KULTTUURIPOLKU

Jesse Hämäläinen

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus
ja perusopetus

KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN
KULTTUURIPOLKU

on laadittu yhteistyössä eri kulttuurilaitosten kanssa tukemaan päiväkodeissa ja kouluissa
tehtävää kulttuurikasvatustyötä.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle yleissivistys, johon kuuluu
monipuolisia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä valmiudet jatko-opintoihin.
Opetuksessa välitetään yhteiskunnan yhteisesti hyväksymiä arvoja ja arvostuksia sekä
siirretään arvokasta kulttuuriperintöä uusille sukupolville. Opetuksen tehtävänä on myös uuden
luominen sekä ajattelu- ja toimintatapojen uudistaminen.
Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja sivistystoimi sekä kulttuurilaitokset haluavat osallistua
lastenkulttuurin edistämiseen. Kulttuuritoiminta on luonnollinen osa päiväkodin ja koulun
perustehtävää. Kulttuuritoiminnan avulla laajennetaan lasten ja oppilaiden osallistumismahdollisuuksia, syvennetään heidän itsetuntemustaan ja vahvistetaan hallittuja tunteiden käsittelytaitoja. Elämyksellisen toiminnan ja sosiaalisten tilanteiden kautta on lapsia ja oppilaita
mahdollisuus valmentaa erilaisiin käytännön elämän tilanteisiin. Kulttuuritoiminnalla on
yhteisöään yhdistävä ja vahvistava vaikutus. Sen avulla voidaan käsitellä erilaisia ristiriitoja,
poistaa ennakkoluuloja ja edistää suvaitsevaisuutta
Kulttuuripolkutoiminnalla on jatkumo ja se on sekä tavoitteellista että tasapuolisesti kaikki
huomioivaa toimintaa. Kulttuuripolun kautta oppilas pääsee tutustumaan eri kulttuurin ja
taiteen aloihin, lisäämään paikallistuntemustaan ja kenties innostuu etsimään harrastuksia
kulttuurin parista. Koulut voivat liittää Kulttuuripolkuun liittyvän tarjonnan osaksi koulun omaa
kulttuuritoimintaa.
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KULTTUURIPOLUN SISÄLLÖT

Varhaiskasvatus
Silmun tarjoama toiminta yhteistyössä kulttuurilaitosten kanssa
ja sen omassa oppimisympäristössä
1 lk
Toiminnallinen tanssikylpytuokio
Yhteistyötaho: Kajaani Dance
2 lk
Pienimuotoinen soitinesittelykonsertti
Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto
3 lk
Kirjastovierailu (vrt. Kirjastopolku)
Yhteistyötaho: koulun lähikirjasto
4 lk
Konsertti
Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto
5 lk
Tanssinäytös
Yhteistyötaho: Kajaanin Dance
6 lk
Teatteri tutuksi
Yhteistyötaho: Kajaanin kaupunginteatteri

7 lk
Kirjastovierailu
Yhteistyötaho: Kajaanin pääkirjasto
8 lk
Museovierailut
Yhteistyötahot: Kainuun Museo ja Kajaanin Taidemuseo
9 lk
VIP 9-kortti
Yhteistyötahoina: Kajaanin kaupungin kulttuurilaitokset
Osuuskunta Generaattori
Kajaanin elokuvakerho

Edellä mainittujen lisäksi Kajaanin kaupungin kirjastot tarjoavat luokille 2,3,5 ja 7 kohdennetut
KIRJASTOPOLKUun littyvät ohjatut kirjaston käyttöön liittyvät tuokiot seuraavin sisällöin:
2 lk (lähikirjasto)
-kirjastokortin hankkiminen
-lainaaminen ja palautus
-kirjaston aineiston kohtelu ja käyttäytyminen kirjastossa
-sadut, runot, lorut ja helppolukuiset kirjat osana kirjastokäyntiä
3 lk (lähikirjasto, Kulttuuripolkuun liittyvä vierailu)
-aakkostus- tai luokitustehtäviä
-aihevinkkaus osana kirjastokäyntiä
- Okariino -sivusto
5 lk (lähikirjasto)
-Kainet-verkkokirjaston käytön alkeet
-perusasioita lähdekritiikistä
-kirjan löytäminen hyllystä
-opitun asian kertaaminen itsenäisten tiedonhakutehtävien avulla
-aihevinkkaus, jos jää aikaa
7 lk (pääkirjasto, Kulttuuripolkuun liittyvä vierailu)
-aihevinkkaus osana kirjastokäyntiä
-itselle sopivan kirjallisuuden valitseminen ja lainaaminen
-linkkivinkkaus
-yleisen kirjaston palveluiden monipuolinen käyttö
-Kainet-verkkokirjaston hakuominaisuuksien kertaaminen

KULTTUURIPOLUN TAVOITTEET
Koulun kulttuuriopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle elämyksiä ja tutustuttaa oppilas
monipuolisesti kulttuurin eri osa-alueisiin. Samalla sen tehtävä on taata kaikille Kajaanin
kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet
päästä osalliseksi Kajaanin kaupungin kulttuuripalveluista.
Kulttuuripolku vahvistaa päiväkodin, koulun ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä sekä on
lisänä ja tukee päiväkodin ja koulun omaa kulttuurikasvatusta. Kulttuuripolku tarjoaa
päiväkodeille, kouluille ja opettajalle apua ja oman lisänsä tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Kajaanin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku sisältää jokaiselle ikäluokalle
suunnatun oman erityisen kulttuuriohjelman. Se sisältää tutustumisia eri kulttuuria tarjoaviin
kohteisiin ja kulttuurintarjoajien tekemiä vierailuja toimintatuokioineen. Peruskoulun
päättövuotena nuoret saavat henkilökohtaisen VIP 9 – kortin, jolla saa etuja kaupungin eri
kulttuurilaitoksissa.
Kulttuuripolun sisällölliset tavoitteet:
Varhaiskasvatus: SILMU - oppimisympäristö
- luoda vapaa kehityksellinen ympäristö lasten leikeille ja luoville toiminnoille
- luovan leikin ja juonellisen oppimisen edellytysten tukeminen
- kulttuurielämysten tarjoaminen
1 lk: Toiminnallinen tanssikylpytuokio
- tuoda tanssi oppilaiden kokemusmaailmaan
- edistää jokaisen lapsen ja nuoren niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia
- luoda hyvinvointia ja edellytyksiä itseilmaisulle ja luovuudelle
- rikastaa koko luokka-astetta kaikkia yhdistävän toiminnallisuuden avulla
- kehittää motoriikkaa, rytmitajua, kehotietoisuutta, itseilmaisua, itsetuntemusta ja
luottamusta, sosiaalisia taitoja ja tunteiden ilmaisua
- lisätä ymmärrystä tanssista osana kulttuuriamme
2 lk: Soitinryhmien esittelyvierailut
- oppilas tutustuu eri soittimiin
- oppilas saa vertaisoppimisen kautta kokemuksia soittamisesta
- oppilaan oma kiinnostus soittoharrastusta kohtaan herää
3 lk: Kirjastovierailu lähikirjastoon
- oppilas etsimään kirjoja hyllystä
- oppilas saa virikkeitä kirjojen valintaan aihevinkkauksen avulla (kirjat ovat esillä
kirjallisuuden lajin mukaisissa ryhmissä)
- oppilas tutustuu lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediakasvatukseen liittyvään
Internet-sivustoon
4 lk: Konsertti
- oppilaat saavat elämyksellisiä kokemuksia musiikista
- oppilaat harjaantuvat olemaan konserttiyleisönä
5 lk: Tanssinäytös Kajaanin Tanssiviikon yhteydessä
- oppilaiden suhde tanssiin avautuu
- oppilaat saavat omakohtaisia, merkittäviä kokemuksia taiteesta
- oppilaat saavat valmiuksia taiteen vastaanottajina

6lk: Teatteriyhteistyö
- toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta oppilaat saavat käyttöönsä uusia
näkökulmia, ajatuksia ja kysymyksiä ongelmanratkaisuihin
- oppilaat saavat eväitä itseilmaisuunsa
- oppilaat tutustuvat teatteriin ja saavat kuvan teatterin ammateista
- oppilaat saavat valmiuksia teatteritaiteen vastaanottajina ja kynnys tulla teatteriin madaltuu
7lk: Kirjastovierailu pääkirjastoon
- oppilas oppii käyttämään yleisen kirjaston sekä mahdollisen oman koulukirjastonsa palveluja
aktiivisesti ja omaehtoisesti
- oppilas harjaantuu valitsemaan itselleen sopivaa lukemista ja aktivoituu kehittämään
tiedonhakutaitoja myös itsenäisesti.
8 lk: Vierailu Kainuun museoon ja Kajaanin Taidemuseoon
- oppilaan paikallistuntemus lisääntyy
- oppilas saa tarttumapintaa omien juuriensa ja asuinseutunsa historiaan
- oppilas saa kokemuksia taiteen ja ympäristönsä tarkkailijana
- oppilas saa rohkaisua itsensä ilmaisuun taiteen avulla
9lk: VIP 9 –kortti
- oppilas on omatoiminen ja aktiivinen kulttuuripalvelujen käyttäjä
- oppilas rohkaistuu mukaan kulttuurista käytyihin keskusteluihin
- oppilaan oma kulttuuriharrastuneisuus on virinnyt

MITEN TOIMITAAN?
varhaiskasvatus: yhteys SILMUun, toimintakausi on syys-toukokuu sp. kirsti.m.huotari(at)kajaani.fi
1 lk: opettajat varaavat luokalleen sopivan tanssituokion olemalla suoraan yhteydessä Minna Palokankaaseen
sp. dance(at)kajaanidance.fi
2 lk: opettajat varaavat luokalleen sopivan soitinryhmän vierailuajankohdan lähetettävästä
varauslistasta suoraan musiikkiopistolta sp. emil.milev(at)kajaani.fi
vierailuajankohta osalla kouluista syyslukukauden ja osalla kevätlukukauden aikana
3 lk: opettajat varaavat luokalleen ajan lähikirjastovierailulle suoraan kirjastosta
4 ja 5 lk:t : Konsertti (maalis-huhtikuun vaihde) ja tanssiesityksen (helmikuun alku) tarkka päivämäärä ilmoitetaan
lukuvuoden aikana
Huom! Ilmoittautuminen ennakkoon
Koulut huolehtivat itse kuljetukset
6 lk:t: teatteriyhteistyön sisällöt ja ajankohdat varataan erikseen lähetettävän ohjelman mukaisesti
sp. sanna.k.heikkinen(at)kajaani.fi
7 ja 8 lk:t: opettajat varaavat vierailuajankohdat pääkirjastolta www.kajaani.fi/kirjasto/kulttuuripolku ja museoista
www.kainuunmuseo.fi ja www.kajaani.fi/kulttuuri/kajaanintaidemuseo
Yhteystiedot löytyvät myös esitteen lopusta.

VIP 9-KORTTI
VIP 9 –kortit jaetaan kouluilla kaikille 9 luokkien oppilaille lukuvuoden alussa. Kortti on
henkilökohtainen ja numeroitu. VIP 9-kortin yhteistyötahot ja niistä saatavat etuudet ovat
seuraavat:
Elokuvakerho:

5 €:n alennus kerhon vuosikortista
(hinnaksi jää 15 €) Huom! Osa elokuvista on K16.
Kulttuuriosuuskunta G-voima/ Generaattori, Kajaanin harrastajateatteri, Routa Company, Gvoima:

lipun hinta 2 € esityksiin, joihin on vapaita paikkoja ½ h ennen esityksen alkua
(Huom! ei koske vierailuesityksiä)
Kaukametsä:

vapaa pääsy Kaukametsän itsensä järjestämiin konsertteihin ja muihin
yleisötilaisuuksiin, joissa on vapaita paikkoja (Huom! ei ennakkovarausmahdollisuutta)
Kaupunginkirjasto:

kirjavaraukset ilmaiseksi
Kainuun Museo:

ilmainen sisäänpääsy
Kajaanin Taidemuseo:

ilmainen sisäänpääsy
Kajaanin Tanssiteatteri/Kajaanin Tanssi:

lipun hinta 2 € esityksiin, joihin on paikkoja saatavilla 15 min. ennen esityksen
alkua
Kaupunginteatteri:

lipun hinta 1 € esityksiin, joihin on paikkoja saatavilla 1 h ennen esityksen alkua
(Huom! narikka maksaa 1 € )
VIP 9 -etuudet saa käyttöön näyttämällä yhteistyötahojen tilaisuuksissa VIP 9 –kortin ja
kirjoittamalla nimen, kortin numeron ja koulun nimen tarkoitukseen varattuun käyttäjälistaan.

Kulttuuripolkuyhteistyössä mukana olevien tahojen yhteystiedot:
Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani
yhteyshenkilö: Soili Luukkonen
044-7100608
soili.luukkonen(at)kajaani.fi
Kajaanin kaupunginteatteri
Kajaanin kaupunginteatteriOulun läänin alueteatteri
Kauppakatu 1 b
87100 Kajaani044-7100 386
fax (08) 6131 450
alueteatterituottaja
sanna.k.heikkinen(at)kajaani.
fi

Kainuun Museo
Asemakatu 4
87100 Kajaani
(08) 6155 2407
www.kainuunmuseo.fi

Kajaanin Taidemuseo
Linnankatu 14
87100 Kajaani
08 61552599
taidemuseo(at)kajaani.fi

Kaukametsä
Koskikatu 2-4
PL 251
87101 Kajaani
tuula.tikkanen(at)kajaani.fi
044 7100 922

Kainuun Musiikkiopisto
Koskikatu 2
87200 Kajaani
emil.milev(at)kajaani.fi

Kulttuuriosiiskunta G-voima
Kauppakatu 36
87100 Kajaani
p. 08-626 061 / 0440 626
061 /tilavastaava

Kajaanin Harrastajateatteri
Kauppakatu 36
87100 Kajaani
p. 08-626 061 / 041 4598940
teatt.joht. Sara Saxholm

Routa-ryhmä
Kauppakatu 36
87100 Kajaani
p.044 0556977
tuottaja Maria Tolonen

toimisto(at)g-voima.fi
www.g-voima.fi

kajaaninharrastajateatteri(at)
gmail.com
www.kajaaninharrastajateatteri.
fi

routa(at)routacompany.fi
www.routacompany.fi

Kajaanin pääkirjasto
Seminaarinkatu 15
87100 Kajaani
p. 08-61552425

Kajaanin elokuvakerho ry
c/o Hämäläinen
Leirikatu 14
87100 Kajaani

SILMU
Seminaarinkatu 2
87100 Kajaani
044-7100016

www.kajaani.fi/Kulttuuri/Kajaani
n-taidemuseo

Kajaani Dance
Kauppakatu 30 (s-marketin
alakerta)
87100 Kajaani
puh. 044 587 4765
dance(at)kajaanidance.fi

www.kajaani.fi/kirjasto/
kulttuuripolku

kirsti.m.huotari(at)kajaani.fi

www.kajaaninelokuvakerho.com

