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Mikä Kulttuuriketju?
• Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen 

kulttuurikasvatussuunnitelma 

• Rakennettu yhteistyössä opettajien ja kulttuuritoimijoiden kanssa v. 2015 alkaen

• Osa seudullista opetussuunnitelmaa Varkaudessa, Pieksämäellä, Leppävirralla, 
Joroisissa ja Heinävedellä lv. 2016-17 →

• Suunnitelma koulujen ja kulttuuritoimijoiden systemaattista yhteistyötä varten 

• Suunnitelma lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiseksi ja 
kulttuurikompetenssin vahvistamiseksi

• Lähtökohtana alueen oma kulttuuritarjonta ja kulttuuriperintö

• Erityisesti huomioitu pitkien etäisyyksien päässä keskustoista olevien koulujen 
mahdollisuudet toteuttaa suunnitelmaa

• Pohjautuu opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin
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Suunniteltu yhteistyössä kaikkien viiden kunnan
kulttuuritoimijoiden ja opetushenkilökunnan 
kanssa

”Kammattu” eri toimijoiden olemassa olevat  
käytännöt, jotka muokattu ja laajennettu koko alueelle

Kulttuuripalvelujen tuottajat vierailevat kouluilla tai 
järjestävät tilaisuuksia koulun ulkopuolella osana 
perustoimintaansa. Osan sisällöistä opettajat toteuttavat
itse osana opetussuunnitelmaa.

Kulttuuriketju.fi -verkkosivusto
– Sivusto toimii kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen välineenä
– Sivuilta löytyy ajantasaiset tiedot toteutukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten vierailujen kestosta, 

ajankohdasta, varauksista tai tilavaatimuksista
– Sivuston ylläpidosta vastaa Lastenkulttuurikeskus Verso

Kulttuuriyhdysopettajat, ”Ketjusilmukat” toimivat linkkinä koulujen ja kulttuuritoimijoiden välillä

Perustason sisällöt ovat kouluille ja varhaiskasvatukselle maksuttomia; sisällöntuottajat toteuttavat perustoimintanaan. Kuntien
opetustoimet vastaavat mahdollisista kuljetuskustannuksista, sekä Ketjusilmukoiden tva-lisistä.

Miten Kulttuuriketju?
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Kaksiportainen Kulttuuriketju
Kulttuuriketju on kaksiportainen suunnitelma sisältäen perustason ja syventävän tason. 

www.kulttuuriketju.fi

Perustaso on velvoittava, maksuton ja 
jokaisessa Keski-Savon kunnassa vuosittain 
samansisältöisenä toistuva minimitaso, jonka 
tavoitteena on tukea opetusta laaja-alaisen 
osaamisen näkökulmasta. 

Perustason suunnitelman toteuttajina ovat 
kuntien
• kirjastot
• nuorisotoimet
• Soisalo-opisto ja Pieksämäen Seutuopisto 
• museot ja kulttuuritoimet
• Lastenkulttuurikeskus Verso
• opettajat

- Syventävä taso tukee perustason 
Kulttuuriketjua. Syventävässä tasossa on kunta-
ja vuosikohtaisia vaihteluita, rajatulle 
osallistujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita 
opettajan itse vetämiksi kulttuurisisällöiksi ja/tai 
maksullisia osioita.

-Perustason lisäksi koulut ja luokat voivat käyttää 
kulttuuripalveluja opetuksen tukena kukin 
parhaaksi katsomallaan tavalla. 

-Tarkoituksena on, että kaikki kouluille ja 
päiväkodeille suunnattu kulttuuritarjonta 
löytyy Kulttuuriketjun kautta.



Kulttuuriketju - perustaso
Luokka Aihealue Toteutustapa Toteuttaja(t)

Varhaiskasvatus Monitaidekasvatus Satusalkkuseikkailu: Taidekasvattajan vierailu ja opettajien koulutus + lisämateriaalit Lastenkulttuurikeskus Verso

Luokkataso 0-2: Painopiste: Tunnetaidot

Esiopetus

Monitaidekasvatus Tartu taiteeseen: Taidekasvattajan vierailu ja opettajien koulutus + lisämateriaalit Lastenkulttuurikeskus Verso

Nukketeatteri Nukketeatterimatkalaukut kirjastoissa lapsiryhmien lainattavissa

Verso: Laukkujen tuotanto, 
ohjeistus ja koulutus Kirjastot: 
lainaustoiminta                                    
Opettajat: lainaaminen ja käyttö

1. luokka
Tunnetaidot

Tunteiden Tuuli: Taidekasvattajan vierailu ja opettajien koulutus + menetelmäopas ja 
muut lisämateriaalit

Lastenkulttuurikeskus ja 
opettajat

Kirjaston käytön opetus Kirjasto- tai kirjastoautovierailu: Kirjaston käytön opetus ja kirjastokortit kaikille Kirjastot

2. luokka Kaunokirjallisuus Kirjavinkkaus; kirjaston edustajan vierailu luokassa Kirjastot

Luokkataso 3-6: Painopiste: Kulttuuriperintö

3. luokka Kulttuuriperintökasvatus taiteen keinoin TPO-opettajan vierailu luokassa
Soisalo-opisto/Pieksämäen 
Seutuopisto

4. luokka Perinnemaisemat Tutustuminen lähiympäristöön ja työskentely saranat.fi-verkkoympäristössä
Opettajat, Varkauden museot 
vastaa saranat.fi-ylläpidosta

5. luokka Paikallishistoria Museovierailu ja työskentely saranat.fi-verkkoympäristössä
Museot/kulttuuritoimet, 
opettajat

6. luokka Tiedonhaku Kirjastovierailu: toiminnallinen tiedonhaunopetus Kirjastot

Luokkataso 7-9: Painopiste: Osallisuus ja kestävä kehitys

7. luokka

Mediataidot Toiminnallinen mediataitokasvatus valtakunnallisella Mediataitoviikolla
Nuorisotoimet (+opettajat ja 
kirjastot)

Omaehtoinen kulttuurin harrastaminen
Vapaan sivistystyön edustajan vierailu luokassa/koululla, näytetunnit tai muu 
osallistava tapa

Soisalo-opisto/Pieksämäen 
Seutuopisto

8. luokka
Elokuvakasvatus Koulujen elokuvaviikko Opettajat 

Kulttuuriympäristö ja kestävä kehitys Tutustuminen lähiympäristöön ja työskentely saranat.fi-verkkoympäristössä
Opettajat, Varkauden museot 
vastaa saranat.fi-ylläpidosta

9. luokka
Tapahtumatuotanto Oppilaat tapahtumajärjestäjinä Opettajat, nuorisotoimet

Kaunokirjallisuus
Kirjasuhteen syventäminen: esim. lukupiirit, kirjvinkkaus, Lukudiplomi, fan fiction -
työpaja, näytelmä tms.

Opettajat, kirjastot



5 kunnan yhteinen 
kulttuurikasvatussuunnitelma

• Yhteinen OPS, jonka liitteenä Kulttuuriketju
– Yhteisiä veso-päiviä ja muita koulutuksia

• Verso toimii kaikissa kunnissa → koordinointi keskitetysti
– Ketjusilmukat, rehtorit ja päiväkodinjohtajat, sisällöntuottajien 

yhteyshenkilöt

– Kulttuuriketju.fi

– Kulttuuriketju-tiedote 4krt./lv.

– Kulttuuriketju-foorumi 

• Käytäntöjen ja kokemusten jako laajalla joukolla

• Syventävien sisältöjen tarjonta yli kuntarajojen, 
mahdollisuus myös jakaa kustannuksia



Lisätietoja:

www.kulttuuriketju.fi
Kulttuurituottaja Julia Vatanen:

julia.vatanen@soisalo-opisto.fi

Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen: 
terhi.siippainen@soisalo-opisto.fi



Ketjusilmukka – linkki koulun ja 
kulttuuritoimijoiden välillä

www.kulttuuriketju.fi

Kulttuuriyhdysopettajien, eli Ketjusilmukoiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on 
vahvistaa tiedonkulkua lasten kanssa työskentelevien opettajien ja hoitajien sekä 
kulttuuritoimijoiden välillä.

Koulun tai päiväkodin kulttuuriyhdysopettaja

- tiedottaa Kulttuuriketjuun liittyvistä asioista omalla koululla

- välittää koululta/kollegoilta tulevia toiveita, kysymyksiä ja ajatuksia Versolle

- toimii yhteyshenkilönä kulttuuritoimijoiden kanssa esimerkiksi taiteilijavierailuja, esityksiä, 
työpajoja tai muita lapsille suunnattuja kulttuuritilaisuuksia suunniteltaessa

- vastaanottaa sähköpostitse tietoa lastenkulttuurin ajankohtaisista asioista ja välittää tietoa 
omassa työyhteisössään

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

- pitää kulttuuriasioita esillä omassa yksikössään

- Ketjusilmukat ovat myös koulujen välinen kulttuuriyhteistyöverkosto, joka voi keskenään 
jakaa osaamista, kokemuksia ja ideoita sekä suunnitella koulujen yhteisiä hankkeita.
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