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1 Johdanto / esipuhe  

 

Kulttuuriketju on Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) yhteinen kulttuuri-

kasvatussuunnitelma, joka on hyväksytty Keski-Savon seudullista opetussuunnitelmaa täydentä-

vänä liitteenä ja on siten osa paikallista opetussuunnitelmaa. 

Kulttuuriketju takaa kaikille Keski-Savon esi- ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoisen mahdolli-

suuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria. Oman paikkakunnan taide- ja kulttuurilaitokset 

tulevat tutuiksi ja työpajoissa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan.  

 

Kulttuuriketju helpottaa ja selkeyttää opettajien työtä, kun vierailut ja tapahtumat toteutetaan yh-

dessä sovitun suunnitelman mukaisesti. Kulttuuriketjun sisällöt myös tarjoavat opettajille työkaluja 

uuden OPS:n mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen 

toteuttamiseen, sekä tukevat laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista.  

 

Kulttuuriketju-suunnitelma on kaksiportainen sisältäen perustason ja syventävän tason. 

Perustaso on velvoittava, maksuton ja jokaisessa Keski-Savon kunnassa vuosittain saman-

sisältöisenä toistuva minimitaso. Perustason toteuttajina ovat kuntien kirjasto-, museo-, nuoriso- 

ja kulttuuritoimet, Soisalo-opisto, Pieksämäen Seutuopisto sekä Lastenkulttuurikeskus Verso. Edellä 

mainitut toimijat ovat sitoutuneet toteuttamaan oman vastuualueensa Kulttuuriketjun perustason si-

sällöt vuosittain osana perustoimintaansa. 

 

Perustason Kulttuuriketjua tukee toinen porras, syventävä taso jossa on kunta- ja vuosikohtaisia 

vaihteluita, rajatulle osallistujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita opettajan itse vetämiksi kulttuu-

risisällöiksi ja/tai maksullisia osioita. Syventävän tason sisältöjä ja muita kulttuuripalveluja koulut ja 

luokat voivat käyttää opetuksen tukena kukin parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

Kulttuuriketjun perustason toiminnot ovat Keski-Savon kouluille ja luokille maksuttomat. Kuljetuskus-

tannuksista vastaavat kuntien koulutoimet. Perustason toteuttajat vastaavat omista kustannuksis-

taan aina työtunneista ja tiloista materiaaleihin ja tarvikkeisiin. 

 

Syventävän tason toiminnoissa voi olla tilattavia maksullisia osioita, joissa kustannuksista vastaa 

ensisijaisesti koulu tai esim. vanhempaintoimikunta. On mahdollista, että sisällön pystyy tarjoamaan 

myös kunnan koulutoimi, kunnan kulttuuritoimi tai vaikkapa lastenkulttuurikeskus.  

 

Kulttuuriketjun kokonaisuutta koordinoi Lastenkulttuurikeskus Verso, mutta koulut ja kulttuuritoimijat 

ovat yhteydessä keskenään, suoraan ilman välikäsiä. Verso ylläpitää Kulttuuriketjun työkaluna toi-

mivaa kulttuuriketju.fi-sivustoa, jonne päivitetään kaikki Kulttuuriketjun sisällöt toteuttamiskäytän-

töineen. Versoa rahoittavat sen jäsenkunnat ja OKM.  

 

Jokaisella Kulttuuriketjuun kuuluvalla koululla ja varhaiskasvatusyksiköllä on vähintään yksi kulttuu-

riyhdysopettaja, eli Ketjusilmukka. Ketjusilmukoiden tehtävänä on toimia yhdyshenkilöinä oman 

opetusyksikkönsä ja Lastenkulttuurikeskus Verson välillä. Ketjusilmukat ovat myös koulujen välinen 

kulttuuriyhteistyöverkosto, joka voi keskenään jakaa osaamista, kokemuksia ja ideoita sekä suunni-

tella koulujen yhteisiä hankkeita. 

 

http://www.versoverkko.fi/
http://www.kulttuuriketju.fi/
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2 Miksi Kulttuuriketju? 

 
Miksi tällainen suunnitelma tarvitaan? 
Perusopetuksella on yleissivistävä tehtävä ja taiteen ja kulttuurin tunteminen kuuluu yleissivistyk-

seen. Lisäksi perusopetukselle on erikseen nimetty myös kulttuuritehtävä.  Kulttuuri tuo oppimi-

seen uusia menetelmiä ja edistää muiden aineiden oppimista. Esimerkiksi matematiikkaa voi oppia 

musiikin avulla. 

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma on vastaus monien opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen: 

Sen avulla oppimisympäristöt ja opetuksen työtavat monipuolistuvat. Kulttuuriketju tarjoaa opetta-

jille työkaluja uuden OPS:n mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen ope-

tuksen toteuttamiseen, sekä tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista. 

 

Miksei jokainen koulu tee omaa suunnitelmaa? 
Kunnallinen kulttuurikasvatussuunnitelma takaa, ettei kulttuurin kokeminen jää vain yksittäisen 

opettajan tai rehtorin kiinnostuksen tai yksittäisen koulun määrärajojen varaan. Koko kunnan alu-

eella toteutettavan kulttuurikasvatuksen suunnitteleminen keskitetysti tekee kulttuurikasvatuksesta 

tasapuolisempaa ja säästää myös resursseja, helpottaa yksittäisten koulujen ja opettajien työtä ja 

auttaa kulttuurilaitoksia kohdistamaan toimintaansa kouluille. 

 

Miksi tätä pitää tehdä jokaisen koulun jokaisella luokalla? 
Kulttuuriketju-suunnitelma on hyväksytty Keski-Savon seudullista opetussuunnitelmaa täydentä-

vänä liitteenä ja on siten osa paikallista opetussuunnitelmaa. Jokaisella oppilaalla on oikeus taitee-

seen ja kulttuuriin. Kulttuuriketju-suunnitelman avulla taataan lapsen ja nuoren oikeuksien toteutu-

mista asuinpaikasta tai muista seikoista riippumatta. 

 
Mitä hyötyä on yhdestä irrallisesta kulttuurikäynnistä? 
Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena juuri on, etteivät kulttuurikokemukset olisi irrallisia. 

Suunnitelma on laadittu Keski-Savon kuntien opetustoimien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Toi-

minta jatkuu vuodesta toiseen, jolloin siitä rakentuu jatkumo. Käynteihin on helppo yhdistää myös 

ennakko- ja jatkotyöskentelyä. 
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3 Kulttuuriketju.fi 

Kulttuuriketjun työkaluna toimii kulttuuriketju.fi-verkkosivusto, jota ylläpitää Kulttuuriketjua koordi-

noiva Lastenkulttuurikeskus Verso.  

 

Sivustolla näkyvät koulujen kulttuuriyhdysopettajien, eli Ketjusilmukoiden ja palveluntarjoajien yh-

teystiedot, sekä tiedot sisältöjen osallistumiskäytännöistä perustuvat kunkin organisaation itse il-

moittamiin tietoihin. Muistattehan ilmoittaa muuttuneet tiedot Verson tuottajalle. 

 

3.1 Sivuston käyttöohjeet 

 

Kulttuuriketju.fi-sivuston päävalikossa on neljä otsikkoa: 

 Etusivu-linkin alta löydät yleistä tietoa Kulttuuriketjusta ja kulttuurikasvatuksesta, sekä toi-

mijoiden yhteystiedot 

 Perustaso kaikille koululuokille -sivulla on alasivut luokittain, sieltä löydät jokaisessa 

Keski-Savon koulussa opetuksen osana tapahtuvan kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen 

liittyviä tietoja. Nämä sisällöt ovat kaikille maksuttomia 

 Syventävä taso -sivun alta löydät paikallisia kulttuurikasvatussisältöjä kunnittain, toimin-

noittain ja taiteenlajeittain. Nämä sisällöt voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Pudotus-

valikossa maksullisten sisältöjen jäljessä on €-merkki. 

 Varhaiskasvatuksen kulttuuriketju -sivuille rakennetaan tietoa 0-5-vuotiaiden kulttuuri-

kasvatussisällöistä alueella  

Kulttuuriketju.fi -sivustolla käytetään asiasanoja, jotta sisällön etsiminen hakusanoilla olisi mahdolli-

simman helppoa.  

 

Käyttämällä sivuston hakuruutua ”Hae sivustolta”, voi etsiä sisältöjä mm. kunnan, taiteenlajin tai 

luokka-asteen perusteella. Esimerkiksi haku ”heinävesi elokuva 5-luokka” antaa listauksen kaikista 

Heinäveden 5.-luokkalaisille tarjolla olevista elokuvaan liittyvistä sisällöistä. 

 

 
Kuva 1 Kulttuuriketju.fi-sivujen hakutoiminto 

 

http://www.kulttuuriketju.fi/
http://www.kulttuuriketju.fi/tietoja/ketjusilmukat/
http://www.kulttuuriketju.fi/tietoja/yhteystiedot/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/
http://www.kulttuuriketju.fi/varhaiskasvatuksen_kulttuuriketju/
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4 Perustason sisällöt 

 

Kulttuuriketjun perustaso on kaikille kouluasteille rakennettu suunnitelma kulttuurikasvatuksesta 

opetuksen yhteydessä. Se on jokaisessa Keski-Savon kunnassa vuosittain samansisältöisenä tois-

tuva minimitaso, jonka tavoitteena on tukea opetusta laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Suun-

nitelman toteuttajina ovat kuntien kirjasto-, museo-, nuoriso- ja kulttuuritoimet, Soisalo-opisto, sekä 

Lastenkulttuurikeskus Verso. 

 

Perustason toiminnot on suunniteltu siten, että niiden sisällöistä ei tule kouluille kustannuksia. 

Kulttuuritoimijat vastaavat sisällöistä, mutta jos toimintoon liittyy kuljetuksia (1 lk. kirjastovierailu tai 

kirjastoauto, 5 lk. museovierailu, 6 lk. kirjastovierailu), niiden järjestämisestä sovitaan 

kuntakohtaisesti (koulut/sivistystoimi). 

 

Perustason luokka-astekohtaisille sivuille pääsee, kulttuuriketju.fi-sivuston Perustaso kaikille 

koululuokille –pudotusvalikosta. Jokaisen luokka-asteen omalta sivulta löytyvät  ko. luokalle 

kuuluvien sisältöjen kuvaukset, toteuttajatahon yhteystiedot, ajantasaiset osallistumis-

/ilmoittautumiskäytännöt, tilavaatimukset, kestot yms. 

 

 
Kuva 2 Perustaso kulttuuriketju.fi-sivustolla 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/
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4.1 Tunnetaitoja esi- ja alkuopetukseen (0-2lk.) 

Esiopetuksen, 1- ja 2-luokkien painopistealueena Kulttuuriketjussa ovat tunnetaidot.  

 

Esiopetusryhmille Kulttuuriketjun perustasossa kuuluvat monitaidekasvatus sekä nukketeatterimat-

kalaukut. 

 

1. luokille Kulttuuriketjun perustasossa kuuluvat Tunteiden Tuuli-tunnetaitokasvatus draaman kei-

noin sekä kirjastovierailu. 

 

2. luokille kuuluu Kulttuuriketjun perustasossa kirjavinkkaustuokio omalla koululla. 

 

Alla olevaan taulukkoon on listattu esi- ja alkuopetuksen Kulttuuriketjun perustason sisällöt vastuu-

tahoineen. Viereisessä sarakkeessa on lueteltu myös sisältöjen vastaavuus laaja-alaisen osaamisen 

osa-alueisiin (painotukset lihavoitu).  

 

 
Taulukko 1 Kulttuuriketjun perustaso esi- ja alkuopetuksessa 

 

 

 

http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/esiopetus/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/1-luokka/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/2-luokka/
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4.2 Kulttuuriperintökasvatusta 3.-6.-luokkalaisille 

Kulttuuriketjussa 3. – 6.-luokkien painopistealueena on kulttuuriperintö. 

 

3. luokille Kulttuuriketjun perustasossa kuuluu taidekasvattajan ohjaama kulttuuriperintökasvatus tai-

teen keinoin. 

 

4. luokille Kulttuuriketjun perustason sisältönä on perinnemaisemiin tutustuminen oman opettajan 

kanssa hyödyntäen saranat.fi-verkkosivustoa. 

 

5. luokat tutustuvat paikallishistoriaan museovierailulla ja saranat.fi-verkkoympäristössä.  

 

6. luokille kuuluu Kulttuuriketjun perustasossa kirjastovierailu, jonka aiheena on tiedonhaun opetus.  

 

Alla olevaan taulukkoon on listattu 3.-6.-luokkien Kulttuuriketjun perustason sisällöt vastuutahoi-

neen. Viereisessä sarakkeessa on lueteltu myös sisältöjen vastaavuus laaja-alaisen osaamisen osa-

alueisiin (painotukset lihavoitu). 

 

 
Taulukko 2 Kulttuuriketjun perustaso 3.-6.-luokkalaisille 

 

 

 

http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/3-luokka/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/4-luokka/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/5-luokka/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/6-luokka/
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4.3 Osallisuutta ja kestävää kehitystä yläkoululaisille 

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys. 

 

7. luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen vapaaseen sivistystyöhön sekä osallistuminen 

mediataitoviikkoon. 

 

8. luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen lähiympäristöön sekä osallistuminen koulujen 

elokuvaviikkoon viikolla 40. 

 

9. luokkien perustasossa ovat tutustuminen tapahtumatuotantoon sekä kaunokirjallisuuteen. 

 

Alla olevaan taulukkoon on listattu 7.-9.-luokkien Kulttuuriketjun perustason sisällöt vastuutahoi-

neen. Viereisessä sarakkeessa on lueteltu myös sisältöjen vastaavuus laaja-alaisen osaamisen 

osa-alueisiin (painotukset lihavoitu). 

 

 
Taulukko 3 Kulttuuriketjun perustaso yläkoululaisille 

http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/7-luokka/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/8-luokka/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/9-luokka/


 
 

9 

4.4 Yhdys- ja erityisluokkien järjestelyt 

Yhdysluokissa sovelletaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa niin, että ko. luokka-asteiden perustason 

sisällöt toteutetaan vuorovuosin koko yhdysluokalle. Erityisjärjestelyistä huolimatta suunnitelmasta 

tulee pitää kiinni niin, että jokainen oppilas osallistuu kaikkiin Kulttuuriketjun perustason sisältöihin 

peruskoulun aikana.  

 

Erityisen tuen luokissa (ei koske integroituja oppilaita) Kulttuuriketjun perustason sisältöjä voidaan 

tarvittaessa karsia ja/tai niiden kestoja lyhentää. Erityisen tuen luokkien Kulttuuriketjun räätälöinti 

tehdään koulukohtaisesti erityisopettajien ja Lastenkulttuurikeskus Verson tuottajan yhteistyönä. 

 

5 Syventävä taso  

 

Perustason Kulttuuriketjua tukee toinen porras, syventävä taso jossa on kunta- ja vuosikohtaisia 

vaihteluita, rajatulle osallistujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita opettajan itse vetämiksi kulttuu-

risisällöiksi ja/tai maksullisia osioita. Syventävän tason sisältöjä ja muita kulttuuripalveluja koulut ja 

luokat voivat käyttää opetuksen tukena kukin parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

Syventävän tason toiminnoissa voi olla tilattavia maksullisia osioita, joissa kustannuksista vastaa 

ensisijaisesti koulu tai vaikkapa vanhempaintoimikunta. On mahdollista, että sisällön pystyy tarjoa-

maan myös kunnan koulutoimi, kunnan kulttuuritoimi tai vaikkapa lastenkulttuurikeskus.  

 

Syvetävän tason tarjonnan sisällönkuvauksineen ja osallistumis-/tilauskäytäntöineen löytyvät 

kulttuuriketju.fi-sivuston Syventävä taso –pudotusvalikosta. Maksulliset sisällöt tunnistaa 

pudotusvalikon otsikoiden €-merkistä. 

 

 
Kuva 3 Syventävä taso kulttuuriketju.fi-sivustolla 

http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/
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5.1 Syventävän tason sisällöntuottajat  

Kulttuuriketjun syventävän tason tarjonta koostuu pääasiassa Keski-Savon ja lähialueiden kulttuuri-

kohteista ja -palveluista. Tavoitteena on, että Kulttuuriketjun alla, eli kulttuuriketju.fi-sivustolta näh-

tävissä olisi kaikki oman alueen ammattimaisesti toteutettu kulttuuritarjonta, joka on mahdol-

lista toteuttaa koululaisille koulupäivän aikana. Näin koulut ja vaikkapa vanhempaintoimikunnat 

löytävät tiedot esim. lähialueen luokkaretki- tai muista vierailukohteista, tapahtumista, tilattavista 

esityksistä ja työpajoista, koululaisten taidekilpailuista yms. 

 

Syventävän tason sisältöjen toteuttajat voivat olla niin kunnallisia toimijoita (samat kuin perustason 

toteuttajat), taidelaitoksia, kulttuurialan yrityksiä tai yhdistyksiä, kuin yksittäisiä taiteilijoita/taidekas-

vattajia tai työryhmiä.  

 

Sisältöjen tulee olla saavutettavaa, tasavertaista lasten ja nuorten kulttuuria, joka tukee opetusta ja 

kehittää osallistujien kulttuurikompetenssia, eli kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Toi-

minta tulee toteuttaa vastuullisesti osallistujien turvallisuus huomioiden, lapsilähtöisesti ja ammatti-

maisesti. 

 

Sisältöjen lisäämisen kriteerinä on tieto tai oletus laadukkuudesta. Kulttuuriketjun sisällöt ovat 

aina joko pitkäaikaisten ja hyviksi koettujen toimijoiden toteuttamia, henkilökunnan itse testaamia, 

muiden Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen keskusten suosittelemia ja/tai hyvää lehdistö-

kritiikkiä tai yleisöpalautetta saaneita. Mikäli jokin kulttuuriketju.fi-sivustolla esillä oleva sisältö 

osoittautuu laadultaan huonoksi, kohderyhmälle sopimattomaksi tms., otattehan yhteyttä ja 

kerrotte sen meille, jotta pystymme reagoimaan asianmukaisella tavalla. Viimekädessä huonoksi 

koetun toimijan sisällöt voidaan poistaa kokonaan sivustolta. 

 

Lastenkulttuurikeskus Verso lisää syventävän tason tarjontaa verkkosivuille em. perustein seuraa-

vista lähteistä: 

 Lastenkulttuurikeskus Verso kartoittaa itse Keski-Savon tarjontaa  

 Kulttuuripalvelujen tarjoajat ja kulttuurikohteet voivat itse ilmoittaa tarjonnastaan Versolle 

Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun?-verkkolomakkeella  

 Kuka tahansa voi vinkata Versolle syventävään tasoon sopivia sisältöjä 

 Keski-Savon ulkopuolelta tulevaa tarjontaa lisätään sivustolle ainoastaan, mikäli palvelun-

tarjoajat ilmoittavat itse toiminnastaan Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun?-verkkolomak-

keella. Tällaisia voivat olla esim. valtakunnalliset kouluille/päiväkodeille tarjottavat kiertue-

esitykset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf62WNhBP-UM1LiiAzn80t0oPBPvkV3H_v9l9BvtRBrT0Escg/viewform
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5.2 Syventävän tason jaottelu verkkosivuilla 

Kulttuuriketjun syventävän tason tarjonta on hyvin moninaista vierailukohteista ja esityksistä verk-

komateriaaleihin ja kilpailuihin. Tässä kappaleessa esitellään, mitä pudotusvalikoiden otsikoiden 

takaa löytyy. Otsikkoa klikkaamalla pääsee yläsivulle, jossa kerrotaan aiheesta lisää. Mikäli otsikon 

oikealla puolella on pieni nuoli, viemällä hiiren osoittimen otsikon päälle avautuu uusi valikko vie-

reen. 

 

5.2.1 Kuntasivut 

Syventävän tason pudotusvalikossa on 

ensimmäisinä omat sivut Heinävedelle, 

Joroisille, Leppävirralle, ja Varkaudelle. 

Kuntaotsikoiden alla oleva tarjonta on 

pääasiassa kunnallisten palveluntarjo-

ajien järjestämää ja rajattu vain ko. kun-

nan kouluille/varhaiskasvatukselle. 

Kuntaotsikon viereen avautuvasta vali-

kosta löytyvät ajankohtainen ja vuosit-

tainen tarjonta. 

 

 

5.2.2 Kutsu kulttuuri kouluusi 

Kutsu kulttuuri kouluusi –otsikon alle kootaan kouluille ja päiväkodeille tilattavia konsertteja, teatte-

ria ja muita esityksiä, sekä työpajoja. Tilattavat sisällöt ovat enimmäkseen kulttuurialan yritysten tai 

freelance-taiteilijoiden toteuttamia ja siten maksullisia. 

 

Verso kartoittaa ja lisää oma-aloitteisesti Keski-Savosta ja lähialueilta (Itä- ja Keski-Suomi) tulevia 

tilattavia esityksiä ja työpajoja. Kaikesta Suomen kiertävästä lastenkulttuuritarjonnasta emme luon-

nollisesti pysty pysymään kartalla, joten kauempaa tulevia sisältöjä lisätään sivustolle ainoastaan, 

mikäli palveluntarjoajat ilmoittavat itse toiminnastaan Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun?-verkkolo-

makkeella. 

 

5.2.3 Käy kulttuurikohteessa 

Käy kulttuurikohteessa –otsikosta avutuvasta valikosta löytyvät Kulttuuriketju-kuntien kulttuuri- ja 

taidelaitokset ja niissä tapahtuva toiminta, kuten satutuokiot, työpajat ja opastetut kierrokset.  

 

Pääpainotus on kunnallisissa kohteissa, kuten Kulttuurikeskus Poleeni tai Varkauden museot. 

Muita kohteita lisätään sivustolle mikäli kohteiden ylläpitäjät ilmoittavat kohteen tiedot Tarjoatko si-

sältöä Kulttuuriketjuun?-verkkolomakkeella. Yleisön pyynnöstä voimme ottaa yhteyttä haluttuun 

kohteeseen, jolloin kohteen ylläpitäjät voivat ilmoittaa sivustolle tarvittavat tiedot. 

 

Käy kulttuurikohteessa-yläsivulle (jonne pääsee klikkaamalla Käy kulttuurikohteessa-otsikkoa) on 

lisäksi koottu linkkilistaa alueen kulttuurikohteiden verkkosivuille. Listalla on myös sellaisia kohteita, 

jotka eivät ole ilmoittaneet itseään Kulttuuriketjuun. 

 

Kuva 4 Kuntakohtaiset syventävän tason valikot 

http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/heinavesi/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/joroinen/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/leppavirta/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/varkaus/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/kutsu-kulttuuri-kouluusi/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/kay-kulttuurikohteessa/
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5.2.4 Verkkomateriaalia kulttuurikasvatukseen 

Verkkomateriaalia kulttuurikasvatukseen on jatkuvasti kasvava kulttuurikasvatuksen tietopankki. 

Materiaaleja on paljon eri taiteen- ja kulttuurinaloilta ja joukosta löytyy mm. menetelmäoppaita, vi-

deoita, pelejä, tehtäväaineistoja yms.  

 

Otsikon viereen aukeavassa valikossa on linkkejä lastenkulttuuri.fi-sivuston verkkomateriaaleihin, 

ruotsinkielisiin verkkomateriaaleihin ja taiteenlajeittain jaoteltuihin materiaaleihin. Materiaalit ovat 

hyödynnettävissä aineiston tuottaneen tahon verkkosivuilla maksutta. 

 

5.2.5 Teemapäivät ja –viikot 

Teemapäivät ja –viikot -sivulle on poimittu lapsille ja nuorille suunnattuja valtakunnallisia ja kan-

sainvälisiä kulttuuriin liittyviä teemapäiviä ja -viikkoja. Sivulta löytyy myös ladattava pdf-tiedosto, 

jossa on laajempi listaus erilaisista pyhä- ja teemapäivistä, kulttuurifestivaaleista ja koulujen loma-

ajoista. 

 

5.2.6 Kilpailut 

Kilpailut-sivulle päivitetään kouluille ja koululaisille tai varhaiskasvatukseen suunnattuja kulttuuriai-

heisia kilpailuja (esim. piirustus- tai kirjoituskilpailut). Tiedossa olevia ajankohtaisia, valtakunnallisia 

tai Keski-Savoon kohdistuvia kilpailuja voi ilmiantaa Versolle, mikäli ne eivät vielä ole sivulla. 

 

5.2.7 Koulutusta opettajille 

Koulutusta opettajille -sivulle päivitetään perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen henkilöstölle suun-

nattuja, taiteeseen/kulttuuriin liittyviä koulutuksia, seminaareja yms. Tiedossa olevia ajankohtaisia 

koulutuksia voi ilmiantaa Versolle, mikäli ne eivät vielä ole sivulla. 

 

5.2.7 Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun? 

Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun?-sivulta löytyvät ohjeet ja verkkolomakelinkki oman kohteen tai 

toiminnan lisäämiseksi Kulttuuriketjuun. 

  

http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/verkkomateriaalia-kulttuurikasvatukseen/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/teemapaivat-ja-viikot/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/kilpailut/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/koulutusta-opettajille/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/tarjoatko-sisaltoa-kulttuuriketjuun/
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6 Ohjeet palveluntarjoajille 

6.1 Toiminnan perusteet 

Kulttuuriketjun sisältöjen aiheet ja toimintaperiaatteet on rakennettu yhteistyössä opettajien ja kult-

tuuritoimijoiden kanssa v. 2015 alkaen. Kulttuuriketjua alettiin toteuttaa käytännössä esiopetuksessa 

ja 1.-7. luokilla syksyllä 2016, samaan aikaan uuden OPS:n astuessa voimaan. Samaan tahtiin 

OPS:n kanssa Kulttuuriketju laajeni 8. luokille lv. 2017-2018 ja 9. luokille lv. 2018-2019.   

 

Kulttuuriketjun kokonaisuutta koordinoi Lastenkulttuurikeskus Verso, mutta koulut ja kulttuuritoimijat 

ovat yhteydessä keskenään, suoraan ilman välikäsiä. Verso ylläpitää Kulttuuriketjun työkaluna toi-

mivaa kulttuuriketju.fi-sivustoa, jonne päivitetään kaikki Kulttuuriketjun sisällöt toteuttamiskäytän-

töineen. Versoa rahoittavat sen jäsenkunnat ja OKM. 

 

Kulttuuriketjun perustason toiminnan toteuttajina ovat kuntien kirjastot, museot, kulttuuri- ja nuoriso-

toimet, Soisalo-opisto ja Lastenkulttuurikeskus Verso. Kunnallisten toimijoiden toteuttamana perus-

taso on mahdollista toteuttaa kaikissa neljässä kunnassa samansisältöisenä. Em. kunnalliset toi-

mijat jokaisessa Kulttuuriketju-kunnassa ovat sitoutuneet perustason suunnitelmanmukai-

seen toteuttamiseen ja perustason sisällöt vastuutahoineen on käsitelty ja hyväksytty kun-

tien päätöksentekoelimissä (kunnasta riippuen koulutus- ja kulttuurilautakunnissa tai vastaavissa, 

sekä valtuustossa). 

 

Syventävän tason sisällöntuottajina voivat perustason toimijoiden lisäksi olla muut ammattimaisesti 

lastenkulttuuripalveluita toteuttavat tahot ja henkilöt, kuten muut taidelaitokset, kulttuurialan yritykset 

tai yhdistykset ja freelance-taiteilijat/-taidekasvattajat. 

 

Syventävän tason tarjonta perustuu sisällöntuottajien itse Lastenkulttuurikeskus Versolle il-

moittamiin tietoihin. Syventävän tason sisällöt voivat olla mitä tahansa Keski-Savossa koululaisille 

tai varhaiskasvatukselle koulu-/hoitopäivän aikana tarjottavia kulttuuriin liittyviä palveluita, kohteita, 

verkkomateriaaleja, kilpailuja tai koulutusta opetushenkilökunnalle. 

 

6.2 Perustason käytännöistä ilmoittaminen 

Kulttuuriketju.fi -sivustolla perustason alla on omat alasivunsa jokaiselle luokka-asteelle. Luokka-

astekohtaiselta sivulta löytyvät tiedot kaikista ko. luokka-asteelle kuuluvista perustason sisällöistä 

käytänteineen.  

 
Kuva 5 Esimerkki perus-
tason tietojen näkymästä 
kulttuuriketju.fi-sivuilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.versoverkko.fi/
http://www.kulttuuriketju.fi/
http://www.kulttuuriketju.fi/perustaso-kaikille-kouluasteille/
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Pysyviä tietoja kulttuuriketju.fi -sivuilla ovat: 

 Sisällön kuvaus 

 Toteuttaja 

 Tila (joko koulun/ryhmän oma tila tai toteuttajatahon tila) 

 Kesto 

 Asiasanat 

 Laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden vastaavuus 

 

Jotkin tiedot voivat vaihdella kunnittain ja toteuttajatahot voivat myös muuttaa niitä itse tarvittaessa. 

Mikäli tietonne muuttuvat, ilmoittakaa uudet tiedot viipymättä Lastenkulttuurikeskus Verson 

tuottajalle. 

 

Tarvittaessa muutettavia tietoja ovat: 

 Milloin sisältö on saatavilla, mikäli sitä ei ole tarkasti määritelty kohdassa Ajankohta tai 

oma mahdollisuutenne tarjota sisältöä on suppeampi (Esim. Ajankohdassa määritelty syys-

lukukaudella, mutta voitte toteuttaa vain syykuussa tai viikoilla 46-47) 

 Kuka ottaa yhteyttä? Lähestyttekö te opettajia vai tuleeko opettajien ottaa yhteyttä teihin 

varatakseen aika ryhmälleen 

 Varoitusaika, eli kuinka monta päivää/viikkoa/kuukautta aikaisemmin ryhmän tulee ilmoit-

tautua, jotta voitte toteuttaa sisällön 

 Yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

 

 
     Taulukko 4 Vastuutahokohtaiset Kulttuuriketjun perustason sisällöt 

 



 
 

15 

Muistakaa myös tarkistaa syventävälle tasolle ilmoittamanne sisällöt: 

 Ovatko edelleen saatavilla? (Jatkuvat tai vuosittain toistuvat pidetään sivuilla, kertaluontoi-

set tapahtumat poistetaan automattisesti) 

 Pitävätkö ilmoittautumiskäytännöt, ajankohdat, yhteystiedot yms. paikkansa? 

 Tapahtuuko teillä jotain, jonka kuuluisi olla sivuilla, mutta ei ole? 

 

Syventävän tason sisältöihin kuuluvat kaikki sellaiset kouluille tai varhaiskasvatukselle tar-

joamanne kulttuuriin liittyvät sisällöt, jotka eivät ole perustason sisältöjä. Tosin, mikäli tar-

joatte perustasolla olevia samoja sisältöjä myös muille luokka-asteille, kuin perustaso vel-

voittaa, myös ne kuuluvat syventävälle tasolle. Esimerkiksi, jos nuorisotoimi järjestää Mediatai-

toviikon toimintaa myös muille, kuin 7.-luokkalaisille (joille Mediataitoviikko kuuluu perustasolla), se 

on syventävän tason sisältö näiden muiden luokka-asteiden osalta. 

 

6.3 Syventävän tason sisältöjen ilmoittaminen 

Syventävän tason tarjonta perustuu sisällöntuottajien itse Lastenkulttuurikeskus Versolle il-

moittamiin tietoihin. Syventävän tason sisällöt voivat olla mitä tahansa Keski-Savossa koululaisille 

tai varhaiskasvatukselle koulu-/hoitopäivän aikana tarjottavia kulttuuriin liittyviä palveluita, kohteita, 

verkkomateriaaleja, kilpailuja tai koulutusta opetushenkilökunnalle. 

 

Syventävän tason sisällöntuottajina voivat olla samat kunnalliset toimijat, kuin perustasolla, sekä 

muut ammattimaisesti (lasten)kulttuuripalveluita toteuttavat tahot ja henkilöt, kuten muut taidelaitok-

set, kulttuurialan yritykset tai yhdistykset ja freelance-taiteilijat/-taidekasvattajat. 

 

Kulttuuriketjun syventävään tasoon voi tarjota uusia sisältöjä jatkuvasti kulttuuriketju.fi –sivuston 

Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun –sivulta löytyvällä verkkolomakkeella.  

 

Huomioithan, että lomakkeella ilmoitetut seuraavat tiedot julkaistaan kulttuuriketju.fi-sivus-

tolla sellaisenaan, joten napakka, mutta informatiivinen ja houkutteleva sisällönkuvaus, sekä tark-

kuus muissakin vastauksissa edistävät koulujen/päiväkotien tarttumista sisältöönne. 

 Sisällön kuvaus 

 Toteuttaja 

 Kohderyhmä 

 Tila 

 Osallistujamäärä 

 Kesto 

 Ajankohta 

 Hinta 

 Ilmoittautuminen/varaaminen 

 Yhteystiedot 

 Asiasanat 

 Laaja-alainen osaaminen 

Kulttuuriketjua koordinoiva Lastenkulttuurikeskus Verso on sitoutunut omissa tuotannoissaan to-
teuttamaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Lastenkulttuurin laatukäsikirjan vaatimukset 
täyttävään toimintaan. Näin ollen myös kaiken Kulttuuriketjun sisällön halutaan olevan laadukasta 
ja ammattimaisesti toteutettua. 

http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/
http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/tarjoatko-sisaltoa-kulttuuriketjuun/
https://www.lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/01/200x235-Laatukasikirja-netti-pdf.pdf
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Huomioithan, että tarjoamasi toiminta… 

 on kestoltaan ja ajoitukseltaan koulu-/varhaiskasvatuspäivän aikana toteutettavaa. 
 on suunnitelmallista, tasalaatuista ja soveltuu ko. ikäryhmälle. 
 toteutetaan vastuullisesti osallistujien turvallisuus huomioiden, lapsilähtöisesti ja ammatti-

maisesti. 
 on maksutonta tai hinnaltaan sellaista, ettei osallistumismaksu tai kuljetusjärjestely tule 

kohtuuttoman kalliiksi osallistuvalle ryhmälle. 
 on raportoitava. Kulttuuriketjun sisällöntuottaja sitoutuu seuraamaan tapahtumakertoja ja 

osallistujamääriä sekä arvioimaan toiminnan vaikutuksia ja välittämään tiedot Versolle luku-
vuosittain. Sisällöntuottajat saavat ohjeistuksen ja pohjan tilastointia ja vaikuttavuusarvioin-
tia varten. 

Linkki sähköiseen Lastenkulttuurin laatukäsikirjaan löytyy myös 

Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun-sivulta. 

 

6.4 Markkinointi ja viestintä 

6.4.1 Viestintä kouluille ja varhaiskasvatukseen 

Ryhmät ilmoittautuvat Kulttuuriketjun sisältöihin suoraan palveluntarjoajalle. Ohjeet opettajille löyty-

vät kulttuuriketju.fi-sivuilta sisältökohtaisesti. Varmista, että sisältösi ilmoittautumisaika ja -ohjeet 

yhteystietoineen ovat oikein kulttuuriketju.fi-sivuilla.  

 

Vaihtoehtoisesti voitte itse ottaa yhteyttä kouluun/varhaiskasvatusyksikköön sopiaksenne sisältönne 

ajankohdasta ja muista käytännön asioista ko. ryhmän kanssa tai tarjotaksenne (syventävän tason) 

sisältöänne ryhmälle. 

 

Jotta Kulttuuriketju-toiminta tulisi näkyväksi myös oppilaiden vanhemmille, lähetä opettajille 

toteutettavasta sisällöstä valmis viesti, jonka opettajat voivat välittää oppilaiden kotiin.  

 

Malliviesti 1: XX käy koululla/luokassa pvm mitä tekemässä. Vierailu on osa Kulttuuriketju-kulttuuri-

kasvatussuunnitelmaa. www.kulttuuriketju.fi  

 

Malliviesti 2: Koulun x luokka x vierailee pvm paikassa, jossa mitä tapahtuu. Vierailu on osa Kulttuu-

riketju-kulttuurikasvatussuunnitelmaa. www.kulttuuriketju.fi 

 

Muista kaikessa Kulttuuriketjuun liittyvässä viestinnässä tuoda ilmi ainakin seuraavat asiat: 

 asia koskee Kulttuuriketjua 

 mitä kohderyhmää (esim. luokka-aste) viestisi koskee 

 onko kyse perustason vai syventävän tason toiminnasta 

 käytä sisällöstä samaa nimeä, kuin kulttuuriketju.fi-sivuilla 

 

Lisäksi suosittelemme käyttämään sähköisessä Kulttuuriketjuun liittyvässä viestinnässä Kulttuuri-

ketju-logoa, jonka voi kopioida verkkosivujen otsikkokuvasta. 

 

 

 

 

 

http://www.kulttuuriketju.fi/syventava-taso/tarjoatko-sisaltoa-kulttuuriketjuun/
http://www.kulttuuriketju.fi/
http://www.kulttuuriketju.fi/
http://www.kulttuuriketju.fi/
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6.4.2 Muiden omien palveluiden markkinointi 

Koska Kulttuuriketjun yhtenä tarkoituksena on innostaa lapsia osallistumaan taideharrastuksiin ja 

kulttuuritapahtumiin myös vapaa-ajallaan, Kulttuuriketjun sisältöjen toteuttamisen yhteydessä on 

sallittua ja jopa toivottavaa mainostaa organisaation muita palveluita esimerkiksi tuokion päätteeksi 

lapsille jaettavien esitteiden muodossa. 

 

6.4.3 Sosiaalinen media 

Päivitykset Kulttuuriketjun sisältöjen toteutuksista sosiaalisessa mediassa lisäävät sekä Kulttuuri-

ketjun, että toteuttavan tahon näkyvyyttä. Mahdollisuuksien mukaan ja kuvausluvat huomioiden ja-

kakaa omilla ja/tai Verson sosiaalisen median kanavilla tekstiä, kuvia ja videoita toteuttamistanne 

Kulttuuriketju-sisällöistä käyttämällä hashtagia #Kulttuuriketju. 

 

Luvat lasten kuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen verkossa (tai muualla) kannattaa selvittää ryh-

män oman opettajan kanssa etukäteen. Taideteoksista otettujen kuvien julkaisuun on myös pyy-

dettävä luvat teosten tekijöiltä. 

 

6.5 Palautteet 

 

Toiminnan kehittämiseksi Lastenkulttuurikeskus Verso kerää palautetta sekä osallistujilta, että si-

sällöntuottajilta. Kaikille avoin palautteille ja kehittämisideoille tarkoitettu lomake löytyy kult-

tuuriketju.fi-sivuston oikeasta laidasta hakukentän alta.  

 

Verkkolomakkeella annetun palautteen Verso käsittelee puolivuosittain ja ne välitetään myös pal-

veluntarjoajille. Pikaista reagointia vaativa palaute kannatta kertoa Verson tuottajalle välittö-

mästi puhelimitse tai sähköpostitse.  

 

6.6 Laskuttaminen 

Maksullisten syventävän tason sisältöjen laskutuskäytännöistä sovitaan suoraan tilaajan kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOp0KNLfMPvK7Saky3EJLXXVOtDqv3KZ-Ev9Guz4J9UpIhkw/viewform
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7 Ohjeet opettajille 

7.1 Ketjusilmukat - kulttuuriyhdysopettajat 

Jokaisella koululla ja esiopetusyksiköllä on vähintään yksi Ketjusilmukka, eli kulttuuriyhdysopettaja. 

Ketjusilmukoiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa tiedonkulkua lasten kanssa 

työskentelevien opettajien ja hoitajien sekä kulttuuritoimijoiden välillä. 

 

Ketjusilmukoiden tehtävänä on: 

 tiedottaa Kulttuuriketjuun liittyvistä asioista omalla koululla 

 välittää koululta/kollegoilta tulevia toiveita, kysymyksiä ja ajatuksia Versolle 

 toimia yhteyshenkilönä kulttuuritoimijoiden kanssa esimerkiksi taiteilijavierailuja, esityksiä, 

työpajoja tai muita lapsille suunnattuja kulttuuritilaisuuksia suunniteltaessa 

 vastaanottaa sähköpostitse tietoa lastenkulttuurin ajankohtaisista asioista ja välittää tietoa 

omassa työyhteisössään 

 osallistua Verson järjestämiin Ketjusilmukoiden tapaamisiin (1-2 kertaa vuodessa) 

 pitää kulttuuriasioita esillä omassa yksikössään 

 

Ketjusilmukat ovat myös koulujen välinen kulttuuriyhteistyöverkosto, joka voi keskenään jakaa osaa-

mista, kokemuksia ja ideoita sekä suunnitella koulujen yhteisiä hankkeita. 

 

Ketjusilmukat yhteystietoineen löytyvät kunnittain kulttuuriketju.fi-sivuston Etusivu-pudotusvalikon 

kautta. Tietojen ajantasaisuus perustuu koulujen/varhaiskasvatusyksikköjen Versolle antamiin il-

moituksiin, huolehdittehan siis että omaan yksikköönne on nimetty ketjusilmukka ja henkilön 

vaihtuessa ilmoitatte uudet tiedot Versolle sähköpostitse. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6 Ketjusilmukat kulttuuriketju.fi-sivuilla 

http://www.kulttuuriketju.fi/tietoja/ketjusilmukat/
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7.2 Kulttuuriketjun perustason toteutus esiopetuksessa ja alakouluilla 

Kulttuuriketjun OPS:n mukaiset, velvoittavat perustason luokka-astekohtaiset sisällöt toistuvat sa-

moina vuosittain (ks. luku 4 Perustason sisällöt sivulla 5). 

 

Perustason sisältöjen toteutuminen jokaiselle luokalle on luokan oman opettajan vastuulla. 

Luokkakohtaiset perustason sisältöjen 

kuvaukset ja osallistumiskäytännöt 

löytyvät klikkaamalla kulttuuriketju.fi-

sivujen Perustaso kaikille koulu-

luokille–pudotusvalikon luokkaotsi-

koita. Jokaiselle luokka-asteelle on  

1-2 perustason sisältöä. 

 

Kaikkien sisältöjen kohdalla on ker-

rottu mm. sisällön toteuttaja, toteutus-

paikka, kesto ja ajankohta ja/tai osal-

listumiskäytäntö. Ilmoita luokkasi ta-

pahtumaan tai työpajaan suoraan 

palveluntarjoajalle ohjeiden mu-

kaan. 

 

Useissa tapauksissa palveluntarjoajat ovat ilmoittaneet ottavansa itse yhteyttä opettajiin toteutus-

ajankohdan sopimiseksi. Tällaisessa tapauksessa jää odottamaan yhteydenottoa. Mikäli yhteyden-

ottoa ei kuulu, voit soittaa tai lähettää sähköpostia palveluntarjoajalle tai viime kädessä Verson 

tuottajalle. 

 

Opettajien kokonaan itse toteutettavia sisältöjä ovat Nukketeatterimatkalaukkujen lainaaminen 

ja käyttö esiopetuksessa, sekä työskentely verkkoympäristössä (saranat.fi) ja tutustuminen lä-

hiympäristöön 4. luokissa. 

 

Myös 1. luokissa Tunteiden Tuuli–menetelmän jatkokäyttö ja 5. luokissa museovierailun syventä-

minen saranat.fi-verkkoympäristössä ovat opettajan itse toteutettavia osioita. 

 

 

7.3 Kulttuuriketjun perustason toteutus yläkouluilla 

Kulttuuriketjun OPS:n mukaiset, velvoittavat perustason luokka-astekohtaiset sisällöt toistuvat sa-

moina vuosittain (ks. luku 4 Perustason sisällöt sivulla 5). 

 

Yläkoulujen on nimettävä vastuuopettajat perustason sisältöjen toteutumiseksi kaikille op-

pilaille. Vastuuopettajat voivat koostua esim. luokanvalvojista, ryhmästä sopivien aineiden opetta-

jia, ryhmä tietyn jakson aikana ko. luokka-astetta opettavista opettajista tms. Koulun opettajakunta 

sopii keskenään, millainen vastuuhenkilökäytäntö on omassa työyhteisössä toimivin. Käytännöt 

voivat poiketa sisältökohtaisesti myös koulun sisällä.  

 

Kuva 7 Perustaso kaikille koululuokille–pudotusvalikko 

http://saranat.fi/
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Luokkakohtaiset perustason sisältö-

jen kuvaukset ja osallistumiskäytän-

nöt löytyvät klikkaamalla kulttuuri-

ketju.fi-sivujen Perustaso kaikille kou-

luluokille–pudotusvalikon luokkaotsi-

koita. Jokaiselle yläkoulun luokka-as-

teelle on 2 perustason sisältöä. Si-

sällöt 8. ja 9. luokilla ovat pääasi-

assa opettajien toteutettavia ja 

vaativat koulun sisäistä koordi-

nointia.  

 

 

 

Kaikkien sisältöjen kohdalla on kerrottu mm. sisällön toteuttaja, toteutuspaikka, kesto ja ajankohta, 

osallistumiskäytäntö tai toteutustapa. Vastuuopettajat ilmoittavat omat luokkansa tapahtumaan 

tai työpajaan suoraan palveluntarjoajalle ohjeiden mukaan. 

 

Joissakin tapauksissa palveluntarjoajat ovat ilmoittaneet ottavansa itse yhteyttä opettajiin totutus-

ajankohdan sopimiseksi. Tällaisessa tapauksessa jää odottamaan yhteydenottoa. mikäli yhteyden-

ottoa ei kuulu, voit soittaa tai lähettää sähköpostia palveluntarjoajalle tai viime kädessä Verson 

tuottajalle. 

7.3.1 Seiskat 

7. luokkien sisällöistä Mediakasvatuksen yksi toteutustapa on osallistuminen Mediataitoviik-

koon. Mediataitoviikkoa vietetään ympäri maata aina helmikuun toisella viikolla. Kulttuuriketjussa 

kuntien nuorisotoimet ovat sitoutuneet ohjaamaan kaikille 7.-luokkalaisille jonkin työpajan tai muuta 

toiminnallista mediataitokasvatusta Mediataitoviikolla. 

 

Toinen 7. luokkien sisältö on Omaehtoinen kulttuurin harrastaminen, jonka toteutuksesta vastaa 

Soisalo-opisto. Toteutustapana ovat eri taideaineiden näytetunnit tai muut osallistavat tavat. 

7.3.2 Kasit 

8. luokkien molemmat sisällöt ovat opettajien itse toteutettavia. Kulttuuriperintökasvatus ja 

kestävä kehitys toteutetaan tutustumalla lähiympäristöön ja työskentelemällä saranat.fi-verkkoym-

päristössä. Sisältöä voidaan toteuttaa mm. historian/yhteiskuntaopin, biologian, maantiedon, 

kuvaamataidon ja liikunnan tunneilla. 

 

Elokuvakasvatus toteutetaan Koulujen elokuvaviikko-sisältöinä, jotka löytyvät www.eloku-

vaviikko.fi-sivuilta. Valtakunnallista Koulujen elokuvaviikkoa vietetään vuosittain viikolla 40, mutta 

sivusto kaikkine opetusmateriaaleineen on käytettävissä ympäri vuoden ja niitä voidaan hyödyn-

tää minkä tahansa aineiden oppitunneilla. Elokuvaviikko.fi-sivuston materiaalien ja ohjeiden 

avulla on mahdollista toteuttaa kokonainen teemaviikko tai poimia materiaalista erillisiä, yksittäin 

toteutettavia osioita. Vähimmäisvaatimuksena elokuvaviikon toteuttamiseksi on ainakin yh-

den oppimateriaalin käyttö sivustolta, esim. jokin oppiainekohtainen tehtävä. Toteutuksen mit-

takaava on päätettävissä koulukohtaisesti, siten että kaikki saman koulun 8. luokat saavat 

Elokuvaviikon sisältöjä suunnilleen samassa laajuudessa. 

Kuva 8 Perustaso kaikille koululuokille–pudotusvalikko 

http://saranat.fi/
http://www.elokuvaviikko.fi/
http://www.elokuvaviikko.fi/
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7.3.3 Ysit 

9.-luokkalaisille Kulttuuriketjun perustasolla kuuluvaa Tapahtumatuotantoa voi hyödyntää mm. 

antamalla vastuu jonkin koulun juhlan/teemapäivän järjestämisestä oppilaille tai antaa oppilaiden 

järjestettäväksi kulttuuritapahtumia, joilla kerätään varoja esim. luokkaretkeen. Kyseessä voi 

olla yksi suurempi tapahtuma tai useita pienempiä, joiden vetovastuut on jaettu eri oppilasryhmille. 

Tärkeintä on, että tuottamisvastuu ei jää vain pienelle joukolle, esimerkiksi oppilaskunnan 

hallitukselle, vaan kaikki 9. luokan oppilaat osallistuvat jollain tavoin jonkin tapahtuman 

tuottamiseen lukuvuoden aikana. 

 

Kunnan nuorisotoimelta voi pyytää edustajan vierailemaan koululla sparraamassa oppilaita tuot-

tamaan oman tapahtuman. Tukena sekä nuorisotyöntekijöille, että opettajille on saatavilla Koeajo-

menetelmäopas, jonka perusideana on mahdollistaa nuorten tekemää kulttuuria nuorille. Linkki 

menetelmäoppaaseen löytyy 9. luokkien perustasosivulta kulttuuriketju.fi-sivustolta. 

 

9. luokkien toisena perustason aiheena on Kaunokirjallisuus, jossa tarkoituksena kirjasuhteen 

syventäminen. Toteutuksessa perehdytään moninaiseen kaunokirjallisuuteen painottaen oppilai-

den omaa tulkintaa. Toteutustapoja voi olla erilaisia, esim. lukupiirit, kirjavinkkaus, kirjakassi-toi-

minta, Lukudiplomi, fan fiction-työpajat, näytelmät jne. Voidaan toteuttaa sekä yhteistyössä kir-

jaston kanssa, että koulun/luokan omana toimintana. Luontevimpina vastuuopettajina tässä 

ovat äidinkielen opettajat, mutta ainerajat ylittävä yhteistyö on suositeltavaa. Käsiteltävistä teok-

sista ja käsittelytavasta riippuen kumppaniaineet voivat olla mitä tahansa. 

 

7.4 Kulttuuriketjun syventävän tason toteutus  

Kulttuuriketjun syventävällä tasolla on kunta- ja vuosikohtaisesti vaihtelevia sisältöjä, rajatulle osal-

listujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita opettajan itse vetämiksi kulttuurisisällöiksi ja/tai maksul-

lisia osioita. Maksulliset sisällöt tunnistaa pudotusvalikon otsikon vieressä olevasta €-merkistä. Sy-

ventävän tason sisältöjä ja muita kulttuuripalveluja koulut ja luokat voivat käyttää opetuksen 

tukena kukin parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

Syventävän tason sisältöjen sivut on rakennettu vastaavasti kuin perustason sivut, eli kaikkien sisäl-

töjen omailla sivuilla on kerrottu mm. sisällön toteuttaja, toteutuspaikka, kesto ja ajankohta, osallis-

tumiskäytäntö jne. Ilmoittautumiset ja tilaukset tehdään suoraan palveluntarjoajalle ohjeiden 

mukaan. Syventävän tason erityyppisten sisältöjen selaamiseen löydät apua luvusta 5.2 Syventä-

vän tason jaottelu verkkosivuilla (s. 11). 

 

Omalle luokalle sopivia sisältöjä voi etsiä myös syöttämällä sivuston hakuruutuun ”Hae sivustolta”, 

kunnan ja luokka-asteen. 

 

 

 

http://www.lastenkulttuuri.fi/menetelmaopas/koeajo-nuoret-tapahtumatuottajina/
http://www.lastenkulttuuri.fi/menetelmaopas/koeajo-nuoret-tapahtumatuottajina/
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7.5 Tiedotus 

7.5.1 Tiedotus oppilaille ja vanhemmille 

Kerro oppilaille ja kotiin Kulttuuriketjuun liittyvistä vierailijoista tai tutustumiskäynneistä etukäteen. 

Sisältöjä toteuttavia kulttuuritoimijoita kehotetaan lähettämään opettajille toiminnastaan valmiin vies-

tin, jonka voi välittää kotiin Wilman kautta. 

7.5.2 Sosiaalinen media 

Päivitykset Kulttuuriketjun sisältöjen toteutuksista sosiaalisessa mediassa lisäävät sekä Kulttuuri-

ketjun, koulun/päiväkodin, että toteuttavan tahon näkyvyyttä. Mahdollisuuksien mukaan ja kuvaus-

luvat huomioiden jakakaa omilla ja/tai Verson sosiaalisen median kanavilla tekstiä, kuvia ja videoita 

ryhmässänne toteutuneista Kulttuuriketju-sisällöistä käyttämällä hashtagia #Kulttuuriketju. 

 

Sisällöntuottajat on ohjeistettu selvittämään luvat lasten kuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen ver-

kossa (tai muualla) ryhmän oman opettajan kanssa etukäteen. Taideteoksista otettujen kuvien jul-

kaisuun on myös pyydettävä luvat teosten tekijöiltä. 

7.6 Kuljetukset 

Koulut sopivat kuljetuskäytännöistä oman koulutoimen kanssa kuntakohtaisesti. Joissakin kunnissa 

on myös tarjolla koululaisille ilmaisia paikallisliikenteen vuoroja, joita voi käyttää mahdollisuuksien 

mukaan.   
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8 Yhteystiedot 

 

Lastenkulttuurikeskus Verso 

 

Kulttuuriketjutuottaja Julia Vatanen 

julia.vatanen@soisalo-opisto.fi, p. 044 444 2457 

 

Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen 

terhi.siippainen@soisalo-opisto.fi, p. 044 743 6409 

 

www.versoverkko.fi  

 

Heinävesi 

Kirjasto: Mauri Venäläinen, p. 040 568 7175, mauri.venalainen@heinavesi.fi  

Museovierailut: Leena Vlasoff, 040 550 4811, leena.vlasoff@heinavesi.fi  

Nuorisopalvelut: Markus Lindroos, 0408367035, markus.lindroos@heinavesi.fi  

Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 044 743 6410, jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi,  

www.soisalo-opisto.fi  

 

Joroinen 

Kirjasto: Jaana Sopanen, 040 5554 210, jaana.sopanen@joroinen.fi  

Museovierailut: Anitta Korhonen, 040 520 5102, anitta.korhonen@joroinen.fi  

Nuorisopalvelut: Sari Paavonsalo, 040 159 3114, sari.paavonsalo@joroinen.fi  

Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 044 743 6410, jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi 

www.soisalo-opisto.fi  

 

Leppävirta 

Kirjasto: Hanni-Mari Ojala, 044 797 5572, hanni-mari.ojala@leppavirta.fi  

Museovierailut: Ann-Mari Karvinen, 044 797 56 76, ann-mari.karvinen@leppavirta.fi  

Nuorisopalvelut: Kaisa Suhonen, 0400 575 196, kaisa.suhonen@leppavirta.fi  

 

Pieksämäki 

Kirjasto: Reetta Kannas, 0400 855 618, reetta.kannas@pieksamaki.fi  

Museovierailut: Tiina Silvast-Törrönen, 044 388 3413, tiina.silvast-torronen@pieksamaki.fi  

Nuorisopalvelut: Aino Laitinen, 044 799 5279, aino.laitinen@pieksamaki.fi  

Pieksämäen Seutuopisto: Piia Säpyskä-Hietala, 044 788 4324, piia.sapyska-hietala@pieksamaki.fi  

 

Varkaus 

Kirjasto: Kati Leväinen, Leena Ruotsalainen, 044 743 6613, katriina.levainen@varkaus.fi, 

leena.ruotsalainen@varkaus.fi  

Kangaslammin lähikirjasto: Matleena Lahti, 040 751 28 27, matleena.lahti@varkaus.fi  

Varkauden museot: Anne Puurunen, 040 769 1010, museot@varkaus.fi  

Nuorisopalvelut: Petteri Vaalimaa, 040 538 5220, petteri.vaalimaa@varkaus.fi  

Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 044 743 6410, jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi 

www.soisalo-opisto.fi  
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