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Paikka, paikallisuus ja paikallisidentiteetti

VOIMAVARANA

Ne Jäken tytöt, ne me ollaan aina 
vaan. Se synttärikuvakin, 40 v, 

koodattiin #Jäke #ystävyys.



Mä olen maalainen ja äärimmäisen 
ylpee siitä. Tässä maisemassa minun 

sieluni lepää. (Etelä-Tuusula)



Hyvä paikallisuus tarjoaa:
identiteettilähteen mistä ammentaa

merkityksiä

yhteenkuuluvuutta

kiinnekohtia

sinuna
tunnistamisen

erityisyyttä

lähtökohdan

osallisuuden

yhteisön

arvoja

samaistumiskohteita

oman 
paikan

toimintaympäristön

historian

sisältöä

kasvualustan

vakautta

kehyksen
paluupaikan

persoonallisuuden 
rakennusaineita



Hyvää paikallisuutta uhkaa:
identiteetin raukeaminen tyhjiin

yhdyskuntien mittava laajeneminen 
ja anonymisoituminen

historian ja tarinoiden 
nollautuminen

nukkumalähiöksi eli kaupunkikeskustojen 
takamaaksi muuttuminen

provosoiva eriarvoistuminen 
(vrt. ökytalot)

sattumanvaraisesti heittyvä 
ja peittävä asutusmassa

ominaispiirteiden kumoutuminen ja 
syntyperäisten näkymättömyys

spekulointi: aluemuutokset, agressiivinen
kaavoitus, pakkolunastukset

identiteettigeneraattoreiden (esim. 
kyläkoulut) tyrehtyminen

arvonalennukset: 
syrjäytyminen, toimintojen 
lakkaaminen jne.

paikallisten jatkumoiden 
katkeilu

vauhtisokeus

tutun ja 
omaelämänkerrallisen 
liudentuminen

ylipaikallinen 
persoonattomuus

juurettomuus

paikallisvärin haihtuminen ja 
historiattomuus



Ruosteen, moskan seasta 
vaikertaa,

terävät hampaat kylkeen saa.
Kiskoo, repii, raastaa.
Taistelut on taisteltu,
kohta siilot kumottu.



Teesi:

KOTISEUTU

Mun opiskelukaverit Helsingissä sanoo, että mä
oon pikkusen erilainen ja musta tuntuu et mä
ehkä oon. Niil on semmonen sanonta, et tyttö 

voi lähtee Keravalta, mut Kerava ei lähe tytöstä. 
(Kerava)



Antiteesi:
ESIKAUPUNKIKEHITYS

Pointti ois, et vois vaan 
koisimaan käydä. Mul ei oo
tekostatust, oon statukseton. 
Muhun vaan tyhjät kadut 
vetoo…pohdin puuta heinää, 
tuumailen seinää. (räp-ryhmä 
Vaiheilutaide, Klaukkala



Tutkimusraportti:

JUURET JA JUURETTOMUUS KESKI-UUDELLAMAALLA

Onko sinusta kotiseudukseni, oi 
karvanoppain ja kaukametsäin maa! 

Olisitko luja jalansijani ajan tuoksinassa 
tässä, niin mobiilissa, globaalissa?





Kun mä taas pääsen 
näille kulmille, niin 
mun identiteetti –
kuka mä oon –
kirkastuu. Niitä mä
sanon heräämisiks. 
(Hyrylä - Skavaböle)



Yleistä

• Tuusulan kulttuurikasvastussuunnitelma eli Kultsu on opetussuunnitelman liite.

• Kultsu-tiimi:
Jaana Hopeakoski, kulttuuri
Aurora Salomaa, kulttuuri
Laura Nurro, kuvataidekoulu
Harri Nyman, museo
Aino Malminen, museo
(Anna Rauhala, museo)
Heli Eboru, kirjasto
Suvi Pasanen, kirjasto
Sara Kokkonen, kirjasto

• Jokaisella koululla kulttuurivastaava

• www.tuusulankulttuurikasvatus.fi

http://www.tuusulankulttuurikasvatus.fi




Kultsun ajankohtaiset

• Uutiskirje lähetetty kaikille opettajille

• Kultsu-video päivitetty

• 2. lk ja 8. lk sisällöt päivitetty

• Harri Nymanin sijaiseksi Anna Rauhala





2. lk sisältöjen muutos

• Tokaluokkalaisten kuvataidetyöpajassa työskennellään koko luokkaa yhdistävän 

monipuolisen tehtävän parissa. Myös luokanopettaja voi osallistua työskentelyyn. Työpajan 

materiaalina ovat erilaiset savet. Valmiit työt toimitetaan kouluille. 

• Työpajojen opettajina ovat kuvataidekoulun opettajat.

• Työpajat järjestetään marras-joulukuussa aamulla/aamupäivällä.

• Työpajan kesto on n. 2 oppituntia. 

• Kuvataidekoulu lähettää aikataulut kouluille syyskuun alkupuolella. 

• Oppilaat ja luokanopettaja tulevat kuvataidekoululle Hyrylään hsl-yhteyksillä. 

• Aikataulutuksessa huomioidaan Kellokoskelta ja Jokelasta tulevat ryhmät. 



8. lk sisältöjen muutos

• Opitaan ilmaisutaitoa

• Teemana nuorisokulttuuri

• Esi- ja jälkitehtävät (vaikuttava puhe), tehtävänanto videolla + ppt

• Keski-Uudenmaan teatteriin 13.9. klo 10 ja 13, Keuda-talo Keravalla

• Esitys: Sherwood Tigers

• HSL/kuljetuksista tietoa pian



Lukudiplomi innostaa ja haastaa

Pelaa Seppo-peliä:
play.seppo.io (AAC3A4)





Minä elän -merkkivuosi

• Aleksis Kiven kuolemasta 150 vuotta

• www.tuusula.fi/minaelan

• Merkkivuosi huipentuu tänä syksynä. Paljon esityksiä, mm. 
• Vaellus syntymäkodilta kuolinmökille 17.9.

• Aleksis Kiven päivä 10.10.

• Red Nose Companyn Aleksis Kivi –teatteriesitys 29.10. Monikko-salissa Nurmijärvellä

• Minä elän! -klubeja Taiteilijakoti Erkkolassa

• Aleksis Kiven kuolinpäivä 31.12.

http://www.tuusula.fi/minaelan


Kuka on Kivi-mestari?

• Nyt otetaan mittaa Kivi-tietäjästä:

• 1.Ota esille matkapuhelimesi

• 2.Kirjoita hakukenttään Kahoot

• 3.Kirjaa saamasi pin-koodi kenttään + Enter

• 4.Nimeä itsesi

• 5.Kohta aloitetaan: Kysymykset ovat monivalintoja, joiden 

joukossa on yksi oikea vastaus. Tieto ja nopeus on nyt valttia.

Kahootilla voi avata vaikka Aleksis Kiven päivän koululla!



Opettajien terveiset Kultsu-tiimille

• Ysikortin esittelykiertuetta toivotaan, esim. kaikki 9. lk saliin tai Teams-opastus.

• 9. lk esittävän taiteen kiertue mieluummin maalis-huhtikuulle kuin toukokuulle. 

Arctic Ensemblestä pitivät niin oppilaat, opettajat kuin kulttuurituottajat <3

• Onko kirjastosta mahdollisuutta saada kirjavinkkausta koululle?

• Miten yhdistetyt luokat 2. lk sisällöissä?

• Joissain isoissa kouluissa on kaksi kulttuurivastaavaa.

• Museokortin ohjeet tulevat sähköpostitse ennen vuodenvaihdetta.

• Kultsun juliste ja materiaalia koulujen info-tv:ille tulossa syksyn mittaan.



Kulttuurivastaavan tehtävät

• Kulttuurivastaavien verkosto kehittää Kultsua yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä 

vahvistaa viestintää toimijoiden ja koulujen välillä.

• Kulttuurivastaavat koordinoivat kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista omassa 

koulussaan ja toimivat Tuusulan Kultsu-tiimin yhteyshenkilöinä.

• Kulttuurivastaavat saavat kiitokseksi Museokortin.

HUOM! Mikäli kulttuurivastaava koulussa vaihtuu kesken

lukuvuoden, ilmoita uuden kulttuurivastaavan 

yhteystiedot osoitteeseen kulttuuri@tuusula.fi.





Save the date!

• Seuraava kulttuurivastaavien tapaaminen on 16.1.2023 klo 15-16 pääkirjastolla (tai 

Teams-yhteydellä, jos et pääse paikalle).



tuusulankulttuurikasvatus.fi

Esityksen kuvat: Studio verstas


