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TAIDERAIDE –kulttuurikasvatusohjelma 
 

Parkanon Taideraide on varhaiskasvatukselle ja peruskoulun kaikille vuosiluokille suun-
nattu kulttuuri- ja taidekasvatusohjelma. Kulttuurikasvatuksella välitetään kulttuuriperintöä 
tuleville sukupolville ja vahvistetaan lapsen omaa minäkuvaa. Kulttuurikasvatus lisää ym-
märrystä muita kulttuureita kohtaan samalla kun se vahvistaa kansallista identiteettiä. Tai-
deraiteen kautta lapsi saa tasavertaisesti kulttuurista ja taiteesta elämyksiä, onnistumisen 
kokemuksia sekä elämänhallinnan taitoja.   

Lähtökohtana on, että jokainen Parkanossa peruskoulua käyvä lapsi tutustuu eri taiteen ja 
kulttuurin lajeihin sekä saa tiedon siitä mitä taiteella ja kulttuurilla tarkoitetaan. Tutustumi-
nen tapahtuu vuosiluokittain vaihtuvissa ohjelmissa. Toiminnan maksuttomuus ja toteutu-
minen koulupäivän aikana mahdollistaa sosiaalisen tasavertaisuuden toteutumisen. Kult-
tuurikasvatus edistää yhteisöllisyyttä ja sen avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Taide-
raide antaa työkaluja opettajille sekä ohjaajille kulttuurikasvatukseen ja tukee opetuksen 
suunnittelua. 

Varhaiskasvatus on mukana Taideraiteessa omalla vuosittaisella teemalla, jota toteutetaan 
eri yksiköissä kuluvan lukukauden ajan. Peruskoulun oppilaille järjestetään kouluaikana 
työpajoja, esitys kyseisestä taiteen alasta tai vierailu lähiseudun kulttuurilaitokseen sekä 
opastus, miten kyseistä taiteen alaa voi harrastaa Parkanossa. Työpajat ja vierailut on 
suunniteltu yhteistyössä taiteilijoiden, opettajien ja kulttuurilaitosten kanssa. Työpajamuo-
toisessa työskentelyssä tapahtuu lapsen ja nuoren omaan kokemusmaailmaan pohjautu-
vaa oppimista ja sen avulla syventyy myös uusien tietojen ja taitojen oppiminen. Työpa-
joja toteutetaan yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden, opettajien ja lähiseudun taiteilijoiden 
kanssa. Tavoitteena on, että Taideraiteessa tehdyt työt pääsisivät näytteille esim. kaupun-
gintalolle tai muualle kaupunkiympäristöön. Lasten ja nuorten töiden esille tuominen on 
olennainen osa Taideraiteen kokonaisuutta, sillä siten heitä opetetaan arvostamaan omaa 
ja toisten tekemää taidetta. 

Taideraidetta tuottaa, koordinoi ja rahoittaa Parkanon kaupungin vapaa-aikapalvelut / kult-
tuuripalvelut sekä lastenkulttuurin työryhmä. Taideraiteesta jaetaan opettajille opettajan 
opas syyskaudella ja sitä päivitetään vuosittain.  

Taideraide on otettu käyttöön vaiheittain. Vuosiluokilla 2, 4 ja 6 Taideraide otettiin käyt-
töön syyskaudesta 2016 alkaen. Vuosiluokat 1,3 ja 5 otettiin mukaan syyskaudesta 2017 
ja vuosiluokat 7, 8 ja 9 tulevat mukaan syksyllä 2018. Syksystä 2018 eteenpäin kaikki vuo-
siluokat ovat mukana Taideraide -kulttuurikasvatusohjelmassa.  
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Varhaiskasvatuksen eri toimipisteissä ja perusopetuksen vuosiluokille 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9 
nimetään syyskauden alussa omat kulttuurivastaavat, jotka hoitavat yksikkönsä sisällä Tai-
deraiteeseen liittyvää tiedotusta.   

Esimerkkejä Suomen kuntien erilaisista kulttuuripoluista löytää Lasten ja nuorten kulttuuri-
keskusten verkoston sivuilta, kannattaa käydä tutustumassa.  

 

TYÖPAJOJEN VARAUSKÄYTÄNTÖ  
 

Vapaa-aikapalveluiden yhteyshenkilö varaa ja organisoi pajat yhteistyössä opettajien 
kanssa ja taiteilijoiden kanssa yhdessä sovittuina ajankohtina. Työpajat toteutetaan pää-
osin päiväkodeilla ja kouluilla, joihin työpajaohjaaja saapuu ohjaamaan pajat. Yhdessä työ-
pajaryhmässä toivotaan olevan työpajaohjaajan ohjattavana noin 20 oppilasta sekä opet-
taja ja tarvittava määrä avustajia.  

 

TAIDERAITEEN TEEMAT VUOSILUOKITTAIN   

 

Varhaiskasvatus 
 

Varhaiskasvatus valitsee vuosittain oman teeman, mitä koko varhaiskasvatus toteuttaa eri 
yksiköissä omin tavoin. Taideraide tuottaa varhaiskasvatukselle teeman mukaisia työpajoja 

https://www.lastenkulttuuri.fi/kulttuurikasvatussuunnitelma/kulttuurikasvatussuunnitelmat-suomessa/
https://www.lastenkulttuuri.fi/kulttuurikasvatussuunnitelma/kulttuurikasvatussuunnitelmat-suomessa/
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sekä esityksiä, jotka voivat olla osa myös helmikuulla vietettävää Lasten Pirkkaset –tapah-
tumakuukauden tai Art Festivo –musiikki- ja kulttuuritapahtuman ohjelmistoa. 

Työpajojen toteutuskuukausi on yhdessä sovittuna ajankohtana. Konsertit ja esiintymiset 
ajoittuvat yleensä helmi-maaliskuulle. 

 

Ensimmäinen luokka / Sadut ja tarinat 
 

Tutustutaan satujen maailmaan kuunnellen, kertoen ja itse tehden. Luetaan satuja, kes-
kustellaan yhdessä niiden tapahtumista ja pohditaan, mitä erilaisista tarinoista voi oppia. 
Lapset voivat kuvittaa tarinoita, näytellä niiden tapahtumia tai askarrella satuhahmoja. Sa-
dutuksen avulla kannustetaan lasta käyttämään kieltä luovasti. Lukuvuoden aikana vierail-
laan kirjastossa ja lainataan satukirjoja luettaviksi. Mahdollisesti lukudiplomityöskentelyn 
aloittaminen ja pienen diplomityön tekeminen.  
 
Työpajan toteutuskuukausi: joulukuu sekä huhtikuu 
 

Toinen luokka / Luova musiikkiliikunta ja itseilmaisu 
 
Musiikki- ja ilmaisuliikuntaa ohjaajan avulla. Oman kehon liikeilmaisuun tutustumista mu-
siikin avulla. Tavoitteena on saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä, joiden 
kautta kehitetään hyvää ja vahvaa itsetuntemusta. 

Työpajat toteutetaan Kuttikallion salissa.  
Tanssin harrastusmahdollisuudet Parkanossa, esittely työpajan yhteydessä 

Työpajan toteutuskuukausi: marraskuu 

 

Kolmas luokka / Musiikki ja yhteissoitto 
 
Tarkastellaan musiikkia kokonaisvaltaisesti ja tutustutaan esimerkiksi maailman musiikki-
perinteisiin, erilaisiin soittimiin ja yhteissoittoon työpajaohjaajan avustuksella koulun tai 
musiikkiopiston musiikkiluokissa. Lukuvuoden aikana vieraillaan tutustumassa Ylä-Satakun-
nan musiikkiopistossa. Lukuvuoden aikana käydään konsertissa, joka voi esimerkiksi Art 
Festivon tai Lasten Pirkkasten ohjelmistoa. Konserttiin valmistaudutaan ennakkotehtävien 
avulla ja jälkikäteen keskustellaan konserttikokemuksesta.  
 
Työpajan toteutuskuukausi: tammikuu 
Konserttiajankohta: helmi-maaliskuu 
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Neljäs luokka / Teatteri-ilmaisu 
 

Lapsen kokonaisilmaisun kehittäminen ilmaisuharjoitusten avulla ja rohkeus itseilmaisuun. 
Viestinnän perustekijöihin tutustumista, vuorovaikutuksen havainnointia. Tutustutaan lähi-
alueen teatteritaiteen tarjontaan ja tekijöihin. Yhteistyö lukion esittävien taiteiden paino-
tuksen kanssa.   

Työpajat toteutetaan Kaarnan tiloissa. 
Työpajojen ohjaajana teatteri-ilmaisun ohjaaja  
Teatterin harrastusmahdollisuudet Parkanossa, esittely työpajan yhteydessä.  

Työpajan toteutuskuukausi: produktion aikataulun mukaan 

 

Viides luokka / Kotiseutukulttuuri ja paikallishistoria 
 

Syvennytään oman kotikunnan historiaan ja erityispiirteisiin retkien ja osallistavan toimin-
nan kautta. Lukuvuoden aikana vieraillaan kotiseutumuseossa ja metsämuseossa. Lisäksi 
voidaan tutustua erilaisten vapaa-aikapalvelujen tuottamien tehtävien kautta paikallishisto-
riaan sekä merkittäviin henkilöihin, kuten Parkanoon parooniin Gustaf Wrede af Elimään.  

Vierailujen ajankohdat: kotiseutumuseo / syyskuu, metsämuseo / toukokuu 

 

Kuudes luokka / Kuvataide 
 
Kuvataiteen tarkastelua tekemällä omia teoksia ja keskustelemalla taiteesta. Lähiseudun 
museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista. Kuvataiteen peruskä-
sitteisiin tutustumista. Työpajojen yhteydessä kuvataiteilija kertoo työstään ja harrastus-
mahdollisuuksista Parkanossa. Työpajojen tuotoksista koostetaan näyttely esim. kaupun-
gintalon aulaan, näyttelytilaan tai muuhun avoimeen ja yleiseen tilaan. 
 
Työpajan toteutuskuukausi: huhtikuu 
Näyttelyn ajankohta: toukokuu 
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Seitsemäs luokka / Videokuva- ja mediataide kirjallisuuden pohjalta 
 

 

Kahdeksas luokka / Sirkustaide 
 

 
Yhdeksäs luokka / Yhteiskunnallinen vaikuttaminen itselle sopivan taidemuodon avulla 
 
Räp-lyriikka, lavarunous, videotaide, ympäristötaide, yhteisötaide…  
 

 

TAIDERAITEEN KIRJASTOPYSÄKIT 
 
Kirjaston palveluihin tutustutaan kaikilla luokka-asteilla ja lukemiseen kannustetaan ikä-
kauteen sopivin menetelmin. 

Varhaiskasvatus 

       
     keväällä kirjastokäynti: kirjasto tutuksi leikkien 

kirjastonhoitaja vanhempainillassa 

     Lukupeitto-”diplomi”: vanhempien ja lasten yhteiset lukuhetket 
 Kirjavinkkauksia vanhemmille, kolme kirjaa kuukaudessa 

  
Alakoulu 
 

1.-luokka: kevätlukukaudella käynti kirjastossa: 
-  oma kirjastokortti 
-  asioinnin periaatteita 
-  pieni lukudiplomi 

 
2.-luokka: kirjastonhoitajan vierailu koululla 

-  motivointi lukemiseen: lukudiplomi, diplomikirjojen vinkkaus 

 
3.-luokka: syyslukukaudella kirjastonhoitajan vierailu koululla/luokan vierailu kirjastossa 

- motivointi jatkuu: lukudiplomi, diplomikirjojen vinkkaus 
 

4.-luokka: syyslukukaudella kirjastonhoitajan vierailu koululla/luokan vierailu kirjastossa 
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-  motivointi lukemiseen jatkuu: lukudiplomi, diplomikirjojen vinkkaus 

 
5.-luokka: syyslukukaudella luokan vierailu kirjastossa: 

-  lukudiplomi, diplomikirjojen vinkkaus 

-   tiedonhaun perusteet, monilukutaito 

-   verkkokirjaston käyttö 

-   vieraileva vinkkari koululla 

 
6.-luokka: syyslukukaudella luokan vierailu kirjastossa 

-   lukudiplomi, diplomikirjojen vinkkaus 
-   tiedonhaun syventäminen 
-   e-aineistot 
-   kaverivinkkaus, videoklippien teko ym. uudet vinkkaustavat 

 
7.-9.-luokka 
yläkoululaisille teemavinkkauksia eri aiheista 
kirjailijavierailu kerran lukuvuodessa 
 

YHTEYSTIEDOT 
 
Taideraiteeseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä 
Vapaa-aikatoimen ohjaaja Elisa Vahosalmi 
Puh. 044 7865 516 / elisa.vahosalmi@parkano.fi  

mailto:elisa.vahosalmi@parkano.fi
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