
MASKUTTI – Maskun 
kulttuurikasvatusohjelma
tuo kaikkiin Maskun kouluihin ja päiväkoteihin 
kulttuurielämyksiä elokuusta 2022 alkaen.

YHDENVERTAISUUS = Maskun kulttuurikasvatusohjelma tarjoaa kaikille lapsille yhdenvertaisen 
mahdollisuuden tutustua taiteeseen ja kulttuuriin. 

YHTEISTYÖ = Maskun kulttuurikasvatusohjelmaa toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä paikallis-
ten toimijoiden kesken. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa kehitetään hyvinvointipalveluiden, koulujen 
ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä lasten ja nuorten yhteistyönä. Toteutuksessa ovat muka-
na useat paikalliset yhdistykset.

ARVOSTUS JA LUOTTAMUS = Kulttuurikasvatusohjelmaa toteutettaessa lapset ja nuoret nähdään 
toimijoina, joilla on mahdollisuus vaikuttaa kulttuuriseen ympäristöönsä ja olla rohkeasti osa yhtei-
söä. Lasten ja nuorten tuottamaa taidetta arvostetaan, ja heidät nähdään tärkeänä yleisönä. 

TAIDE, KULTTUURI JA OSALLISUUS = Jokainen maskulainen lapsi saa monipuoliset tiedot ja 
taidot taiteesta, kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Ohjelmassa tarjottavat laadukkaat, monipuoliset 
ja ajankohtaiset sisällöt kasvattavat lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä osallistua kulttuurielä-
mään ja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

LUKUTAITO = Maskun kulttuurikasvatusohjelmalla varmistetaan lasten ja nuorten mahdollisuus 
innostua lukemisesta ja kirjallisuudesta. Kokemukselliset ja elämykselliset kirjastosisällöt edistävät 
lukuharrastusta ja medialukutaitoa.

PAIKALLISUUS = Maskun kulttuurikasvatusohjelmalla vahvistetaan lasten ja nuorten paikallisi-
dentiteettiä tekemällä tutuksi kylien ja alueen historiaa, toimintamahdollisuuksia ja erityispiirteitä.
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MASKUN KULTTUURIKASVATUSOHJELMA...
• esittelee monipuolisesti erilaisia taiteenlajeja
• varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen säännöllisellä, kaikki maskulaiset lapset ja nuoret 

tavoittavalla toiminnalla
• tuo kouluihin ja varhaiskasvatukseen iloa ja elämyksiä
• synnyttää kohtaamisia taiteen ammattilaisten ja taiteen kanssa
• mahdollistaa monipuolisten ja laadukkaiden kulttuurisisältöjen tuomisen osaksi opetusta ja 

kasvatusta
• edistää ryhmäytymistä ja opettaa lapsille ja nuorille uusia ilmaisu- ja vuorovaikutustapoja
• tunnetaan Maskussa ja siihen osallistuminen on helppoa ja mielekästä
• elää ajassa ja sen sisältöjä kehitetään yhdessä
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KEVÄT 2022
Kulttuurikasvatusohjelma laaditaan hyvinvointipalveluiden ja koulujen yhteistyönä.

KESÄ 2022
Kulttuurikasvatusohjelma käsitellään hyvinvointi- sekä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnissa.

ELOKUU 2022 – TOUKOKUU 2023
Ohjelman pilotointi ja palautteen kerääminen + kehittäminen lasten ja nuorten kanssa.

SYKSY 2023
Päivitetyn ohjelman toteuttaminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.
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Kulttuurikasvatusohjelma
vuosiluokittain 2022–2023
Luokka-aste Ohjelma & taiteenlaji Ajankohta

Varhaiskasvatus Sirkuskiertue päiväkoteihin maaliskuu

Varhaiskasvatus Satuhetket ympäri vuoden

1. luokka Konsertti omalle koululle (Konserttikeskus) loka-marraskuu

1. luokka Liikkuvat-tanssityöpaja (Läntinen tanssin aluekeskus) loppusyksy

1. luokka Kirjastokäynti ympäri vuoden

1. luokka Kirjavinkkaus syksy & kevät

1. luokka Satuhetki ympäri vuoden

1. luokka Kainaloinen + kirjastokortit ympäri vuoden

2. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

2. luokka Paikallishistoriaretki Louhisaareen ja Lastenmuseoon kevät

2. luokka Kirjastokäynti ympäri vuoden

2. luokka Kirjavinkkaus ympäri vuoden

2. luokka Lasten kulttuuriviikkoon osallistuminen huhtikuun loppu

3. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

3. luokka Kirjastokäynti ympäri vuoden

3. luokka Verkkokirjasto/tiedonhaku ympäri vuoden

3. luokka Kirjavinkkaus ympäri vuoden

3. luokka Lukuhaaste (palkintona yökirjasto) ympäri vuoden

4. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

4. luokka Kirjailijavierailu (Lukukeskus) tammikuu

4. luokka Kirjastokäynti ympäri vuoden

4. luokka Kirjavinkkaus ympäri vuoden

4. luokka Verkkokirjasto + tiedonhaku ympäri vuoden

5. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

5. luokka Turun retki, museokohde (kuvataide- tai historiasisällöt) kevät

5. luokka Kirjavinkkaus ympäri vuoden

5. luokka e-aineistot ympäri vuoden

6. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

6. luokka e-aineistot ympäri vuoden

6. luokka Kirjastokäynti ympäri vuoden

6. luokka Sanataidetyöpaja (Varsinais-Suomen Runoviikon yhteydessä) marraskuu

7. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

7. luokka Pop up -kirjasto koululla 1–2 kertaa vuodessa

7. luokka Lähiympäristöretkiaamupäivä (mm. museo; yhdistysyhteistyö) toukokuu

7. luokka Kirjailijavierailu omalle koululle (Lukukeskus) tammikuu

8. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

8. luokka Pop up -kirjasto koululla 1–2 kertaa vuodessa

8. luokka Genrevinkkaus (Vinkkaripankki) alkusyksy

8. luokka Kirjailijavierailu omalle koululle (Lukukeskus) tammikuu

9. luokka Konsertti omalle koululle loka-marraskuu

9. luokka Pakohuonepeli (mediakasvatus) kevät

9. luokka Pop up -kirjasto koululla 1–2 kertaa vuodessa

9. luokka Kirjailijavierailu omalle koululle (Lukukeskus) tammikuu

Lisäksi Mahdollisuuksien mukaan teatteriesitys yläkoululaisille



Kulttuuritarjotin
täydentää kulttuurikasvatusohjelmaa. 
Koulu- ja päiväkotiryhmät voivat poimia tarjottimen 
vaihtuvista sisällöistä mielenkiintoisimmat.

Lukudiplomi (1.–6.-luokkalaisille)
Lukudiplomiin on koottu alakoululaisille kiinnostavaa luettavaa.

Tiedonhaunopetus (mukana myös e-aineisto)
Tiedonhakuun voidaan perehtyä luokan kanssa kirjastossa tai omalla koululla.

Kirjastosuunnistus
Kirjastosuunnistuksessa seikkaillaan kirjastossa vihjeiden avulla. Luokka voi varata oman 
kirjastosuunnistuksen.

Kirjakassit
Opettaja voi pyytää luokalleen kirjakassin, joka kootaan kirjastossa pyydettyjen aiheiden mukaisesti.

Kirjalistat
Opettaja voi pyytää luokalleen listan tiettyyn aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta.

Kulttuurikäynnit
Hyvinvointipalveluista vinkataan kouluille mielenkiintoisista, tietylle ikäryhmälle räätälöidyistä lähiseudun 
kulttuurisisällöistä (paikkasidonnaisista ja verkossa toteutuvista).

Teemaviikot
Hyvinvointipalvelut (kirjasto, kulttuuri, nuoriso, liikunta) osallistuvat koulujen teemaviikkoihin kunkin 

vuoden teemojen ja mahdollisuuksien mukaan.

Näyttelyt
Koulut voivat vierailla kirjastojen (pääkirjasto, Lemu) näyttelyissä. Lisäksi suunnitteilla on säännöllistä 

näyttelytoimintaa, jossa koululuokkien töitä on esillä kirjastoissa.

Maskun kirjastot
Mervi Nikula, mervi.nikula@masku.fi, 044 7388 192
Eija Pelkonen, eija.pelkonen@masku.fi, 044 7388 193
Mari Tyni, mari.tyni@masku.fi, 044 7388 146 / Askaisten kirjasto 
044 7388 145 / Lemun kirjasto

Maskun kulttuuripalvelut
Maarit Lindström, maarit.lindstrom@masku.fi, 050 324 8519

Ohjelman tuottamisessa ovat mukana seuraavat yhteistyötahot:
Läntinen tanssin aluekeskus, Konserttikeskus, Lukukeskus, Maskun seurakunta, Lemun Kempit, 
Masku-Seura, muut paikalliset yhdistykset ja yhteistyötahot

Yhteistyötahot & yhteystiedot


