
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

        

Laukaan perusopetuksen 
kulttuuriopetussuunnitelma 

KULTTUURILAUKKA 



 

 
 
 

Tervehdys opettaja,  
 
ja tervetuloa mukaan Kulttuurilaukkaan! Laukaan perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma on rakennettu kouluille ja opettajille työkaluksi ja avuksi, 
helpottamaan kulttuurikasvatuksen toteuttamista ja luomaan hyviä toimintamalleja koulun ja kulttuuritoimijoiden välille. Tästä oppaasta selviää, mitä  
kaikkea Kulttuurilaukka pitää sisällään ja miten sen kyytiin pääsee!  

 
Kulttuurilaukka on Laukaan peruskoulun tavoitteellinen kulttuuriopetussuunnitelma, jolla taataan jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen 
osallisuus ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kulttuuriopetussuunnitelma on osa Laukaan kunnan opetussuunnitelmaa ja se sisältää 
kulttuurin minimitason, joka tulee tarjota jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle vuosittain. Tämän rinnalla kulttuurikasvatusta täydentävät koulujen ja 
luokkien omat kulttuuritapahtumat ja taideprojektit. Kulttuurilaukka perustuu oman kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä  
lasten omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Suunnitelma antaa kehykset systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle!  
 
Laukaan suunnitelmassa kulttuurin moninaisuus tulee esiin eri taiteen alojen, oppimisympäristöjen, työskentelytapojen ja yhteistyökumppaneitten kautta. 
Kulttuuriopetussuunnitelma koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita. Kulttuurilaukan ohjelmassa on mahdollista ottaa erilaiset teema- ja juh-
lavuodet huomioon. Eri luokka-asteiden kokonaisuuksista voidaan myös rakentaa opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa 
eri oppiaineet yhdistyvät. Kulttuuri ja taide toimivat monialaisissa kokonaisuuksissa erinomaisesti yhteennivojina. Työpajojen ja esitysten kautta  
pystytään ottamaan haltuun myös niitä taiteen osa-alueita, joihin ei muilta tahoilta löydy osaajia. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman  
monipuolisesti paikallista osaamista ja luoda toimivia yhteistyökäytäntöjä laukaalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. 
 
Kääk, miten tämä toimii?  
Kulttuurilaukan kyytiin pääsevät kaikki laukaalaiset lapset ja nuoret ja suunnitelma etenee luokka-asteittain esiopetuksesta yläkoulun 9.-luokalle saakka. 
Kulttuurivastaavista muodostuva ryhmä suunnittelee kulttuuriyhdysopettajan johdolla tarkemmat esitys-, työpaja- ja retkikohtaiset sisällöt ja aikataulut 
aina vuosittain ja niistä tiedotetaan heti lukuvuoden alussa. Oman koulusi kulttuurivastaavan kautta saat tiedot ja ohjeet siitä, 
 

 mitä Sinun oppilaillesi on luvassa (vauhdikas työpaja, jännittävä kulttuuriretki vai hauska esitys omalla koululla)? 
 miten (kuka vastaa käytännön järjestelyistä ja mitä Sinun pitää tehdä)? 
 milloin (valmiit päivämäärät ja aikataulut tai yhteystiedot, jolloin voit itse sopia hyvän ajankohdan vierailulle, työpajalle tai esitykselle)? 

 
Esiopetuksen kulttuurikokonaisuus kuuluu myös päivähoidon puolella toimiville esiopetusryhmille. Päivähoidon esiopetusesiopetusryhmät osallistuvat  
lisäksi päivähoidon omaan kulttuuritoimintaan. Kyläkoulujen ja yhdysluokkien kohdalla osa kokonaisuuksista (ks. taulukko) toteutetaan niin, että parillisina 
vuosina toteutetaan 2.-, 4.- ja 6.-luokkien ohjelmat ja puolestaan parittomina vuosina 1.- ja 3.-luokkien ohjelmat. Näin jokainen oppilas kuitenkin alakoulun-
sa aikana pääsee osalliseksi jokaiseen kokonaisuuteen.  
 

Inspiroivia ja ikimuistoisia pajahetkiä ja retkiä Kulttuurilaukan matkassa!  
Laitetaan mielikuvitus ja kulttuuri laukkaamaan! 



 

 
KUKA? MITÄ? 

Kulttuurin tai taiteen ala 
MITÄ JA MISSÄ? KUKA JA MITEN? 

Vastuutaho 
Esiopetus vaihtuva taiteen ala Taiteilija tuli taloon -työpaja tai esitys  

päiväkodilla / koululla  
 

Kulttuurivastaavat 
suunnittelevat ja tiedottavat 

1. luokka kirjallisuus, sanataide Kirjastokäynti Kirjasto kutsuu 1.luokkalaiset tutustumaan pääkir-
jastoon tai lähikirjastoon  
(Lievestuore ja Leppävesi) 

1. luokka musiikki Konsertti / työpaja koululla Kulttuurivastaavat  
suunnittelevat ja  
tiedottavat 

2. luokka ilmaisukasvatus, 
luonnonympäristö,  
kotiseutuhistoria,  
 

Työpaja koululla 
Retki lähiluonto- tai kotiseutukohteisiin 

Koulu voi suunnittella retken lähikohteisiin, esim.  
yhteistyössä kotiseutu- ja  
kyläyhdistysten kanssa 

3. luokka ammattina taiteilija,  
kotiseutuhistoria,  
kulttuuriperintö 

Retki Taidekeskus Järvilinnaan Kulttuurivastaavat yhdessä  
Taidekeskus Järvilinnan  
toimijoiden kanssa 

4. luokka vaihtuva taiteen ala, 
kulttuuriperintö 

Taiteilija tuli taloon -työpaja 
koululla  
Retki Laukaan kirkkoon ja Kirkkomuseoon 

Kulttuurivastaavat  
suunnittelevat ja tiedottavat 
Laukaan seurakunta vastaa järjestelyistä  

5. luokka kulttuuriperintö TupasWillan perinnepäivä elokuussa TupasWilla ja Laukaan Säästöpankin Kulttuurisäätiö  
suunnittelevat sisällön ja  
järjestävät kuljetukset 

6. luokka musiikki Konsertti Kulttuurivastaavat  
suunnittelevat ja tiedottavat 

 
 
 
 
 
 

Yhdysluokille toteutus: parillisina vuosina 2.- 4.- ja 6.-luokkien kokonaisuudet  / parittomina vuosina 1.- ja 3.-luokkien kokonaisuudet 

Kulttuurilaukan kulttuurikokonaisuudet luokka-asteittain 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KUKA? MITÄ? 
Kulttuurin tai taiteen ala 

MITÄ JA MISSÄ? KUKA JA MITEN? 
Vastuutaho 

7. luokka museokasvatus, 
kirjavinkkaus 

Museoretki: Jyväskylän taidemuseo / Alvar 
Aalto -museo / Keski-Suomen museo /  
Suomen käsityönmuseo  
Laukaan kirjasto 

Kulttuurivastaavat  
suunnittelevat ja tiedottavat 

8. luokka vaihtuva taiteen ala 
 
 

Taiteilija tuli taloon -työpaja koululla  Kulttuurivastaavat  
suunnittelevat ja tiedottavat 

9. luokka kirjallisuus, sanataide Vuorovuosin kääntäjäpäivät tai vaihtuva 
taiteenala: Taiteilija tuli taloon -työpaja kou-
lulla 

Yhteyshenkilöiden kanssa  
aikataulun suunnittelu 
Kulttuurivastaavat suunnittelevat ja tiedottavat 

 ..teatteri, musiikki, sirkus, kädentaidot, muotoilu, 
arkkitehtuuri, sarjakuva, parkour, tanssi, kuvataide, 

sanataide, elokuva, nukketeatteri.. 
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Ope, muista myös nämä! Omaehtoista, osittain maksullista tai vaihtuvasti järjestettävää kulttuuria 
 

 
 
 

LISÄÄ KULTTUURIA! YHTEYSTIEDOT HINTA 
Vatti: Lasten Kulttuurikujeilut Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi 2-3 € /oppilas tai 

koulukohtainen 
hinta 

Ala-Keiteleen musiikkiopisto:  
Koulukonsertit (1-2 koulua / lukuvuosi) 
 

kalle.santanen@akmo.fi 
 

- 

Laukaan kansalaisopisto:  
- Soittajaiset-oppilaskonsertit 

Toimisto 014 2675761, 014 2675725 - 

Laukaan kirjasto:  
- Lukudiplomit ja kirjavinkkaukset kaikille luokka-

asteille 

paakirjasto@laukaa.fi 
lvesi.kirjasto@laukaa.fi 
ltuore.kirjasto@laukaa.fi 
 

- 

Keski-Suomen elokuvakeskus 
 

www.ksek.fi  

Laukaan seurakunta:  
- koulukonsertit 
- erilaiset retket 

Kasvatussihteeri Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi 
anne-maria.trygg-jouttijarvi@evl.fi  
www.laukaasrk.fi 

- 

Harrastajateattereiden lastennäytelmät Kanavateatteri www.kanavateatteri.fi 
Laukaan teatteri www.laukaanteatteri.info 

pääsyliput 

Sanomalehtiviikko ala- ja yläkouluissa Laukaa-Konnevesi -lehti www.laukaa-konnevesi.fi/ 
Keskisuomalainen www.ksml.fi 
Sanomalehtien liiton opetusmateriaalit: 
http://www.sanomalehdet.fi/sanomalehti_opetuksessa/sanomalehtiviikko 

- 



 

Ope, nappaa täältä lisää ideoita!  
 

MUSIIKKI 
Laukaan kansalaisopisto, Musiikin opetus www.laukaa.fi/kansalaisopisto_3 
Ala-Keiteleen musiikkiopisto www.alakeiteleenmusiikkiopisto.fi 
Laukaan seurakunnan kuorotoiminta www.laukaasrk.fi/tule_mukaan/musiikkityo 
Musiikkikoulu Rauhala www.musiikkikoulurauhala.com/index.htm 
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis www.loiskis.fi/ 
Ilmavoimien soittokunta www.soittokunta.fi/IlmaSK/soittokunta.nsf/start 
Suomalainen musiikkikampus www.musiikkikampus.fi/palvelut 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 

 
Kulttuuriaitan taiteilijapankki www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/ 
Musiikin menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/96-musiikki 
Louhimo – opetusmateriaaleja www.louhimo.com/rockaputoimisto/opetusmateriaali.html 

 
TEATTERI 
Kanavateatteri www.kanavateatteri.fi 
Laukaan teatteri www.laukaanteatteri.info 
Ruuhimäen teatteri www.ruuhimaki.fi 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 
Jyväskylän kaupunginteatteri www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 
Jyväskylän harrastajateatterit www3.jkl.fi/hakemisto/kulttuuri/sivu.php/alaalue/149 
  
Kulttuuriaitan taiteilijapankki www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/ 
Näyttämötaiteen menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/98-draama 

 
KIRJALLISUUS, SANATAIDE 
Laukaan kirjasto www.laukaa.fi/kirjasto 
Keski-Suomen kirjailijat ry / Kirjailijatalo www.kirjailijatalo.ma-pe.net 
Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina sanataideyhdistysrapina.blogspot.fi/  
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 



 

 
 
Kulttuuriaitan taiteilijapankki www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/ 
Sanataiteen menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/99-sanataide 

 
KUVATAITEET, KÄDENTAIDOT, MUOTOILU 
Laukaan kansalaisopisto, Taiteen perusopetus www.laukaa.fi/kansalaisopisto_2 
Taidekeskus Järvilinna www.jarvilinna.com 
Galleria Sara ja Kädenjälki www.kadenjalkilaukaa.fi 
Puustellin työkylä www.puustellintyokyla.fi 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 
Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry www.aivia.fi 
Suomen käsityön museo www.craftmuseum.fi 
Jyväskylän taidemuseo www.jyvaskyla.fi/taidemuseo 
Designmuseo www.designmuseo.fi 
Ateneum www.ateneum.fi 
Kiasma www.kiasma.fi 
Teollisuustaiteen liitto www.ornamo.fi 
Punomo – käsityö verkossa www.punomo.fi/teeitse 
 
Kuvataiteen menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/92-kuvataide 
Kädentaitojen menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/107-kaedentaidot/ 
Museopedagogiikan menetelmäopas www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/95-museopedagogia 
Sarjakuvan menetelmäopas www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/100-sarjakuva 
Valokuvauksen menetelmäopas www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/103-valokuva 

 
KULTTUURIPERINTÖ, YMPÄRISTÖKASVATUS 
Laukaan TupasWilla www.tupaswilla.fi 
Laukaan kirkko www.laukaasrk.fi 
Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys www.wanhalaukaa.fi/ 
Kyläseurat ja -toimikunnat www.laukaa.fi/page1.php?hid=256 
Kulttuurijärjestöt www.laukaa.fi/page.php?hid=403 
Hakolan tila www.sunpoint.net/~luontokoulu/hakolantila/ 

T
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Laukaan museot www.laukaa.fi/page.php?hid=231 
Hartikan Torppa-kotimuseo www.tarvaala.fi/info/hartikka/ 
Museokylä Kalluntalo www.laukaa.fi/page.php?hid=232 
Laukaan kirkkomuseo www.laukaasrk.fi/tilat/kirkkomuseo 
Keski-Suomen museo www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo 
Laukaan retkeilykohteet www.laukaa.fi/page.php?hid=615 
Keski-Suomen luontomuseo www.jyu.fi/erillis/museo/luonto 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 
Arkistolaitos www.arkisto.fi 
Rakennusperintö www.rakennusperinto.fi 
Museovirasto www.nba.fi 
Museoliitto www.museot.fi/museo-opetus 
Suomen kotiseutuliitto www.kotiseutuliitto.fi 
Saamelaiskäräjät www.samediggi.fi 
 
Aikapolku www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/aikapolku 
Monikulttuurisuuden menetelmäopas www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/93-monikulttuurisuus 
Kulttuuriperinnön menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/105-kulttuuriperintoe 

 
ELOKUVA JA MEDIA 
Keski-Suomen elokuvakeskus www.ksek.fi 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 
Arktisen Upeeta -pohjoismaisen elokuvan festivaali www.arktisenupeeta.fi 
Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma www.docpoint.info/dokkino 

 
Koulukino www.koulukino.fi 
Elokuva-teemapaketti opetukseen yle.fi/vintti/yle.fi/opettajatv/opettajatv.yle.fi/teemat/aine/528/536.htm 
Kulttuuriaitan taiteilijapankki www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/ 

 
ARKKITEHTUURI JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 
Laukaan kirkko www.laukaasrk.fi 
Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys www.wanhalaukaa.fi/ 
Alvar Aalto -museo www.alvaraalto.fi 



 

Keski-Suomen museo www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 
Arkkitehtuurimuseo www.mfa.fi 
Museovirasto www.nba.fi 
Arkistolaitos www.arkisto.fi 
Rakennusperintö www.rakennusperinto.fi 

 
Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta kouluihin www.ampiainen.fi 
Arkkitehtuurikasvatus www.arkkitehtuurikasvatus.fi 
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu www.arkki.nu 
Kulttuuriaitan taiteilijapankki www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/ 

 
TANSSI, SIRKUS JA PARKOUR 
Sisä-Suomen Tanssin Keskus www.tanssinkeskus.fi 
Jyväskylän Sirkuskoulu www.sirkuskoulu.fi 
Parkour Akatemia www.parkourakatemia.fi 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 
Sirkuksen tiedotuskeskus www.sirkusinfo.fi 
Suomen nuorisosirkusliitto www.snsl.fi 
 
Kulttuuriaitan taiteilijapankki www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/ 
Tanssitaiteen menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/102-tanssitaide 
Sirkustaiteen menetelmäoppaat www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat/101-sirkustaide 
Laatua liikuntakasvatukseen www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/laatua_liikuntakasvatukseen 

 
TAPAHTUMAT  
Laukaan vapaa-aikatoimi, lasten ja nuorten kulttuuri www.laukaa.fi/nuortenvatti_lasten_ja_nuorten_kulttuuri 
Laukaan 4H-yhdistys www.laukaa.4h.fi/ 
Kulttuuriaitta www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 

 
 
 
 
 

Pssst! 
 
Laukaan Kulttuurilaukka on toteutettu Kulttuuriaitta- yhteistyö-
nä osana Kulttuurivoltti-hanketta keväällä 2015. Kulttuurivoltti-
hankkeessa tuotettiin kunnille ja kasvattajille työkaluja kulttuuri-
kasvatussuunnitelmien tekemiseen. Tavoitteena oli rakentaa 
innostava ja käytännönläheinen verkkopalvelu sekä järjestää 
alueellisia koulutuksia kuntakohtaisten kulttuurikasvatussuunni-
telmien tekemiseen. Kulttuurivoltti-hankkeen toteuttajana olivat 
Lastenkulttuurikeskusten verkosto ja Suomen Kulttuuriperintö-
kasvatuksen seura. Pääyhteistyökumppaneita ovat  
Opetushallitus, Kuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus. 
 
Laukaan kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurilaukka on päivi-
tetty marraskuussa 2018. 


