
Kulttuurikasvatussuunnitelman vuosikalenteri lukuvuosi 2021-2022  
Mäntsälän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma: www.mantsala.fi  
Toteutuksen suunnitelma kevättiedote 2022  
Suunnitelmaa päivitetty kevään 2022 alussa   
ja samalla huomioidaan myös muuttuva koronatilanne  
  
KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMAA TOTEUTETAAN LUOKITTAIN  
 

1.LUOKKA 
 

Elämyksellinen kirjastovierailu  
Tutustutaan oman kunnan kirjaston tarjontaan elämyksellisellä ja innostavalla tavalla.   
Vierailut järjestetään kaikille ensimmäisen luokan oppilaille vuoden aikana.  
Yhdelle käynnille voi osallistua 1 iso tai 2 pientä luokkaa.   
Opettajat varaavat kirjastosta elämysvierailut ja tarvittaessa myös kuljetukset.   
 
Kirjaston yhteyshenkilö:  
minna.nummela(at)mantsala.fi (040-3145 393)  
Tarvittavat kuljetukset varataan (katso lopussa kuljetusperiaatteet):  
koulukuljetusten yhteyshenkilö  
 
Kuljetussihteeri Kristina Lindsten  
kristina.lindsten(at)mantsala.fi  
p. 040 314 5280  
  
2.LUOKKA 

 
Kulttuurikasvatusteemana 2.luokille on tänä lukuvuonna museovierailu. Vierailukohteina ovat joko 
Alikartanon museo tai Sepänmäen museo. Museovierailut toteutetaan keväällä toukokuussa 2022 viikoilla 
19, 20 ja 22. Varaa ensin museovierailu ja sovi sen jälkeen kuljetus. Kuljetuksissa käytetään koulujen 
sopimuskuljetuksia ja opettaja varaa kuljetuksen suoraan koulun kautta.   
Varatessa tarvitaan tiedot: koulun nimi, ryhmän koko, vastuuopettajan yhteystiedot ja sopivat 
vaihtoehtoiset vierailupäivät aikoineen.   
 
Museovierailun tiedustelut ja varaukset tehdään sähköpostilla:  
Tarja Kuusela, Kulttuuri- ja museopalvelut, tarja.kuusela(at)mantsala.fi. Kuljetukset varataan 
koulukuljetusten yhteyshenkilöltä: kuljetussihteeri Kristina Lindsten, kristina.lindsten(at)mantsala.fi,p. 
040 314 5280 (katso lopussa kuljetusperiaatteet).  
  
3.LUOKKA 
  
Kirjastovierailu 
Kaikki kolmannet luokat voivat vierailla kirjastossa kerran lukuvuoden aikana. Ellei luokan vierailu kirjastolle 
ole mahdollista, kolmannet luokat saavat mahdollisuuksien mukaan kirjastonhoitajan vierailulle luokkaansa 
kirjastoauton mukana. Myös kirjastoautossa on mahdollisuus saada ohjattu kirjastoautoesittely oppilaille 
opettajan pyynnöstä. Vierailun sisältö sovitaan vierailuajan varaamisen yhteydessä opettajan ja 
kirjastonhoitajan kesken. Pääpaino on elämyksellisessä aineistovinkkauksessa (mm. kirjavinkkaukset), jonka 
lisäksi kirjastovierailulla tutustutaan kirjastoon ja kirjaston erilaisiin käyttömahdollisuuksiin, kuten 
verkkokirjastoon.  
Kirjastovierailun tiedustelut ja varaukset tehdään sähköpostilla: riitta.manninen(at)mantsala.fi. 



Kuljetukset varataan koulukuljetusten yhteyshenkilöltä: kuljetussihteeri Kristina Lindsten, 
kristina.lindsten(at)mantsala.fi,p. 040 314 5280 (katso lopussa kuljetusperiaatteet).  
  
  
  
Sirkus- tai tanssitunti  
Opettaja voi tilata kolmannen luokan syyslukukauden aikana joko tanssi- tai sirkustunnin suoraan 
sopimusyhteistyökumppaneiltamme (toimijalta). Tanssi- ja sirkustunti toteutetaan koululla opettajan 
varaamassa tilassa. Tunnit kannattaa sopia ja varata hyvissä ajoin, että ne saadaan myös koulutyötä 
ajatellen parhaiten sopivaan aikaan. Toimijat laskuttavat suoraan kulttuuripalveluja (sopimukset).  
 

1. VAIHTOEHTONA SIRKUSTUNTI  
Toimija: Duo Pietala   
Työpaja, jota ennen pieni esiintyminen. Oppitunnin tavoitteena on tutustuttaa lapset sirkusmaailman 
pariin, jossa he pääsevät kokeilemaan monipuolisesti eri sirkusvälineitä jongleerauksesta yksipyöräilyyn. 
Kesto 45 min. Opettaja soittaa ja sopii tunnin kulttuurivälittäjän kanssa.  

Yhteystiedot varaukseen:  
Antti Kuusi 
Kulttuurin välittäjä  
info(at)tilitysjavalitys.fi  
050 543 5317  

  
Kulttuurin tilitys ja välitys Oy  
Y-tunnus: 2986778-3  
www.tilitysjavalitys.fi  
  

2. VAIHTOEHTONA TANSSITUNTI   
Toimija: Danza Familia  
Tanssitunteja kaikille mäntsäläläisille 3 luokkalaisille.  
Opetustunti: 45 min   
Suositus viikonpäivistä: tiistai tai keskiviikko  
Koulu ottaa suoraan yhteyden Danza Familia Academyyn sopiakseen tanssitunnin.  
Koulu voi esittää myös toivomuksen tanssitunnin sisällöstä.  
Opettaja sopii ja varaa tunnin Danza Familia Academyn kanssa.  
  

Yhteystiedot varaukseen:  
Dany Reiner-Salonen   
Danza Familia Academy   
p. 040-730395  
sähköposti: dany.reiner(at)pp.inet.fi  

  
Lisätiedot: Kulttuuripalvelut, kulttuurisihteeri Tarja Kuusela, tarja.kuusela(at)mantsala, p. 040 3145 307  
  
4.LUOKKA 
 
Itsenäisyyspäivän juhla  
Juhla on itsenäisyyspäivän vastaanotto, joka tarkoitettu kaikille 4 
luokkalaisille.                                         Koulun puolesta tulee järjestäjäksi vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan 
myöhemmin erikseen. Itsenäisyyspäivän vastaanottojärjestelyjen suunnittelusta vastaa opetuspalvelut.   
Tapakasvatus ja juhlat huomioidaan koulun ohjelmassa.  
 
  



 5.LUOKKA 
 
Teatteritunti  
  
Viidennen luokan oppilaille järjestetään teatterin teemalla kulttuurikasvatusohjelmaa. Syksyinen 
suunnitelma ei koronatilanteen vuoksi onnistunut ja kevään osallekin suunnitellut Teatteri Soittorasian 
teatterityöpajat Kulttuurimeijerillä on jatkuvan koronatilanteen vuoksi muutettu heiltä tilatuksi 
teatteripaketiksi. Teatteri Soittorasia tuottaa materiaalin, jonka opettaja voi toteuttaa luokassa yhdessä 
oppilaiden kanssa. Osa ohjelmasta saatetaan nauhoittaa etukäteen ja toinen osa toteutetaan virtuaalisesti 
Teatteri Soittorasian kanssa. Kevään aikataulu tulee Teatteri Soittorasialta. Ilmoitamme kaikille 5 luokille 
lisätiedot teatteripaketista mahdollisimman pian. Teatteri Soittorasiaan voi tutustua 
www.teatterisoittorasia.fi.  
  
Lisätiedot:  
Kulttuuripalvelut   
Tarja Kuusela  
Kulttuurisihteeri  
tarja.kuusela(at)mantsala.fi  
p. 040 3145 397  
 
  
6.LUOKKA 
 
Kulttuuripolku  
Opettajat itse toteuttavat oman kulttuuripolun koulun lähiympäristössä. Katso: ohjaava 
kulttuurikasvatussuunnitelma   
https://www.mantsala.fi/kuvat/mantsalan-kunnan-kulttuurikasvatussuunnitelma-16.4.2019.pdf  
1.Kirjasto- kirjaston digitoitu kotiseutukokoelma  
https://digi.kirjastot.fi/collections/show/51  
  
2. Muistaja-museotietokanta  
www.muistaja.fi/  
  
3.Kotiseutupolut-Mäntsälän Seura  
www.mantsalaseura.fi/kotiseutupolku.htm  
  
  
7.LUOKKA 
 
Kirjasto- ja/tai Taitokeskusvierailu  
Opettajat ottavat yhteyttä kirjastoon sekä käsityökeskukseen ja varaavat ryhmilleen vierailut.  Luokat voivat 
toteuttaa molemmat vaihtoehdot.  
Opettajat varaavat tarvittaessa kuljetuksen koululaiskuljetuksista suoraan koulun kautta.   
Yhteydenotot: Kirjasto/Anne Karjalainen p. 040-3145375 ja Taitokeskus Mäntsälä/Saija Korpinen p. 050-
4685814. Katso alla sisällöt ja yhteystiedot.  
  
Kirjasto  
Kirjastovierailuilla oppilaita  ohjataan tutustumaan eri tietolähteisiin sekä tiedon kriittiseen tarkasteluun. 
Vierailulla on mahdollista myös tutustua Kirkes-kirjastojen tietokannan käyttöön.  Oppilaille voidaan myös 
järjestää kirjavinkkauksia. Kirjastovierailun tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa.  
Kirjaston yhteyshenkilöt:  
anne.karjalainen(at)mantsala.fi (040-3145 375)  

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwizrZ2OjNXiAhVNpIsKHZ7NAUMQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.muistaja.fi%2F&usg=AOvVaw3OtPp3ky3NE4-h6wa1sPge
http://www.mantsalaseura.fi/kotiseutupolku.htm


riitta.manninen(at)mantsala.fi (040-3145 377)  
  
Taitokeskus  

• Mahdollisuus ideoida ohjelmaa ohjaaja Saija Korpisen kanssa  
• Toteutus ajankohta toukokuu 2022  
• yhteystiedot: www.taitoetelasuomi.fi 

  
Varaukset ja lisätietoa:  
  
Vastaava neuvoja Saija Korpinen  
Taitokeskus Mäntsälä  
Karhukuja 4 
04600 Mäntsälä  
www.taitoetelasuomi.fi 
(050) 4685814  
  
Mahdolliset kuljetukset varataan:  
  
Koulukuljetusten yhteyshenkilö  
Kuljetussihteeri Kristina Lindsten  
kristina.lindsten(at)mantsala.fi  
040-314 5280  
  
  
8.LUOKKA 
 
Kulttuuri ja ympäristö  
Ajankohtana syyskuu ja/tai mahdollisesti keväällä. Pitäjäntupa sijaitsee kirkonmäellä (Vanha Porvoontie) ja 
on Mäntsälän kunnan ensimmäinen kunnantalo, jonka toimintaa ylläpitää kotiseutuyhdistys Mäntsälä-
Seura ry.  
Kouluvierailut Pitäjäntuvalla: ”Pitäjäntuvan tarinat”  
Koulut varaavat itse vierailuajat.  

  
Yhteystiedot:  
Pitäjäntupa/Mäntsälän-Seura  
Päivi Pöyry   
puh. 040 728 0708  
varapj(at)mantsalaseura.fi  

  
Lisätietoja:  
Kulttuuripalvelut   
Kulttuurisihteeri Tarja Kuusela p. 040-3145 397  
tarja.kuusela(at)mantsala.fi  
  
 
9.LUOKKA 
 
Suunniteltu UMO:n koululaisten joulukonsertti 02.12.2021 oli harmillisesti peruttu. Kevään konsertin 
vaihtoehtona on vielä suunnitelmissa oleva Avantin konsertti Mäntsälässä, jonka ajankohtaa ei vielä 
tiedetä. Viime vuosina *AUF:n koululaiskonsertteja on peruttu tai streamattu, joten vaihtoehtoisena 
vapaaehtoisena konserttina voimme koronatilanteen salliessa tarjota yhdeksäsluokkalaisille toukokuussa 



jonkun muun ulkoilmakonsertin. Aika ja paikka konsertille vahvistetaan maaliskuun lopussa. Käytännön 
järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin lisää.   
(*AUF on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema vuosittainen Avantin, UMO:n ja FiBO:n konserttien 
alueellinen konserttisarja)  
  

Lisätietoja:  
Kulttuurisihteeri Tarja Kuusela p. 040-3145 397  
tarja.kuusela(at)mantsala.fi  
 
 

_______________________________________________________________________________________  
Opettajien ja koulujen ei tarvitse huolehtia laskuttamisesta. Kulttuurikasvatuksella on sovittu 
laskutusyhteydet sopimuskumppaneiden ja tuottajien kanssa. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä 
kulttuuripalveluihin. Mikäli jossain yhteydessä tarvitaan kuitenkin laskutusyhteystietoa, se on:  
 
LASKUTUS  
Kaikki kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyvät laskut tulevat seuraavilla tiedoilla  
Mäntsälän kunta/hallintopalvelut/kulttuuripalvelut  
Verkkolaskuosoite ja operaattori:  
OVT 003701292615  
CGI 003703575029  
Viitteenne: 1851330   
Selite: kulttuurikasvatus  
  
KULJETUSPERIAATTEET   
 

• Kirkonkylän alueen kouluilta kuljetetaan koululaiset kävellen tapahtumiin, jotka järjestetään 
kirkonkylän alueella  
• kyläkoululuokille kysytään ensin, onnistuuko kuljetus ns. oman koulun kouluautolla. Huomaa 
seikat: järjestetäänkö useampi kuljetus oppilaille, kuinka suuri ryhmä on liikkumassa, minkä 
kokoiselle ryhmälle on sovittu vierailu tai tilaisuus kohteessa jne.   

  
Tartu vaihtoehtoiseen kuljetukseen tarvittaessa:  
  

• kuljetussihteerin kautta voi varata vain sopimuskumppaneiden autoja käyttöön  
• kuljetukset, jotka eivät onnistu sopimuskumppaneiden autoilla, järjestetään tilausajoilla – 
jonka voi sopia koulu itse tai sen voi tilata kulttuuripalvelujen kautta. Jos koulu sopii tilausajon, 
ota yhteyttä kustannusasioissa kulttuuripalveluihin.  

  
  

Koulukuljetusten yhteyshenkilö  
Kuljetussihteeri Kristina Lindsten  
kristina.lindsten(at)mantsala.fi  
040-314 5280  
  

  
 


