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Virtuaalinen  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• Hanke alkanut 08/2018 SKR Kymenlaakson maakuntarahaston tukemana 

• Ilmainen viidelle koululle Kymenlaaksossa 

• Toteutetaan Kymenlaaksossa aktiivisten koulujen ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Pilot koulujen haku alkanut https://fi.surveymonkey.com/r/BYCJXX3
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• Virtuaaliset taiteilijavierailut rikastuttavat lasten kulttuurikasvatusta kouluissa osana jo 

toiminnassa olevia kulttuuripolkuja ja koulujen opetussuunnitelmia. 

• Hankkeeseen sisältyy viiden eri taiteenalan pilotit, joista muodostuu virtuaaliselle 

taidepolulle monimuotoinen toimintamalli.  

• Taiteilijan pitämä oppitunti sisältö voi olla osallistavaa tai tiedollista taide- ja kulttuurisisältöä. 

• Hyödyntää jatkuvasti kehittyvää digitaalisuutta ja virtuaalisia mahdollisuuksia  

– mukana ajassa.

Tavoitteena Elämyksellinen oppiminen



• Toimivan konseptin rakentaminen  
• Mukana paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita 
• Tulevaisuuden teknologian hyödyntäminen – mukana ajassa 
• Valtakunnallisen osaaminen hyödyntäminen laaja-alaisesti 
• Tasavertainen saavutettavuus sijainnista riippumatta 
 
 

Kohti tulevaisuutta

viisi koulua, viisi taiteen alaa



viisi koulua, viisi taiteen alaa

• Tuo esille uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja yhdistää taideaineita muihin 

oppiaineisiin.  

• Testaa uudenlaista mallia elämykselliseen kulttuuri- ja taidekasvatukseen osana opetusta 

• Rakentaa verkostoja maakunnallisella ja myöhemmin valtakunnallisella tasolla 

taiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden ja koulujen välille. 

• Mahdollista saavuttaa koulun sijainnista riippumatta.



Kouluyhteistyö konkreettisesti
• Mukaan pilottiin pääsee maksuttomasti yksi koulu per kaupunki/ kunta. 

• Pilotit ovat kestoltaan yhden oppitunnin pituisia. Opettajat saavat selkeät ohjeet. 

• Sekä opettajilta että oppilailta kerätään palautetta. Pilotti dokumentoidaan. 

• Teknisenä vaatimuksena on toimiva tietokone, nettiyhteys, videotykki ja kaiuttimet. 



• Virtuaalinen taidepolku rakennetaan osaksi Pedanettia 

• Materiaalit jaetaan Pedanetin kautta 

• Opettajien ohjeet, oppituntimateriaalit ja runko on valmiina PedaNetissä 

• Virtuaalisen taidepolkutunnin jälkeen tehdään nimetön kehityskysely opettajille ja oppilaille 

netissä – myös kirjallista palautelomaketta mahdollisuus käyttää. 

• Pilotista toimitetaan kouluille yhteenveto pilot-projektien velmistuttua 12/2018 

Työkalut



Aikataulu 

• Elokuu - Aloitus, yhteistyökumppaneiden kartoitus,  
pilot-koulujen haku auki 25.8. asti  

• Syyskuu - Perehdytys, toimintamalliaihiot valmiiksi 

• Lokakuu - Sparraus, käytännöntoteutus ja pilottikokeilut  

• Marraskuu - joulukuu — Arviointi ja loppuraportti

https://fi.surveymonkey.com/r/BYCJXX3
https://fi.surveymonkey.com/r/BYCJXX3
https://fi.surveymonkey.com/r/BYCJXX3
https://fi.surveymonkey.com/r/BYCJXX3
https://fi.surveymonkey.com/r/BYCJXX3
https://fi.surveymonkey.com/r/BYCJXX3


Pilotit

1.-2. luokat 
Draamatyöpaja 

Topelius (Topelius 200v. 
juhlavuosi)

3.-4. luokat 
Ympäristö- ja  

Arkkitehtuuripaja 
Yhteistyö valtakunnallisen  

ARC INFON kanssa

5.-6. luokat 
Luova kirjoittaminen 

Inspiraatiota ympäristöstä ja  
ajankohtaisista aiheista.  

Tekstin työstäminen biisiksi. 
Tavoitteena yhteinen  

maakunnallinen tuotos. 
Yhteistyökumppani varmistuu elokuussa.

Pilotti 1 
- Ajankohtaisuus 
- Taiteen eri muotojen ja  
ajankohtaisuuden  
yhdistäminen

Pilotti 2 
- Valtakunnalliset merkittävät  
  kohteet tutuksi 
- Virtuaaliset vierailut

Pilotti 3 
- Eri oppiaineiden raja- 
pintoen yhdistäminen  
- Oppilaiden ja taiteilijoi- 
den osaamisen yhdistäminen



Pilotti 5 
- Taiteilijan ydin osaaminen oppitunnille 
- digitaalisuuden hyödyntäminen taiteilijan  
näkökulmasta

Pilotti 4 
- Valtakunnalliset taide- ja  
kulttuurimenetelmät  
- Toimivat, innostavat menetelmät 

3.-6. lk  Esiintymistaidon työpaja ja taidetunti  
Esiintymisjännitys ja sen voittaminen 
Näyttelijä / teatteriohjaaja Thomas Pryke 

1.-3. lk Tiedekasvatusoppitunti 
Innostaminen tieteeseen 
Toiminnallinen tiedeoppitunti 
kesto 45 minuuttia - materiaalipaketti koululle  
liittyen tiedetyöpajaan, yhteistyö  
Science and Technology Forum Oy, Tampere



• Yhteistyö alkanut johtavien VR- ja AR -yritysten kanssa esim. ZOAN 
Mukaan etsitään valtakunnallisesti toimivia kulttuuritoimijoita 

• Pedanet järjestelmässä mukana yli 200 koulua valtakunnallisesti 
• Koulujen välinen yhteistyö valtakunnallisesti 
• Maakunnallisen pilotin kautta kartoitetaan kiinnostusta osallistua  

virtuaalisen taidepolun valtakunnalliseen projektiin.   

Mahdollisuudet

viisi koulua, viisi taiteen alaa

https://www.youtube.com/watch?v=W2-iGaQh5UQ


Tiimi 

 

 

 

Kulttuurituottaja Satu Liikkanen Virolahdelta ja eMBA Arto Kunnola Kaarinasta  
Arvioinnit ja parannusehdotukset kerätään yhteen ja koostetaan. Parannusehdotuksista ja tuloksista kirjoitetaan 
loppuraportti ja pidetään webinaari. 
Hanke on erittäin merkittävä sekä maakunnallisesti että laajemmallakin tasolla. Tavoitteena laajentaa 
virtuaalisen taidepolun malli valtakunnan tasolle. 
Satu Liikkanen                               Arto Kunnola  
info@satumatka.fi                         arto@kunnola.com  
040 712 0401                                045 126 4071

mailto:info@satumatka.fi


Lähetä hakemus nyt!  
DL 15.8.2018 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