SIILINJÄRVEN KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA
KULTTUURIPOLKU ESIOPETUKSESTA 9.LUOKALLE
TAVOITTEET JA ARVOT
Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tarjota siilinjärveläisille lapsille ja nuorille tasapuolinen
mahdollisuus kotikunnan ja lähialueen kulttuurikohteisiin tutustumiseen ja kulttuuristen taitojen
oppimiseen. Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta, joiden lisäksi
kulttuurikasvatussuunnitelmaan on koottu aiheisiin liittyvien nettisivujen linkkejä. Suunnitelman avulla
jokaiselle vuosiluokalle olemassa oleva kulttuuritarjonta tulee näkyväksi ja sen pariin ohjautuminen
helpottuu. Tätä kautta pyritään oppilaiden saaman kulttuurikasvatuksen systemaattisuuteen ja
tasapuolisuuteen. Kulttuurikasvatuksesta tulee koulutyöhön pitkäjänteinen prosessi, joka etenee
vuosiluokalta toiselle.
Kulttuurikasvatussuunnitelman lähtökohtana on perusopetuksen opetussuunnitelman tukeminen
kulttuurikasvatuksen tehtävässä.
KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMAN YHTEISTYÖTAHOT
Siilinjärven kirjasto, yhteyshenkilö Jaana Selesniemi puh. 044 740 1386
Siilinjärven nuoriso- ja kulttuuritoimi, Tuula Pärnänen puh. 044 740 1313, Hanna Kauhanen puh. 044 740 1318
Kuopion konservatorio/Siilinjärven toimipiste, Olli Rantala ja Tiina Naumanen puh. 045 136 0209
Siilinjärven kansalaisopisto, Anita Heino puh. 044 740 1310, Mari Puttonen puh. 044 740 1372

ESIKOULU
KUVATAIDE JA MUOTOILU
Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen Kuvataide- ja käsityökoulun vuotuinen näyttely, johon omatoiminen tutustuminen.
Näyttely järjestetään yleensä pääkirjaston näyttelytila Artsissa. Vastuutaho: Kansalaisopiston kuvataide- ja käsityökoulu
SANATAIDE
Satutunnit pääkirjastossa ja Vuorelan kirjastossa 1x/kk. Lisäksi nukketeatteri kerran vuodessa. Satutuntien ryhmäkoko
vaihtelee 10-50 henkilön välillä. Nukketeatterissa keskimäärin 40 lasta/esitys. Vastuutahot: esikoulut ja kirjasto

MUSIIKKI
Soitinesittelykonsertti kouluilla, konsertissa myös mahdollisesti yhteislaulua ja soittoa rytmisoittimilla. Konsertin jälkeen
mahdollisuus tutustua soittimiin ja kokeilla niitä. Kevätlukukaudella kiertuepäivinä (2-3 pvä, 4-6 koulua) joka toinen vuosi.
Konsertti on koulun tiloissa, jolloin ryhmäkoko määräytyy käytettävissä olevan salin koon mukaan.
Vastuutaho: Siilinjärven toimipiste/Kuopion konservatorio ja koulut

MEDIAKASVATUS
Mediahyrrä toiminnallisia, lyhyitä ja lapsia osallistavia harjoitteita kaikenikäisille lapsille
Ylen Mediakompassi 0-3. luokille
Toteutus: esikoulut

1.-2lk.
SANATAIDE
Kirjavinkkaus joko kirjastossa tai koululuokassa; tavoitteena lukemisharrastukseen innostaminen ja sen ylläpitäminen sekä
oppilaiden tutustuttaminen monipuoliseen kirjatarjontaan. Vastuutaho: kirjasto ja koulut
Lukudiplomi ykkösten diplomikirjat ja kakkosten diplomikirjat. Vastuutaho: kirjasto ja koulut
Lainattavat Kirjasarjat 1.-2. luokille kirjaston toimipisteistä
Tutustu sanataiteen menetelmiin ja kielellisen kipinän herättämiseksi tehtyyn materiaaliin Tarinapolulla!
Julkaisija: Kuopion kaupunki, Anne Karjula

KUVATAIDE JA MUOTOILU
Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen Kuvataide- ja käsityökoulun vuotuinen näyttely, johon omatoiminen
tutustuminen. Näyttely järjestetään yleensä pääkirjaston näyttelytila Artsissa. Vastuutaho: Kansalaisopiston kuvataide- ja
käsityökoulu

MUSIIKKI
Eskarit-3 lk: Soitinesittelykonsertti kouluilla, konsertissa myös mahdollisesti yhteislaulua ja soittoa rytmisoittimilla. Konsertin
jälkeen mahdollisuus tutustua soittimiin ja kokeilla niitä. Kevätlukukaudella kiertuepäivinä (2-3 pvä, 4-6 koulua) joka toinen
vuosi. Konsertti on koulun tiloissa, jolloin ryhmäkoko määräytyy käytettävissä olevan salin koon mukaan.
Vastuutaho: Siilinjärven toimipiste/Kuopion konservatorio ja koulut

TANSSI
Liikelaatikko, joka sisältää runsaasti erilaisia liikkumiseen ja ilmaisuun perustuvia tehtäviä. Lainattavissa Siilinjärven
kulttuuritoimesta. Aineiston tuottaja: Itäisen tanssin aluekeskus, ITAK. Toteutus: koulut

MEDIAKASVATUS
Mediahyrrä toiminnallisia, lyhyitä ja lapsia osallistavia harjoitteita kaikenikäisille lapsille
Ylen Mediakompassi 0-3. luokille
Toteutus: koulut

3.luokka
SANATAIDE JA KIRJALLISUUS
Kirjavinkkaus kirjastossa tai koululuokassa, kirjastosuunnistus
Kirjavinkkauksen tavoitteet: lukemisharrastukseen innostaminen ja sen ylläpitäminen sekä oppilaiden tutustuttaminen
monipuoliseen kirjatarjontaan.
Kirjastosuunnistuksen tavoitteet: lasten- ja nuortenosaston hyllyjärjestykseen ja kirjastoluokitukseen tutustuminen, kirjojen
etsiminen hyllystä suunnistustehtäviä tekemällä. Vastuutaho: kirjasto ja koulut
Lukudiplomi kolmosten diplomikirjat. Vastuutaho: kirjasto ja koulut
Lainattavat kirjasarjat 3.-4.luokkalaisille kirjaston toimipisteistä
KUVATAIDE JA MUOTOILU
Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen Kuvataide- ja käsityökoulun vuotuinen näyttely, johon omatoiminen tutustuminen.
Näyttely järjestetään yleensä pääkirjaston näyttelytila Artsissa. Vastuutaho: Kansalaisopiston kuvataide- ja käsityökoulu
MUSIIKKI
Soitinesittelykonsertti kouluilla, konsertissa myös mahdollisesti yhteislaulua ja soittoa rytmisoittimilla. Konsertin jälkeen
mahdollisuus tutustua soittimiin ja kokeilla niitä. Kevätlukukaudella kiertuepäivinä (2-3 pvä, 4-6 koulua) joka toinen vuosi.
Konsertti on koulun tiloissa, jolloin ryhmäkoko määräytyy käytettävissä olevan salin koon mukaan.
Vastuutaho: Siilinjärven toimipiste/Kuopion konservatorio ja koulut
TEATTERI
Teatteri Vivateksen vierailuesitys kouluilla (3.-6. lk, esityksen sisällön ja käytettävissä olevan tilan mukaan myös 1.-2.luokille,
vierailut kolmella-neljällä koululla/vuosi, vuorovuosina eri koulut). Vastuutaho: Vivates, Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi
ELOKUVA
Koulujen valtakunnallinen Elokuvaviikko (lokakuussa joka vuosi). Toteutus: koulut
Mahdollisesti koulutusta opettajille Elokuvaviikon verkkomateriaalin käyttöön. Lisätietoja: Lastenkulttuurikeskus Lastu,
Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi

4.luokka
SANATAIDE JA KIRJALLISUUS
Kirjaston käytön opetus
Tavoitteet: verkkokirjastoon tutustuminen ja yksinkertaiset hakutoiminnot, hyllyjärjestykseen tutustuminen, kirjastotehtäviä
pareittain sekä verkkokirjastosta että hyllystä etsien. Vastuutaho: Siilinjärven kirjasto ja koulut
Lukudiplomi nelosten diplomikirjat. Vastuutaho: kirjasto ja koulut
Lainattavat kirjasarjat 3.-4.luokkalaisille kirjaston toimipisteistä
KUVATAIDE JA MUOTOILU
Kansalaisopiston taiteen perusopetuksen Kuvataide- ja käsityökoulun vuotuinen näyttely, johon omatoiminen
tutustuminen. Näyttely järjestetään yleensä pääkirjastolla Artsissa. Vastuutaho: Kansalaisopiston kuvataide- ja käsityökoulu
MUSIIKKI
Oppilaskonsertti (4.-6.lk) eli esiintyjät suunnilleen saman ikäisiä yleisön kanssa. Konserttiohjelma sisältää tietoja säveltäjistä ja
esitettävistä teoksista. Konsertti voi sisältää yhteisen loppulaulun. Toteutus joka toinen vuosi. Vastuutaho: Sj:n toimipiste/
Kuopion konservatorio ja koulut
TEATTERI
Teatteri Vivateksen vierailuesitys kouluilla (3.-6. lk. esityksen sisällön ja käytettävissä olevan tilan mukaan myös 1.-2.luokille,
vierailut kolmella-neljällä koululla/vuosi, vuorovuosina eri koulut). Vastuutaho: Vivates, Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi
MEDIA
Ylen Mediakompassi 4-6. luokille. Mediakompassin avulla voi suunnistaa tiedon ja taidon poluilla mediakasvatuksen maastossa.
Koulut voivat soveltaa materiaalia tarpeensa mukaan eri ikäryhmille. Toteutus: koulut

5.luokka
PAIKALLISHISTORIA
Ohjattu vierailu Pöljän kotiseutumuseolla: opastettu tutustuminen museorakennuksiin ja vanhoihin esineisiin,
arkeologisilla kaivauslaatikoilla ”muinaisjäännösten” etsimistä ja Elsan aarteet -kuvasuunnistus. Toteutus elo-syyskuussa,
maksuton bussikuljetus siilinjärveläisille 5.luokille. Lisätiedot ja varaukset: Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi

KIRJALLISUUS
Lukudiplomi vitosten diplomikirjat. Vastuutaho: kirjasto ja koulut
Lainattavat kirjasarjat 5.-6.luokkalaisille kirjaston toimipisteistä

MUSIIKKI
Oppilaskonsertti (4.-6.lk.) eli esiintyjät suunnilleen saman ikäisiä yleisön kanssa. Konserttiohjelma sisältää tietoja säveltäjistä
ja esitettävistä teoksista. Konsertti voi sisältää yhteisen loppulaulun. Toteutus joka toinen vuosi.
Vastuutaho: Siilinjärven toimipiste/Kuopion konservatorio ja koulut

TEATTERI
Teatteri Vivateksen vierailuesitys kouluilla (3.-6. lk., esityksen sisällön ja käytettävissä olevan tilan mukaan myös 1.-2.luokille,
vierailut kolmella-neljällä koululla/vuosi, vuorovuosina eri koulut). Vastuutaho: Vivates, Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi

6.luokka
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ, ARKKITEHTUURI
Adoptoi talo -työpajatyöskentely Lastun ympäristöpolun materiaalilla. Toteutus: koulut
Halutessaan koulut voivat tilata työpajatyöskentelyyn maksuttoman ohjauksen Lastusta (materiaalimaksut ja mahdolliset
kuljetuskustannukset tutustumiskohteisiin koulun kustannettava).
Kesto noin 4 h, syys-tai kevätlukukausi, rajoitettu määrä, mahdollisesti perehdytys opettajille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Lastenkulttuurikeskus Lastu, lastu@lastu.fi, 017 733 308 tai 050 326 7243

KIRJALLISUUS
Lukudiplomi kutosten diplomikirjat
Lainattavat kirjasarjat 5.-6.luokkalaisille Siilinjärven kirjastosta

MUSIIKKI
Oppilaskonsertti (4. - 6. lk.) eli esiintyjät suunnilleen saman ikäisiä yleisön kanssa. Konserttiohjelma sisältää tietoja säveltäjistä
ja esitettävistä teoksista. Konsertti voi sisältää yhteisen loppulaulun. Toteutus joka toinen vuosi.
Vastuutaho: Siilinjärven toimipiste/Kuopion konservatorio ja koulut

TEATTERI
Teatteri Vivateksen vierailuesitys kouluilla (3.-6. lk., esityksen sisällön ja käytettävissä olevan tilan mukaan myös 1.-2.luokille,
vierailut kolmella-neljällä koululla/vuosi, vuorovuosina eri koulut). Vastuutaho: Vivates, Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi

ELOKUVA
Koulujen valtakunnallinen Elokuvaviikko (lokakuussa joka vuosi). Toteutus: koulut
Mahdollisesti koulutusta opettajille Elokuvaviikon verkkomateriaalin käyttöön.
Koulutuksesta lisätietoja: Lastenkulttuurikeskus Lastu, Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi

7.luokka
SANATAIDE
Kirjaston käytön opetus/kirjastosuunnistus. Tarvittaessa opetuskäynti Suininlahden yläkoululla.
Tavoite: Verkkokirjaston hakutoiminnot, hyllyjärjestyksen käyttö ja suunnistustehtävät ryhmissä.
Vastuutaho: Siilinjärven kirjasto ja koulut

MUSIIKKI
Vierailu Kuopion musiikkikeskukselle Kuopion kaupunginorkesterin konserttiin. Lisäksi konserttisalin esittely.
(HUOM. Saatavilla syksystä 2018 eteenpäin!) Lisätiedot ja varaukset: Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi

MEDIA JA ELOKUVA
Ylen Mediakompassi yläkoululaisille
Elokuvapolku, jolla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan
mahdollisuuksiin. Sivuston julkaisija: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Toteutus: koulut

8.luokka
ELOKUVA
Koulujen valtakunnallinen Elokuvaviikko (lokakuussa joka vuosi). Toteutus: koulut
Mahdollisesti koulutusta opettajille Elokuvaviikon verkkomateriaalin käyttöön.
Koulutuksesta lisätietoja: Lastenkulttuurikeskus Lastu, Siilinjärven kunta/kulttuuritoimi

ILMAISUTAITO
Työpaja, jossa tehdään rohkaistumiseen, itsevarmuuteen ja -ilmaisuun sekä esiintymistaitoon liittyviä harjoitteita.
Tavoitteena tukea nuoren toimimista ryhmässä ja esiintymistä vaativissa tilanteissa. Työpajan ohjaaja vierailee koululla
ja toimintaan osallistuu yksi luokka kerrallaan (kesto 45 min). Toteutus ajoitetaan lukukauden alkuun elo-syyskuulle.
HUOM. Saatavuudesta ilmoitetaan myöhemmin! Vastuutaho: Siilinjärven kulttuuri- ja nuorisotoimi
Kiitos kaveruudelle - Vuorovaikutus ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirja A. Marin 2017.
Kiitos kaveruudelle - draamatoiminnan avulla edistetään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja kaveritaitoja ja sitä kautta
ennaltaehkäistään kiusaamistilanteiden syntyä. Kirjassa on käyttövalmiita harjoitteita, joita on tehty Kuopiossa 5.8.luokkalaisten kanssa.

9.luokka
K-9 -kortti, joka tarjoaa alennuksia tai ilmaisia sisäänpääsyjä Pohjois-Savon alueen koulujen 9.luokkalaisille
maakunnallisesti erilaisiin kulttuurikohteisiin (esim. museot, tapahtumat, näyttelyt jne). Tällä tuetaan nuoren
omaehtoista kulttuurin harrastamista, johon hänet on kulttuurikasvatussuunnitelman avulla pyritty ohjaamaan.
Siilinjärvellä K-9 -kortilla pääsee kesän 2018 Siilifolkin päivätapahtumiin ilmaiseksi. Lisäksi kortilla pääsee Pöljän
kotiseutumuseoon veloituksetta.
Lisätietoja tästä

MATERIAALEJA NETISTÄ

ELOKUVA
Elokuvapolku (ala-ja yläkoululaisille)
Elokuvapolku on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin nettipalvelu kouluille, oppilaitoksille, opettajille ja
elokuvakasvattajille. Se tukee kouluissa tehtävää elokuva- ja taidekasvatustyötä tarjoamalla ilmaisia elokuvanäytteitä
opetuskäyttöön. Näytteiden avulla voidaan havainnollistaa elokuvan perustekniikoita ja avata sitä, miten audiovisuaalisin
keinoin välitetään katsojille tunnelmia ja kokemuksia.

MEDIA
Mediametka-sivusto, oppimateriaali
Oppimateriaali tarjoaa ideoita ja vinkkejä käytännön mediakasvatustyöhön sekä monipuolisia näkökulmia ajankohtaisiin
median ilmiöihin. Materiaalit ovat sovellettavissa eri ikäryhmille, eri tilanteisiin ja eri sisältöihin aina varhaiskasvatusikäisistä
aikuisiin. Tuottaja: Valtakunnallinen mediakasvatusjärjestö; Mediakasvatuskeskus Metka ry.

Mediakompassi-sivusto (esikoulusta yläkouluun sopivia tehtäviä)
Mediakompassi on mediakasvatuksellinen kokonaisuus koulun ja kodin käyttöön. Materiaalin tuottaja: Yle

Mediahyrrä-sivusto (varhaiskasvatuksesta 6.luokkalaisille sopivia tehtäviä)
Mediahyrrä on yhteisöllisesti rakentuva mediakasvatuksen työkalu, josta löydät lyhyitä, toiminnallisia ja lapsia osallistavia
toimintaideoita päiväkotiin, esiopetukseen, kerhoihin ja alakouluun. Tehtäviä on monenlaisia ja monentasoisia, joten ne
sopivat kaikille kasvattajille. Et välttämättä tarvitse teknisiä välineitä tehtävien toteuttamiseksi arjessa. Voit myös lisätä oman
toimintaideasi Mediahyrrään.

HISTORIA
Siilinjärven esihistoriasta Pulkka - Pohjois-Savon muisti -sivulla. Ylläpitäjä: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

LAINATTAVAA MATERIAALIA

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Lainattavissa Siilinjärven kulttuuritoimesta.
Muffe ja kadonnut avain—mediakasvatuksen tehtäviä 3-8-vuotiaille. Lainattavissa Siilinjärven kulttuuritoimesta.
Liikelaatikko. Liikkumiseen ja ilmaisemiseen perustuva peli, jota voi soveltaa eri ikäryhmille. Lainattavissa Siilinjärven
kulttuuritoimesta.

HYVÄKSI HAVAITTUJA KÄYTÄNTEITÄ KAIKEN IKÄISILLE
NÄYTTELYVIERAILUT
Eskari - 4.lk: Kuvataide- ja käsityökoulun vuotuinen näyttely, johon omatoiminen tutustuminen.
Lisäksi koko vuoden ajan Siilinjärven kirjastolla Artsin näyttelytiloissa vaihtuvia näyttelyitä, joihin ilmainen sisäänpääsy.
Seuraa ilmoittelua!

MUSIIKKI
Koulujen suurkuorotapahtuma 1-3 vuoden välein. 1.-6 lk. Vastuutaho: koulut

VUOTUISET JUHLAT
Yhteistyö seurakuntien kanssa (pääsiäinen, joulu) ja kulttuuritoimen kanssa (esim. Kansallinen veteraanipäivä 27.4.,
Itsenäisyyspäivä)
Kouluruokailun teemapäivät (esim. kekri, juurekset, maitopäivä, juhlaruokailut…)

KANSAINVÄLISET HANKKEET
Erasmus+ ja Unesco-koulu -hankkeet, joiden kautta kouluille syntyy monenlaista kulttuurista toimintaa (esim. kerhot,
näyttelyt, kansainvälinen vaihto)

KAMPANJAT
Sanomalehtiviikko-sanomalehti opetuksessa 29.1.–2.2.2018

VIERAILUKOHTEITA ja TAPAHTUMIA SIILINJÄRVELLÄ
Pöljän kotiseutumuseo, Harjamäen sairaalamuseo, puh. 044 740 1318 Hanna Kauhanen
Tarinan sairaalamuseo, Kys Tuija J. Jussila puh. 017 172 010
Pöljän pysäkki ja Pöljän kulttuuripolku, Pöljän kyläyhdistys ry
Sandelsin muistomerkki Vuorelassa
Siilinjärven kirkko ja Vuorelan kirkko, Siilinjärven srk puh. 017 288 4600
Vuorelan tsasouna, Kuopion ortodoksinen srk, isännöitsijä: Marja Rissanen puh. 040 540 1058
Siilinjärven pääkirjasto ja taidenäyttelytila Artsi, kirjastoauto Pikku-Marja, Vuorelan kirjasto
Siilinjärven musiikkiopisto/Kuopion konservatorio, puh. 045 1360 209
Rissalan lentokenttä, Siilinjärven rautatieasema ja sen tienoo

Pökösenmäen patteripolku, Ranta-Toivala - Uuhimäen kylätoimikunnan ylläpitämä polku kiertelee Suomen sodan aikaisilla
tapahtumapaikoilla (n. 5 km), yhteys Halmejoen luontopolulle. Kuopion kaupunki

Siilifolk-kansanmusiikkifestivaali, Liisa Väätäinen puh. 040 588 8230, Antti Janka-Murros puh. 045 125 1283
Pikku-Marjan kesä- ja talvipäivät, Siilinjärven kulttuuritoimi puh. 044 740 1313, / 044 740 1318
Siilinjärven musiikkiopiston kuukausikonsertit, puh. 045 1360 209

