
 

ALAKOULUN ELÄMYSPOLKU    päivitetty marraskuussa 2021 

Taulukon vierailukohteet ovat Turun kaupungin opetussuunnitelmaan kirjattuja kaikille oppilaille kuuluvia Elämyspolku-

käyntejä Tarkemmat tiedot löytyvät Elämyspolun sivustolta.  

 

Kaikille kuuluvien kohteiden (OPS) lisäksi Elämyspolku tarjoaa valinnaisia retki- ja tutustumiskohteita. 
Jokaiselle vuosiluokalle on oma Elämyspolkuun kuuluva Lukupolku-suunnitelma  blog.edu.turku.fi/lukupolku/ 

Museot tarjoavat ilmiöpohjaisia ja laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia.  

1.lk Elämyspolku (OPS) 2.lk Elämyspolku (OPS) 3.lk Elämyspolku (OPS) 

Kiertokävely Turussa 
Kauppatori, Aurajoki, patsaita, 
rakennuksia ym. 
Opettaja järjestää. 
 
Lähiluontoretki 
Opettaja järjestää. 
 
Kirjasto 
Opettaja järjestää ja opastaa vierailun. 
 
Biologinen museo 
Opettaja järjestää vierailun elo-
huhtikuussa. Opastus museon 
toimesta. 

Elokuva 
Koulukino, Finnkino, Dokkino, 
V-S-elokuvakeskus ym. 
Luokka valitsee ohjelmiston, opettaja 
varaa. 
 
Luontokoulu Ruissalossa, 
luonto syksyllä/keväällä 
Luontokoulun opettaja Nina 
Puistovaara kutsuu. 
 
Kirjasto 
Kirjavinkkaus pääkirjastossa tai 
sivukirjastossa. Kirjasto kutsuu ja 
opastaa. 
 
Turun Taidemuseo 
Opettaja varaa. Taidemuseo opastaa. 
 
Konsertti  

TFO:n lastenkonserttiin tulee kutsu. 

(Tämä on siirtynyt 4. luokalta 2. 
luokalle.) 

Luontokoulu Ruissalossa   (Talvinen 
luonto) 
Luontokoulun opettaja Nina Puistovaara 
kutsuu. 
 
Teatteri 
Luokka valitsee ohjelmiston ja opettaja 
järjestää vierailun. 
 
Elokuva 
Elokuvaviikko koulussa syksyllä. 
 
Kirjasto  
Opettaja järjestää ja opastaa vierailun. 
 
Sibelius-museo (Arkkitehtuuri) 
Opettaja järjestää vierailun. Opastus 
museolta. 
 
 Synttärikutsut omalla koululla 
(Leikkiä ja keskusteluja kestävistä 
valinnoista) Lounais-Suomen jätehuolto 
järjestää parillisen vuoden keväällä. 

4.lk Elämyspolku (OPS) 5.lk Elämyspolku (OPS) 6.lk Elämyspolku (OPS) 

Luontokoulu Ruissalossa (Tutkimme 
luontoa) 
Luontokoulun opettaja Nina 
Puistovaara kutsuu. 
 
Ammatit tutuksi –vierailu 
lähiyrityksessä tai vierailija koululla. 
Opettaja  järjestää. 
 
Kirjasto 
Kirjasto kutsuu ja opastaa Mediamatka-
vierailun. 
 
Luostarinmäki tai Qwenselin talo 
(Kaupunkikulttuurin kehitys) Opettaja 
järjestää vierailun. 
Opastus museolta. 
 
Synttärikutsut omalla koululla 
(Leikkiä ja keskusteluja kestävistä 
valinnoista) Lounais-Suomen jätehuolto 
järjestää parillisen vuoden keväällä. 

Teatteri 
Luokka valitsee ohjelmiston ja opettaja 
järjestää vierailun. 

Kirjasto 
Kirjavinkkaus. Kirjasto kutsuu ja 
opastaa  

Turun linna  
Opettaja varaa ajan. Opastus museolta. 

Wäinö Aaltosen Museo 
WAM kutsuu ja opastaa. 

 

Yrityskylä 
Yrityskylä kutsuu. 

Kirjasto  
Opettaja järjestää ja opastaa vierailun. 
 

Aboa Vetus & Ars Nova 
Museo kutsuu ja opastaa. 

Turun linna  
Opettaja varaa ajan niille luokille, jotka 
eivät ole 5.lk keväällä käyneet. Opastus 
museolta. 

Forum Marinum 
Forum Marinum kutsuu ja opastaa. 
 
åppi-sovellus     
Opettaja vie luokkansa Aurajokirantaan 
tutustumaan Turun historiaan 
kaupungissa kehitetyn åppi AR-
sovelluksen avulla. Sovellus on 
ladattavissa Apple Storesta ja Google 
Playstä.  

https://blog.edu.turku.fi/elamyspolku/
https://blog.edu.turku.fi/lukupolku/
https://www.turku.fi/steam-turku/appi

