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Mikä on kulttuurikasvatussuunnitelma? 

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnissa 

tai alueella osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden 

yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen 

toimintaan.  

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu Opetushallituksen laatimiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan opetussuunnitelmaa täydentävänä 

mahdollisuutena.  

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma tekee kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille lapsille ja nuorille samat 

osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus nivoo yhteen eri oppiaineita.  1 

 

 

 
1 http://www.lastenkulttuuri.fi/kulttuurikasvatussuunnitelma/ 



 
 

 

 

Nivalan kulttuurikasvatussuunnitelma 

 

Suunnitelman tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin jalkauttaminen varhaiskasvatuksen ja koulujen arkeen niin, että toiminta on 

helposti saavutettavaa ja lapsia osallistavaa.  

 

Suunnitelman sisältöjen toteuttajina hyödynnetään paikkakunnan kulttuurioppilaitosten luovien alojen henkilökunnan 

osaamista ja luodaan toimintamalleja, joissa lapset saavat uudenlaista kulttuurillista oppisisältöä ja oppilaitokset tekevät 

toimintaansa tutuksi. Vierailevia taiteilijoita ei ole unohdettu, mutta heidän rooliaan kulttuurikasvatuksen tuottajina on 

pienennetty. Sisällössä korostuu myös eri ikäryhmien yhteistuotannot, esim. Tillarigallerian yhteisnäyttelyt ja 

ympäristötaidepolut Lystipoloku ja Valopolku. Näiden tarkoitus saada lasten ja nuorten tekemä taide laajemmin kuntalaisten 

nähtäville, mutta myös tuottaa lapsille ja nuorille voimaannuttavia elämyksiä, joissa heidän toteuttama taide on osana jotain 

suurempaa. Yhteistuotannoissa voidaan hyödyntää eri teemoja, mutta niistä sovitaan aina osallistujien kanssa hyvissä ajoin.  

 

Taulukkorakenteinen suunnitelma on laadittu taiteenlajit edellä kohderyhmittäin, jotta kullekin ikäryhmälle osoitettu sisältö on 

helposti löydettävissä. Suunnitelma peräänkuuluttaa kulttuurihyvinvoinnin jatkuvuutta ja näin ollen samat sisällöt toistuvat aina 

tietyn ikäisille. Vuosittain toistuvat vierailut ja tapahtumat aikataulutetaan elokuussa jaettavaan koulujen toimintakalenteriin. 

Varhaiskasvatus ja koulut huolehtivat itse kuljetusvaraukset ja kuljetusten kustannukset.  

 

Suunnitelma päivitetään neljän vuoden välein, aina kulttuurisuunnitelman yhteydessä. 

 

 



 
 

Suunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kesken: 

- Hyvinvoinnin toimiala 

- Kasvatus- ja koulutuspalvelut 

- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu, Nivalan yksikkö 

- Jokilaaksojen musiikkiopisto 

- Jokilatvan opisto 

- Tanssiopisto Uusikuu 

- Nivala-Seura 

- Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö 

- Nivalan seurakunta 

- Taide- ja kulttuurialan yhdistykset ja yritykset 

- Kajaanin kaupunginteatterin alueteatteri  

- Konserttikeskus 

- Kulttuuriosuuskunta Uulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUSIIKKI 

Kulttuuripalvelut/JMO organisoi 

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS 

• Muskaritoimintaa ja soitinesittelyä, JMO 

• Mahdollisia musiikkiesityksiä: vierailevat ryhmät JMO/muut toimijat 

Perusopetus alakoulut 

• Konserttikeskuksen konsertti kerran vuodessa 

• Mahdollisia musiikkiesityksiä: vierailevat ryhmät JMO/muut toimijat 

• Kala- ja Pyhäjokilaaksojen lasten laulujuhlat joka toinen vuosi 

 

5.-6. LUOKAT 

• Soitinesittelyä kerran vuodessa soitinryhmittäin JMO 

• Bändisoiton alkeet 5lk (selvitys ja pilotointi 2021-2022) 

 

Perusopetus yläkoulu 

• Konserttikeskuksen konsertti kerran vuodessa 

• Mahdollisia musiikkiesityksiä: vierailevat ryhmät JMO/muut toimijat 

 

7 LUOKKA 

 

8 LUOKKA 

 

9 LUOKKA 

 

LUKIO 

• Musiikkiesityksiä: vierailevat ryhmät 

JMO/muut toimijat 

 

JEDU - Nivala 

• Musiikkiesityksiä: vierailevat ryhmät 

JMO/muut toimijat 

 

 

 

 

 

 



 
KUVATAIDE – kuvataide, ympäristötaide, kulttuuriperintö 

Kulttuuripalvelut organisoi 

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS 

• Lystipoloku heinäkuussa 

• Valopolku vk 47 

• Vaka & eskari yhteisnäyttely Tillarigalleria 

 

Perusopetus alakoulut 

• Nivala-Seuran elämysreitit omatoimiseen käyttöön (www.nivalaseura.fi/elamykset/) 

1.-2. LUOKAT 

• Valopolku vk 47 

• Katvalan joulukylä vk 49 

3.-4. LUOKAT 

• Lystipoloku heinäkuussa 

• Vierailu Katvalan museolla vk 36 

5.-6. LUOKAT 

• Osallistuminen alakoulujen yhteiseen 

taidenäyttelyyn Tillarigalleriassa 

• Vierailu Kyösti ja Kalervo Kallion museolla vk 

36 

Perusopetus yläkoulu 

• Nivala-Seuran elämysreitit omatoimiseen käyttöön (www.nivalaseura.fi/elamykset/) 

• Yläkoulun ja lukion yhteinen kuvataidenäyttely Tillarigalleriassa 

7. LUOKKA 

• Patsaskävely kuvataiteen tunnilla 

keskustassa 

• Lystipoloku heinäkuussa 

• Vierailu Katvalan museo vk 37 

8.LUOKKA 

• Valopolku vk 47 (kuvataiteen 

valinnaisryhmät) 

• Taidetestaajat 

• Vierailu Kyösti ja Kalervo Kallion 

museolla vk 37 

 

9. LUOKKA 

• Valopolku vk 47 (kuvataiteen 

valinnaisryhmät) 

 

 

LUKIO 

• Yläkoulun ja lukion yhteinen 

kuvataidenäyttely Tillarigalleriassa 

 

JEDU - Nivala 

 

 

http://www.nivalaseura.fi/elamykset/


 
SANA- JA ILMAISUTAIDE – kirjasto, teatteri, elokuva, media, luova liikunta, tanssi 

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS 

• teatteriesitys 

• ESIOPETUS: Pääkirjastoon ja kirjastoautoon tutustuminen 

Perusopetus alakoulut 

• Kirjavinkkaus: koulut huolehtivat itse varauksesta 

• 1-2 teatteriesitystä alakouluaikana 

• Kuvataidetyöpajat yhteistyö Jokilatvan opisto (selvitys ja pilotointi 2021-2023) 

• Tanssityöpajat yhteistyö tanssiopisto Uusikuu (selvitys ja pilotointi 2021-2023) 

• Uutisten viikko vk 5 yhteistyö Nivala-lehden kanssa (koulut huolehtivat itse mahdollisesta yhteistyöstä) 

1.-2. LUOKAT 

• Pääkirjastoon/kirjastoautoon 

tutustuminen 

• Kirjastokortin teko 

 

3.-4. LUOKAT 

• Kirjailijavierailu (kirjasto huolehtii) 

5.-6. LUOKAT 

• Vierailu pääkirjastossa: verkkokirjaston 

käyttö (koulut huolehtivat itse 

varauksesta) 

Perusopetus yläkoulu 

• Elokuva Tuiskulassa 

• 1 teatteriesitys yläkouluaikana 

7. LUOKKA 

• Vierailu pääkirjastossa: verkkokirjaston 

käyttö (koulu huolehtii itse 

varauksesta; tammi-helmikuu) 

• Kirjastokortit kuntoon 

8. LUOKKA 

• Kirjailijavierailu (kirjasto huolehtii) 

9. LUOKKA 

• Vierailu pääkirjastossa: E-aineiston 

käyttö, lähdekritiikki (koulu huolehtii 

itse varauksesta) 

 

LUKIO 

• Vierailu pääkirjastossa: tiedonhaun 

vaativammat tehtävät (koulu huolehtii 

itse varauksesta) 

• Elokuva Tuiskulassa 

• Teatteriesitys 

JEDU - Nivala 

• Vierailu pääkirjastossa: tiedonhaun 

vaativammat tehtävät (koulu huolehtii 

itse varauksesta) 

 



 
 


