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Oulun kaupungin painatuskeskus

Oppaan sisältö ja sen pohjana oleva aineisto on osa Hanna Tuomalan Pro gradu -tutkimusta
Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opintoihin.

Kulttuurikasvatus tukee lapsen kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kehittymistä. Se vahvistaa kulttuurien moninaisuuksien ymmärtämistä ja antaa kulttuurisen yleissivistyksen pohjan. Kulttuurikasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen monipuolista ilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta sekä tukea itsetuntoa. Se antaa mahdollisuuksia kulttuurisiin elämyksiin ja taiteelliseen toimintaan. Sillä taataan lapselle
oikeus omaan tilaan ja yhteisöön, sekä laadukkaaseen lastenkulttuuriin.
Vuonna 2014 varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Alakööki täyttää 10-vuotta ja sen kulttuurikasvatuksen kehittämistyön tulokset näkyvät tässä oppaassa. Alaköökin avulla lapsille tarkoitettujen kulttuuristen sisältöjen saavutettavuus on helpottunut merkittävästi. Kulttuuri on vuosia ollut yksi Oulun
kaupungin varhaiskasvatuksen painopistealueista. Vuonna 2006 julkaistiin Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurinen linjaus, jossa kulttuuripalveluista, lastenkulttuurista ja taidekasvatuksesta
kerrotaan yleisellä tasolla. Linjauksessa määriteltiin ensimmäisen kerran kulttuurin kolme eri tasoa,
jotka on nyt päivitetty tähän oppaaseen seuraavasti: 1) arkitaso, 2) kulttuuriset sovellukset kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena sekä 3) kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lastenkulttuuripalvelut. Tasot eivät ole tarkkarajaisia, vaan käytännön toiminta varhaiskasvatuksessa limittyy useassa
kohdassa monen tason sisään ja rajoille.
Kulttuurikasvatus integroituu laajasti varhaiskasvatuksen eri orientaatioalueisiin ja yksikön toimintakulttuuriin, mutta sen tavoitteellistaminen ja suunnitelmallisuus ovat tärkeässä roolissa, jotta jokainen
lapsi pääsisi osalliseksi kulttuurikasvatuksesta.
Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurikasvatukseen Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa. Suunnitelma on jaettu ikäkausittain: alle
3-vuotiaat, 3−5-vuotiaat ja esiopetusikäiset. Varhaiskasvatuksessa tullaan myös toteuttamaan Oulun
kaupungin kulttuuripolkua, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja päättyy peruskoulun yhdeksännelle
luokalle.
Tämän oppaan tavoitteena on avata ja syventää ymmärrystä kulttuurikasvatuksesta ja kulttuurivastaavan tehtävistä yksiköissä. Samalla se helpottaa tavoitteellisen, yksikkökohtaisen ja ryhmä- tai
ikäkausikohtaisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista. Oppaasta löytyy aihepiiriin sopivia kysymyksiä pohdittaviksi yksiköissä. Oppaassa oleva Kulttuuripolku on ensimmäinen versio Oulun kaupungin varhaiskasvatusikäisille ja sen avulla toimijat ja kulttuurilaitokset voivat tehdä suunnitelmia
kulttuuripalveluista.
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ALAKÖÖKI
Alakööki on oululaisen varhaiskasvatuksen painopistealueiden eli kulttuurikasvatuksen, kestävän
kehityksen ja liikuntakasvatuksen kehittämisyksikkö. Kulttuurikasvatuksen osalta Alakööki tukee yksiköiden kulttuurikasvatusta yhdessä kulttuurivastaavien kanssa sekä tiedottaa ajankohtaisesta kulttuuritarjonnasta. Alakööki suunnittelee ja toteuttaa täydennyskoulutusta ja on tärkeä yhdyslinkki varhaiskasvatuksen ja kulttuurilaitosten välillä. Alaköökin työpari suunnittelee ja toteuttaa elämyksellistä
toimintaa päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmille sekä oululaisille lapsiperheille MLL:n perhekahviloissa. Kulttuurikasvatuksellista toimintaa, tutustumisia ja pajatoimintaa ym. järjestetään päiväkodeissa,
luonnossa sekä kulttuuritoimijoiden tiloissa. Alakööki edustaa varhaiskasvatusta lastenkulttuuritiimissä ja toimii Kulttuurikapsäkki-työryhmän ja kulttuurivastaavaverkoston koordinaattorina.

KULTTUURIKAPSÄKKI–TYÖRYHMÄ
Kulttuurikapsäkki-työryhmään kuuluu kulttuurivastaavien edustajat jokaiselta neljältä palvelualueelta, Alakööki sekä palvelupäällikkö ja kulttuurituottaja. Kulttuurikapsäkin tehtävänä on kehittää varhaiskasvatuksen kulttuuritoimintaa, viestintää ja suunnitella taide- ja kulttuurikoulutuksia varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Työryhmä suunnittelee ja tiedottaa vuosittaiset teemavuodet, joista
viimeisimmät ovat olleet ”Yhteen hiileen” sekä ”Valo ja varjot”.

KULTTUURIKUMMI
Syksyllä 2004 käynnistyi Alaköökin kehittämä ja ylläpitämä kulttuurikummitoiminta. Päiväkodit voivat
hakea kulttuurikummia vuodeksi kerrallaan vapaamuotoisella hakemuksella syyskuussa Alaköökistä.
Hakemusten perusteella Alakööki valitsee kullekin kummille päiväkodin. Kulttuurikummeina toimii
henkilöitä eri kulttuurilaitoksista. Kulttuurikummi vierailee päiväkodissa esitellen kulttuurilaitoksensa
toimintaa tai ohjaten taidekasvatustuokion. Kulttuurikummi kutsuu lapset vierailulle omaan toimipaikkaansa esim. katsomaan ja kuuntelemaan harjoitusta, näyttelyä tai muuten vain tutustumaan.
Lapset voivat tuoda tullessaan kulttuuritervehdyksen, esim. esityksen tai taideteoksen.
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Jokaisessa Oulun kaupungin päiväkodissa on nimetty kulttuurivastaava. Heillä on oma kulttuurivastaavien sähköpostijakelulista. Vastaavan tehtävänä on ylläpitää keskustelua ja kannustaa ja motivoida
henkilökuntaa kulttuurikasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hän seuraa oululaista kulttuuritarjontaa ja osallistuu Kulttuurikapsäkin ja lastenkulttuuritiimin järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja
koulutuksiin. Vastaava laatii yhdessä muun henkilökunnan kanssa kulttuurikasvatuksen johdonmukaisen suunnitelman omalle päiväkodilleen ja seuraa sen toteutumista. Hän välittää päiväkodin henkilökunnan toiveita Kultuurikapsäkkiläisille ja toimii yksikön kulttuuria koskevien viestien ja tiedotteiden välittäjänä.

MITEN TOIMIN KULTTUURIVASTAAVANA?
Kulttuurivastaava:
✩✩ toimii asiantuntijana ja tätä tuetaan kulttuurivastaavien yhteisillä koulutuksilla ja lukuvuosittaisilla infoilla, joissa kulttuurilaitokset on koottu yhteen kertomaan tarjonnastaan
✩✩ esittelee vuoden kulttuuriteeman omassa päiväkodissaan
✩✩ huolehtii omassa yksikössä kulttuuriin liittyvästä tiedottamisesta. Tapahtumamainokset ja muu
viestintä kulkee vain kulttuurivastaavien kautta
✩✩ tiedottaa vanhemmille kulttuurikasvatuksesta ja kulttuuriteemavuodesta sekä lastenkulttuuripalveluista
✩✩ ottaa koko yksikön työkokouksessa esille ryhmien kanssa yhteistyössä vuosittain tehtävän kulttuurikasvatussuunnitelman ja käy sen läpi myös arvioinnin osalta vuosittain yksikön ryhmien
kanssa
✩✩ varaa ryhmä- ja/tai ikäkausikohtaisten kulttuurikasvatussuunnitelmien tekoon omat työkokouksensa
✩✩ sitoutuu toimimaan kulttuurivastaavana vähintään kahden vuoden ajan ja perehdyttää seuraavan kulttuurivastaavan tehtävästä luopuessaan
✩✩ aloittaa ja ylläpitää mahdollisen yhteistyön kulttuurikummin kanssa
✩✩ ylläpitää yksikön kulttuurikansiota ja -tiedotustaulua
✩✩ toimii tärkeässä roolissa viestinviejänä ja on osa koko kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden
lastenkulttuurin viestintää
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✩✩ Mitä kulttuuri on meidän yksikön arjessa?
✩✩ Miten huomioimme kulttuurikasvatuksessa lapsen luonnollisen tavan toimia?
✩✩ Millä tavoin kulttuurien moninaisuus näkyy yksikössämme? Henkilökunnassa, lapsissa, vanhemmissa? Millä tavoin edistämme moninaisuuden ymmärtämistä ja millä tavoin se taas edistää yhdenvertaisuutta?
✩✩ Mitä uutta tuomme päiväkotimme kulttuurikasvatukseen?
✩✩ Miten hyödynnämme meidän yksikön kulttuuriympäristöä ja -palveluja?
✩✩ Mitä tarkoittaa kulttuuriperintö ja millaista on lapsen oman kotiseudun kulttuuriperintö? Mitä se
meidän yksikössämme tarkoittaa, ennen, nyt ja huomenna? Mitkä ovat päiväkodin omia perinteitä:
juhlat, tapahtumat ja tavat toimia yms?
✩✩ Mitä kulttuuri- ja taidefestivaaleja tai perinnetapahtumia on paikkakunnallamme?
✩✩ Miten kulttuurikasvatus toteutuu varhaiskasvatuksen eri orientaatioiden kautta?
✩✩ Miten taiteen- ja kulttuurinalat jo näkyvät yksikössämme? Mitä erityisosaamista meiltä jo löytyy?
Onko joku taiteenala jäänyt yksikössämme vähemmälle huomiolle?
✩✩ Miten tuemme lasta löytämään omat persoonalliset ilmaisutapansa?
✩✩ Millä tavoin huomioimme tämän vuoden varhaiskasvatuksen kulttuuriteemavuoden?

6

ALLE 3-VUOTIAAT
Vähimmäistavoitteet

Meidän yksikkö:

1. Arkitaso
• kulttuurisia kokemuksia eri tilanteissa: lorut, runot, laulut, sadut, tanssahtelu yms.
• erilaisten kulttuuristen taustojen ymmärtäminen ja hyväksyminen
• lapsen oman kulttuurin huomioiminen, kannustaminen ja tukeminen (leikit, rallatukset, pelit, kertomukset yms.)
• muuta yksikössämme, mitä?
2. Kulttuuriset sovellukset kasvun, kehityksen ja oppimisen
tukena
• lapsen omaehtoisen ilmaisun tukeminen
• kokemuksia ja elämyksiä yleisönä olemisesta omassa ryhmässä
ja yksikössä (oman yksikön aikuisten ja lasten esittämät)
• vuodenaikoihin liittyvät mm. taideaineita ja lähikulttuuriympäristöä hyödyntävät kokemukset
• yksikön perinteet ja juhlat
• muuta yksikössämme, mitä?
3. Kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lastenkulttuuripalvelut
• mahdollinen osallistuminen ulkopuolisten tahojen ja taiteilijoiden tarjoamiin kulttuurisiin ohjelmiin omassa yksikössä (näyttelyt, esitykset, konsertit yms.)
• muuta yksikössämme, mitä?
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3–5-VUOTIAAT
Vähimmäistavoitteet edellisen lisäksi

Meidän yksikkö:

1. Arkitaso
• lapsen omaehtoisen toiminnan, ilmaisun ja kulttuuritoiminnan
mahdollistaminen ja tukeminen
• oppimisympäristössä välineet (soittimet, roolivaatteet, kirjat
ym.) tai kuvat niistä esillä ja saatavilla
• taideaineiden ja lähikulttuuriympäristön hyödyntäminen kulttuurisesta näkökulmasta (veistokset, maalaukset, vanhat rakennukset ym.)
• muuta yksikössämme, mitä?
2. Kulttuuriset sovellukset kasvun, kehityksen ja oppimisen
tukena
• kokemuksia ja elämyksiä yleisönä olemisesta omassa ryhmässä
ja yksikössä (myös ulkopuolisen tahon esittämät)
• lapsi saa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa (osallisuus) kulttuurista prosessia (esitystä, näyttelyä, kirjaa ym.) ainakin oman ryhmän ja yksikön sisällä
• muuta yksikössämme, mitä?
3. Kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lastenkulttuuripalvelut
• lähikirjasto/kirjastoauto
• mahdollisuus hakea kulttuurikummia kulttuurilaitoksesta
• osallistuminen ulkopuolisten tahojen ja taiteilijoiden tarjoamiin kulttuurisiin ohjelmiin (esitykseen tai näyttelyyn osallistuminen, kiertävät näyttelyt Taidemuseosta ja Pohjois-Pohjanmaan museosta , lähialueen kulttuuritoimijat ym.)
• mahdollisuus hakea/osallistua Alaköökin toimintaan:
Päiväkodeissa: Nukketeatteriesitykset, Tiernapoikapolku (toimintapolku 3–6-v.); Pohjois-Pohjanmaan museossa: Purjelaivojen aikaan (5–6-v.), Elettiinpä ennen Oulussa (5–6-v.); Taidemuseossa: Taidetta ja toimintaa (5–6-v.)
• muuta yksikössämme, mitä?
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ESIOPETUS
Vähimmäistavoitteet edellisten lisäksi

Meidän yksikkö:

1. Arkitaso
• tuetaan ja laajennetaan eri taiteen- ja kulttuurinaloja hyödyntäviä omaehtoisia kokemuksia
• muuta yksikössämme, mitä?
2. Kulttuuriset sovellukset kasvun, kehityksen ja oppimisen
tukena
• taideaineiden ja lähikulttuuriympäristön hyödyntäminen kulttuurisesta näkökulmasta (veistokset, maalaukset, vanhat rakennukset ym.) tavoitteellisissa tuokioissa
• lapsi saa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kulttuurista prosessia yksikön ulkopuolisille tahoille. Mahdollisesti
vanhemmille, isovanhemmille, lähikoululle, läheiselle palvelukodille tms.
• kokemus ja elämys eri taiteen- ja kulttuurinaloista
• yksi laajempi eri taide- ja taitoaineita integroiva lapsilähtöinen
prosessi
• muuta yksikössämme, mitä?

3. Kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lastenkulttuuripalvelut
• mahdollisuus hakea/osallistua Alaköökin toimintaan
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto: Eskareiden Kirjastoseikkailu; Pohjois-Pohjanmaan museo: Vaakunaseikkailu
Oulun kaupunginteatteri: Teatterin tilat tutuksi
• osallistuminen johonkin kulttuurifestivaaliin ja/tai tutustuminen johonkin kulttuurilaitokseen (Taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo ja Oulun kaupungin pääkirjasto ovat ilmaisia)
• muuta yksikössämme, mitä?
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ARJESSA
Paikalliskulttuuri
Perinteet
Arkipäivän toimintakulttuuri, kulttuuriset
toimintatavat
Erilaisten kulttuuristen taustojen/lähtökohtien ymmärtäminen ja hyväksyminen
Lapsen oman kulttuurin huomioiminen:
leikit, mielikuvitusleikit, kertomukset, pelit,
rallatukset yms.

LÄHIYMPÄRISTÖ
LASTEN OMA KULTTUURITOIMINTA
Lapsen omaehtoisen kulttuuritoiminnan
mahdollistaminen
Välineet tai kuvat niistä lasten nähtäville
ja saataville
Lapset tekevät taidetta itse

Julkiset taideteokset
Lähikirjasto/kirjastoauto
Luonto
Kulttuuri- ja taidelaitokset
Rakennettu ympäristö
Ympäristötaide

1. Arkitaso 2. Kulttuuriset sovellukset 3. Kulttuuritoimijoiden ja
kasvun, kehityksen ja
-laitosten ammattimaiset
oppimisen tukena
lastenkulttuuripalvelut

TAITEEN JA KULTTUURIN ALAT
PEDAGOGISTA TOIMINTAA
Tilanteeseen tarttuminen, ei tuokioon
sidottu kulttuurikasvatus
Lapsen oman kulttuurisen toiminnan
mahdollistaminen
Yksikön sisäiset esitykset
Toiminnan eheyttäminen kulttuurin avulla
Projektit
Osallistuminen Alaköökin järjestämiin
ohjelmiin
Tutustuminen taiteilijan ammattiin
Kulttuurikummitoiminta
Yhteistyö kulttuurilaitosten kanssa
Kiertävät näyttelyt
Taiteilijavierailut

Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö
Elokuva
Kuvataide
Media ja uudet kulttuurin alat
Muotoilu ja kädentaidot
Musiikki ja säveltaide
Sanataide
Sirkus
Tanssi
Teatteri
Valokuvataide
Festivaalit ja tapahtumat
Kulttuuriperintö ja maailman kulttuurit

Oulun seudun lasten- ja nuortenkulttuurin selvityksessä (2012) ehdotettiin, että Oulun kaupunkiin
kirjataan Kulttuuripolku. Kulttuuripolku on yleistynyt useissa kunnissa nimeksi, jolla kuvataan perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen ja kulttuurintoimijoiden yhteistyön muotoa. Se määrittelee konkreettisesti
missä vaiheessa varhaiskasvatusta tai perusopetusta on tavoitteena esimerkiksi tehdä vierailuja kulttuurilaitoksiin tai festivaaleille tai milloin on tarkoitus osallistua taidekasvatustyöpajaan. Kulttuuripolku ei välttämättä määrittele mitä vierailussa on tarkoitus oppia, mutta sen avulla kulttuurikasvatusta on helppo
aikatauluttaa ja resursoida. Tässä oppaassa oleva Kulttuuripolku on ensimmäinen versio Oulun kaupungin
varhaiskasvatusikäisille.
Alle 3-vuotiaat:
✩✩ tutustutaan sanataiteeseen, kirjoihin ja tarinoihin
✩✩ taideprojekteja /lapsilähtöinen kulttuuriprojekti
✩✩ hyödynnetään eri taiteenaloja
✩✩ oman esityksen tekeminen ja yleisönä oleminen
✩✩ ympäristön tutkiminen esteettisestä näkökulmasta
3–5-vuotiaat:
✩✩ vierailu läheiseen kulttuurikohteeseen
✩✩ arkkitehtuuri- ja muotoiluprojekti
✩✩ elokuvanäytös
✩✩ perinteisen juhlan järjestäminen
✩✩ kulttuuritapahtuman järjestäminen
✩✩ kirjasto tai kirjastoauto
Esiopetusikäiset:
✩✩ tutustuminen läheiseen arkkitehtuuriin
✩✩ sirkus ja tanssi
✩✩ kulttuurilaitos- tai festivaalivierailu
✩✩ kirjasto tai kirjastoauto
✩✩ mediakasvatusprojekti
✩✩ esittävän taiteen live-kokemus
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Oulun kaupungin kulttuurilaitokset ja useat muut toimijat tekevät mielellään yhteistyötä päiväkotien kanssa.
Koko kaupungin yhteisiä lastenkulttuuriasioita suunnitellaan lastenkulttuuritiimissä.

OULUN TAIDEMUSEO
Oulun taidemuseossa voi tutustua monipuolisesti eri taiteenaloihin. Nähtävänä on sekä taidemuseon
omia kokoelmia että muutaman kuukauden välein vaihtuvia näyttelyitä. Näyttelyiden lisäksi on tarjolla opastuksia ja omatoimisia tai ohjattuja työpajoja. Taidemuseossa järjestetään erilaisia tapahtumia.
Hinta: vierailu ryhmille maksuton, opastukset ja pajat hinnaston mukaan, ilmoitathan vierailusta etukäteen info.taidemuseo@ouka.fi
Laura Lampinen | puh. 044 703 7475 | laura.lampinen@ouka.fi

TIEDEKESKUS TIETOMAA
Tietomaa on elämyksellinen vierailukohde kaikenikäisille. Teemanäyttelyt esittelevät eri tieteen aloja
sekä tekniikkaa kiehtovalla ja viihdyttävällä tavalla. Keskimääräinen vierailuaika on noin neljä tuntia,
joten Tietomaahan tutustumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.
Harri Häll | puh. 044 703 1348 | harri.hall@ouka.fi

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO
Museon laaja perusnäyttely esittelee Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun historiaa. Museossa järjestetään
vuosittain useita vaihtuvia näyttelyitä ja alakerrasta löytyy Koiramäki-osasto.
Hinta: Alle 16-vuotiailla on vapaa pääsy museoon. Opastusmaksu hinnaston mukaan. Ilmoitathan ryhmävierailustasi lippukassan numeroon 044 703 7161.
Arja Keskitalo | puh. 044 703 7159 | arja.h.keskitalo@ouka.fi
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MERIMIEHENKOTIMUSEO
Lapset voivat oppaan avulla tutustua merimiehenkotiin, jossa on esillä mielenkiintoisia ja varmasti
outoja esineitä. Pikisaaressa sijaitsevassa museossa tutustutaan merimiehen arkisiin puuhiin. Päiväkodeille sopii myös museossa nähtävä Laivakoiran matkassa multimedia.
Hinta: Lapsilla on vapaa pääsy museoon. Opastusmaksu on 30 euroa.
Kaija Niemitalo | puh. 044 703 7188 | kaija.niemitalo@ouka.fi

TURKANSAAREN ULKOMUSEO
Turkansaaren ulkomuseossa voi perehtyä vanhoihin elinkeinoihin: maatalouteen, karjanhoitoon, kalastukseen, metsätyöhön, uittoon sekä tervanpolttoon. Museo on avoinna kesäisin ja adventin aikaan.
Museoalueella järjestetään erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Kouluille ja päiväkodeille suunnattuja
teemaviikkoja järjestetään syksyisin ja keväisin.
Hinta: Lapsilla on vapaa pääsy museoon. Opastusmaksu 30 euroa
Patrik Franzen | puh. 044 703 7154 | patrik.franzen@ouka.fi

KIERIKKIKESKUS
Iijoen varrella sijaitsevasta Kierikistä löytyy kivikauden kylä, missä voi itsekin kokeilla kivikauden ihmisen taitoja. Päärakennuksessa on arkeologinen näyttely.
Leena Lehtinen | puh. 040 5149 466 | leena.lehtinen@kierikki.fi

OULUNSALON KOTISEUTUMUSEO
Sopii vanhanaikaisine pihapiireineen erittäin hyvin käyntikohteeksi päiväkodeille.
Kotiseutuseura Oulunsalo ry | Eija Pulkkinen | puh. 040 768 6474
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OULU SINFONIA
Oulu Sinfonia tarjoaa korkeatasoisia elämyksiä: klassista musiikkia, uutta musiikkia, kamarimusiikkia,
viihdemusiikkia, oopperaa sekä lasten ja nuorten konsertteja. Madetojan sali Oulun musiikkikeskuksessa on Oulu Sinfonian kotisali. Sopimalla etukäteen päiväkotiryhmät ovat tervetulleita tutustumaan
orkesteriin ja seuraamaan harjoituksia.
Tuottaja Olavi Sariola | puh. 044 703 7220

OULUN KAUPUNGINTEATTERI
Oulun kaupunginteatteri tuottaa 8-10 ensi-iltaa ja järjestää Lasten ja nuorten teatterifestivaalin vuosittain.
Anna Maria Luonuansuu | puh. 044 7037112 | anna.luonuansuu@ouka.fi

OULUN KAUPUNGINKIRJASTO
Lastenkirjastotyöntekijät ovat kirjallisuuden ja lukemisen asiantuntijoita. Heiltä voi tiedustella kaunoja tietokirjallisuutta eri aiheista, pyytää lukusuosituksia eri-ikäisille ja saada opastusta tiedonhaun
pulmissa. Päiväkodeille ja kouluille kerätään pyynnöstä erilaisia teemapaketteja ja järjestetään satutunteja. Kakaravaara-tietokannasta löytyy esiopetusikäisille sopivaa kirjallisuutta aiheittain.
Omppu-kokoelmasta löytyy aineistoa erilaisille lukijoille. Kirjaston ja koulun Kirjastoreitti.fi-yhteistyösivustolla on runsaasti materiaalia myös varhaiskasvattajille, mm. eskareiden Lukuhöperö-passi.
Katja Kurvinen | puh. 08 558 47342 | katja.kurvinen@ouka.fi
Alue- ja lähikirjastojen sekä kirjastoautojen yhteystiedot löytyvät kirjaston kotisivuilta.

KULTTUURITALO VALVE
Kulttuuritalo Valve tarjoaa päiväkodeille näyttelyitä, konsertteja, työpajoja, esityksiä ja elokuvia. Oulun kaupungin lastenkulttuurituottajana ja keskisen alueen tuottajana toimii Katri Tenetz. Eteläisen
alueen kulttuurituottaja on Kylli Marttila ja pohjoisen alueen Jaana Potkonen.
Katri Tenetz | puh. 044 703 7544
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VALVEEN ELOKUVAKOULU
Valveen elokuvakoulu on elokuva- ja mediakasvatuksen monipuolinen osaaja, joka järjestää päiväkodeille työpajoja, elokuvanäytöksiä, projekteja sekä täydennyskoulutusta. Esi- ja alkuopetukseen suunniteltu Videopensseli-menetelmä antaa lapselle kosketuksen mediakasvatukseen ja viestien tuottamiseen. Hauskoissa animaatiopajoissa saadaan omat piirustukset eloon ja kehitetään tarinankerronnan
taitoja.
Tuottaja Tommi Nevala | puh. 044 703 7547 | tommi.nevala@ouka.fi

VALVEEN SANATAIDEKOULU
Valveen sanataidekoulu tunnetaan monipuolisena sanataidekasvatuksen osaajana ja kehittäjänä. Sanataidekoulu tuottaa vuosittain Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot sekä kirjallisuusaiheisia näyttelykokonaisuuksia, joiden ohjelmassa on runsaasti tarjontaa juuri päiväkotiryhmille. Sanataideharjoitukset on koottu nettisivuille www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu
Valveen sanataidekoulun vastaavat opettajat: Anna Anttonen | puh. 044 703 7541
Kati Inkala | puh. 044 703 7543

SOIVA SIILI
Erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja konsertteja ja työpajoja.
posti@soivasiili.fi | Kyösti puh. 040 742 3763 | Markus puh. 040 777 2028

LIIKKUVA LAULUREPPU
Liikkuva Laulureppu konsertoi erilaisissa tilaisuuksissa ja esiintyy päiväkodeissa sekä alakouluissa.
Mukaansa tempaavat laulut houkuttelevat mukaan leikkimään ja laulamaan. Liikkuva Laulureppu
konsertoi (n. 30 min./ konsertti) duona, triona tai vaikka koko bändillä!
liikkuvalaulureppu@hotmail.fi | Mari puh. 050 440 1437 | Timo puh. 050 539 8263
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KONSERTTIKESKUS
Konserttikeskus ry on Suomen merkittävin koulu- ja päiväkotikonserttien järjestäjä. Keskus järjestää
vuosittain 1300-1700 konserttia ja musiikkityöpajaa kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea.
www.konserttikeskus.fi

OULUN TÄHTISIRKUS
Oulun Tähtisirkus on sirkuskoulu ja nuorisosirkus, joka tarjoaa sirkustaiteen opetusta mm. varhaiskasvatuksen yksiköihin sekä sirkusesityksiä erilaisiin tilaisuuksiin. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat
lapset ja nuoret. Työpajaopetus voidaan järjestää päiväkodin tai sirkuskoulun tiloissa, ja sisältö räätälöidään osallistujien iän ja taitojen mukaan – sirkuskoulun nuorimmat oppilaat ovat vain 6 kk!
ouluntahtisirkus@gmail.com | puh. 040 418 1750

MAAILMANKOULU
Maailmankoulun matkalaukkuja on saatavilla kymmenestä eri globaalikasvatuksen teemasta. Laukut
on suunniteltu eri-ikäisille ja niihin on koottu laajasti teemaan liittyvää opetusmateriaalia (video- ja
dvd-filmejä, lautapelejä, julistesarjoja, kuvakortteja ja toiminnallisia pohdintatehtäviä) ja opettajien
tukimateriaalia. Laukut voi tilata sisäisen postin kautta Kaisu Siltalalta.
kaisu.siltala@ouka.fi
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PÄIVÄKOTIEN ELOKUVANÄYTÖKSET STUDIOSSA
NAPEROKINO
Naperokino on 2–6-vuotiaille lapsille suunnattu sarjamuotoinen elokuvatapahtuma. Naperokinossa
esitetään lyhytelokuvaohjelmia, jotka sisältävät yhtä hyvin klassisia satuja kuin suosittujen piirrossankarien seikkailuja. Naperokino-näytökset esitetään Kulttuuritalo Valveen elokuvateatteri Studiossa ja
näytöksiin on vapaa pääsy.
Sauli Pesonen | puh. 08 881 1291
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LASTEN FESTIVAALEJA
OULUN KANSAINVÄLINEN LASTENELOKUVAFESTIVAALI
Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali järjestetään marraskuussa viikolla 47.
Päiväkodit ja koulut voivat varata paikkoja ennakkoon aamupäivien maksuttomiin näytöksiin. Lisäksi
festivaalilla on työpajoja, näyttelyitä ja konsertteja sekä kasvattajille suunnattu Luova luokka taide- ja
mediakasvatusseminaari.
www.oulunelokuvakeskus.fi

OULUN LASTEN JA NUORTEN TEATTERIFESTIVAALI
Teatterifestivaalin ohjelmistossa esiintyy vierailevia kotimaisia ammattiteattereita sekä upeita, sanattomia esityksiä ulkomailta. Ohjelmisto ulottuu vauvateatterista katutanssiin.
www.teatteri.ouka.fi/festival

LUMOTUT SANAT – lasten ja nuorten sanataideviikot
Tapahtuma tarjoaa laadukasta ja elämyksellistä sanataide- ja kirjallisuusohjelmaa paitsi lapsille, nuorille ja perheille myös ammattikasvattajille sekä osaksi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten taidekasvatussisältöjä. Lumotut sanat tarjoaa koko toukokuun ajan maksuttomia työpajoja sadoille, jopa
tuhansille, lapsille ja nuorille.
Työpajat eivät ole vain kertakäyntejä festivaalilla, sillä festivaalin teemakirjoista ilmestyy sanataidekoulun nettisivuille myös harjoitusmateriaalit, joita voi käyttää maksutta ihan kaikkialla joko ennen ja
jälkeen festivaalityöpajaa tai itsenäisesti milloin vain.
www.kulttuurivalve.fi/lumotutsanat
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