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”Kyltyyri! Kyltyyri! Kyltyyri!”

Tuo huuto on Suomessa syyri,

Mut mikä se on se kyltyyri?

Kas, siinäpä pulma on jyyri.

(Eino Leino 1912)





Yleistä

• Tuusulan kulttuurikasvastussuunnitelma eli Kultsu on opetussuunnitelman liite.

• Kultsu-tiimin esittely:
Jaana Hopeakoski, kulttuuri
Maria Kuusela, kulttuuri
Laura Nurro, kuvataidekoulu
Harri Nyman, museo
Aino Malminen, museo
Heli Eboru, kirjasto
Suvi Pasanen, kirjasto
Sara Kokkonen, kirjasto

• Kulttuurivastaava-nimitys (ent. kulttuuriyhdysopettaja)

• Kultsun uutiskirje uudistettu, lähetetään kaikille opettajille 2 krt/vuosi.



Kultsun koronaohjeet 17.1.2022

• Toimimme kunnan ja opetustoimen koronaohjeiden mukaan.

• Ryhmiä ei sekoiteta.

• Ryhmien liikkumista julkisilla liikennevälineillä ei suositella.

• Kultsua voidaan toteuttaa kouluissa lähiopetuksena niin, että ryhmiä ei sekoiteta ja 

mieluiten vain yksi ryhmä/päivä.

• Keskustelua Keusoten ja alueen koronaryhmän välillä käydään siitä, voiko oman 

kunnan kirjastoissa ja museoissa vierailla (siitä linjaus myöhemmin).



Kultsun ajankohtaiset

• 2. lk ilmaisupajojen ilmoittautumis-DL 21.1.

• 5. lk Luminaari-webinaarin ilmoittautuminen on päättynyt.

• 8. lk maalauspajojen ilmoittautumis-DL 25.1. Kellokosken ja Jokelan yläkoulujen pajat viikoilla 7 ja 9. 

• 1. lk ja 6. lk museopajat, yhteydenotto tulee maalis-huhtikuussa.

• 9. lk teatteriesitys valmisteilla. Ysikortti käytössä.

• Eino&Leino -materiaalipaketit eli alkuopetuksen Einon kirjalaukut:

2 erilaista materiaalilaukkua, joissa 6 viikon laina-aika. Kulkevat kirjastoauton ja kunnan kuriirin välityksellä kouluille.

• Lukudiplomi-peli ala- ja yläkoululaisille: 

Lukudiplomia voi lähteä tekemään myös Seppo-pelin avulla. Mene osoitteeseen https://play.seppo.io/ ja laita koodi 

AAC3A4. Kirjoita nimesi ja ota talteen pelaajatunnus. Pelaajatunnuksen avulla peliin voi palata aina kun haluaa. Diplomit voi 

tulostaa pelistä itse oppilaille.

• Minä elän! -merkkivuoden vinkit





Minä elän! -merkkivuosi

• Aleksis Kiven kuolemasta 150 vuotta. Tuusulan ja Nurmijärven yhteinen merkkivuosi

• Merkkivuoden teemana mielen hyvinvointi

• Nostetaan esille taiteen, kulttuurin, tiedon ja luonnon merkitystä hyvinvoinnin lähteenä

• Molemmissa kunnissa teeman ympärillä erilaista yleisöohjelmaa

• Yhdistykset, yritykset, yhteisöt kutsutaan mukaan tekemään merkkivuotta. Teema voi 

näkyä mm. Esim. Tyky-toiminnassa.

• Mielen hyvinvoinnin kuntokortti jakoon alkuvuodesta



Minä elän! -merkkivuosi kouluissa 

Monialainen oppimiskokonaisuus, ilmiöoppinen ja laaja-alaiset tavoitteet

• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3):

Kivi mielen ja kehon hyvinvoinnin "lähettiläänä"

• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); 

Kulttuuriperinnön arvostus, kulttuuri-identiteetti, kulttuurinen moninaisuus

• Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) sekä monilukutaito (L4):

Kriittisyys Kiven elämänkertatiedon äärellä, tiedon kontekstisointi, lähdekritiikki

• Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Suomen kielen kehittäjänä; myötävaikutti suomalaisen teatterin kehitykseen



Minä elän! -merkkivuosi kouluissa 

Mitä meillä on vireillä:

• Aleksis Kivi keltanokille –striimattu keskustelu 16.3.

• Aleksis Kiven tarina https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=9402

• Aleksis Kiven herääminen -projekti; yläkoulut, lukio, 5.-6.luokat

• Ääniteos Aleksis Kiven kirjeistä

Miten koulut voisivat osallistua?

Kuvitusprojektit Seitsemästä veljeksestä, näytelmäkohtaukset Nummisuutareista, mielen ja 

kehon hyvinvointitempaukset, Kiven runoista tehdyt laulut musiikinopetuksessa, entä mitä 

muuta?

https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=9402




Opettajien terveiset Kultsu-tiimille



Kulttuurivastaavan tehtävät

• Kulttuurivastaavien verkosto kehittää Kultsua yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa 

sekä vahvistaa viestintää toimijoiden ja koulujen välillä.

• Kulttuurivastaavat viestivät ja koordinoivat kulttuurikasvatussuunnitelman 

toteutumista omassa koulussaan ja toimivat Tuusulan Kultsu-tiimin yhteyshenkilöinä.

Mikäli kulttuurivastaava koulussa vaihtuu kesken lukuvuoden, ilmoita uuden 

kulttuurivastaavan yhteystiedot osoitteeseen kulttuuri@tuusula.fi.





Keskitalven kirjavinkkaus

Heidi Viherjuuri:
Hilja ja täydellinen talvipäivä

o Kertoo maaseudulla asuvasta
Hiljasta ja hänen perheestään.

o Tunnelmaltaan leppoisa ja 
kiireetön kirja, jossa
puuhaillaan kaikenlaisia
kivoja talvitouhuja.

o 2.-3. -luokkalaisille, joilta
lukeminen jo sujuu. Sopii
hyvin myös ääneen
luettavaksi.



Save the date!

• Seuraava kulttuurivastaavien tapaaminen on 22.8.2022 klo 15.



tuusulankulttuurikasvatus.fi

Esityksen kuvat: Studio verstas
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