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Lapuan KulttuuriPaukku 

 

KulttuuriPaukku on Lapuan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tavoitteellinen 

kulttuuriopetussuunnitelma, jolla pyritään takaamaan jokaiselle lapualaiselle lapselle ja 

nuorelle tasavertainen osallisuus ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen. 

Kulttuuriopetussuunnitelma on opetussuunnitelman liite.  Sen avulla käydään läpi 

monipuolisesti erilaisia taiteen aloja osana lapsen ja nuoren oppimisen polkua.  

 

KulttuuriPaukun rinnalla kulttuurikasvatusta täydentävät päiväkotien, koulujen ja luokkien 

omat kulttuuritapahtumat ja taideprojektit, joiden lähtökohtana ovat lasten ja nuorten 

aktiivinen rooli toimijana ja kulttuuristen sisältöjen tuottajana. KulttuuriPaukku perustuu oman 

kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten 

omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Suunnitelma antaa kehykset systemaattiselle 

varhaiskasvatuksen, koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle. Kulttuuriopetussuunnitelmaan 

on kirjattu minimitoiminta. Sen lisäksi voidaan suunnitella ja toteuttaa myös muuta 

yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä. Yhteistyöstä osapuolten välillä sovitaan vuosittain. 

 

Kulttuurin tai taiteenalojen painopistealueet on vuosiluokkaistettu alla olevaan taulukkoon. 

Kaikki taiteenalat käydään läpi. Toteutustapoihin ja yhteistyökumppaneihin löytyy 

esimerkkejä taulukosta.  Kulttuurin ja taiteen aloihin voidaan tutustua myös monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien kautta ja niitä voidaan toteuttaa vuorokursseina tai koko koulun 

yhteistoimintana. Tällöin on kuitenkin pidettävä huolta, että lapsi ja nuori pääsee tutustumaan 

kaikkiin mainittuihin kulttuurin ja taiteen aloihin oppimisen polkunsa aikana. 

 

Opetussuunnitelmaan sisältyvän KulttuuriPaukun toteutustavat kirjataan vuosittain 

päiväkodin ja koulun vuosisuunnitelmaan.    

 

Kulttuurin ja taiteenalojen toimijoiden yhteystiedot tulevat liitteeksi kuten myös 

ideapankkina toimiva linkkilista.  

 

 

Kuka? Mitä? 
Kulttuurin tai 
taiteen ala 

Mitä ja missä? 
esimerkkejä 

Vastuutaho ja mahdollinen 
yhteistyökumppani 
esimerkkejä 

varhaiskas
vatus 

Musiikki 
Kuvataide 

Soitinesittelykonsertti 
Taidenäyttelyt 

Musiikkiopisto 
Lapuan taidemuseo 

esiopetus Kuvataide/ 
käsityö  
 
 
 
 
Teatteri 

Taidepaja/ 
Taidemuseo/ 
Kuvataide- / 
Käsityönäyttely 
 
 
Teatteriesitys 

Taidekoulu 
Lapuan taidemuseo 
Lapualaiset harrastajateatterit 
Kristillinen opisto 
 
 
Kulttuuritoimi 



 Kirjasto 
 

1.luokka Musiikki Työpaja/konsertti /tms  
 

Musiikkiopisto 
Kulttuuritoimi 
 
Vierailijat 

2.luokka Teatteri-ja 
draamakasvatus  
 
 
 
 
 
 
Kuvataide 

Teatteriesitys 
Näyttelijävierailu 
tutustuminen teatteriin 
Teatteritaiteen 
opiskelijoiden lopputyö 
joka 3.vuosi  
Omat teatteriesitykset 

Seinäjoen kaupunginteatteri 
Vaasan kaupunginteatteri 
Lapualaiset harrastajateatterit 
Kristillinen opisto 
Kansalalaisopisto/ 
Taidekoulu 
 
 
Lapuan taidemuseo 
Nelimarkka-museo 

3.luokka Kirjallisuus ja 
sanataide 

Kirjastovierailu 
Kirjailijavierailut 
Kirjavinkkaus 
Oheislukemistot ja 
aineistopaketit 
 

Lapuan kaupunginkirjasto 
Kirjastoauto 

4.luokka Kuvataide ja 
audiovisuaalinen 
kulttuuri 
 
Valokuvaus 

Taidemuseovierailu 
Näyttelyn avajaiset  
Taiteilijatapaaminen 
Elokuva 
Animaation tekeminen 
 

Lapuan taidemuseo 
Paukun residenssitaiteilija 
Taidemuseon näyttelyiden 
taiteilijat 
Patruunagalleria 
Bio Marilyn 
Vanhempaintoimikunta 
Mediapaja 
Nelimarkka-museo 

5. luokka Kulttuuriperintö ja 
kotiseutuhistoria  
Arkkitehtuuri 
 
 
 
 
 
 
 

Rakennettu ympäristö 
Käsityöperinne 
Helemi-tietokanta 
 
 
 

Kirjasto 
Vanha Paukku 
Pyhälahden 
valokuvaamomuseo 
Ränkimäen kotiseutumuseo 
Kansalaisopisto/ 
Taidekoulu 
Lapua-seura 
Jokilaakson  
matkailupuutarha 
 

6. luokka Tanssi  
 
 
 
 
 
 
 

Wanhojen tanssit 
Tanssiesitykset 
Itsenäisyyspäivän 
tanssiaiset 
Omat tanssiesitykset 
 
 
 

Lukio 
Illuusia 
Tanssikoulu Wimma 
Tanssiseura Huisku 



7. luokka Musiikki 
 
Kuvataide 
 
Kulttuuriperintö ja 
kotiseutuhistoria 
 
 
 
 
 
 
Kirjallisuus ja 
sanataide 
 

Konserttivierailu 
 
Taidemuseokäynnit 
 
Museo- ja 
Kirkkovierailut 
Arkkitehtuurikävely 
Helemi -kuva-arkisto 
Kotiseutupäivä 
 
 
 
Kirjastovierailu 
Kirjailijavierailut 
Kirjavinkkaukset 
Oheislukemistosarjat 
 

Musiikkiopisto 
 
Taidemuseo 
 
Kulttuuritoimi 
Taidekoulu 
Museot 
seurakunnat 
Ilkan Koululinkki-yhteistyö 
 
 
 
 
Kirjasto 

8. luokka Kulttuuriperintö ja 
kotiseutuhistoria 
 
Elokuva 

Paikallishistoria 
Kotiseutupäivä 
 
 
 
 
 

Elokuvateatteri, 
av-kulttuuria opettavat tahot 
Museot 
 

9. luokka Mediakasvatus 
 
 
 
Tapakulttuuri 
 
Teatteri 

Videokuvaaminen 
 
 
 
Itsenäisyyspäivän juhla 
 
 

Mediapaja. 
Taidekoulu, 
Ilkan Koululinkki-yhteistyö 
 
Kaupungintalo 
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