KULTTUURITARJOTIN KOULUJEN MOK-VIIKOILLE
Poikkihallinnollisessa kulttuurihyvinvointityöryhmässä on esitetty toive, että koulujen monialaisen oppimisen
viikoille toteutetaan kulttuuritarjotin koulujen käyttöön. Tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia
kulttuurin ja taiteen menetelmin.
Turkulaisten koulujen syyskauden MOK-viikoille on koottuna seuraavat Vapaa-aikapalvelukokonaisuuden
kulttuurisisällöt. Oppilaat yhdessä opettajiensa kanssa voivat halutessaan valita yhden toiminnan omalle
MOK-viikolleen. Osa ohjelmasta on tarjolla vain viikolle 40 ja osa ohjelmasta valittavissa koko syyskauden
ajan.
Ilmoittautumiset alkavat maanantaina 16.8. Varaathan haluamasi sisällön 17.9. mennessä.
Huom, Seikkailupuiston joulupajoihin ilmoittautuminen vasta vko 42 alkaen.

ELÄMYSPOLKU
Elämyspolku tarjontaan kannattaa osallistua myös MOK-viikoilla. Tarkemmat tiedot löytyvät
www.elamyspolku.fi.
Huomioi erityisesti valinnaiset kohteet, joita luokka voi valita kaikille kuuluvien Elämyspolku-kohteiden lisäksi
Valinnaiset kohteet – Elämyspolku (turku.fi).

TURUN FILHARMONINEN ORKESTERI
Kaikki vaihtoehdot soveltuvat sekä ala- että yläkoululaisille.
Avoimet kenraaliharjoitukset
Avoimessa kenraaliharjoituksessa tutustutaan kuluvan viikon konserttiohjelmistoon. Vierailuun on
mahdollista valmistautua etukäteen lähetettävän ennakkomateriaalin avulla. Kenraaliharjoituksen
seuraaminen on maksutonta ja sisältää lyhyen esittelyn Konserttitalolla puoli tuntia ennen harjoituksen
alkua. Esittelyt alkavat klo 10.30. Tilaisuus päättyy noin klo 11.45.
Opastetut kierrokset Konserttitalolla
Minkälainen on orkesterimuusikon työpäivä? Mihin konserttitalossa tarvitaan kahleita? Miten kapellimestari
valmistautuu konserttiin? Opastetulla kierroksella Turun filharmonisen orkesterin kulisseissa tutustutaan
orkesterin historiaan, konserttikulttuuriin ja lavan takaiseen elämään. Opastettuja kierroksia järjestetään
luokille tilauksesta, ryhmäkoko yksi luokka, ilmoittautumisen yhteydessä kerro ryhmän koko.
Soitinesittely kouluun
Elävän musiikin kokemus tutussa ympäristössä toimii ensimmäisenä askeleena tutustuttaessa isoon
orkesteriin ja suureen konserttisaliin. TFO:n muusikoita tai pienryhmiä voi tiedustella vierailemaan koulussa,
os. heidi.pulkkinen@turku.fi.
Musiikkipelejä ja verkkokonsertteja
Orkesterin verkkosivuilta löydät musiikkipedagogista materiaalia, mm. virtuaalisia musiikkipelejä ja
soitinesittelyitä sivulta: tfo.fi/fi/lapset-ja-nuoret
Lisäksi TFO:n laaja verkkokonserttiarkisto ovat katsottavissanne maksutta sivuilta tfo.fi/fi/live
Lisätietoja: tuottaja Heidi Pulkkinen, heidi.pulkkinen@turku.fi
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NUORISOPALVELUT: NUORTEN TAIDE- JA TOIMINTATALO VIMMA
Vimman ohjatut MOK-työpajat ala- ja yläluokille:
Toiminnallinen tutustuminen Vimmaan, vko 40: 6.–8.10. klo 9.30–11.00
Tutustumiskäynti on maksuton elämys, jossa pienemmissä ryhmissä kierretään eri toimintapisteissä ja
tutustutaan Vimman eri mahdollisuuksiin. Tutustumiskäynnit ovat suunnattu 4.–9. luokkalaisille. Vierailun
kokonaiskesto 90 minuuttia. Ryhmäkoko yksi luokka, ilmoittautumisen yhteydessä kerro ryhmän koko.
Lisätiedot ja varaukset: vimma@turku.fi tai 02 2623 129
Koko lukuvuoden voimassa:
Ohjattu taidepajatyöskentely koululaisryhmille (Elämyspolku tai muu): työpaja-aikoja ohjattuun
taidepajatyöskentelyyn. Työskentely toteutetaan vaihtuvin teemoin. Teemasta sovitaan varauksen
yhteydessä. Suunnattu 3.–9. -luokkalaisille. Työpaja-aikoja on rajoitetusti. Hinta 2.50 €/oppilas.
Toiminnallinen tutustuminen Vimmaan: tutustumiskäynti on elämys, jossa pienemmissä ryhmissä
kierretään eri toimintapisteissä ja tutustutaan Vimman eri mahdollisuuksiin. Tutustumiskäynnit ovat
suunnattu 4.-9. luokkalaisille. Maksuton.
Tarkemmat tiedot ja varaukset: Ohjatut työpajat ryhmille | Turku.fi

NUORISOPALVELUT: LASTEN KULTTUURIKESKUS SEIKKAILUPUISTO
Seikkailupuisto tarjoaa alakoululuokille eri teemaisia ryhmäpajoja. Taide- ja mediapajat ovat tarjolla koko
syyskauden ajan ja loppuvuonna tarjonta täydentyy joulupajalla. Ryhmäpajoihin voi osallistua kerrallaan yksi
luokka, ilmoittautumisen yhteydessä kerro ryhmän koko.
Taidepaja
Keskiviikkoisin klo 9.30–11.00, syyskauden ajan 8.9.–10.11. (ei 6.10., 13.10.)
Taidepajoissa keskitytään kädentaitoihin sekä luodaan taidetta innostavassa ilmapiirissä. Pajan kesto max.
1,5 h. Syyskausi aloitetaan savityöteemoin ja pajassa muovaillaan makkaratekniikalla ruukku (työt jätetään
poltettaviksi ja ne ovat noudettavissa noin 4 viikon kuluttua). Loppuvuonna pajassa teemana
kankaanpainanta ja tällöin toteutetaan kirjastokassi. Ryhmäkoko yksi luokka, ilmoittautumisen yhteydessä
kerro ryhmän koko. Hinta 2.50 €/oppilas.
Mediapaja
Torstaisin klo 10.00–11.00, syyskauden ajan 9.9.–11.11. (ei 7.10., 14.10.)
Mediapajoissa tehdään jääkaappimagneetteja. Ryhmän koko max. 12 oppilasta. Hinta 2.50 €/oppilas.
Joulupaja
Joulualusaikana 22.11.–14.12. Ma-to (ei 23.11, 7.12.) - tarkemmat kellonajat lähemmin
www.turku.fi/seikkailupuisto
Joulupajoissa muovaillaan savesta lyhtyjä ja huovutetaan tonttuja. Huomaathan, että näihin
poikkeuksellisesti varaus vasta vko 42 alkaen. Hinta 2.50 €/oppilas.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kaikkiin seikkailupuiston ryhmäpajoihin: p. 044 907 2986 (arkisin 10–15) tai
seikkailupuisto@turku.fi
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TURUN MUSEOKESKUS
MOK-viikoilla museoon!
Turun museokeskuksen museot tarjoavat loputtoman määrän nähtävää, koettavaa ja opittavaa
peruskoululaisille MOK-viikkoihin liittyen. Haluatko oppia Suomen ja Turun historiasta? Mene Turun linnaan.
Entä miten selittäisin nykytaidetta? WAM, Turun kaupungin taidemuseo auttaa siinä. Biologisessa museossa
voi oppia eläimistä ja luonnosta aidontuntuisten dioraamojen avulla. Miten hieman parempi väki asui 1700luvun Turussa? Entäpä minkälaisia rohtoja valmistettiin ennen vanhaan? Niistä kerrotaan Apteekkimuseo
Qwenselin talossa. Luostarinmäellä pääsee kurkistamaan oikeasti vanhaan Turkuun ja siihen, miten ahtaasti
asuttiin kaupungin köyhemmässä osassa. Kuralan Kylämäellä voi eläytyä maalaiselämään aidoissa
maalaistaloissa ja tutustua kesällä eläimiin laitumella.
Mielenkiintoisia näyttelyitä MOK-viikkojen teemoihin:
Vanitas 23.4.21-29.5.22, Turun linna
Näyttely kertoo nuoruudesta, kauneudesta, yltäkylläisyydestä ja katoavaisuudesta. Esillä on
kauneudenhoitovälineitä, pukeutumiseen ja hienoksi laittautumiseen liittyvää esineistöä.
Samalla kannattaa tsekata myös koko linnan. Lisätietoja turku.fi/turunlinna
Spektri 8.10.22-9.1.21, WAM
Näyttely esittelee suomalaista nykytaidetta, joka pohtii erityisesti sukupuolta. Mitä on olla nainen, mies tai
joku muu? Entä kuka mikä olen ja miten minä haluan tulla nähdyksi? Lisätietoja wam.fi.
Apteekkimuseo Qwenselin talo
Miten asuivat ja elivät varakkaat kaupunkilaiset 1700-luvun Turussa? Mitä on pirunpihka? Kuka tarvitsi
arsenikkia? Qwenselin talo on muutakin kuin apteekkimuseo. Yli 300 vuotta vanhassa rakennuksessa on
myös koti, jonka tunnetuimpia asukkaita olivat lääketieteen professori Josef Pippingin perhe. Lisätietoja
turku.fi/apteekkimuseo
Elämyspolku Turun museoissa
Turun museokeskuksen museoissa on tarjolla Elämyspolkuvierailut eri luokka-asteille eri ajankohtina.
Tarjonnan ja ajankohdan voi tarkistaa tämän linkin kautta.
Tekemistä ja työpajoja
Kuralan Kylämäen Taitotiistait 21.9.–7.12. klo 13–17.30
Tekemisen iloa kaikenikäisille Kokeiluverstaalla. Luvassa muotoilua, maalausta ja käden taitoja perinteitä
kunnioittaen. Tule vaikka kaverin kanssa! Vapaa pääsy!
Kiinnostaako esihistoria ja arkeologia?
Esihistoria esille –tapahtuma Kuralan Kylämäessä 16.–19.9. to–pe 9–15, la–su 11–17
Tapahtumapäivien aikana tutustutaan Kuralan alueen esihistoriaan, muinaiseen tapaan asua ja vaikka
valmistaa tarvekaluja. Muinaistekniikan osaajien työnäytöksiä, asiantuntijaluentoja. Koululaisryhmille tarjolla
omia opastuksia.
Oppimateriaalia kouluille verkossa
Turun museokeskuksen kaikkien museoiden oppimateriaalit löytyvät yhdestä paikasta. Sieltä löytyy videoita,
ääniopastuksia, sukelluksia museoiden tarjontaan hauskassa ja opettavaisessakin muodossa. Löydät
materiaalit tämän linkin kautta: Oppimateriaali verkossa
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TURUN KAUPUNGINKIRJASTO
Elämyspolku tarjoaa Turun kaupunginkirjastossa alakouluille:
2. luokkalaisille kirjavinkkausta pääkirjastossa, lähikirjastossa tai etävinkkauksena. Vierailulla kuullaan
kirjavinkkejä ja lopuksi lainataan. Mukaan tarvitaan kirjastokortti.
4. luokkalaisille kirjasto tarjoaa mediamatkan, jossa opetellaan tiedonhakua ja kirjastonkäyttöä, harjoitellaan
kuvanlukutaitoa ja tiedon luotettavuuden arviointia sekä käsitellään ikärajoja ja median herättämiä tunteita.
Mediamatkalla käydään omassa lähikirjastossa.
5. luokkalaisille tarjotaan kirjavinkkausta pääkirjastossa tai etänä.
Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumisohjeet lähetetään alakouluille elokuussa koulujen alettua.
Kirjaston sisällöt täydentyvät syyslukukauden alussa, lisätietoa Saagan facebook-sivuilta tai Turun seudun
tapahtumakalenterista.
Elämyspolku tarjoaa Turun kaupunginkirjastossa yläkouluille:
Yläkoululaisille tarjotaan kirjavinkkausta, sarjakuvavinkkausta, tietotietopolkua sekä vinkkejä
kirjallisuustutkielman tekemiseen. Elämyspolkumme tarjonta on joko paikan päällä kirjastossa, etänä tai
koulussa opettajan johdolla. På svenska till svenskspråkiga klasser och språkbad.
Tarkemmat tiedot luokka-asteineen https://www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto/palvelut/ryhmavierailut.
Lisäksi lähetämme kutsukirjeen yhteystietoineen syyslukukauden alussa. Suosituksia nuortenaineistosta voi
lukea Vaski-verkkokirjaston nuorten sivuilta https://vaski.finna.fi/Content/nuoret.
Syyskuussa voi tehdä ilmastolupauksia ja vastata kirjasto- ja ympäristöaiheisiin kysymyksiin Turun
pääkirjaston nuortenosasto Stoorissa.

KOULUTAITEILIJAT
Koulutaiteilijat käytössä MOK-viikon toimintoihin
Koulut, joissa on koulutaiteilija voivat taiteilijat työskennellä koulutaiteilijakoulujen MOK-viikoilla, asiasta ja
tuntimäärästä sovitaan koulutaiteilijan ja Leenan kanssa erikseen.
Koulutaiteilijakoulut (HUOM! Alakoulut): Paattisten koulu, Varissuon koulu, Lausteen koulu, Aunelan koulu
Pansion koulu, Ilpoisten koulu, Luolavuoren koulu, Yli-Maarian koulu (Ypsilonin ja Moision yksiköt), Jäkärlän
koulu, Turun Lyseon koulu (Runosmäen yksikkö).
Lisätiedot: Leena Hiltunen leena.hiltunen@turku.fi

KUTSUTAITEILIJA KOULUILLE (vko 40)
Improvisaatiotyöpajat: vuorovaikutustaitoja yhteisestä ilosta
Improvisaatiotyöpajassa rakennetaan positiivista ilmapiiriä koko ryhmän kesken. Jokainen voi osallistua
pajaan, eikä ennakko-osaamista tarvita. Tässä hauskassa ja kokemuksellisessa työpajassa tehdään helppoja
improvisaatioharjoitteita, joiden tarkoitus on tukea itseluottamusta ja rohkeutta heittäytyä hetkeen sekä
luoda yhdessä yhteistä tarinaa. Leikin lomassa harjoittelemme myös rakentavan vuorovaikutuksen
periaatteita, miten tärkeää onkaan kuunnella toista.
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Toteutus: ke 6.10., to 7.10. ja pe 8.10. aamupäivä ja iltapäiväpajat koulun kanssa sovittuina kellonaikoina –
kestoltaan työpaja on kaksoistunnin mittainen (1,5 h).
Sopii: 5.–6. luokkalaisille sekä yläkoululaisille
Ryhmäkoko: yksi koululuokka ja tilaksi tarvitaan vähintään isohko luokkatila missä mahtuu liikkumaan väljästi
(tuolit ja pulpetit sivussa). Ilmoitathan osallistujamäärän ilmoittautumisvaiheessa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Improvisaatiokouluttaja Johanna Novák, johanna.m.novak@gmail.com
p. 050-3612147
Tanssikummi® kehollisen oppimisen tukena
Tanssikummitoiminta on tanssitaidelähtöistä kulttuurihyvinvointitoimintaa erilaisissa ympäristöissä.
Tanssikummityöskentelyä voi hyödyntää muiden asioiden oppimisen tukena. Oppimista voi vahvistaa
kehollisesti lähes kaikkien aineiden tunnilla. Tanssikummitoiminnan ideana on se, että kehollinen
lähestymistapa vahvistaa niitä sisältöjä, joita ollaan oppimassa ja vie tietoa keholliselle tasolle. Erityisesti
kinesteettiset oppilaat hyötyvät kehollisesta toiminnasta oppimisen yhteydessä.
Tanssikummitoimintaa voi toteuttaa niin ylä- kuin alakouluikäisten kanssa. Oppimisessa kehollisista
menetelmistä hyötyvät eniten alakoululaiset, yläkoululaisten kanssa kehollisuus tukee itsetuntemusta.
Tanssikummi työskentelee kouluilla yhden päivän ajan. Hän voi oppituntien välillä vaihtaa luokkaa tai
työskennellä saman luokan kanssa koko päivän. Toiminnan voi räätälöidä oman koulun tarpeeseen sopivaksi
yhdessä palveluntuottajan kanssa. Toimintaa voidaan toteuttaa omassa luokkatilassa tai isommassa tilassa.
Tanssikummitoimintaa on tarjolla viikolla 40, 1 Tanssikummi/koulu, kymmeneen kouluun.
Ryhmäkoko: yksi luokka.
Tanssikummin MOK-viikolle voit varata osoitteesta info@l-tanssi.fi. Lisätiedot: Läntinen tanssin aluekeskus,
palvelukoordinaattori Essi Erävesi 0400 546 019 tai toiminnanjohtaja Sanna Meska 0400 546016

HARRASTAMINEN
Yläkoululaisten harrastepäivä MOK-viikoilla
Harrastamisen Turun mallin projektissa järjestetään turkulaisille kouluille harrastustoimintaa.
Yläkoululaisten harrastepäivä tarjotaan sellaisille yläkouluille, joihin ei järjestetä ensi lukuvuonna
harrastamisen Turun mallin taiteen ja kulttuurin harrastuskerhoa, työpajasarjaa tai välituntitoimintaa.
Tarjoamme yhden taidetyöpajakokonaisuuden, jossa eri taidelajien ohjaajat jalkautuvat kouluille. Toiminta
seuraavin käytännöin:
- Koululta tarvitaan toimintaan tarvittavat tilat ja yhteyshenkilö.
- Ryhmäkoko, toiminnan kesto ja harrastuslaji ovat sovittavissa koulukohtaisesti.
- Ensisijaisesti toteutus viikolle 40 (ke, to ja pe). Myös muuta ajankohtaa voi ehdottaa.
- Lisätietojen antaja ja kiinnostuksen ilmoittaminen: Rebekka Hermonen, p. 040 3583744,
rebekka.hermonen@turku.fi
- Ilmoittautuminen elo-syyskuussa, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan tilajärjestelyistä.
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SEIKKAILUKARTAT JA RETKIREPUT
Seikkailukartat ja retkireput alakoulujen käytössä Jäkärlän ja Lausteen alueilla.
Avaa ovi ja seikkailu voi alkaa! Lasten ja perheiden seikkailukartta kokoaa yhdelle kartalle kaikki alueen
leikkipuistot ja liikuntapaikat. Toisella puolella löytyy metsäalueen kartta, joka pitää sisällään geokätköjä.
Geokätköiltä löytyy erilaisia tehtäviä. Retkireput pitävät sisällään aktivoivia vinkkejä sekä tutkimiseen
innostavia välineitä, kuten kiikarit ja suurennuslasin.
- Kartat, retireput ja ohjeet toimitetaan kouluille vasta lukuvuoden alettua
- Ajatuksissa järjestää starttitapahtuma molemmilla alueilla sekä varhaiskasvatuksen että
alkuopetuksen ryhmille (alle kouluikäisten liikuntapalveluvastaava ja koululiikunnanohjaus)
- Halutessaan ko. alueiden koulut voivat hyödyntää tätä myös osana MOK-päiviä
- Lisätietoja: anna-kaisa.montonen@turku.fi
Seikkailukassit
Seikkailukassit ovat koulujen yhteiskäyttövälineitä, jotka ovat varattavissa kasvatus- ja opetustoimen
Timmistä ja ne saa noutaa Liikuntapalvelukeskuksesta. Kysy lisää liikuntavastaavilta ja liikunnanopettajilta.
KULTTUURIKUNTOILU
Tehtävävihko ulkoiluun ja kulttuurikuntoilupoluille
Tehtävävihko innostaa ulkoiluun erilaisten hauskojen tehtävien kautta, jotka inspiroivat tarkastelemaan
tuttua lähiympäristöä uusin silmin. Tehtävät yhdistelevät tarinallisuutta ja liikuntaa ja tuovat eväitä
monipuoliseen liikkumiseen ja kokemiseen kotikulmilla. Tehtäviin voi paneutua missä tahansa ulkoillessa tai
käyttää niitä kulttuurikuntoilureiteillä.
Kulttuurikuntoilureitit
Kulttuurikuntoilu on kulttuuria ja ulkoilua yhdistelevä maksuton aktiviteetti, jossa edetään kaupungin
tarinoita ja historiaa kertovalta karttapisteeltä seuraavalle. Turkua halkoo useita eri teemoja esittelevät
reitit; kotikaupunkiin voi tutustua niin patsaiden, historian kuin arkkitehtuurinkin kautta. Piiloleikki -reitillä
etsitään aurajokivarren kadonneita pikkupatsaita. Myös Pansiossa ja Runosmäessä on omat
kulttuurikuntoilureitit. Huomaathan, että reitit eivät näy maastossa, mutta ovat aina käytettävissä kartan tai
mobiilisovelluksen avulla.
Tehtävävihon ja kulttuurikuntoilun reitit löydät www.turku.fi/kulttuurikuntoilu
Paperisia reittikarttoja voi noutaa kirjastoista tai tilata niitä hyvissä ajoin koululle nettisivujen
tilauslomakkeen kautta. Huomaa, että reitit ovat käytössä myös mobiilisti maksuttoman Nomadi-sovelluksen
kautta. Kartoista löytyy myös kieliversioita.
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