kulttuuripalvelut

Kultsun kulku pähkinänkuoressa
Takun ja Jekun kirjastoseikkailu
Kirjastonkäytön aakkoset

Kissa vieköön, mitä historiaa!
Elämää vanhassa Klaavolan talossa

Tanssi- tai teatterityöpaja

Tuusulan perusopetuksen
kulttuurikasvatussuunnitelma
Kultsu

Liikettä ja ilmaisua omalla koululla

Itsenäisyyspäivän juhla

Vuodesta toiseen iloiset ja odotetut juhlat

Lukuiloa!

Mikä?

Kirjavinkkaus koululla tai kirjastossa

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana opetusta ja tuodaan osaksi lapsen
elämää. Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu kattaa vuosiluokat 1.-9.
Kultsun sisällöt tarjotaan jokaiselle luokalle kaikissa Tuusulan kouluissa. Kultsu on
opetussuunnitelman liite.

Alkupamaus
kotiseututuntemukseen

Miksi?

Takaa lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet tutustua monipuolisesti
paikalliseen kulttuuriin.
Kulttuurikasvatussuunnitelma helpottaa opettajan mahdollisuuksia hyödyntää
kunnan laajoja kulttuuri-, museo- ja kirjastopalveluita.
Kultsun sisällöt saavuttavat koko ikäluokan koulun sijainnista riippumatta.

Miten?

Tuusulan Kultsu etenee polkuna luokka-asteelta toiselle. Malli takaa kulttuuriopetuksen minimin, jonka järjestävät Tuusulan kirjasto, kulttuuri, kuvataidekoulu ja museo.
Sen lisäksi on useita muita yhteistyömahdollisuuksia ja -kumppaneita kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen kouluissa. Tuusulassa ja lähialueilla on aktiivisia taiteen
perusopetusta antavia oppilaitoksia sekä lukuisia taide- ja kotiseututoimijoita.

Retki ja oppitunti

Luminaariwebinaari

Ryhmätyöt ja verkkohappening

Kuvataiteen monet viestit

Kohtaamisia ja tulkintoja taidenäyttelyssä
(Halosenniemi tai Taiteilijakoti Erkkola)

Tietoa ja taitoa pelaamalla
Toiminnallinen kirjastokäynti

Mielenmaisemaa maalaamassa
Tekijyyden kokemuksia kuvataidekoululla

K9-kulttuurikortti

Toimii mobiilisti, runsaasti rahanarvoisia etuja

Lisätietoa www.tuusulankulttuurikasvatus.fi

KULTSUN VUOSIKELLO
Kultsuvierailut − kaikille kouluille,
jokaiselle luokka-asteen luokalle
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Luokka-aste 4
Alkupamaus kotiseututuntemukseen: retki ja oppitunti

Mitä Kultsu-vierailut
pitävät sisällään?
Luokka-aste 1
Takun ja Jekun kirjastoseikkailu – kirjastonkäytön
aakkoset
Opitaan tuntemaan oma lähikirjasto tai kirjastoauto. Mitä kiinnostavaa luettavaa,
katseltavaa, kuunneltavaa ja pelattavaa kirjaston hyllystä löytyy.

Kissa vieköön, mitä historiaa!
Klaavolan museossa entisajan maalaistalon elämä käy tutuksi kissojen näkökulmasta.
Nukketeatterin jälkeen lapset muuttuvat kissoiksi ja historia alkaa elää. Museovierailu
on vuosittain loppukeväästä.

Luokka-aste 2
Tanssi- tai teatterityöpaja omalla koululla
Tanssi- tai teatteriammattilaisen vetämä yhden oppitunnin mittainen työpaja kaikille
kakkosluokkalaisille. Teemat ja sisällöt vaihtelevat vuosittain.

Luokka-aste 3
Lukuiloa! – kirjavinkkaus koululla tai kirjastossa
Vahvistetaan lukuintoa vinkkaamalla mielenkiintoisia kirjoja: uudempaa, vanhempaa,
klassikoita, hauskaa, jännittävää tai ehkäpä jopa outoa luettavaa. Tsempataan samalla
lukudiplomin tekemistä.

Itsenäisyyspäivän juhlat
Iloiset ja odotetut juhlat vuosittain itsenäisyyspäivän tietämillä. Riehakkaat, mutta
arvokkaat juhlat koostuvat hyvistä tavoista, kauniista vaatteista, kättelyistä,
kulttuuriohjelmasta, Maamme-laulusta, tanssista ja tarjoiluista.

Lisätietoa www.tuusulankulttuurikasvatus.fi

Tinasotilas, tiiliskivi, pesukarttu ja muut kertovat tarinansa, joka jatkuu retkeillen Tuusulan maisemissa ja museoissa. Retken filosofia kietoutuu paikallisidentiteetin ympärille.
Kokonaisuus toteutetaan syksyn alkajaisiksi.

Luokka-aste 5
Luminaariwebinaari
Viritämme ajatushautomon. Onko lumiukko kulttuuriperintöä ja onko sen tulevaisuus
kestävällä pohjalla? Luovat mielet tarttuvat videokameraan ja keskusteluista kasvaa
konferenssi. Ryhmätyöt ja webinaari talvella.

Luokka-aste 6
Kuvataiteen monet viestit – kohtaamisia ja tulkintoja
Paja herättelee oppilaiden ajatuksia ja rohkaisee ilmaisuun. Keskustelut, taiteilu ja
itsetutkistelut osoittavat, että taide ei taivu yhteen selitykseen. Museovierailu Halosenniemessä tai Taiteilijakoti Erkkolassa loppukeväästä.

Luokka-aste 7
Tietoa ja taitoa pelaamalla – toiminnallinen kirjastokäynti
Ohjattu vierailu kirjastossa, jossa pelaamalla opitaan mm. mitä ovat kaunokirjallisuuden
genret, mitä tarkoittaa YKL, ihmetellään tiedonhaun kiemuroita ja tutkitaan kirjaston
tarjonnan monipuolisuutta.

Luokka-aste 8
Mielenmaisemaa maalaamassa
8-luokkalaiset tulevat kuvataidekoululle luokanvalvojansa kanssa. Jokainen osallistuja
maalaa oman “Mielenmaisema”-maalauksen akryyliväreillä. Valmiista teoksista kootaan
näyttelyt kouluille.

Luokka-aste 9
K9-kulttuurikortti
Tuusulan K9-kortti toimii mobiilisti ja tarjoaa elokuusta elokuuhun rahanarvoisia etuja
mm. ilmaisia käyntejä Tuusulan Uimahalliin ja museoihin, alennuksia teatteri- ja leffalipuista. Keväisin K9-kortin esittävän taiteen kiertue kiertää kaikki yläasteet.

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoa ja ohjeet opettajalle
kulttuurikasvatussuunnitelman
käyttöön löytyvät osoitteesta

www.tuusulankulttuurikasvatus.fi

Tuusulan yleinen kulttuuri,
lastenkulttuuri
(Kultsun viestintä, 2. luokkien
tanssipajat, 3. luokkien juhlat
ja K9-kulttuurikortti)
tuottaja p. 040 314 3435
kulttuuri@tuusula.fi
Tuusulan kirjastot (1., 3. ja 7.
luokkien kirjastovierailut)
Pääkirjasto
Autoasemankatu 2,
04300 Tuusula, p. 040 314 3441
ja 040 314 3444,
kirjasto@tuusula.fi
Jokelan kirjasto
Keskustie 20, 05400 Jokela
p. 040 314 4040
jokelankirjasto@tuusula.fi
Kellokosken kirjasto
Kuntotaival 2 B,
04500 Kellokoski
p. 040 314 4245
kellokoskenkirjasto@tuusula.fi
Kirjastoauto Kirre
p. 040 314 3447
kirjastoauto@tuusula.fi

Tuusulan museon
opetuspalvelut
(1. ja 6. luokkien
museovierailut
sekä 4. luokan oppitunti +
retki ja 5. luokkien
webinaari)
museolehtori
p. 040 314 3468,
yleisötyön amanuenssi
p. 040 314 3474
museopeda@tuusula.fi
Halosenniemi
Halosenniementie 4–6
Taiteilijakoti Erkkola
Rantatie 25
Aleksis Kiven kuolinmökki
Rantatie
Klaavolan talo,
Klaavolantie 3
Tuusulan kuvataidekoulu
(8. luokat),
Rykmentintie rakennus 48
suunnittelijaopettaja
p. 040 314 4486,
kuvataidekoulu@tuusula.fi

Tukee
lasten ja
nuorten
kulttuurista
yleissivistystä
Tarjoaa
oivalluksia
ja elämyksiä!
Auttaa
opettajaa
hyödyntämään
paikallisia
kulttuurin sisältöjä
ja oppimisympäristöjä
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