


Tervetuloa Kulttuuripolulle! 

Tarjoamme jokaiselle järvenpääläiselle lapselle mahdolli-
suuden tutustua omaan kotiseutuun ja kulttuuritarjontaan. 
Tämä kulttuuripolku etenee vuosiluokittain ja on osa esi-
opetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaamme.

Lähde siis kulttuurimatkalle kanssamme! 
Tutustutaan yhdessä, mitä kaikkea mielenkiintoista
kotikaupungistamme löytyykään!



Esiopetusvuosi: tutustutaan leikkiympäristöön
Opitaan leikkimällä
Lasta innostetaan käyttämään mielikuvitusta ja kekse-
liäisyyttä oppimisympäristöissään. Lapsi tutustuu esi-
opetuksen leikkiympäristöön ja sen mahdollisuuksiin 
uusien tietojen ja taitojen opettelussa. Hän osallistuu 
leikkiympäristön suunnitteluun ja muokkaamiseen.

1.luokan kevät: tutustutaan lähiympäristöön 
Meidän koulu ja sen ympäristö
Yhden oppitunnin retki koululla ja sen ympäristössä. 
Katsellaan erilaisia rakennuksia ja pohditaan, miten  
ympäristö on muokkautunut nykyiseen muotoonsa.  
Toisella oppitunnilla loihditaan pieni merkki koulu-
ympäristöön: luokan yhteinen teos, joka jää kouluun  
tai sen pihalle tekemään paikasta kauniimman ja  
omemman.

2.luokan aikana: pelataan lautapeliä
Tuusulanjärvi-peli tutuksi
Opettajan ohjauksessa pelataan Tuusulanjärven taiteilija- 
yhteisöstä tehtyä lautapeliä. Kotiseudun historia ja tai-
teilijayhteisö tulevat tutuksi hauskalla tavalla noppaa 
heittämällä ja nappulaa siirtämällä.

2. luokan syksy: vierailu Aholassa
Vennyn taidetunti
Taidemaalari Venny Soldan-Brofeldt avaa ovet taiteensa 
maailmaan. Muotokuvapajassa oppilaat pääsevät kokei-
lemaan elävän mallin piirtämistä hiilellä. Kirjailija Juhani 
Aho raottaa kirjoittamiensa lastujen salaisuutta.

2., 4. ja 7. luokat: kirjastovierailut 
Lukukipinää ja tiedonjanoa sytyttämässä
Kirjasto tarjoaa kirjastonkäytön opetusta eri luokka- 
asteille kohderyhmän taitotason mukaisesti. 2-luokka-
laisten kanssa pohditaan sitä, miten kirjastossa toimi-
taan ja miten löydetään hyvää luettavaa. 4.-luokkalaiset 
pääsevät tutustumaan kirjaston hyllyjärjestykseen  
ja luokituksiin tietokirjavinkkien myötä. 7.-luokkalaisten 
kanssa jatketaan samoilla teemoilla, kun kirjastotietout-
ta laajennetaan lastenosaston ulkopuolelle ja opetellaan 
etsimään aineistoa esitelmiin.



3. luokan syksy: museo menee kouluun 
Ennen aikaan Järvenpäässä
Oppilaat pääsevät aikamatkalle! Museoamanuenssi  
saapuu koululle kertomaan paikallishistoriasta. Katsel-
laan karttoja ja vanhoja valokuvia. Lisäksi tutustutaan 
museon kulttuurihistoriallisen kokoelman esineisiin 
sekä koulun historiaan.

3. luokan kevät: draamallinen opastus 
Aino S. ja kadonneet sävelet -kaupunkiseikkailu
Aino Sibelius saapuu yli sadan vuoden takaa visiitille 
Järvenpäähän. Kaupungin keskustan tuntumassa kul-
kevan kävelykierroksen aikana Aino kertoo menneistä 
ajoista ja oppilaat tämän päivän Järvenpäästä. Kierrok-
sen lopussa on mehu- ja kinuskikakkutarjoilu.

4. luokan syksy: käynti Ainolassa 
Sibeliusten vieraana
Vieraillaan tunnetuimman järvenpääläisen, säveltäjä-
mestari Jean SIbeliuksen, taiteilijakodissa, Ainolassa.  
Oppaan johdolla tutustutaan Ainolan arkeen ja juhlaan.

4. luokan kevät: konsertti Sibelius-salissa 
Elämys musiikin maailmaan
Musiikkiopiston nuoret solistit soittavat yhdessä musiik-
kiopiston sinfoniaorkesterin kanssa. Samalla päästään 
myös tutustumaan eri soittimiin ja kenties inspiroidu-
taan musiikkiharrastuksen pariin!

4. luokan kevät: teatteripajat
Teatterin taikaa!
Kurkistetaan kulissien taakse ja tehdään teatteria  
Järvenpää-talon kellariteatterissa yhdessä kokeillen.

5. luokan syksy: pyöräretki 
Vanhankylänniemeen 
Ennen vanhaan Järvenpäässä
Oppaat kertovat Vanhankylän kartanon historiasta ja 
Tuusulanjärvestä, vanhat järvenpääläiset kertovat  
elämästä ennen vanhaan Järvenpäässä. Retken aikana 
saadaan vinkkejä puhelimella kuvaamiseen ja syödään 
eväät. Oppaina toimivat Järvenpää-seuran aktiivit ja 
Keski-Uudenmaan Matkailuoppaat.



5. luokan kevät: musiikkia  
ja tanssia Sibelius-salissa 
Taideyliopisto tarjoilee elämyksiä
Ohjelman tuottaa Taideyliopisto ja se sisältää pääsään-
töisesti musiikkia, mutta välillä voi olla tiedossa tanssia 
tai teatteriakin! Esitykset ovat osa Järvenpään kaupun-
gin, Taideyliopiston ja Paloheimosäätiön Kolmisointu- 
sopimusta.

6. luokan syksy: tutustumiskäynnit  
kirkoissa ja moskeijassa
Uskontokunnat tutuksi
Tutustutaan kotikaupunkimme eri uskontokuntiin:  
Järvenpään kirkkoon, Järvenpään moskeijaan ja Järven-
pään ortodoksiseen kirkkoon, näiden arkkitehtuuriin  ja 
taiteeseen. Liikutaan polkupyörin tai kävellen sovitusti 
opettajien kanssa.

6. luokan kevät: retki Lemmenlaaksoon
Lähdetään Lemmenlaaksoon!
Retki tehdään kevätkukinnan aikaan opettajan johdolla 
luontopolkua seuraten kuulo- ja näköhavaintoja tehden. 
Opettaja vinkkaa oppilaita havaitsemaan rastipisteiden 
erityispiirteitä. Samalla tutustutaan Lemmenlaakson 
luontopolku –oppaaseen. Retken aikana oppilaat myös 
valokuvaavat luontopolun kasveja ja maisemaa.

7. luokan syksy: taiteilijakodit tutuksi 
Järvenpään kulttuuripolulla pyöräillen
Suomalaisuuden lähteillä
Keski-Uudenmaan Matkailuoppaat johdattavat  
kuulijat vuosisadan taakse taiteilijayhteisön elämään.  
Kierros tehdään Aholan, Suvirannan, Kallio-Kuninkalan 
ja Ainolan pihapiireihin.

7. luokan syksy: vierailu Järvenpään 
taidemuseoon
Onks toi taidetta?
Tutustutaan vaihtuvaan näyttelyyn ja pohditaan taiteen 
merkityksiä, näkökulmia ja vaikutteita. Tällä opastuksella  
on lupa kyseenalaistaa näkemäänsä. Vierailun aikana 
tehdään oma kommentoiva taideteos tai taidekritiikki.



7. luokan kevät: taiteilijatapaaminen  
tai muusikon vierailu koululla
Artistielämää!
Muusikko tulee kertomaan elämästään ja vastaamaan  
aiheesta herääviin kysymyksiin, kuten opinnoistaa, 
instrumentistaan sekä musiikistaan. Tapaaminen  
voidaan järjestää myös striimattuna.

8. luokan syksy: vierailu Järvenpään 
taidemuseoon
Onks toi taidetta?
Tutustutaan vaihtuvaan näyttelyyn ja pohditaan taiteen 
merkityksiä, näkökulmia ja vaikutteita. Tällä opastuksella  
on lupa kyseenalaistaa näkemäänsä. Vierailun aikana 
tehdään oma kommentoiva taideteos tai taidekritiikki.

8lk. kevät: teatterivierailu
Mennään teatteriin!
Järvenpään teatteri tarjoaa mahdollisuuden tulla katso-
maan Järvenpään teatterin nuorten esitystä vapaa-ajal-
la. Ennen teatteriretkeä tutustutaan teatterietikettiin 
sekä saadaan ohjeet teatterilippujen tilaamiseen.

9. luokan syksy: itsenäisyyspäivänä 
kaupunginjohtajan vastaanotto  
Järvenpää-talossa.

9. luokan kevät: vierailu Aholassa
Porsaat on irti!
Kirjailija Juhani Ahon ja kuvataiteilija Venny Soldan- 
Brofeldtin myötä perehdytään Tuusulanjärven taiteilija-
yhteisön vaiheisiin sekä 1900-luvun vaihteen yhteiskun-
nalliseen tilanteeseen: Miksi pelättiin puhelua, jossa  
puhelinkeskuksesta sanotaan ”Porsaat on irti!”

Opettajien kierros elokuussa
Syksyisin uudet opettajat pääsevät linja-autokierrokselle 
KUPOn maisemissa. Retken aikana nähdään taiteilija- 
koteja, joihin oppilaiden kanssa mennään vuoden aikana. 
Kierroksella selviää myös, mikä KUPO on ja miten se avaa 
kotiseututuntemusta oppilaille. On todettu, että monet 
opettajat tulevat jostain aivan muualta kuin Järvenpäästä 
ja näin ollen on hyvä tarjota heille heti lukuvuoden alkuun 
tiivis tutustumiskierros alueemme historiaan.



KUPOssa mukana:

Ainola
Järvenpään kaupunginkirjasto
Järvenpään kulttuuri- ja tapahtumapalvelut
Järvenpään moskeija
Järvenpään museopalvelut: Järvenpään taidemuseo, Ahola
Järvenpään Opisto: Järvenpään kuvataidekoulu
Järvenpään ortodoksinen kirkko
Järvenpään seurakunta
Järvenpään teatteri
Järvenpää-seura
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto
Maricasting
Taideyliopisto: Sibelius-Akatemia 
Tuusulanjärven matkailuoppaat

Tiedustelut: 
rehtori Tiina Liimatainen
KUPO-koordinaattori
tiina.liimatainen@jarvenpaa.fi



Kulttuuria  
ja riemua 


