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JOHDANTO

Menetelmäpolkuja
kulttuuriperinnön ja
kulttuuriympäristöjen
oppimiseen

P

olkuja kulttuuriseen kestävyyteen – kulttuuriperintö- ja kulttuuri
ympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille on perusopetuksen
luokka-asteille 7–9 suunnattu opetusmateriaali, jonka pedagogisena
tavoitteena on tuoda oppilaille näkyväksi kulttuuriperintö ja erilaiset kulttuuriympäristöt sekä herättää kiinnostusta niitä kohtaan. Oppimateriaalin
harjoitukset vahvistavat oppilaiden ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta, parantavat kulttuuriympäristön lukutaitoa ja tukevat oppilaiden kulttuuri-identiteetin rakentumista.
Oppimateriaali koostuu menetelmäpoluista, joissa on valittavana eri
laajuisia harjoituksia. Harjoitukset ovat kestoltaan yhden tai kahden
(45–90 min) oppitunnin pituisia tai koko koulupäivän kestäviä teemapäiviä.
Oppimateriaalin harjoituksissa syvennytään lähiympäristön tutkimisen ja
havainnoimisen kautta oman elinympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin
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tulla tutuksi paikallisen kulttuuriperinnön ja -ympäristön kanssa.
Harjoituksissa korostuvat oppilaan oma kokemusmaailma, havainnot
sekä mielikuvat. Materiaali sisältää lisäksi tietoiskuja opettajille kulttuuriperinnön ja -ympäristön aiheista.
Harjoitusten toteuttamiseen on valikoitu menetelmiä ja toimintatapoja,
jotka tukevat ilmiöpohjaista oppimista ja opetuksen siirtämistä luokka
huoneen ulkopuolelle. Oppimateriaali sisältää tehtäviä, jotka soveltuvat
myös etäopetukseen. Harjoituksissa hyödynnetään kulttuuri- ja taide
lähtöisiä menetelmiä, joissa kotipaikkaan ja paikallisuuteen syvennytään
esimerkiksi äänien, musiikin, draaman ja valotaiteen avulla. Näissä
harjoituksissa korostuvat oppilaiden oma luovuus ja toimijuus.
Oppimateriaalin sisältö auttaa oppilaita hahmottamaan, mitä kulttuurinen kestävyys tarkoittaa ja miten se tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta keskeisiä oppimisen tavoitteita
ovat esimerkiksi oman kulttuuriperinnön tunnistaminen, sen säilyttäminen
ja eteenpäin välittäminen sekä kokemus itsestä osana paikallista, mutta
myös monimuotoista, kansainvälistä ja rajat ylittävää kulttuuriperintöä.
Toivomme, että oppimateriaali johdattaa niin kasvattajia kuin oppilaitakin syventymään ja innostumaan elävästä, ylirajaisesta ja monimuotoisesta
kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksesta.
Helsingissä 8.1.2021
Anna Väänänen ja Jaakko Tuominen
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.
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 T I E T O I S KU
6

Kulttuurinen kestävyys

K

ulttuurinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-
alueista, jonka lähtökohtana
on kulttuurinen muutos ja kulttuurisen
pääoman merkitys. Kun tarkastelemme
asioita kulttuurisesti kestävästi, voimme pohtia, mikä meille on kulttuurisesti
arvokasta omassa elinympäristössämme, miten sitä tulisi säilyttää ja kuinka
oma toimintamme vaikuttaa sen tule
vaisuuteen.
Kulttuurisesti kestävän kehityksen
keskeisinä teemoina ovat alkuperäiskansojen oikeudet, kulttuurien ja kielten
monimuotoisuus, kulttuurien välinen
vuoropuhelu sekä kulttuuriperinnön
säilyttäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville. Kulttuurinen kestävyys
tarkoittaa myös vastuunkantoa omista
toimista ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Kulttuurinen kestävyys korostaa
ihmisten osallisuutta ja vaikuttamista.

Lukuvinkki:
Laine, Marja (2019). Kohti kulttuurisesti
kestävää kasvatusta: Kulttuurisesti
kestävän kasvatuksen määrittyminen
ja siihen liittyvät tulevaisuuden tarpeet.
Helsingin yliopisto.

 T I E T O I S KU

Elävä kulttuuriperintö

K

ulttuuriperintö on joukko
menneisyydestä säilyneitä ja
tuleville sukupolville siirtyneitä
tapoja ja taitoja, jotka ilmenevät aineellisina, aineettomina tai digitaalisina
kulttuurin jälkinä yhteisössä, luonnossa ja yhteiskunnassa. Aineelliseen kult
tuuriperintöön lukeutuvat esimerkiksi
rakennukset, monumentit, esineet ja
arkeologiset muinaisjäännökset. Aineeton kulttuuriperintö sen sijaan ilmentää kulttuurisia tapojamme, perinteitä
ja erilaisia sukupolvien välillä siirtyneitä
taitoja ja toimia, kuten juhlia, satuja tai
käsityötaitoja.
Aineetonta kulttuuriperintöä on
myös elävä perintö, joka on läsnä ihmisten arkipäiväisessä toiminnassa ja
elämässä. Elävä perintö on luonteeltaan
muuttuvaa. Yksilöt ja yhteisöt voivat
muokata perintöä omista kulttuurisista identiteeteistään käsin. Esimerkiksi skeittaus, marjastus ja vapun juhlinta

ovat esimerkkejä tämän päivän elävästä perinnöstä, jotka toisaalta yhdistävät
eri sukupolvia, mutta joille on syntynyt
myös uusia merkityksiä.
Olennaista elävässä kulttuuri
perinnössä on, että yksilöt ja yhteisöt
määrittelevät itse oman kulttuuri
perintönsä arvon ja merkityksen.
Kulttuuriperintö on yhdessä tunnus
tettua, sovittua ja jaettua.

Lukuvinkki:
Hänninen, Kirsi (2013).
Kulttuuriympäristökasvatusta ja
kulttuuriperintökasvatusta sosiaalisesti,
teoksessa Kestävä kasvatus –
kulttuuria etsimässä. Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 2013.
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 T I E T O I S KU

Moninaiset ja kerrokselliset
kulttuuriympäristöt

K

ulttuuriympäristöt ovat ihmisen
ja luonnon vuorovaikutuksessa syntyneitä ympäristöjä, jotka käsittävät niiden fyysisen, sosiaalisen
ja kulttuurisen ulottuvuuden. Kulttuuri
ympäristöihin lukeutuvat esimerkiksi
perinnemaisemat, maaseutukylät, teollisuusalueet, urbaanit kaupunkilähiöt ja
lähiluonto. Nämä kaikki ovat ympäristöjä, joissa ihminen on tietoisesti tai tiedostamatta muokannut ympäristöä ja
jättänyt oman jälkensä niihin.
Kulttuuriympäristöjen monikerroksellisuutta tarkastellaan usein ajallisen kerrostuman kautta. Miten ihmisen
kulttuuri ja toiminta ovat muovanneet
ympäristöjä ajan saatossa? Kulttuuri
ympäristöjen historia yltää myös ympäristöjen kerroksellisuuteen, jota emme
aina näe – miten esimerkiksi paikalliset
tarinat, kertomukset tai muistot ovat osa
ympäristöämme? Kulttuuriympäristöjen
kerroksellisuuteen kuuluvat myös
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sosiaaliset kerrostumat ja ympäristöihin
sitoutuneet yhteisöt. Millainen yhteisö ympäristössä elää? Millaista yhteisöä
ympäristöt edustavat?
Jokainen meistä voi vaikuttaa omaan
lähiympäristöönsä ja sen kulttuuriin
pienien tekojen kautta. Esimerkiksi järjestämällä puistokirppiksen, osallistumalla ravintolapäivään tai aloittamalla
sometempauksen. Yhdessä tekeminen
ja huolenpito ympäristöstämme lisäävät
kaikkien viihtyvyyttä ja kulttuuriympäristöjen arvostusta.

Lukuvinkki:
Härö, Mikko (2013).
Kulttuuriympäristökasvatuksen merkitys
nykyaikana, teoksessa Kestävä
kasvatus – kulttuuria etsimässä. Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 2013.

 T I E T O I S KU

Opetussuunnitelma
antaa monipuoliset eväät
kulttuuriperintö- ja kulttuuri
ympäristökasvatukselle

P

erusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että
perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinteelle,
joka on muodostunut ja muodostuu eri
kulttuurien vuorovaikutuksessa. Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen tulee tukea oppilaiden oman
kulttuuri-identiteetin rakentumista,
kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa
yhteisössään sekä herättää kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetuksen tulee vahvistaa luovuutta
ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuu
rien sisällä ja niiden välillä.

Opetussuunnitelma antaakin moni
puoliset eväät sekä kulttuuriperintöettä kulttuuriympäristökasvatukseen,
joissa painotetaan muun muassa oppijan roolia tunnistaa ja arvostaa elin
ympäristöään sekä omia sosiaalisia,
kulttuurisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Lisäksi opetussuunnitelmassa kannustetaan oppilaita
tutkimaan oman taustansa merkitystä sukupolvien ketjussa sekä näkemään
kulttuurinen moninaisuus lähtökoh
taisesti positiivisena voimavarana.
Tämä opetusmateriaali antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia har
joituksia kasvatustyön tueksi.
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MENETELMÄPOLUT
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HARJOITUS 1
Karttatehtävät ja vierailut

Ihan kartalla – Paikallinen
kulttuuriympäristökierros
Soveltuu: Historia, maantieto, biologia, liikunta,
äidinkieli ja kirjallisuus
Kesto: Teemapäivä tai pidempi projekti
Tavoite: Havainnoida kotipaikan erityispiirteitä, ymmärtää
ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta lähiympäristössä sekä
tunnistaa paikallista kulttuuriperintöä
Materiaalit:
• Laitteet tiedonhankintaa varten
• Vanhoja arkistokuvia lähiympäristöstä ja karttoja lähialueesta. Vanhoja karttoja voi etsiä osoitteesta vanhat
kartat.fi ja arkistokuvia esimerkiksi osoitteessa finna.fi
sekä Europeana Collections -tietokannoista
Tehtävä:
Tutkitaan ja verrataan vanhoja karttoja sekä arkistokuvia oppilaiden kanssa oman paikkakunnan kulttuuriympäristökohteista.
Jokainen oppilas tai pienryhmä valitsee yhden kohteen, johon
he syventyy. Kulttuuriympäristökohteita voivat olla esimerkiksi
muinaisjäännökset, maisemat, perinnebiotoopit tai rakennetut
kulttuuriympäristökohteet.
Etsitään lisätietoa kohteista Museoviraston digikarttapalvelusta (kartta.museoverkko.fi) tai valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen sivuilta rky.fi. Perehdytään,
missä valitut kohteet sijaitsevat, etsitään kohteet kartasta ja sijoitetaan ne yhteiselle paperiselle tai digitaaliselle karttapohjalle.
Kun jokaisella oppilaalla tai pienryhmällä on oma kulttuuri
ympäristökohde, käsitellään seuraavat kohdat:

•
•
•
•

Millaista historiaa paikkoihin liittyy?
Millaisia käyttötarkoituksia kohteilla on ollut ennen?
Millaista toimintaa kohteilla on nykyisin?
Otetaan selvää yhdessä, millaisia tarinoita tai kertomuksia
kohteista on olemassa.
• Millaisia paikannimiä kartasta voi löytää? Mitä nimet
kertovat lähiympäristöstä?
• Pohditaan lopuksi, miksi kohteiden säilyttäminen ja
huolenpito on tärkeää. Millaisia uhkia kohteille olemassa?
Tämän jälkeen voidaan toteuttaa suunnistus lähiympäristön tutkimisena ja havainnointina osana oppituntia tai teemapäivää.
Teemapäivän aikana voidaan etsiä lisätietoa ja dokumentoida
kohteiden nykyhetken tilannetta. Tutkitaan myös, mitkä asiat kohteissa ovat muuttuneet verrattaessa vanhoihin kuviin ja tietoihin.
Onko jokin pysynyt muuttumattomana? Kohteita voidaan havainnoida eri aistien kautta koskettamalla, katselemalla, haistelemalla ja kuuntelemalla. Kirjataan havainnot ylös havainto
päiväkirjaan ja vertaillaan kokemuksia lopuksi yhdessä.

Lisätehtävä!

Selvitetään myös vanhemman
sukupolven edustajien muistoja,
tarinoita ja kertomuksia. Haastatellaan esimerkiksi iäkkäämpiä
naapureita tai luottamushenkilöitä ja kysytään, millaisia paikkoja
ympäristöstä on kadonnut tai miten erilaiset paikat ovat muuttuneet
ajan saatossa.
11

HARJOITUS 2
Karttatehtävät ja vierailut

Piilossa – Muistot kartalle
Soveltuu: Äidinkieli ja kirjallisuus,
historia, maantieto
Kesto: 45–90 min
Tavoite: Lisätä ymmärrystä kulttuurisesta
moninaisuudesta ja kulttuuri-identiteetistä,
vahvistaa ympäristön lukutaitoa
Materiaalit:
• Karttapohja lähiympäristöstä
• A4-paperiarkkeja
• Kyniä
Tehtävä:
Pohditaan ensin, millaista tietoa lähiympäristö
kätkee sisäänsä. Millä tavalla muiden ihmisten
tarinat, historia tai kuvittelu ovat osa ympäristöä?
Miten nämä vaikuttavat mielikuviin tai paikan
kokemukseen?
Kirjoitetaan omaan lähiympäristöön tai kotipaikkaan liittyvä muisto, joka on jättänyt jäljen
ympäristöön tai tiettyyn paikkaan (esim. puisto,
metsä, kauppakeskus, nuorisotalo tai liikunta
paikka). Apuna voidaan käyttää esimerkiksi
seuraavia kysymyksiä:
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•
•
•
•
•
•

Missä ollaan?
Mitä tapahtui?
Kenen kanssa vai yksin?
Milloin?
Mikä vuodenaika?
Miltä tuntui?

Kootaan muistot osaksi yhteistä ”muistokarttaa”
ja tarkastellaan sitä yhdessä.
•M
 ihin paikkoihin muistot ovat syntyneet?
Jääkö muistoista merkkejä ympäristöön?
• Mitkä tekijät näihin vaikuttavat? (Onko paikka
esim. kiinnostava, houkutteleva, epämiellyttävä,
kohtaamisiin sopiva, vilkas tai rauhallinen?)
• Onko paikkoja, jotka ovat yhdessä jaettuja?
• Onko paikkoja, joihin ei liity muistoja ja tarinoita?
Miksi näin?
• Pohditaan lopuksi myös tasa-arvoisuuden
ja yhdenvertaisuuden näkökulmaa omassa
lähiympäristössä. Kenen tarinat jäävät piiloon
tai eivät näy ympäristössä?

HARJOITUS 3
Karttatehtävät ja vierailut

Opaskartta julkisiin
taideteoksiin
Soveltuu: Kuvataide, äidinkieli, historia,
yhteiskuntaoppi, maantieto
Tavoite: Ohjaa tutustumaan kulttuuriympäristön,
taiteen ja kulttuuriperinnön esteettiseen havainnointiin
ja tulkintaan, kulttuuriperintöön ja historiaan, sekä
kannustaa pohtimaan paikallista identiteettiä ja sen
muotoutumista
Kesto: 90 min tai kokonainen teemapäivä
Materiaalit:
• Iso karttapohja, kyniä, paperiarkkeja ja tulostin
Tehtävä:
Tutustutaan oman paikkakunnan julkiseen taiteeseen ja
muistomerkkeihin. Millaisia kohteita omalla paikkakunnalla tai lähiympäristössä on? Kootaan kartta lähiympäristön julkisesta taiteesta etsimällä tietoa, piirtämällä ja tulostamalla kuvia kohteista. Materiaalit voidaan koota
useille karttapohjille. Karttapohjan voi piirtää myös itse.

Pohditaan löytöjen pohjalta esimerkiksi seuraavia
kysymyksiä:
•
•
•
•
•

Mitä teoksilla halutaan viestiä?
Miten teos kuvaa lähiympäristöä ja paikallisuutta?
Kenen näkökulmaa teokset edustavat?
Kenen näkökulma jää näkymättömiin?
Millaisen paikallisen teoksen tai muistomerkin sinä
suunnittelisit? Miksi?

Lopputuloksista voidaan koota näyttely luokan seinälle
ja kaikki opaskartat käydään yhdessä läpi.

Vinkki!

Tehtävä muuntuu
helposti teemapäivään
sopivaksi retkeilemällä lähiympäristössä ja dokumentoimalla kohteet uudelleen.
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HARJOITUS 4
Musiikki ja äänet

Musiikin maisema




 
 
   

 
 
 

Soveltuu: Musiikki, äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, englanti
Kesto: 45 min
Tavoite: Kehittää oppilaiden kulttuurista lukutaitoa, kannustaa
tulkitsemaan musiikin kulttuurisia merkityksiä
Materiaalit:
• Valmis biisilista ehdotukseksi    
Tehtävä:
Tehtävä voidaan toteuttaa yksin tai parin kanssa. Valitaan
valmiista tai itse kootusta biisilistasta yksi kappale kuunneltavaksi ja analysoitavaksi. Kuunneltuaan biisin jokainen oppilas tai pari kirjoittaa noin yhden sivun mittaisen kirjoitelman
tai laatii miellekartan, jossa pohditaan esimerkiksi seuraavia
kysymyksiä:
•O
 nko kappaleessa maisemaa tai ympäristöä,
jonne se sijoittuu?
• Voiko kappaleen sijoittaa tiettyyn paikkaan?
• Liikutaanko kappaleessa menneisyydessä,
nykyhetkessä vai tulevaisuudessa?
• Millainen tarina kappaleesta mielestäsi välittyy?
• Millainen tunnelma kappaleessa on?
Mikä sen syntyyn vaikuttaa?
• Kenen näkökulmasta kappaleen tarinaa
voidaan tarkastella?
• Onko kappaleella jokin sanoma?
• Kenen kanssa haluaisit jakaa kappaleen?
14

   




Apulanta: Valot pimeyksien reunoilla
säv. Toni Wirtanen, san. Toni Wirtanen, sov. Anssi Växby, Apulanta
(yhtye) tuot. Apulanta Oy

Asa, Josafat: Vaaranmaa
san. Allu Lakopoulos, Asa, Josafat, Rasmoose, Valtteri Bruun,
kust. Universal Music Oy

Ellinoora: Elefantin paino
säv. Ellinoora Leikas, Samuli Sirviö, san. Ellinoora Leikas, Samuli Sirviö,
sov. Samuli Sirviö, kust. Warner Music Finland

Finntroll: Grenars Väg
san. Katla, Trollhorn, tuot. Henri Sorvali, Mathias Lillmåans,
kust. Century Media

Jesse Markin: Jericho
säv. Totte Rautiainen, Jesse Markin, san. Jesse Markin,
Totte Rautiainen, kust. VILD Music Oy

JVG: Ikuinen vappu
säv. DJPP, Eppu Kosonen, san. DJPP, Eppu Kosonen, Jare Brand, VillePetteri Galle, tuot. DJPP, Eppu Kosonen, kust. Warner Music Finland

Maustetytöt: Ne tulivat isäni maalle
san. Anna Karjalainen, Kaisa Karjalainen, sov. Niko Liinamaa,
kust. Is This Art! 2020

Mercedes Bentso:
Tallinnanaukion kirkko
san. Joni Bollström, Linda-Maria Roine, Tero Karjalainen, kust. Överdog

Solju: Muhtumin
säv. Hildá Länsman, san. Hildá Länsman, sov. Sauli Laiho,
Teho Majamäki, kust. Bafe´s factory

HARJOITUS 5
Musiikki ja äänet

Lähiympäristön
äänimaisemat kartalle
Soveltuu: Musiikki, historia, maantieto
Kesto: 45–90 min
Tavoite: Kannustaa maantieteellisen ajattelun ja
kulttuurisen monilukutaidon kehittämiseen, innostaa
lähiympäristön havainnointiin sekä kulttuurin ja
ympäristön välisen vuorovaikutuksen pohtimiseen
Materiaalit:
• Puhelin tai muu laite, jossa
mahdollisuus äänittämiseen
• Valmiit digitaaliset karttapohjat
Tehtävä:
Millaisista äänistä oman lähiympäristön äänimaisema muodostuu? Tutustutaan yhdessä äänimaisemiin osoitteessa kart
ta.aanimaisemat.fi. Valitaan verkkosivuilta yksi aihe omalle
ryhmälle ja nauhoitetaan koulun lähiympäristöstä aiheeseen sopiva näyte. Tämän jälkeen ääninäytteet lisätään

verkkosivuille ja keskustellaan yhteisesti äänimaisemista.
Ohjeet ääninäytteen lisäämiseen löytyvät verkkosivulta.
Keskustelun tukena voi käyttää esimerkiksi seuraavia
kysymyksiä:
• Millaisia ääniä lähiympäristöstä löytyy?
• Voiko ääniä luokitella tai jaotella jotenkin?
• Mikä ääni on inhottava, mielenkiintoinen, pelottava,
miellyttävä tai kaunis?
• Mikä äänimaiseman äänistä on ihmisen tuottamaa,
mikä luonnon tuottamaa?
• Pohtikaa äänimaisemaa kulttuuriympäristön
historiallisen ja ajallisen kerroksellisuuden kautta.
Mikä nauhoittamistanne äänistä on syntynyt ensin,
mikä viimeisenä? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet
syntyjärjestykseen?

Vinkki!

Voit tutustua myös suomalaisten maailmanperintökohteiden Merenkurkun
saariston sekä Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan äänimaisemiin
osoitteessa: maailmanperinto.fi/materiaali.
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HARJOITUS 6
Sosiaalinen media ja pelit

Somehaaste #munperinto
Soveltuu: Äidinkieli ja kirjallisuus, maantieto,
kuvataide, musiikki, yhteiskuntaoppi, etäopetus
Kesto: 60–90 min
Tavoite: Tuoda näkyväksi ja herättää oppilaiden
kiinnostusta elävää kulttuuriperintöä kohtaan, vahvistaa
oppilaiden kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta ja
kulttuurisen ympäristön lukutaitoa
Materiaalit:
• Puhelin tai muu laite, jossa on videokuvausmahdollisuus
Tehtävä:
Harjoituksessa lähestytään paikallisuutta ja oppilaiden omaa
elävää kulttuuriperintöä somehaasteen kautta. Mikä sinulle on
elävää perintöä? Mitä haluaisit kertoa siitä toisille? Tutustutaan
aluksi aiheeseen katsomalla esittelyvideoita nuorten elävästä
kulttuuriperinnöstä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seu
ran YouTube-kanavalta tai katsomalla saamen kielten kieli
lähettiläiden esittelyvideot.
Videoiden pohjalta voidaan pohtia esimerkiksi
seuraavia kysymyksiä:
• Mikä on sinulle tärkeää elävää perintöä? Miksi?
• Millaista elävää perintöä jaat kavereiden tai muiden
läheisten ihmisten kanssa?
• Miksi elävää perintöä on tärkeä säilyttää ja tallentaa?
• Millainen rooli kielellä on osana elävää perintöä?
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Käsikirjoitetaan ja kuvataan yksin tai pienissä ryhmissä esittely
video omasta elävästä kulttuuriperinnöstä. Videot voivat olla
lyhyitä, muutaman minuutin pituisia (2–4 min) otoksia. Otokset
voivat olla myös tyyliltään erilaisia – heittäydytään asiantuntijan rooliin, esitellään elävää perintöä turistin näkökulmasta tai
tehdään humoristinen lyhyt uutinen paikallisten nuorten elävästä perinnöstä.
Haasteen voi toteuttaa omalla someprofiililla tai luomalla
luokalle yhteisen someprofiilin esimerkiksi Tik Tokiin, Instagramiin tai muuhun sosiaalisen median alustaan. Lopuksi videot
voidaan jakaa hastagilla #munperinto. Vaihtoehtoisesti videot
voidaan lisätä suljetulle luokan yhteiselle sometilille, jolloin
videot ovat ainoastaan luokan nähtävillä.

Vinkki!

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran
Heritage Hubs -hankkeessa suomalaiset, serbialaiset
ja espanjalaiset oppilaat tekivät videoita kulttuuri
perinnön ilmiöistä, jotka olivat heidän mielestään
merkityksellisiä ja tärkeitä. Videoihin pääsee tutus
tumaan Heritage Hubsin YouTube kanavalla.

HARJOITUS 7
Sosiaalinen media ja pelit

Kahoot!-tietovisailua
maailmanperinnöstä
Soveltuu: Historia, äidinkieli ja kirjallisuus,
maantieto, etäopetus
Kesto: 45 min
Tavoite: Tunnistaa maailmanperinnön
monimuotoisuutta, ymmärtää kulttuuriperinnön
merkitystä ja kulttuurista monimuotoisuutta
Materiaalit:
• Tietokone tai mobiililaite
• Äänentoisto podcastin kuunteluun
(vaihtoehtoinen tiedonhaku)
Tehtävä:
Harjoituksessa tutustutaan maailmanperintöön Kahoot!mobiilipelin avulla. Aluksi etsitään tietoa maailmanperinnöstä.
Tietoa voidaan kartuttaa esimerkiksi Maailmanperinto.fi,
Museoviraston ja Maanmittauslaitoksen verkkosivujen avulla.

• Millainen tavoite maailmanperintösopimuksella on?
• Valitse yksi suomalainen tai kansainvälinen
maailmanperintökohde. Missä se sijaitsee?
• Mitä poikkeuksellista valitussa maailmanperintökohteessa on?
• Etsi tietoa, miksi kyseinen kohde on valittu
maailmanperintökohteeksi
Tämän jälkeen luodaan oma tietovisa Kahoot!-pelialustalle.
Tietovisoja testataan yhdessä. Vaihtoehtoisesti voidaan pelata
jo olemassa olevaa maailmanperinnön tietovisaa osoitteessa
kulttuurinvuosikello.fi/kahoot-mpkohteet.

Toteutetaan tiedonhakua seuraavilla ohjeilla:

Vinkki!

Maailmanperintökohteisiin voi tutustua
myös Suomen maailmanperintökohteet
-podcastin (18 min) avulla, joka löytyy osoitteesta: maailmanperinto.
fi/kasvatus/podcast-suomen-maailmanperintokohteet.
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HARJOITUS 8
Esittävä taide ja draama

Varjojen kaupunki
-valotaideteos
Soveltuu: Kuvataide, maantieto, musiikki, historia
Kesto: Teemapäivä tai pidempi projekti
Tavoite: Ohjaa paikkakokemuksen esteettiseen havainnointiin ja tulkintaan, harjoittaa mittakaavan havaitsemista ja ympäristön lukutaitoa, ohjaa oppilaita luovuuteen ja itseilmaisuun
Materiaalit:
• Iso lakana tai läpikuultava verho
• Bluetooth-kaiutin (valinnainen)
• Erimuotoisia (kierrätys)elementtejä, kuten maitotölkkejä,
viilipurkkeja, vessapaperirullia jne.
• Muita selkeän muotoisia materiaaleja, esineitä ja hahmoja,
kuten palloja, pieniä figuureita tai muuta rekvisiittaa
• Eri värisiä ja kokoisia valonlähteitä, kuten taskulamppuja,
led-valoja, jouluvaloja, rakennusvaloja, jalkalamppuja yms.
• Foliota, sellofaania (myös eri väreissä) tai muuta valoa heijastavaa materiaalia lisäefektien, kuten liikkeen luomiseksi
• Parhaimpaan lopputulokseen pääsee yhdistelemällä yhteen isoon valonlähteeseen eri kokoisia valonlähteitä
Tehtävä:
Teemapäivään sopivassa tehtävässä syvennytään omaan
kotipaikkaan ja lähiympäristöön valotaideteoksen avulla.

Vinkki!
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Ennakkotehtävänä keskustellaan ja pohditaan yhdessä, millaisia havaintoja omasta lähiympäristöstä voi tehdä. Miltä oma
paikkakunta tuntuu, näyttää tai kuulostaa?
Jokainen tuo projektipäivään yhden esineen, joka kertoo
parhaiten, mikä on itselle tärkeää omalla paikkakunnalla. Esine voi olla esimerkiksi jalkapallo, kivi kotikadulta, lehti tärkeästä puistosta tai vaikkapa lähikaupan ostoskuitti. Teemapäivän
aluksi keskustellaan hetki havainnoista pienissä ryhmissä. Esineitä voidaan hyödyntää myös osana varsinaista tehtävää.
Teemapäivänä suunnitellaan ja rakennetaan verhon taakse
oman lähiympäristön maisema tai kaupunkiympäristöä esittävä teos, joka tuodaan esiin kankaan toiselle puolelle eri valonlähteiden avulla varjoteatteritekniikkaa hyödyntäen. Työskentelyn aikana kokeillaan, miten eri valonlähteet reagoivat
erilaisiin materiaaleihin, valoihin, muotoihin ja liikkeisiin.
Teokseen voidaan yhdistää muita opetusmateriaalin tehtäviä, kuten Musiikin maisema tai Lähiympäristön äänimaisemat kartalle -harjoitus, jolloin teoksesta saadaan moniaistinen.
Teos voidaan valokuvata tai videoida projektipäivän päätteeksi. Tehtävä voidaan toteuttaa koko luokan kanssa yhteisesti
tai jakautua pieniin ryhmiin, jolloin lopputuloksena syntyy erilaisia asuinalueita, maisemia ja ympäristöjä.

Tehtävässä voidaan hyödyntää kotipaikasta
löytyviä valokuvia maiseman tarkastelussa.

HARJOITUS 9
Esittävä taide ja draama

Kulttuuriperinnön
huutokauppakeisarit
Soveltuu: Äidinkieli ja kirjallisuus,
historia, yhteiskuntaoppi
Kesto: 90 min
Tavoite: Kannustaa pohtimaan
arvokysymyksiä paikallisuuden ja
kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta,
ohjaa harjoittelemaan mielipiteen
esittämistä ja perustelemista
Materiaalit:
• Valmis lista erilaisista kulttuuriperinteistä
• Helmiä, leikkirahaa tai pelinappuloita
Tehtävä:
Jakaudutaan pieniin ryhmiin ja järjestetään paikallisen
kulttuuriperinnön arvohuutokauppa luokassa. Ryhmät valitsevat opettajan luomasta valmiista kulttuuriperinnön listasta itselleen sopivan vaihtoehdon. Vaihtoehtoisesti oppilaat valitsevat itselleen tärkeän kulttuuriperinnön. Jokainen
ryhmä näyttelee kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmää, jonka tehtävänä on keskustella ja vakuuttaa yleisö siitä, miksi valittu paikallinen kulttuuriperintö tulisi säilyttää. Kohteet
esitetään muulle luokalle vuorotellen. Esityksissä saa eläytyä ja liioitella!

Esittelyissä voidaan tuoda esille esimerkiksi seuraavia:
• Mikä perinne on kyseessä?
• Kuka perinnettä harjoittaa?
• Mitä hyötyä perinteen harjoittamisesta
on paikalliselle yhteisölle?
• Mitä tapahtuisi, jos perinne katoaisi?
• Miksi on tärkeää säilyttää kyseinen perintö?
Lopuksi kaikista esitetyistä kulttuuriperinteistä käydään huutokauppaa. Jokaisella oppilaalla on samaa arvoa kuvaavia esineitä, kuten helmiä, pelinappuloita tai leikkirahaa. Tarkastellaan lopuksi yhdessä, mitkä kohteet saivat eniten kannatusta ja
mitkä vähiten kannatusta. Keskustellaan valinnoista esimerkiksi
seuraavien kysymysten avulla:
•M
 ikä kulttuuriperinnössä ja kulttuuriympäristössä
on arvokasta tai tärkeää? Miksi?
• Voiko kulttuurin arvoa mitata rahassa?
• Millaisia hyötyjä ja haittoja perinnön
kaupallistamisella on?
• Voiko perinnettä harjoittaa ilman rahaa?
• Miten kohteita tulisi vaalia ja miksi?
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P

olkuja kulttuuriseen kestävyyteen – kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille on yläkoulun opettajille ja kasvattajille suunnattu monialainen
opetusmateriaali, joka tarjoaa neljä menetelmäpolkua elävän kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön oppimiseen. Oppimateriaali sisältää eri laajuisia ja sisältöisiä harjoituksia, joista osaa voidaan
hyödyntää lisäksi etäopetuksen tukena.
Materiaalin sisällölliset teemat tukevat oppilaiden kulttuuriperinnön
ja kulttuuriympäristöjen moninaisuuden tunnistamista, vahvistavat
kulttuuri-identiteetin kehittymistä sekä edistävät ympäristölukutaitoa.
Julkaisun tavoitteena on innostaa opettajia sekä kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta.
Toivomme, että materiaali tukee opettajien ja kasvattajien työtä
kouluissa ja tarjoaa työkaluja moninaiseen oppimiseen.

