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Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmat 

Kultsu ja Taika Kultsu

Kulttuurikasvatussuunni-
telman sisällöt tarjotaan 
Tuusulassa jokaiselle kou-
lulle ja jokaiselle luok-
ka-asteen luokalle vuo-
sittain. Ja todella kaikki 

koulut pääsevät osalliseksi sisällöistä vä-
limatkoista huolimatta – joko sisällöt vie-
dään suoraan kouluille tai kouluille järjes-
tetään bussikuljetukset vierailukohteisiin. 

Tuusulan Kultsun sisällöt 1.−9.-luokille

Kaikki kunnan ykkösluokkalaiset pääse-
vät tutustumaan omaan lähikirjastoon tai 
kirjastoautoon ja saavat kirjastokortin, 

Teksti: Taiju Kiesilä

Kultsu takaa kaikille tuusulalaisille koululaisille 
tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea 
paikallista kulttuuria

keväällä retkeillään Klaavolan talossa tu-
tustumassa maalaistalon elämään ennen 
vanhaan. Kakkosilla vierailee tanssi- tai 
teatteripedagogin ohjaama ilmaisutyöpaja 
omalla koululla, kolmoset pääsevät osal-
listumaan kirjaston kirjavinkkaukseen ja 
juhlimaan itsenäisyyspäivää pormestarin 
juhliin. Neloset aloittavat syksyisin luku-
vuotensa paikallishistorian oppitunnilla, 
jolla tutustutaan Tuusulan tunnusesinei-
siin: ruutisarveen, pesukarttuun, tinaso-
tilaaseen, tiiliskiveen ja Kellokosken Prin-
sessan tekemään käsityöhön. Oppitunnin 
lisäksi vietetään kokonainen päivä Koti-
seuturetkellä. Vitosluokkalaiset tutustuvat 
lumileikkien kulttuurihistoriaan ja kestä-
vään kehitykseen webinaarin muodossa, 

kutoset vierailevat joko Halosenniemessä 
tai Taiteilijakoti Erkkolassa ja seiskaluok-
kalaiset saavat opetella tiedonhakua rat-
kaisemalla tehtäviä kirjastopelissä. 

Tämän syksyn Kultsu-uutuutena kasi-
luokkalaiset pääsevät Tuusulan Kuvataide-
koululle maalaamaan akryyliväreillä Mie-
lenmaisema-maalaukset.  Ysiluokkalaisilla 
on käytössään K9-kulttuurietukortti, joka 
toimii mobiilisti ja jolla pääsee mm. vuo-
den aikana 10 kertaa ilmaiseksi Tuusulan 
uimahalliin, saa alennuksen elokuvali-
pusta Studio 123 -leffateatterissa, pääsee 
ilmaiseksi Keski-Uudenmaan Teatterin esi-
tyksiin, kokeilutunnille Tanssiopisto Keton 
tanssitunneille ja ensi kesänä myös Meidän 
Festivaalin muutamiin konsertteihin.  

Kultsu on Tuusulan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma eli 
ihan nimensä mukaisesti suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja 
kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana opetusta. Kult-
tuurikasvatussuunnitelmia on kolmasosassa Suomen kunnista. Tuusu-
lassa kunnan kulttuuripalveluiden – kulttuuri, kirjasto, museo – ja ope-
tuspalveluiden yhteistyössä toteuttama suunnitelma on ollut käytössä 
syksystä 2016 alkaen. 

Kuva: Kari Kohvakka Kuva: Kari Kohvakka



Kulttuuri

7

Syksyllä 2018 käynnistettiin kult-
tuuripalvelujen ja varhaiskasva-
tuspalvelujen yhteinen projekti 
valmistelemaan kulttuurikasvatus-
suunnitelmaa varhaiskasvatuksen 
käyttöön. Suunnitelma valmistuu 
loppuvuodesta ja otetaan käyt-
töön vuoden 2020 alussa.  

Taika Kultsu tulee olemaan 
työväline varhaiskasva-
tuksen arkeen ja se tulee 
koostumaan kolmesta eri 
osa-alueesta: arjen kulttuu-
rikasvatuksen työvälineistä, 

taiteen ammattilaisten toteuttamasta toi-

Taika Kultsu – varhaiskasvatuksessa 
taide ja kulttuuri kuuluvat arkeen 

minnasta sekä varhaiskasvatuksen henki-
löstölle suunnatuista koulutuksista eri tai-
demenetelmien osaajiksi. 

Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä 
on valittu kulttuurivastaava ja kulttuuri-
vastaavat ovat yhdessä projektiryhmän 
kanssa kehittäneet työvälineeksi arkeen 
kulttuurin suunnittelutarjottimet. Tarjotti-
milta voi poimia yksittäisiä ideoita ja toteu-
tustapoja sekä viikoittaiseen että kausittai-
seen kulttuuritoimintaan lapsiryhmässä. 
Kunnan kulttuurin, kirjaston ja museon 
palvelut on koottu yhteen paikkaan Taika 
Kultsun verkkosivuille ja sieltä yksiköt 
voivat poimia omaan suunnitelmaansa vie-
railuja ja materiaalipaketteja, joita toteut-
tavat vuoden aikana kunkin lapsiryhmän 
kanssa. Taidemenetelmäkoulutuksilla voi-
daan tarjota lisää eri taidealojen työväli-
neitä varhaiskasvattajille.  

Teksti ja kuva: Tiina Vesimäki, Vaunukankaan varhaiskasvatusyksikön  
johtaja & Taika Kultsu –projektiryhmän jäsen

TAITEEN LUMOA  
VARHAISKASVATUKSEN ARJESSA

Vaunkankaan päiväkodin Taidepajassa tehtiin 
Grafiikkaa. 

Kuva: Kari Kohvakka

Vaunukankaan päiväko-
dissa toteutetaan Taide-
paja-jakso kaksi kertaa 
vuodessa. Taidepajojen 
avulla rikastetaan vii-
koittain toteutettavaa 

taidekasvatusta tutustumalla eri taiteen 
tekemisen menetelmiin. Syksyisin vali-
taan yhteisöllisyyttä tukeva menetelmä, 
ja lapset tekevät taideteoksen yhteistyö-
nä. Keväisin jokainen lapsi tekee oman 
teoksen. Syksyllä 2018 tutustuttiin pas-
telliliitujen käyttöön ja keväällä 2019 teh-
tiin grafiikkaa monotypiaa ja laakapai-
noa hyödyntäen. 

Päiväkodin taidepajatyöryhmä valit-
see jaksolle menetelmän, joka mahdol-
listaa jokaiselle lapselle onnistumisia 
ja elämyksiä. Henkilöstö perehdytetään 
välineiden ja materiaalien käyttöön, sil-

lä usein menetelmät ovat uusia myös 
heille. Jokainen lapsiryhmä hyödyntää 
menetelmää omissa projekteissaan.

Yhteinen taidenäyttely 

Taidepaja-jakso päättyy aina taidenäyt-
telyyn, joka suunnitellaan ja rakenne-
taan yhdessä lasten kanssa. Vanhem-
painkerho järjestää näyttelyn avajaisiin 
kahvituksen – ja näin juhlasta tulee las-
ten, päiväkodin aikuisten ja vanhem-
pien yhteinen kulttuuritapahtuma. 

Perusopetuksen 
Kultsun ja 

varhaiskasvatuksen
 Taika Kultsun sisältöihin

 voi tutustua 
osoitteessa 

www.tuusulan-
kulttuurikasvatus.fi 




