
Kulttuurikude-kulttuurikasvatussuunnitelma  
  
Tavoitteena eheä ja osallistuva lapsi  
  

  

Kulttuurikude-logo  
  

Kude tarkoittaa kankaan poikkisuuntaan kulkevaa lankaa.  

Kulttuurikude-logossa kankaan loimessa poikkisuuntaan 

kulkeva lanka kuvastaa lapsen kohtaamisia taiteen eri la-

jeihin. Mitä enemmän kohtaamisia tapahtuu, sitä eheäm-

män kankaan lanka muodostaa.   

  

  

  

  

Kulttuurikude toteuttaa tasa-arvoista kulttuurikasvatusta  
  

Kulttuurikude on Ylöjärven kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen kulttuurikasvatus-

suunnitelma. Vuonna 2020 myös kirjastopalvelut liittyi toimintaan mukaan, jolloin kirjastojen te-

kemä lastenkulttuurityö sidotaan osaksi kulttuurikasvatusta Ylöjärvellä. Yhteistyöllä mahdolliste-

taan tasa-arvoinen kulttuurikasvatus jokaiselle ylöjärveläiselle lapselle, joka osallistuu kaupungin 

järjestämään varhaiskasvatukseen. Suunnitelmallinen yhteistyö aloitettiin vuonna 2012, jonka jäl-

keen kulttuurikasvatusta on toteutettu. Kulttuurikude-työryhmä kokoontuu kolmesta neljään ker-

taan vuodessa suunnittelemaan toimintaa ja vaihtamaan kuulumisia. Kulttuurikuteen tapahtu-

mista ja tavoitteista tiedotetaan kaikkiin päiväkoteihin. Työryhmä on linkki päiväkotien ja kult-

tuuripalveluiden työntekijöiden välillä. Varhaiskasvatussuunnitelma ja Pirkanmaan kulttuurihyvin-

vointisuunnitelma ovat tukena Kulttuurikuteen suunnitelman laadinnassa. 

  

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on vahvistaa ylöjärveläisten lasten mahdollisuuksia 

osallistua ja tutustua kulttuuriin monipuolisesti sekä tuottaa kulttuurin keinoin lapsille myönteisiä 

ja elämyksellisiä kokemuksia. Kulttuurin kenttää katsotaan lapsen näkökulmasta. Toiminnan pää-

määränä on hyvinvoiva, eheä ja osallistuva lapsi.  

  

Mitä on lastenkulttuurikasvatus?  
  

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan lapsille ja nuorille suunnattuja taide- ja kulttuuripalveluita, mutta 

myös lasten oman, leikkiin tai kerrontaan perustuvan itse luodun kulttuurin edistämistä.   

  

Taidekokemukset ja kulttuurin harrastaminen antavat valmiudet aktiiviselle toiminnalle ja vaikut-

tamiselle, arvostelukyvylle sekä kyvylle jäsentää muuttuvaa maailmaa ja omaa asemaa siinä. Kult-

tuurikasvatuksella tuetaan tasapainoista kasvua. Lastenkulttuurilla voidaan vaikuttaa elinikäisiin 

tottumuksiin hyödyntää taidetta ja kulttuuripalveluita.   

  

Luovuuteen ja itseilmaisuun kannustava kulttuurikasvatus luo myös pohjaa yhteiskunnan sivistyk-

sellisen ja taloudellisen kilpailukyvyn kasvulle.  

  



Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiassa 2020 todetaan, että kansalaisilla on tasa-arvoiset 

mahdollisuudet yksilölliseen kehittymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Tavoitteena on eh-

käistä syrjäytymistä ja syrjäytymisen periytymistä, painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Turvalli-

set koulu- ja harrastusyhteisöt ja mahdollisuus toteuttaa itseään ovat jokaisen lapsen ja nuoren 

oikeus.  

  
Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan kulttuuri on tärkeä osa lapsen identi-

teettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä ja kokea monipuolisesti 

taidetta ja kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset vahvistavat lasten kykyä 

omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea 

lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa 

heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. 

 

Lapselle taiteellinen kokemus on kokonaisvaltaista, leikinomaista, kokeilevaa, luovaa, mielikuvi-

tuksellista ja henkilökohtaista. Taiteelliset kokemukset syntyvät musiikin, kuvataiteen, teatterin, 

draaman, tanssin, kirjallisuuden, sanataiteen, sirkuksen ja mediataiteen avulla. Taiteen tekemi-

nen antaa lapselle oppimisen iloa, ja tukee lapsen luontaista mielikuvitusmaailman kehittymistä. 

Taiteen tekemisestä lapsi saa eri aistialueiden kokemuksia. 

 

 

Esikoululaiset harjoittelivat muun muassa 

videoiden tekoa ja editointia sekä tietotek-

niikan ja QR-koodien käyttöä ja tekivät me-

dianäyttelyn, joka oli esillä pääkirjasto Lei-

jassa alkuvuonna 2017. Mukana oli animaati-

oiden ja sähköisen median lisäksi myös pe-

rinteistä mediaa, kuten itse tehtyjä sanoma-

lehtiä ja sarjakuvia. Näyttelyä ennen päivä-

kotien henkilökunta oli saanut opastusta ja 

koulutusta mediataiteen tekoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiteelliseen ilmaisuun kuuluu yksin ja yhdessä tekemisen iloa. Kasvattaja antaa lapsen tekemi-

selle tilaa, aikaa, rauhaa ja välineitä. Hän tukee, ohjaa ja kannustaa lasta. Lasten työt dokumen-

toidaan ja asetetaan kauniisti esille. Ympäristön esteettisyys antaa lapselle taide-elämyksen.  

  

Taiteen avulla lapsi tutustuu, tuottaa, nauttii ja eläytyy taiteen eri aloihin. Tekemisen ilon ja 

riemun kautta lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Taiteen kautta lapsi pystyy ilmaisemaan ja 

käsittelemään tunteitaan sekä kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Taidekasvatuksen avulla opi-

taan arvostamaan omia ja toisten töitä. Tuotos ei kuitenkaan ole tärkeimmässä asemassa, vaan 

prosessilla on suurempi merkitys. Taiteen kautta lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaa-

ilma. Taiteessa kaikki on mahdollista ja leikisti totta, sillä vain luovuus on rajana. Kulttuurikas-

vatus on hyvin kokonaisvaltaista ja siinä pyritään yhdistämään eri taiteen lajeja. 

 

 

 



Kulttuurikude-toiminta  
  
Kulttuurikude-kulttuurikasvatussuunnitelman pääajatuksena on monipuolisten kulttuurimahdolli-

suuksien ja osallistumisen kokemusten tarjoaminen. Tavoitteena on saavuttaa kaikki kaupungin 

järjestämään varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset heidän päivähoitovuosiensa aikana.   

  

Toteuttamistapoina käytetään taiteellista kokemista ja ilmaisemista eri taiteenaloilla. Näitä tai-

teenaloja ovat mm. kuvataide, käsityö, muotoilu, elokuva, valokuva, media, kirjallisuus, sana-

taide, teatteri, musiikki, tanssi tai arkkitehtuuri. Myös ympäristötaide, paikalliskulttuuri ja tiede 

tarjoavat rajattomat mahdollisuudet lastenkulttuurille.  

  

Kulttuurikude-työryhmä  
  

Kulttuurikude-työryhmän tehtävänä on kehittää varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yh-

teistä kulttuuritoimintaa. Työryhmä pitää yllä kulttuurista keskustelua varhaiskasvatuksen ja kult-

tuuripalveluiden välillä. Lisäksi kehitetään ja suunnitellaan yksittäisiä tapahtumia, eri kulttuuri-

laitosten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä vuosittaisia teemoja ja pajakokonaisuuksia.  

  

Kulttuurikude-työryhmä kokoontuu vuosittain kolmesta neljään kertaan. Syksyisin suunnitellaan 

keväällä toteutettavat pajat. Tarkoituksena on, että jokaisella päiväkodilla tai hallintoyksiköllä 

on oma kulttuurivastaava, joka osallistuu työryhmän toimintaan. Päiväkodin kulttuurivastaava 

motivoi päiväkodin henkilökuntaa kulttuurikas-

vatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä arki-

päivän työssä. Kulttuurivastaava seuraa ylöjär-

veläistä kulttuuritarjontaa. Hän välittää päivä-

kodin henkilökunnan toiveita ja ajatuksia Kult-

tuurikude-työryhmälle. Kaupungin kulttuuripal-

veluista puolestaan lähetetään tietoa alueen 

kulttuuritapahtumista, projekteista ja koulutuk-

sista päiväkotien kulttuurivastaaville, jotka vä-

littävät tietoa eteenpäin päiväkodeissa. 

  

Työryhmän puheenjohtajana toimii varhaiskas-

vatuksen edustaja. Työryhmässä toimii lisäksi 

kulttuuripalveluiden kulttuurituottaja sekä päi-

väkotien edustajat. Kokouksiin lähetetään kutsu 

jokaiselle päiväkodille ja kaikki lasten kulttuuri-

kasvatuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita 

osallistumaan kokouksiin. 

 

 

Saurion päiväkodissa tehtiin vuoden 2017 

Ylöjärvi jäässä -näyttelyyn timantteja. 

 

 

 



Käytännön toiminta ja yhteistyö 
  

Käytännön toiminta on muotoutunut vuosien 2012–2015 toiminnan aikana. Ylöjärvi oli mukana 

vuosina 2013–2014 Tampereen kaupungin hallinnoimassa Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämis-

hankkeessa. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella. Hankkeen 

tavoitteena oli kuntakohtaisten kulttuurikasvatusohjelmien kehittäminen, kulttuurikasvatusohjel-

mia pilotoivien työpajojen toteutus sekä Lastenkulttuuripankki-verkkopalvelun luominen. Hank-

keelle asetetut tavoitteet toteutuivat ja hankkeen myötä Ylöjärvellä toteutettavalle lasten kult-

tuurikasvatukselle löydettiin sopivat toteutusmuodot.   

  

 

Kulttuuriosuuskunta Uulun Näin 

Suomi soi -musiikkityöpaja vieraili 

päiväkodeissa ja tavoitti kaikki Ylö-

järven eskarilaiset keväällä 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosittain kulttuurikasvatussuunnitelman täytäntöönpanossa hyödynnetään seuraavia 

Ylöjärvellä vakiintuneita yhteistyömuotoja:  

  

• Tarjotaan varhaiskasvatusyksiköille mahdollisuutta tuottaa omia taidenäyttelyitä kaupun-

gin julkisissa tiloissa, mm. kirjastot ja liikuntapaikkojen tilat. 

• Tuotetaan oman alansa osaavia taiteilijoita päiväkoteihin tekemään yhdessä henkilökunnan 

ja lasten kanssa työpajoja. Taiteilijoiden ohjauksessa henkilökunta kouluttautuu samalla 

uusien menetelmien ja tekniikoiden käyttöön. 

• Tiedotetaan varhaiskasvatusyksiköille mahdollisuuksista tilata taiteilijaryhmiä esiintymään 

päiväkoteihin. 

• Kulttuuripalvelut välittää päiväkodeille tietoja kulttuurin alalta tarjolla olevista täyden-

nyskoulutusmahdollisuuksista. 

• Kulttuuripalvelut välittää varhaiskasvatusyksiköille tietoja kulloinkin tarjolla olevista kier-

tävistä näyttelyistä ja kulttuuripaketeista. 

• Kulttuuripalvelut järjestää vuosittain museokierroksia lapsille Ylöjärven museolla ja Ku-

russa Vänrikki Stoolin tuvalla. 

• Kehitetään monipuolisia toimintoja yhdessä kirjasto- ja liikuntapalveluiden kanssa. 

• Seurataan valtakunnallisia ja oman alueen kulttuurisuunnitelmia ja linjauksia ja sovelle-

taan niitä Ylöjärvelle. 

• Tarjotaan kulttuuriohjelmia ja tapahtumia eri-ikäisille lapsille. 
 

 



Toiminnan runko  
  

Vuosittain toteutettavan toiminnan rungoksi on vakiintunut kaupungin päiväkodeissa toteutetta-

vat työpajat. Työpajaopetus antaa mahdollisuuden eri puolilla Ylöjärveä tapahtuvaan tasa-arvoi-

seen ja laadukkaaseen taidekasvatukseen. 

  

Käytännössä pajatoimintaa toteutetaan kolmen vuoden kierrolla. Kohderyhminä ovat esikoululai-

set, 4–5-vuotiaat ja 0–3-vuotiaat lapset. Tarkoituksena on tavoittaa koko ikäryhmä, kun työpajat 

kiertävät vuosittain jokaisessa päiväkodissa. 

  

  

 

  

 

Pajatoiminnan lisäksi toteutetaan yhdessä tuotettavia taidetapahtumia, näyttelyitä tai esityksiä. 

Yhteisistä tuotannoista päätetään vuosittain Kulttuurikude-työryhmän kokouksissa. Vuosittain päi-

väkotien ja perhepäivähoitajien yhteisenä tuotantona on toteutettu Ylöjärvi jäässä – jää- ja lumi-

taideprojekti, jota esitetään Ylöjärven uimahallin altaan valkokankaalle heijastettuna valokuva-

näyttelynä parin viikon ajan Ylöjärvi-päivästä (24.1.) alkaen. 

 

Samoin vuosittain on toteutettu Maataide-

näyttely (kuvassa), johon päiväkodit ja 

perhepäivähoitoryhmät tuottavat luon-

nosta kerätyistä materiaaleista valmistet-

tuja taideteoksia. Näyttely on esillä syys-

kuussa kirjasto Leijan pihalla ja laajentui 

vuonna 2017 myös Kurun ja Viljakkalan 

kirjastojen pihoille. 

  

Projekteja on mahdollista tuottaa myös 

yhdessä paikallisten yhteistyötahojen, yri-

tysten ja yhdistysten kanssa. Vuonna 2013 

Takamaan päiväkotiin valmistui työväen-

opiston yhteisprojektina Värinkäisten 

metsä -taideteos. Osa päiväkodeista on 

myös vieraillut esimerkiksi palvelutaloissa tai ikäihmisten päivätoiminnassa kulttuurin merkeissä. 

 
Ylönettiin on koottu lista kulttuuripalveluiden kautta päiväkodeille lainattavista kiertävistä las-
tenkulttuuripaketeista. Kulttuuripakettien lainaus on kulttuuripalveluiden kautta maksutonta ja 
päiväkodit tutustuvat pakettien sisältöihin itsenäisesti. Vuonna 2017 valmistui myös Minna Erosen 

Työpajojen kolmen vuoden kierto     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



suunnittelema ja toteuttama Käsityövakka, jota Ylöjärven päiväkodit voivat tilata käyttöönsä ja 
tutustua perinteisiin suomalaisiin käsityömenetelmiin ja ammatteihin. Vuonna 2019 valmistui 
Sanna Molinin toteuttama Ylöjärven aarteet -paketti, jota voi lainata päiväkoteihin. Se tutustut-
taa Viljakkalan kullan, Kurun graniitin ja Mikkolan muinaisaarteiden avulla paikallis- ja kulttuuri-
historiaan. 
 

Kulttuurikude-työryhmän puheenjohtajana toimii Minna Eronen, minna.eronen@ylojarvi.fi. Kult-

tuuripalveluita työryhmässä edustaa kulttuuri- ja markkinointituottaja Annastiina Airaksinen p. 

050 569 4595, annastiina.airaksinen@ylojarvi.fi. 

 

Työpajat 
 

Vuonna 2014 työpajatoiminta pilotoitiin esikouluikäisille teemalla Kotiseutu jalkinemuotoilun nä-

kökulmasta. Satutyöpajassa 2014 hyödynnettiin draamapedagogisia menetelmiä ja työstettiin ryh-

män oma satu sanataideopettajien antamien virikkeiden ja toiminnallisten menetelmien avulla. 

Tavoitteena oli tarjota sekä lapsille että aikuisille käytännön ideoita siihen, millaisista peruspa-

lasista satu syntyy.   

 

Vuonna 2015 päiväkotien 4–5-vuotiaille tarjottiin Satutyöpajoja, joissa pohdittiin millaisista pala-

sista satu syntyy ja työstettiin ryhmän oma satu. Valmistuneet satukirjat esiteltiin Satukirjanäyt-

telyssä, kirjasto Leijan näyttelytilassa. 

 

Vuonna 2016 kaikille 0–3-vuotiaille tarjottiin Vauvojen Värikylpy -pajoja.   

 

Vuonna 2017 päiväkodeissa kiersi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Kulttuuriosuuskunta Uulun 

Miten Suomi soi -musiikkityöpaja, joka esitteli suomalaista musiikkia ajan alkuhämäristä tähän 

päivään, jolloin Sibeliusta voi soittaa yhtä hyvin irakilaisella ud-luutulla kuin suomalaisella kan-

teleellakin. 

 

Vuonna 2018 toteutettiin 4–5-vuotiaille LifeCircuksen sirkustyöpaja, joka kehitti kulttuurin kei-

noin lasten motoriikkaa, tasapainoa, kehonhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Myös varhaiskasvatuk-

sen työntekijöille järjestettiin koulutus sirkuksen tarjoamien tekniikoiden käytöstä työssä. 

 

Vuonna 2019 rytmikylpytyöpajat tarjottiin kaikille 0-3-vuotiaille. Ne kiersivät myös avoimen var-

haiskasvatuksen pisteissä ympäri kaupunkia. 

 

Vuonna 2020 esikoululaisille tarjotaan ark-

kitehtuuri- ja muotoilukasvatukselliset 

työpajat. 

 

Kultturipalvelut tarjoaa joka kevät ja kesä 

päiväkoti- ja koululaiskierroksia Kurun ul-

komuseolla (kuvassa) ja Ylöjärven muse-

olla. Niihin voi osallistua ilmoittamalla 

oman ryhmänsä kulttuurisihteeri Minna 

Vallinille, p. 050 561 1108 tai 

minna.vallin@ylojarvi.fi. 

 

 

 

 

 



Hyödyllisiä lastenkulttuuriin liittyviä linkkejä 
  

Lastenkulttuurin tekijöitä ja tuotteita 
 

www.lastenkulttuuri.fi 

 

www.lakupankki.fi 

 

www.konserttikeskus.fi 

 

www.laikku.fi/rulla 

 

https://www.tampereentaidemuseo.fi/aluetaidemuseo/lainattavat-kiertonayttelyt.html 

 

  

Lastenkulttuuriverkostoja 
 

www.tampere.fi/taidekaari.html 

 

www.taikalamppu.fi 

 

www.kultus.fi 

 

www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi 

 

www.taike.fi 

 

 

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 
 

https://www.ylojarvi.fi/site/assets/files/12545/ 

pirkanmaan_alueellinen_kulttuurihyvinvointisuunntelma_2017.pdf 

http://www.lastenkulttuuri.fi/
http://www.lakupankki.fi/
http://www.konserttikeskus.fi/
http://www.laikku.fi/rulla
https://www.tampereentaidemuseo.fi/aluetaidemuseo/lainattavat-kiertonayttelyt.html
http://www.tampere.fi/taidekaari.html
http://www.taikalamppu.fi/
http://www.kultus.fi/
http://www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/
http://www.taike.fi/

