Savonlinnan perusopetuksen

Kulttuuripolku

Elämyksiä,
luovia ajatuksia, tietoa, taitoa
ja rakennusaineita elämään
OPAS OPETTAJILLE JA PALVELUNTARJOAJILLE

Tervetuloa mukaan Kulttuuripolulle
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Tervetuloa mukaan Kulttuuripolulle
Kulttuuripolun viestintä ja tiedottaminen on kaupungin verkkosivuilla syyslukukauden
2018 alusta alkaen. Tässä oppaassa kerrotaan toimintaohjeet opettajille ja
palveluntarjoajille.
Kulttuuripolku takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea
monipuolisesti paikallista kulttuuria. Savonlinnan seudun taide- ja kulttuurilaitokset
tulevat tutuiksi ja työpajoissa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan.
Kulttuuripolku on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kulttuuripolun sisällöt on
suunniteltu tukemaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja ne voivat olla osa
monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
Polku helpottaa ja selkeyttää myös opettajien työtä, kun vierailut ja tapahtumat
toteutetaan yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti. Kulttuuripolku on minimi, joka
tarjotaan kaikille oppilaille. Tämän lisäksi koulut voivat osallistua muihin tapahtumiin ja
järjestää itse toimintaa. Pitäjien kouluilla kulttuuripolkua toteutetaan oppilasmäärät ja
matkat huomioiden.
Kulttuuripolku-toiminta perustuu yhteistyösopimuksiin paikallisten kulttuuritoimijoiden
kanssa. Kustannukset maksetaan Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimen budjetista ja
mahdolliset kuljetukset kaupungin koulutoimen budjetista.
Kulttuuripolun toimintaa ohjaa Koulut ja kulttuuri-työryhmä eli KOKU-työryhmä, joka
koostuu palveluntarjoajista ja ryhmään nimetyistä opettajista. Työryhmä kokoontuu
kaksi-kolme kertaa vuodessa. Työryhmässä mukana olevat opettajat toimivat
koulujensa yhteyshenkilöinä.
Kultuuripolkutapahtumat ja -työpajat sekä ilmoittautumisohjeet julkaistaan
Kulttuuripolun nettisivuilla www.savonlinna.fi/kulttuuripolku.
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1. Ohjeet opettajille
1.1 Koulujen kulttuurivastaavat
Jokaisella koululla on opettaja, joka toimii Koulut ja kulttuuri -työryhmän eli
KOKU-työryhmän jäsenenä, ja vastaa koulullaan Kulttuuripolku-tapahtumien
tiedottamisesta. KOKU-työryhmässä mukana olevat opettajat toimivat koulujensa
yhteyshenkilöinä ja tiedottajina. Jos koulussa ei ole nimettyä kulttuurivastaavaa, toimii
rehtori yhteyshenkilönä.

1.2 Tapahtumat ja työpajat
Palveluntarjoajat ilmoittavat kulttuuripolkutapahtumista ja työpajoista viimeistään kaksi
kuukautta ennen tapahtumaa. Tiedot kulttuuripolkutapahtumista julkaistaan
Kulttuuripolun nettisivuilla www.savonlinna.fi/kulttuuripolku. Ilmoita luokkasi
tapahtumaan tai työpajaan suoraan palveluntarjoajalle ohjeiden mukaan. Tapahtuman
jälkeen raportoi kävijätiedot kulttuuritoimelle. Ks. Kävijätietojen raportointi.

1.3 Kuljetukset
Ensisijaisesti oppilaita kannustetaan yhdistämään liikuntaa ja kulttuuria. Kuljetukset
tulee järjestää kustannustehokkaasti. Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan ilmaisia
kaupunkialueen paikallisliikenteen vuoroja (linjat 1-4) logistiikkayksikön antaman
ohjeistuksen mukaan. Tilausajot tilataan suoraan liikennöitsijältä jolloin viitteeksi
ilmoitetaan Kulttuuripolku ja koulun nimi ja laskutusosoitteeksi:
Savonlinnan kaupunki
Palvelupiste / Koulutoimi
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna
Savonlinnan kaupungin verkkolaskutunnukset ovat:
Verkkolaskuosoite: TE003701669064
Välittäjätunnus: 003701011385
Operaattori: TietoEnator oyj
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1.4 Kävijätietojen raportointi
Raportoi tapahtuman tai työpajan jälkeen kävijätiedot kulttuuripolkutapahtumien
kävijätietojen raportointilomakkeella www.savonlinna.fi/kulttuuripolku/kavijatiedot.

1.5 Ohjeet eskariopettajille
Eskarien Tunteiden Tuuli- työpajan järjestämisestä vastaa Lastenkulttuurikeskus Verso,
www.versoverkko.fi. Kaupungin yhteyshenkilö on varhaiskasvatuspäällikkö.

1.6 Pitäjien ja pienten koulujen sekä yhdysluokkien
erityisjärjestelyt
Koulujen joissa on yhdysluokat, on mahdollista soveltaa kulttuuripolkusuunnitelmaa niin,
että vuosikohtaisiin tapahtumiin voi osallistua myös eri luokilla olevat oppilaat. Näin
oppilaskohtaiset kustannukset eivät tule liian suuriksi.
Erityisjärjestelyistä huolimatta jokaisella oppilaalla on oikeus osallistua
kulttuuripolkusuunnitelman mukaisesti kaikkiin kulttuuritapahtumiin ja työpajoihin.
Suunnittelussa tulee huomioida, että oppilas voi osallistua yksittäiseen tapahtumaan tai
työpajaan vain yhden kerran peruskoulun aikana. Varmista aina palveluntarjoajalta
tapahtuman soveltuvuus myös pienemmille koululaisille. Palveluntarjoaja voi
tapauskohtaisesti tuoda työpajan tai tapahtuman myös koululle.
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2. Ohjeet palveluntarjoajille
Kulttuuripolku-toiminta perustuu Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimen ja Savonlinnan
kulttuuritoimijoiden välisiin yhteistyösopimuksiin.

2.1 Tapahtumista ja työpajoista ilmoittaminen
Ilmoita tapahtuman ja työpajan sisältökuvaus ja ajankohta kulttuuritoimelle kaksi
kuukautta ennen kulttuuripolkutapahtumaa. Ilmoittaminen tapahtuu lomakkeella, joka
löytyy osoitteesta www.savonlinna.fi/kulttuuripolku/tapahtumatiedot. Kun olet
täyttänyt lomakkeen, paina Lähetä. Tiedot siirtyvät kulttuuritoimelle. L ähettämisen
jälkeen saat näkyviin yhteenvetosivun, josta voit tarkastella antamiasi vastauksia ja
halutessasi tallentaa (eli viedä) yhteenvedon PDF-muodossa tai lähettää sen
valitsemaasi sähköpostiosoitteeseen.
Kulttuuritoimi julkaisee tapahtumatiedot kulttuuripolun nettisivuilla. Palveluntarjoaja on
velvollinen ilmoittamaan mahdollisista muutoksista.

2.2 Ilmoittautumisten vastaanottaminen
Koulut ilmoittautuvat tapahtumiin ja työpajoihin suoraan palveluntarjoajalle. Ohjeet
opettajille löytyvät kulttuuripolku sivuilta tapahtumakohtaisesti. Varmista, että
tapahtumasi ilmoittautumisaika ja -ohjeet yhteystietoineen ovat oikein.

2.3 Laskuttaminen
Lähetä lasku toteutuneesta tapahtumasta tai työpajasta:
Savonlinnan kaupunki
Palvelupiste / kulttuuritoimi
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna
Savonlinnan kaupungin verkkolaskutustustunnukset ovat:
Verkkolaskuosoite: TE003701669064
Välittäjätunnus: 003701011385
Operaattori: TietoEnator oyj
Laskun viite: Kulttuuripolku ja koulun nimi.
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3. Palautteet ja kehittämisideat
Kaikille avoin Kulttuuripolun ideat ja palautteet- lomake osoitteessa
www.savonlinna.fi/kulttuuripolku/palaute. Palautteet käsitellään
kulttuuripolkutyöryhmän kokouksissa ja ne välitetään myös palveluntarjoajille.

4. Yhteystiedot
Kulttuuripolku toiminnasta vastaa Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimi. Kulttuuritoimi
ylläpitää KOKU -työryhmän yhteystietorekisteriä. Palautteet ja kehittämisehdotuksia
voi antaa ideat ja palautteet -lomakkeella osoitteessa
www.savonlinna.fi/kulttuuripolku/palaute.

www.savonlinna.fi/asukas/kulttuuri
Kosonen Elina, kulttuurituottaja
Puh. 044 417 5444
Sähköposti: elina.kosonen@savonlinna.fi
Rantasuo Outi, kulttuurijohtaja
Puh. 044 417 4400
Sähköposti: outi.rantasuo@savonlinna.fi
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