintömme kuten
arvostukset, historiallisuuden ymmärtäminen, yhteiskunnallisen ilmaston ja teknologisen
kehityksen taju ovat aineellisen perinnön säilymisen edellytys. Aineelliseen
kulttuuriperintöön liittyy aina henkisiä arvoja.

o Lineaarisen ajantajun myötä ihmisellä on historiataju, hän pystyy tajuamaan itsensä 
historiallisten tapahtumasarjojen osana. Ihminen jäsentää menneisyyttä, joka kuitenkin 
aina sisältyy nykyiseen ja samalla tajuaa tulevaisuuden olemassaolon.

o Kulttuuriperinnön vaalimisen keskeisin syvin syy on, että ympäristön ajallisuudella on 
merkitystä ihmiselle.

o Toinen on pyrkimys sitoutumiseen johonkin laajempaan kokonaisuuteen: perhe, klaani, 
kansakunta, paikka, tämä kylä, kaupunki, tämä kortteli, tämä koulu

o Opetus antaa valmiuksia tulevaisuuden visioiden tuottamiseen ja kulttuurisesti kestävän 
elämäntavan rakentamiseen



1.5 SOSIAALINEN KASVU

Muutoksen ymmärtäminen on tavoite - miten ihminen on vuosituhansien aikana kehittynyt
keräilijästä ja maanviljelijästä teollistumiseen, tietotekniikkaan ja informaatioyhteiskuntaan.
Mitä on edessä nyt, miten eri vaiheet ovat vaikuttaneet ympäristön muutokseen miten
muutokset näkyvät taiteessa ja kirjallisuudessa.

o Kulttuurinen monimuotoisuus on elinkelpoisuutta

o Taide ja tiede kulkevat etuvartiossa ja ottavat vastaan ajan muutokset yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa

o Miten kulttuuri kestää muutoksen paineita ja pystyy uusiutumaan? Kysymys on arvoista 
ja jatkuvuudesta.

1.6 MUUTOKSEN YMMÄRTÄMINEN

Muutoksen ymmärtäminen on tavoite - miten ihminen on vuosituhansien aikana kehittynyt
keräilijästä ja maanviljelijästä teollistumiseen, tietotekniikkaan ja informaatioyhteiskuntaan.
Mitä on edessä nyt, miten eri vaiheet ovat vaikuttaneet ympäristön muutokseen miten
muutokset näkyvät taiteessa ja kirjallisuudessa.

o Kulttuurinen monimuotoisuus on elinkelpoisuutta

o Taide ja tiede kulkevat etuvartiossa ja ottavat vastaan ajan muutokset yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa

o Miten kulttuuri kestää muutoksen paineita ja pystyy uusiutumaan? Kysymys on arvoista 
ja jatkuvuudesta.



2. ESIMERKKEJÄ KOULUJEN
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2.1 KAUPUNKIKULTTUURIPÄIVÄ LAUTTASAAREN 
YHTEISKOULUSSA

Lauttasaaren yhteiskoulussa vietetään syksyisin
kaupunkikulttuuripäivää, jolloin kaikki koulun oppilaat ja
opettajat jalkautuvat kotisaareltaan Helsingin eri kaupunginosiin.
Kaupunginosat edustavat kukin eri vuosikymmenten
rakennuskantaa ja tyylisuuntia.

7-luokkalaiset vierailevat Töölössä, joka on rakennettu 1930 -
luvulla. 8-luokkalaiset tutustuvat Kruununhakaan ja Empire-
Helsinkiin, kertaustyyleihin ja jugend-tyylisuuntaan. 9-
luokkalaiset käyvät Eirassa ja Mannerheimin museossa.
Lukiolaisten reitit vaihtelevat teemaltaan vuosittain; Kalliossa
tutustutaan työväen Helsinkiin; jonain vuonna teemana on ollut
tarkastella venäläistä Helsinkiä Uspenskin katedraalista
Sinebrychoffin museoon.

Oppilaat kulkevat reitin kartta kädessään mukanaan
tehtävävihko, jossa on ohjeita havaintojen tekoa varten.
Kaupunkikulttuuripäivän jälkeen kertynyttä materiaalia
työstetään kuvataidetunneilla. Kaupunkikulttuuripäivä on koko
koulua yhdistävä tapahtuma, jota opettajakunta kehittelee
edelleen vuosittain.

Valpuri Grönholm

(vas. ylhäällä) Lukiolaisia 
Suomenlinnan historiaa 
tutkimassa Lauttasaaren 
yhteiskoulun 
kaupunkikulttuuripäivänä.
Suomenlinnan historia jakautuu 
kolmeen aikakauteen, Ruotsin 
vallan aikaan (Sveaborg), 
Venäjän vallan aikaan (Viapori) 
ja itsenäisen Suomen aikaan 
(Suomenlinna). Ajanjaksot 
näkyvät vallituksissa, 
arkkitehtuurissa ja 
kasvillisuudessa. Venäjänkielen 
opettajalla on yllään 
neuvostoaikainen Itämeren 
laivaston (Baltic Flot) asetakki.

(oik. ylhäällä) Suomenlinnan 
telakka on Suomen vanhin ja 
yksi Euroopan vanhimpia 
edelleen toiminnassa olevia 
allastelakoita. Telakan 
rakentaminen aloitettiin vuonna 
1750 ja kuuluisan laiva-
arkkitehdin Fredrik Henrik af 
Chapmanin johdolla siellä 
rakennettiin Ruotsin 
saaristolaivaston aluksia.
Internetsivustolla 
http://www.suomenlinna.fi//file
s/214/Telakointi.jpg on esitetty 
telakointiprosessi 
havainnekuvin.



2.2 IDENTITEETTINÄ MUNKKALAISUUS

Munkkiniemen yhteiskoulussa opiskelee tuhat oppilasta. Munkkalaisuus yhdistää peruskoululaisia,
lukiolaisia, opettajia ja vanhempia. Vuosien varrella on yhteishengen muodostumista vahvistaneet
juhlat, iltamat ja munkkalaislehti. Juhlissa opiskellaan tapakulttuuria ja pukeutumista. Suomenlippu ja
koulunlippu airueineen tuodaan juhlasaliin yleisön seistessä. Pöydät katetaan kauniisti juhlan teeman
mukaisesti.

Vuoden munkkiniemeläinen valitaan koulun entisistä oppilaista. Oppilaitten kertomukset omasta
kouluajastaan on arvokasta perimätietoa ja se yhdistää oppilassukupolvia toisiinsa. Koulun
urheilukerho on koripallojoukkue TOPO:n (Torpan Pojat) suojatti. Tytöt ja teknologia on Aalto-
yliopiston ohjelma, johon myös munkkalaisia tyttöjä on osallistunut.

Koulun kulttuurikasvatus heijastuu monipuolisessa lukiodiplomivalikoimassa. Kuvataiteen ja käsityön
diplomeista rakennetaan näyttely, jonka juhlallisissa avajaisissa on avaajaksi aina valittu jokin
merkkihenkilö. Suosittuja ovat myös teatteritaiteen diplomi ja liikunnan diplomi.

Koulussa tehdään yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Teatteriesityksiä valmistettaessa tarvitaan
äidinkielenopettajan osaamista mutta myös kuvataiteen-, musiikin- ja käsityönopettajan. Lukiossa
historianopettaja ja kuvataideopettaja ovat toteuttaneet useana vuonna Rooman historian kurssin
yhdessä. Kurssin päätteeksi tehtiin matka Roomaan. Munkkiniemen yhteiskoulussa luetaan paljon
kirjallisuutta äidinkielen ja erityisesti myös vieraiden kielten tunneilla. Kirjaston kirjavinkkarit ja
kirjailijat ovat usein nähtyjä vierailijoita koulussa.

Salla Pohjola ja Essi Kentala



2.3 TALVEN TAIDETTA KOULUN 
PIHALLA

Talvi on suomalaisuuteen kuuluva ilmiö. Talvi ja kylmät olosuhteet ovat
vaikuttaneet asumiseen, rakentamiseen, vaatetukseen ja ruokatalouteen
Suomessa. Talvisissa olosuhteissa on myös vuosisatojen kuluessa kehittynyt
monenlaisia selviytymistaitoja kuten liikkumisessa.

Vuoden kiertokulku, vuodenaikojen vaihtelu on kulttuuriimme vaikuttava
rikastuttava tekijä.

Lumi ihastuttaa kaikenikäisiä lapsia, lumileikit ovat pakkasista ja viimoista
huolimatta lasten mieleen. Rantavitikan ja Ounasrinteen koulussa
Rovaniemellä toteutettiin koko koulun yhteinen lumiveistoshanke
pihapiirissä. Lumenveisto on helposti sovellettavissa kouluopetuksen osaksi
koko kouluyhteisön läpäisevänä toimintana.

Ensin lunta lapioidaan ja kolataan kuin kotipihalla. Tämän jälkeen sitä
poljetaan lumimuotteihin nauraen ja posket punaisina. Sitten sahataan,
veistetään tai koverretaan. Veistoksista ja reliefeistä tulee tekijöitään
isompia, joskus tekijöiden kokoisia ja joskus pienempiä. Toiminnassa opitaan
työskentelemään yhdessä, nauttimaan talvesta ja suunnittelemaan ja
toteuttamaan omaa talviympäristöä.

Lumenveistohankkeen tavoitteena voi olla niin koulun pihan viihtyvyyden
lisääminen, oppiaineiden integrointi kuin ulkoilmapäivän toteuttaminen tai
kouluyhteisön sisäinen kehittäminen. Usein pihat ovat talvisin tyhjiä ja
autioita tiloja. Toimivat lumiveistokset muodostavat pihalle tuulensuojia ja
paikkoja, joihin voidaan kokoontua leikkimään, katselemaan veistoksia tai
vaihtamaan kuulumisia. Lumiveistoksilla tai -rakenteilla voi olla myös
käytännöllisiä merkityksiä, kuten tilan rajaaminen tai melun vaimentaminen.
Yhteistyössä autio piha voi muuttua veistospuistoksi tai seikkailuradaksi.

Parhaimmillaan koulun piha on virikkeellinen oppimisympäristö, jolla on
useita käyttäjäryhmiä. Piha voi toimia harrastus- ja kokoontumispaikkana
koulupäivän jälkeenkin. Talvinen pihahanke edellyttää kuitenkin huolellista
suunnittelua ja yhteistyötä kiinteistöstä vastaavien tahojen kanssa, jotta
löydetään parhaimmat ratkaisut pihan kunnossapidon ja huoltoajoneuvojen
kannalta.

Lumiveistos soveltuu kouluopetuksessa tietoaineiden ja toiminnallisen
oppimisen yhdistämiseen oppilaille mielekkäällä tavalla. Lumiveistoon voikin
liittyä useiden eri oppiaineiden sisältöjä. Lumiaihioita veistäessä tutustutaan
lumen lujuus- ja muodonmuutosprosesseihin, tiheyteen, valon
heijastamiseen ja lumihiutaleen kiderakenteeseen. Joissakin kouluissa
lumimuotteja on rakennettu käsityön tunneilla.

Maria Huhmarniemi

Sahat, lapiot, petkeleet, jääkaira 
ja lumikola ovat lumiveiston 
työkaluja, joita on joka kodissa ja 
koulussa saatavilla. Muodon 
hahmottamiseen ja 
viimeistelemiseen käytetään 
raspeja ja raastinrautoja. 
Tavallinen pahvilaatikko on oiva 
muotti, johon pakkaamalla lunta 
saadaan rakennustarvikkeita, 
"lumitiiliä". Hyvillä työvälineillä 
työskentely on hauskaa ja 
turvallista.

(vas. Ylhäällä) Napapiirin koulun 
oppilaat ovat rakentaneet 
lumilinnan koulun pihalle. Kuvassa 
on näkyvillä myös rakentelussa 
tarvittavia työkaluja.
Kuva Elina Rissanen

(oik. ylhäällä) Pohjoisella 
pallonpuoliskolla taiteilijat ovat 
myös innostuneet tekemään 
jääveistoksia. Kuvassa on 
kansainvälisen jääveistoskilpailun 
osanottajia Korkeasaaressa.
Kuva Bo Grönholm



2.4 LUOTO-MUSIKAALI SUOMENLINNASSA



2.5 PUKUJA VANHASSA 
KARTANOMILJÖÖSSÄ

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN 
GARDEROBI-NÄYTTELY SINEBRYCHOFFIN 
MUSEOSSA

Turun Suomalaisen yhteiskoulun ja Sinebrychoffin
museon yhteistyöhankkeessa oli mukana sekä
peruskoulun että lukion oppilaita. Mukana oli
useita eri oppiaineita. Näyttely oli esillä
Sinebrychoffin taidemuseossa 18.1.-26.2.2006.

Hankkeen teemaksi valittiin 1700 -luvun lopun ja
1800 -luvun alun kulttuurihistoria lähtökohtana
Brinkhallin kartanon ainutlaatuinen miljöö. 1700 -
luvun ja 1800 -luvun vaihteessa Turku ja Viapori
olivat Suomen tärkeimmät asutuskeskukset.
Brinkhallin kartano sijaitsee Turun kupeessa
Kakskerran saaressa. Kartanon rakennutti 1700 -
luvun lopulla Turun akatemian lääketieteen
professori Gabriel Bondsdorff. Kartano on
arkkitehtuuriltaan ensimmäinen uusklassistinen
kartano Suomessa.

Brinkhallin kartanon rakennuttaminen ajoittuu
Ruotsin vallan ajan viimeisiin vuosiin. Hankkeen
lähtökohtana oli tuoda esiin siirtymäkautta Ruotsin
vallan alta Venäjän vallan alle mikrohistoriallisesta
näkökulmasta. Brinkhallin kukoistuskausi ajoittuu
vuosisadan vaihteeseen. Pääkaupungin ja
myöhemmin Turun yliopiston siirryttyä Helsinkiin
myös Brinkhallin kukoistuskausi päätyi useisiin
omistajavaihdoksiin.

Brinkhallin kartanon piikatyttö pukeutuneena paperiseen 
asuun. Piian yhteiskunnallista asemaa kartanossa kuvastaa 
esiliinaan painettu viivakoodi, hän on siis kauppatavaraa.
Brinkhallin kartanon omenatarha on kunnostettu 
alkuperäiseen asuun ja vanhat omenalajikkeetkin on 
onnistuttu pelastamaan. Kuva: Kimmo Kauvo.

HANKKEEN TOTEUTUS

Kuvataide ja käsityö: Kuvataiteen ja käsityön kursseilla valmistettiin luonnollisessa koossa olevia pukuja, joissa
yhdistettiin 1700 -luvun muoti ja tapakulttuuri nykypäivän materiaaleihin. Käyttäessään kierrätysmateriaaleja
opiskelijat pohtivat aikansa kulutustottumuksia ja kulttuurieroja sekä vaatteen välittämää viestiä suhteessa
nykyaikaan. Pukuja toteuttamisessa käytettiin lähteenä Brinkhallin kartanon muotokuvia ja arkkitehtuuria
sekä Sinebrychoffin museon muotokuvakokoelmia 1700 -luvulta.

Historia: Historian kurssilla Suomi ennen autonomiaa opiskelijat perehtyivät opetussuunnitelman puitteissa
1700 -luvun historiaa käyttäen paikallishistoriaa ja Brinkhallin miljöötä lähtökohtana. Historian kursseilla
opiskelijat tuottivat materiaalia ja näyttelytekstejä Brinkhallin kartanon vaiheista ja siellä vaikuttaneista
henkilöistä 1700-1800 -luvun taitteessa.

Ruotsi: Koska Garderobi -näyttely oli osa pohjoismaisten museoiden yhteistyöhanketta, Turun Suomalaisen
yhteiskoulun osuus näyttelystä toteutettiin kaksikielisenä. Näyttelytekstien käännökset tehtiin oppilastyönä.
Samalla tarkasteltiin sivistyneistön ja säätyläisten kulttuuria, joka tuolloin 1700 - ja 1800 -luvulla oli
ruotsinkielistä. (Leena Hannula, Sinebrychoffin taidemuseo)



BRINKHALLIN KARTANO

Brinkhallin kartano sijaitsee Turun Kakskerran saaressa Turun keskustasta suoraan etelään. Tilan 34 hehtaarin
alueen kohokohtia ovat yksi Suomen vanhimmista englantilaisista puistoista sekä historiallinen
hedelmäpuutarha. Brinkhallin sijainti on luontoarvoiltaan poikkeuksellisen edullinen. Perinnekasvit ovat
säilyneet saaressa. Vuoden 2003 inventoinnissa löydettiin 404 kasvilajia.

Luonnon monimuotoisuudelle alueella antaa loppusilauksen ihmisen toiminnan pitkä historia. Alue kuuluu
Suomen vanhimpiin kulttuuriseutuihin, mikä näkyy sekä kasvillisuudessa että maisemassa. Brinkhallin
kartanon ympäristöä voidaankin pitää harvinaisen rikkaana ja monipuolisena kulttuurimaisemana.

MIKSI KULTTUURIPERINTÖÄ PITÄÄ SUOJELLA?

Brinkhallin kartano ja sen ympäristö on kulttuurisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokas
suojelun kohde. Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö omistaa Brinkhallin kartanon nykyään. Paikan
säilyttäminen ja suojelu mahdollistaa kulttuurisen perinnön siirtämisen tuleville sukupolville.

Suomessa on valtioneuvoston päätöksellä suojeltu 27 kansallismaisemaa. Lisäksi maakuntakaavassa ja
kuntakaavoissa on suojeltu merkittäviä luontokohteita.

www.kansallsimaisemat

Brinkhallin 
kartanorakennus 
nykyisessä asussa.



2.6 TURUN KULTTUURIKIERROS

Turun kulttuuripolku on sisällytetty peruskoulun kunnalliseen
opetussuunnitelmaan. Se sisältää yhteensä viisi pakollista museoretkeä.
Lisäksi kuvataiteessa ja historiassa on kaksi valinnaista retkeä, jotka
useimmiten tehdään museoihin. Aihekokonaisuuksiin on varattu yksi
tutustumiskäynti. Peruskoulun aikana oppilaat tekevät siis 5 -9 museoretkeä.
Kuvataiteessa pakollisia museokäyntejä ovat neljännen ja seitsemännen
luokan retki Turun taidemuseoon ja Wäinö Aaltosen museoon.

Kulttuuripolun kohteet tukevat aina opetussuunnitelman tavoitteiden
toteutumista. Esimerkiksi Turun museokeskus tarjoaa viides- ja
kuudesluokkalaisille vierailun Kuralan Kylämäen kokeiluverstaalle, jossa
tutustutaan esihistoriaan, esineistöön ja elämään ennen ajanlaskun alkua.
Käynnin aikana oppilaat saavat myös kokeilla jousiammuntaa. Turun linnassa
on vuosittain kulttuuripolkuun liittyvä historiatapahtuma vuosiluokille 5 ja 6.
Vuonna 2012 vierailun teemana on Kustaan käymälä, rautamarskin parta
Katariinan haarukka ja muita Turun linnan ihmeitä.

Seitsemäsluokkalaiset tutustuvat Turun tuomiokirkkoon ja esiteollisen ajan
kaupungin elämään Luostarinmäellä. Apteekkimuseo, Kuralan Kylänmäki ja
Luostarinmäen museo ovat 3-4. luokkalaisten teemakäyntien kohteina.

Kuvataiteessa pakollisia museoretkiä ovat neljännen ja seitsemännen luokan
retki Turun taidemuseoon ja Wäinö Aaltosen museoon. Lisäksi Aboa Vetus-
Ars Nova museo tarjoaa työpajoja ja teemakokonaisuuksia kouluille.

Peruskoulun oppilaat saavat kolmannella ja seitsemännellä luokalla
kulttuuripolkukirjat, joissa on tietoa vierailukohteista. Tyhjille sivuille
oppilaat kirjoittavat ja piirtävät kokemuksiaan kulttuurikäynneistä.

Turun kaupungin opetustoimi resursoi kulttuuripolun tapahtumia ja on
opettajien tukena verkossa.

www. kulttuuripolku.fi

(vas. ylhäällä) Oppilaat 
työskentelevät Kaupungin 
museon perusnäyttelyssä 
nimeltään Aikamatka. 
Näyttely kertoo elämästä 
Espoossa esihistoriasta 
nykypäivään. Museon 
tukijoiden ja oppaiden 
tavoitteena on kertoa 
kuntalaisille kaikista uusista 
löydöksistä ja tutkimuksista.

(oik. ylhäällä) Kuvassa taka-
alalla oleva tutkija pitää 
kädessään prismaa. Kuvan 
ulkopuolelle jää takymetri. Se 
on laite, joka mittaa maan 
korkeuden ja koordinaatit 
prisman kohdalla. Käynnissä 
on alueen dokumentointi, 
mikä on aina tärkeä osa 
arkeologisia kaivauksia.

Kuvassa näkyy rakennuksen 
pohja. Neliön muotoinen 
kivikko kannon kohdalla on 
uunin pohja.



ESPOON KULTTUURI- JA LIIKUNTAPOLKU

Espoossa Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS johdattaa kaikki peruskoulun oppilaat tutustumaan
oman kaupunkinsa kulttuuri- ja liikuntakohteisiin. Yhdeksän vuoden aikana opitaan käyttämään
kirjastoa ja vierailemaan museoissa, näyttelyissä sekä kulttuurikeskuksissa. Oppilaat vierailevat
myös arkkitehtonisesti merkittävissä kohteissa kuten Tapiolassa. Historialliset kohteet kuten
keskiaikainen kirkko, kartanot ja huvila-asutus sekä museot kertovat espoolaisesta
kulttuuriperinnöstä.

Opettajien ja oppilaiden tukena on verkkotyökalu Opit, johon oppilaat tallentavat vierailuistaan
tekstiä, kuvia ja multimediaa rakentaen siis oman KULPS-kansionsa, jota voidaan seurata yhdessä
kotiväen kanssa.

Pienoismalli Mankbyn kylästä on rakennettu historiallisten tietojen ja 
arkeologisten kaivauksien pohjalta. Kylä käsitti kahdeksan taloa. Kylästä on 
löytynyt hyvin vanhoja muinaispeltoja, joiden päälle on myöhemmin 
pystytetty rakennuksia. Pienoismallissa on etualalla peltosarkoja.
Espoon kartanon kupeessa viljavassa jokilaaksossa on keskiajalla ollut kaksi 
kylää Mankby ja Espoby. Kun kuningas Kustaa Vaasa perusti kylien maille 
Espoon kuninkaan kartanon, asukkaat joutuivat muuttamaan muualle. Vasta 
vuonna 2004 paljastui tiheästä metsästä hyvin säilyneitä rakennuksien pohjia. 
Arkeologisissa kaivauksissa saadaan tutkimusaineistoa jota täydennetään 
tutkimalla esimerkiksi arkistoja ja vanhoja karttoja.



2.7 INKOON KULTTUURIPOLKU

Inkoon koululaisille ja kuntalaisille on laadittu kulttuuripolun
opas sekä suomeksi että ruotsiksi. Tavoitteena on tehdä
kävelykierros kirkonkylässä opaskirjasen johdattamana ja
tutustua paikkakunnan historiaan jääkaudesta nykypäivään.
Taustamateriaaliksi on kerätty historiallista faktaa ja vanhoja
valokuvia paikkakuntalaisilta. Dokumenttikuvien rinnalla
tarkastellaan nykyhetken näkymiä. Kulttuuripolun aineisto
kattaa koulun kaikki oppiaineet. Oppilaat tekevät valokuva-
ja piirrosdokumentit omista kokemuksistaan kulttuuripolun
varrelta. Aineisto on verkossa jokaisen inkoolaisen kuin myös
kesäasukkaiden saatavilla kaksikielisenä.

www.kulttuuriperintokasvatus.fi

(oik. ylhäällä) Inkoon kulttuuripolku kartalle havainnollistettuna. Kuva Liisa 
Piironen

(vas. ylhäällä) Inkoon kuvataidekoululaiset työskentelivät Inkoon 
keskiaikaisen kirkon katossa riippuvien laivojen pienoismallien 
innoittamina. Kuva on Inkoon Pappilassa olleesta Kulttuuripolkua 
esittelevästä näyttelystä. Kuva Liisa Piironen

(vieressä) Inkoon kirkon 650-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1986 
istutettiin kirkon läheiselle aukiolle 650 tammen tainta. Nyt tammet ovat 
kasvaneet korkeiksi. Kulttuuripolku-näyttelyssä oli esillä Inkoon 
kuvataidekoululaisten tekemiä tammi-aiheisia batikkitöitä. Lähtökohtana 
oli myös tutkia tammipuun myyttisiä merkityksiä ja tarinoita. Kuva Liisa 
Piironen



2.8 PYYNIKIN KOULU –
YHTEISEN MUISTIN TYYSSIJA

Pyynikin koulun seitsemäsluokkalaisille järjestetään teemapäivä Wivi Lönnistä, Pyynikin koulun suunnittelijasta.
Päivä aloitetaan luokanvalvojan kanssa tutustumalla Pyynikin koulurakennuksen historiaan. Apuna on
koulurakennuksesta tehty vihkonen. Luokanvalvojat käyttävät erilaisia oppilaskeskeisiä menetelmiä vihkosta
tutkittaessa.

Juhlasalissa seitsemäsluokkalaiset katsovat Ylen dokumentin Wivi Lönnistä. Siinä Wivi kävelee Pyynikin
koulussa ja kertoo jugendista ja itsestään. Seuraavaksi oppilaat hajautuvat ympäri koulua erilaisine
tehtävineen. Jotkut piirtävät talon monenlaisia ikkunoita, jotkut laskevat ikkunoiden pinta-aloja. Jokainen voi
piirtää mieleisensä kohdan koulusta tai kirjoittaa tarinan. Työt asetetaan sitten näytteille sermeihin koulun
aulaan. Päivä päättyy kävelyyn, jolloin käydään katsomassa lähellä olevia Wivi Lönnin suunnittelemia
rakennuksia kuten Aleksanterin koulu ja Talouskoulu. Samalla vertaillaan rakennuksia keskenään, minkälaisia
samankaltaisuuksia ja erityisyyksiä niissä on.

Kahdeksasluokkalaiset tutustuvat Tampereen historiaan Kalevankankaan hautausmaalla. Erityisen reitin avulla
sukelletaan Tampereen historiaan. Myös Wivi Lönnin hauta on tällä hautausmaalla. Englannin tunneilla
tutustutaan jugendiin tutkimalla Keskustoria ja kävelyreittiä sinne. Sen varrella olevista jugendrakennuksista
kuten Kauppahallista, Commercen ja Palanderin talosta kerrotaan englanniksi.

Yhdeksäsluokkalaisille on suunniteltu kaksi kävelyreittiä. Toinen niistä on puistokävely, joka etenee koululta
Hämeenpuiston ja Hämeenkadun kautta Näsinpuistoon. Oppilaat valmistelevat pareittain tietoiskuja
kävelyreitin varrella olevista patsaista. Parit toimivat oppaina omalle luokalleen. Myös opettajat ovat mukana
ja esimerkiksi äidinkielen opettaja kertoo Minna Canthin patsaalla kirjailijan teoksista.

Toinen kävely liittyy jugendrakennuksiin. Reitti lähtee koululta, ensin tutustutaan Tirkkosen taloon ja nykyiseen
Nordean taloon. Keskustorilla käydään tutustumassa myös kaupungintaloon sisältä, silloin kun se on
mahdollista. Matka jatkuu Wivi Lönnin suunnittelemalle Pääpaloasemalla ja Tuomiokirkkoon, johon
tutustutaan perusteellisesti. Yhtenä vuonna kävely sai loistavan päätöksen, kun Tuomiokirkon kanttori piti
puolituntisen konsertin.

Anne-Marie Grahn-Saarinen

Pyynikin koulu Tampereella on arkkitehti Wivi Lönnin
suunnittelema koulurakennus. Hän oli ensimmäinen
suomalainen oman arkkitehtitoimiston perustanut nainen.
Vuonna 1902 valmistunut rakennus edustaa jugend-
arkkitehtuuria parhaimmillaan. Wivi Lönn sai ideoita
suunnittelutyöhönsä opintomatkaltaan Englannista. Uutta
ajattelua suunnittelussa on oivallus, että rakennus sinällään
voi tukea oppimista. Nyt, yli sata vuotta valmistumisensa
jälkeen koulurakennus on edelleen viihtyisä oppimisympäristö.
Rakennuksen esteettinen muotokieli puhuttelee
nykynuorisoakin.



2.9 MONIKULTTUURISUUTTA TIISTILÄSSÄ

Tiistilän koulussa Espoon Matinkylässä oppilaat edustavat 82 eri kansallisuutta
ja puhuvat 21 eri kieltä. Koulun keskeisiä tavoitteita on opiskelu rauhallisessa
ja viihtyisässä ilmapiirissä. Koulun rehtorin Mirja Pirisen mukaan koulussa on
hyvä yhteisen tekemisen tuoma myönteisyys. Vastuuseen ja vaikuttamiseen
kasvetaan esimerkiksi sovittelemalla oppilaiden väliset kiistat vertaissovittelu-
ryhmä Versossa. Oppilaat sovittelevat kinat ja kahnaukset kahden tehtävään
koulutetun sovittelija-oppilaan kanssa. Näin nahinat eivät enää muhi
oppitunneilla.

(Opettajalehti 21/2011)

"Kohta raikuu suvivirsi. Tiistilän koulu kasvattaa oppilaitaan suomalaiseen
kulttuuriin opetussuunnitelman mukaan. Kaikkia oppilaita kohdellaan
samanarvoisina. Kutsumme joulu- ja kevätjuhliin oppilaiden vanhempia eikä
ohjelmista ole väännetty kättä. Selitämme vierasmaalaisille, että tonttuleikit
ovat meidän kansanperinnettämme ja että suvivirsi kuuluu kevätjuhlaan. Jos
seimikuvaelmaan tarvitaan ulkomaalainen oppilas enkeliksi, kysymme hänen
vanhemmiltaan, sopiiko näin tehdä."

Tiistilän koulussa lasten hyvinvointi heijastuu hyviin ruokatapoihin ja
rauhalliseen käytökseen. ketään ei kiusata eikä ketään jätetä yksin.

(Opettajalehti 21/2011)

(oik. ylhäällä) 
Aakkosjuhlaa vietettiin 
Tiistilän koulussa 
kevätlukukauden 
päätteeksi. Ideana oli 
tehdä näkyväksi kielen 
rakentuminen aakkosista. 
Tehtävä oli haastava, kun 
Tiistilässä on kotikieliä 21 
suomen ja ruotsin lisäksi: 
somali, thai, tagalog, kiina, 
kurdi, indonesia, vietnam, 
mandika, tigriuja, 
portugali, viro, albania, 
persia, espanja, venäjä, 
turkki, khmer, tadzikki, 
tamili, lingala ja arabia.

(vas. ylhäällä) 
Maailmankellot näyttävät 
eri aikaa Tiistilän koulun 
aulassa. Isoäiti istuu jo 
illallispöydässä, kun meillä 
vasta kiirehditään 
kouluun.



2.10 JAKOMÄEN 
UUDET ASUKKAAT

Monikulttuurinen Jakomäen peruskoulu kokoaa yhteen
hyvin erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria.
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu vasta
maahan tulleille oppivelvollisuusikäisille oppilaille, mm.
pakolaistaustan omaaville nuorille.

Valmistavan opetuksen keskeisiä tavoitteita ovat
kotouttaminen suomalaiseen kouluun ja yhteiskuntaan,
oppilaan identiteetin tukeminen ja hänen tasapainoisen
kehityksensä edistäminen, suomen kielen oppiminen ja eri
oppiaineiden avainkäsitteiden ja sanaston oppiminen.

Ryhmä - ja parityöskentely, yhteistoiminnalliset
opiskelumenetelmät ja toisaalta yksilöllinen työskentely ja
itsenäinen tiedonhankinta saattavat vaatia tottumista
erilaisista opiskelukulttuureista tulevilta oppilailta.

Näihin lähtökohtiin on sopinut loistavasti Laiturin eli
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston työpaja,
jossa oppilas on voinut vaikuttaa mielipiteillään lähiseudun
kaupunki- ja liikennesuunnitteluun. Ennen Laiturille menoa
oppilaiden kanssa on tehty arvioiva kävelykierros
Jakomäessä, jonka aikana tehdyt havainnot on kirjattu
muistiin sekä valokuvattu. Seuraavat työohjeet tulivat
Laiturilta:

Merkitse muistiin positiivisia asioita:
o Missä vietät vapaa-aikaa?
o Viihtyisiä paikkoja?
o Mikä on parasta koulun lähiympäristössä?

Negatiivisia asioita:

o Parannusta vaativia paikkoja? (yksityiskohtia, puutteita, 
rikkinäisiä kalusteita, huonosti hoidettuja alueita, 
pelottavia paikkoja)

o Vaarallisia paikkoja? (liikenne)

Kun kuvat oli tulostettu, oppilaat tekivät Kokemuksellisen
kartan koulun lähiympäristöstä A4 kokoiselle
karttapohjalle. Kokemuksellisten karttojen pohjalta
suunniteltiin arvioiva kävelykierros lähiympäristössä, joka
huipentui Laiturilla käyntiin. Oppaana siellä toimi
kaupungin aluearkkitehti Tuomas Eskola. Käynnin
perusteella oppilaille syntyi vaikutelma, että heidän
näkemyksiään rakennetun ympäristön viihtyisyydestä ja
liikennesuunnittelun ongelmista kuunneltiin

Kokemuksellinen kartta Helsingin Punavuoresta.
Punavuoren koulun oppilaat ovat arvioineet kartan avulla 
oman asuinalueensa itselleen kiinnostavia kohteita. 
Karttapohjaan liitetyt valokuvat kertovat kohteiden 
ominaisluonteen. Kuvausta täydennetään sanallistamalla 
paikan hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi koulun pihalla 
ei voi pelata palloa, koska piha on kalteva. Kiipeilytelineet 
ovat liian pieniä ja piha on kokonaan asfaltoitu. 
Kokemuksellisessa kartassa on kuitenkin useita oppilailta 
kiitosta saaneita paikkoja.

Kartta sellaisenaan on abstrakti mutta kun siihen 
yhdistetään arkkitehtuurikävely, valokuvaamista ja 
piirtämistä, se muuttuu kokemukselliseksi kartaksi.

Kuva Laituri/ Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto/ Iiris 
Tukiainen

Arkkitehtuurikävelyn yhteydessä voidaan
myös kysyä oppilailta esimerkiksi seuraavia
näkökohtia:

o Mitä maisema ja miljöö kertovat alueen 
alkuperästä, kehityksestä ja luonteesta?

o Miksi joillakin ominaispiirteellä on ollut 
erityinen merkitys alueelle?

o Voidaanko näitä ominaispiirteitä 
kehittää edelleen vai tuleeko raja 
vastaan, jolloin alkuperä katoaa? 

Kirsi Helen



2.11 PUISTOT MAALLA JA KAUPUNGISSA

HONKAJOKISTEN OMA PUISTO

Honkajoen kirkon kupeessa koulun ja kuvataidekoulun yhteistyönä
syntynyt puisto, joka on saanut nimen Lustitarha. Keskellä kylän raittia oli
pusikoitunut tyhjä tontti, jonka omistaja sai idean lähteä kehittämään
alueesta puistoa kuntalaisille. Koulun ja kuvataidekoulun oppilaat ottivat
vastaan haasteen. Tunneilla tutkittiin barcelonalaisen Gaudin
suunnittelemia puistoja ja niistä innostuttiin ehdottamaan penkkejä,
portaita ja portteja tähän honkajokisten omaan "olohuoneeseen".
Paikallisilta yrittäjiltä saatiin lahjoituksena materiaalit. Puiston perälle
raivattiin tila leikkipaikalle, johon päästään puron yli kulkevaa pikkuista
siltaa pitkin.

Tontin puistokäyttöön luovuttanut henkilö halusi suojella aluetta
tehorakentamiselta ja näin alue saatiin yhteisen viihtyisyyden kohteeksi.

(vas. ylhäällä) 
Honkajokisten puistossa 
on yhdistetty 
luonnonkiven, tiilen ja 
laattojen yhdistelmästä. 
Seinämät jakavat 
puistotilan 
omaleimaisiksi 
kulkureiteiksi ja 
pysähdyspaikoiksi. 
Taustalla näkyy 
pajuveistoksia. Kuva Bo 
Grönholm

KARHUPUISTOSSA ONNISTUTAAN YHTEISTYÖLLÄ

Helsingin kaupungin Kallion kaupunginosassa sijaitsevalla Karhupuistolla oli
vuosia pelottava maine. Kaikki kuitenkin muuttui, kun poliisipiirin komisario
keksi pyytää lapsia ja eläkeläisiä kukkaistutustalkoisiin. Nyt puistolla on
aktiivikummeja, jotka tapaavat toisiaan päivittäin puistossa. Joku kastelee,
toinen nyppii ja kuopitsee, kolmas tyytyy keskustelemaan. Työn lomassa
juodaan kupponen kahvia pullien kera. Poliisisoittokunta saattaa viihdyttää
puistokummeja pikkukonsertilla silloin tällöin. Puiston hoito on
"kolmikanta-yhteistyötä": paikalliset asukkaat hoitavat istutukset,
kaupungin viherosasto kasvattaa taimet ja leikkaa nurmikon ja poliisi
vastaa järjestyksestä. Karhupuistoa on hoidettu yhteisvoimin vuodesta
1997. (Kodin kuvalehti 9/2009)



3. VUOSIKELLO LAUTTASAARESSA



3.1 VUOSIKELLO LAUTTASAARESSA
-Koulun vuotuiset tapahtumat esitettynä vuoden kiertokulun mukaisesti:

TAMMIKUU

o Avoimien ovien päivä 
lauttasaarelaisille, 
vanhemmille ja 
alakoululaisille

o Kielten viikko ja 
lukiodiplominäyttelyt

o Oppilasvierailuja 
ruotsinkielisistä kouluista

HELMIKUU

o Penkkarit
o Vanhat tanssit
o 8 -luokkalaisten TET-päivät
o Talviurheilupäivä

MAALISKUU

o Kaikille yhteinen 8 -luokan 
kulttuurikurssi

o Ystävyyskoulujen 
vierailuja

o Venäjänlukijoiden Pietarin 
matka

HUHTIKUU

o Kulttuurikurssin 
naamiaiset

o Bändi-ilta ja vappujuhla
o "Meidän koulu"-juhla ja 

alumnien vierailut

TOUKOKUU

o Nuuksion retki (luonnon 
suojelualue)

o Kulttuurikurssin 
näytelmäesitykset

o 9-luokkalaisten päättöjuhla

KESÄKUU

o Kevätjuhla
o Ylioppilasjuhla
o Kevätkirkko

HEINÄKUU

o Kesälaitumella

ELOKUU

o 7.-luokkien ryhmäytys
o Lukion 1.-luokkien ryhmäytys 

ja yöretki
o 9.-luokkien luokkaretki esim. 

Berliiniin

SYYSKUU

o 7 -luokan suoretki
o Kaupunkikulttuuripäivä
o Taksvärkki
o Oppilaskunnan vaalit

LOKAKUU

o Arkkitehtuuri- ja 
muotoilupäivä

o Comenius-matka

MARRASKUU

o Taito- ja taideaineiden 
viikko

o Aikakauslehtipäivä/
mediapäivä

o Luma-päivä / käynti 
vedenpuhdistamolla tai 
kaatopaikalla

JOULUKUU

o Itsenäisyys- ja yo- juhla
o Lucia-juhla
o Puurojuhla
o Joulujuhla
o Joulukirkko, jossa 

esitetään Joulukuvaelma



4. YHTEENVETO

o Asenneilmasto on myönteinen kulttuurisesti 
kestävälle kehitykselle

o Aidot osallistumisen ja vaikuttamisen 
kokemukset ja osallisuushankkeet 
paikallisyhteisöissä

o Kestävän kehityksen toimintatapoja 
vakiinnutetaan

o Kysymystenasettelussa pyritään sekä luonnon 
että ympäröivän yhteiskunnan 
ymmärtämiseen

o Oman ympäristösuhteen syventäminen ja 
kestävän elämäntavan rakentaminen

o Ihmisen  toiminnan ja oman elämäntavan 
kriittinen arviointi

Tutkimusten mukaan minä, minuus ja
kulttuurinen identiteetti muotoutuvat jatkuvassa
kasvuprosessissa. Tämä kasvuprosessi on
käynnissä koko koulunkäynnin ajan ja
tavoitteena siinä on saada oppilaat tunnistamaan
ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöään, mutta
totuttaa heitä toimimaan myös muissa
kulttuureissa harrastamalla kansainvälistä
kulttuuriperinnön vaihtoa.

ELÄMÄNTAPANA KESTÄVÄ KEHITYS

Koulun oppimisympäristö tukee kestävän 
kehityksen kasvatusta



5. TAUSTAA

Työskentelyssä painotetaan taiteiden ja tieteiden välisyyttä. Keskeistä on oppiaineiden välinen yhteistyö
ja yhteisölliset työmenetelmät. Koulujen Kulttuurin vuosikelloa kehitetään yhdessä pilottikoulujen,
Annantalon kulttuurikeskuksen, Sinebrychoffin taidemuseon, Suomen Ympäristökasvatuksen seuran
Vihreä lippu -ohjelman ja Okka-säätiön ympäristösertifioinnin kanssa. Tavoitteena on levittää Kulttuurin
vuosikellomalli maamme kouluihin ja tehdä siitä osa jo olemassa olevia koulujen kestävää kehitystä
tukevia toimintoja.

EHDOTUKSIA KULTTUURIN VUOSIKELLON TEEMOIKSI:

Kulttuurin vuosikellossa määritellään vuosittaiset koulun juhlat, niiden historialliset juuret, tavat ja
perinteet, teemaviikot, kulttuuripäivät liikuntapäivien tapaan jne. Yhteistyötä tehdään paikallisten
kulttuurilaitosten ja -toimijoiden kanssa. Erityisesti panostetaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Vuotuisiin
tapahtumiin, kuten Euroopan rakennusperintöpäivään (ERP) tai arkeologian päivään, osallistuminen
otetaan koulujen ohjelmaan.

PILOTTIKOULUISTA KERÄTÄÄN ESIMERKKEJÄ SEURAAVILTA TEEMA-ALUEILTA:

o Yhteisöllisyys, taide ja kulttuuriperintö hyvinvoinnin välineenä - nuorten aktiivisuuden lisääminen
o Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys - omien kulttuuristen juurien löytäminen
o Yhteiskunnan muutokset heijastuvat lapsia ja nuoria lähellä olevaan kulttuuriympäristöön, kuten

kulttuurimaisemiin ja rakennettuun ympäristöön, sekä esineympäristöön - kuinka edistää lasten ja
nuorten osallistumista näiden ympäristöjen sekä esineiden arviointiin ja suunnitteluun?

o Suomen ja lähialueen maailmanperintökohteet
o Koulun omat teemat, päivät jne.

KOHTI KESTÄVÄÄ KULTTUURISTA 
TULEVAISUUTTA - KOULUN 
KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN OHJELMA

Koulun kulttuuriperintökasvatuksen ohjelman
(Kulttuurin vuosikello) tavoitteena on edistää
koulujen mahdollisuuksia tukea oppilaiden
kulttuurista identiteettiä vahvistamalla omien
juurien tuntemusta ja nykypäivän kulttuurin
ymmärtämistä. Ohjelman tavoitteena on
myös rakentaa myönteistä käsitystä
tulevaisuudesta ja ymmärrystä yksilön työn
merkityksestä menneisyydessä, nykypäivänä
ja tulevaisuudessa.

Koulun kulttuurinen ilmasto todentuu
oppilaiden laaja-alaisessa taiteellisessa
työskentelyssä ja kulttuurisessa osaamisessa.
Tavoitteena ovat innovatiivinen
oppimisympäristö ja toiminnalliset
oppimispolut kulttuurisilla teema-alueilla.



SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURA


