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Johdanto  

Tämä kulttuurikasvatuksen vuosikello on luotu Ypäjän kunnassa tapahtuvan lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksen tueksi havainnollistamaan, 

yhdenmukaistamaan ja tavoitteellistamaan kulttuurikasvatusta. Vuosikello on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävä 

asiakirja. Se kokoaa yhteen ja aikatauluttaa aktiviteetit, jotka ovat tavoitteina kunnan kulttuurikasvatuksessa. 

Vuosikello pohjautuu kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman arvoihin ja kasvatuksellisiin tavoitteisiin (Lehtola 2018). Vuosikello kuitenkin syntyi syksyllä 2020 

ja keväällä 2021 tarpeesta luoda kulttuurikasvatussuunnitelmaa konkreettisempi asiakirja, ja se toimiikin kulttuurikasvatuksen työkaluna kunnan 

kulttuuritoimijoille. 

Kulttuurikasvatussuunnitelman lisäksi vuosikello pohjautuu vuosikellon tuottaneen Maiju Viitasen (Kulttuuriyhdistys Kuvio ry: LEKA – leikki ja kasvu, 

verkostomainen lastenkulttuurikeskus) ja kunnan kulttuuritoimijoiden välisiin keskusteluihin. Tapaamisissa kunnan kulttuuritoimijoiden kanssa on käyty läpi 

kunnassa jo tapahtuvaa lapsille ja nuorille suunnattua kulttuuritoimintaa sekä toiveita ja tarpeita. Vuosikelloa ovat olleet työstämässä seuraavat tahot ja 

vastuuhenkilöt: Ypäjän kirjastosta Sisko Nurminen, varhaiskasvatuksesta Anne-Mari Paloposki, Hevospitäjän yhtenäiskoululta Outi Viitanen, nuorisotoimesta 

Piia Nikkilä, sivistysjohtaja-varhaiskasvatusjohtaja Minna Nouko, Ypäjän musiikkiteatterista Milla Malin ja Ypäjänkylän kyläyhdistyksestä Maarit Rantanen. 

Vuosikelloa ohjaavaksi arvoksi on noussut tavoitteellisuus. Vuosikello esittää tavoitteita, jotka saavuttamalla kunnan kulttuuritarjonta vahvistuu ja 

monipuolistuu. Kunta päättää vuosittain ennen toimintakauden alkua, esimerkiksi toukokuussa tai muuna sopivana ajankohtana, mitkä tavoitteet kyseisenä 

vuonna rahoitetaan ja näin ollen toteutuvat. Tämä on merkitty vuosikelloon toukokuulle (vuosikellon päivitys). 

Vuosikellon muut arvot ja tavoitteet ovat yhteneviä kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman kanssa. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tasa-arvoinen 

mahdollisuus kokea kulttuuria ja taidetta. Tavoitteina on myös edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tuottaa ja toteuttaa yhteisöllistä toimintaa sekä olla 

aikuisena läsnä lasten ja nuorten kasvua tukemassa. Kulttuuri- ja taidekasvatuksessa huomioidaan kestävä kehitys ja paikallinen kulttuuriperintö. (Lehtola 

2018: 4–5) 

Kulttuurikasvatuksen vuosikello esitetään kahdessa muodossa, taulukko- ja kellomuodossa. Toimintavuosi alkaa elokuusta ja päättyy heinäkuuhun. Tämä 

tukee esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen vuosittaista rytmiä. Kulttuuritoimintojen ajankohta esitetään kuukauden tarkkuudella. Jokaisella toimijalla 

on oma värinsä. Värikoodi vastaa toiminnan vastuutahoa, mutta tietyn värin toiminnassa voi olla ja usein onkin muitakin tahoja mukana. Esimerkiksi kirjaston 

vastuulla vuosikellossa on tuottaa toimintaa kouluille. Tällöin värikoodina on kirjaston väri, purppura. 



Taulukkomuotoinen vuosikello esitetään ensimmäisenä. Taulukossa on toiminnan ja vastuutahon lisäksi Rahoitus-sarake, johon merkitään kulttuuritoiminnan 

rahoituksen lähde. Taulukkoon voi halutessa lisätä muitakin sarakkeita. Kellopohja esitetään toisena. Kellomuotoisen pohjan vahvuutena on se, että koko 

vuoden kulttuuritavoitteet ovat näkyvissä samassa näkymässä. 

 

Ypäjän kulttuurikasvatuksen vuosikello taulukkomuodossa 

 

Vastuutahojen värikoodit 

Purppura = Kirjasto 

Keltainen = Varhaiskasvatus 

Turkoosi = Koulu 

Vihreä = Nuorisotoimi 

Harmaa = Ypäjän musiikkiteatteri 

Punainen = Ypäjänkylän kyläyhdistys 

Muut suunnitellut yhteistyötahot: Kulttuuriyhdistys Kuvio, MLL, Kulttuuri Puomi, Jokiläänin opisto 

 

elokuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Pertun päivät ja Ypäjän yö: lapsille ja nuorille ohjelmaa (konsertti, teatteri 
tms.). Mukana varhaiskasvatus, MLL, nuorisotoimi, nuorisovaltuusto 

 

Taidetila Tähkä: Lasten taideleirin näyttely  

 

 

 

 



syyskuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Elämä lapselle -konserttiretki  

Satutuokio varhaiskasvatukselle: ulkopuolinen ohjaaja  

Nukketeatteriesitys  

Jokiläänin opiston syyslukukausi alkaa: Kurssiohjelma  

 

lokakuu 

 

Aktiviteetti Rahoitus 

Ammattilaisten tuottama lasten musiikkinäytelmä Kotiseutumuseossa (esim. 
Ypäjän musiikkiteatteri tuottajana) 

 

Lasten lauluesitys Ypäjän palvelukeskuksessa  

1. lk: kirjastosuunnistus (ulkopuolinen ohjaaja)  

3. lk: teatteriesitys + ilmaisutaitotyöpaja koululla, esim. varjoteatteri  

 

marraskuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Kunnan joulunavaus (ulkopuolisen ammattilaisen + päiväkodin ohjelmaa)  

Kirjavinkkaus 5.–9. lk (LEKA-raha)  

Ypäjänkylän kyläyhdistyksen pikkujoulut (ulkopuolisia esiintyjiä)  

5.–6. lk: digitaitojen ja luovan ilmaisun työpaja koululla   

 

joulukuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

  

 

 

 

https://opistopalvelut.fi/jokilaani/


tammikuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Kulttuuri Puomi: teatteri tai konsertti  

Hevosopiston vierailu kirjastoon  

Perhejooga ja  LEKA-raha 

Työpaja päiväkoteihin: esim. taaperoiden värikylpy LEKA-raha 

 

helmikuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Kirjavinkkaus alakouluun: 1.–4. lk (ulkopuolinen vinkkaaja)  

Isovanhempien päivän yhteyteen varhaiskasvatuksen ja vanhusten 
yhteisötaidetyöpaja (ulkopuolinen ohjaaja) 

 

8. lk: taidetestaajat (esimerkkiaika)  

Alakoulu: Konserttikeskuksen konsertti  

 

maaliskuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Kuvion Taidenuokkari (esim. valokuvaus, graffiti, 13–18 v.)  

Toiminnallinen esitys, esim. Konserttikeskus  

2. lk: lukukoira kirjastossa (Kennelliitto)  

4. lk: teatteriretki  

7. lk: tanssityöpaja tai luovan ilmaisun työpaja  

 

huhtikuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Kuvion Taidenuokkari, 1.–6. lk  

Retki kirkkoon  

7. lk: fanifiktiotyöpaja (ulkopuolinen ohjaaja)  

9. lk: teatteriretki  

 



toukokuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Koko perheen kulttuuritapahtuma ilta-aikaan (ulkopuolinen esiintyjä tai 
työpaja) 

 

9.-luokkalaisten lukuhetki vanhuksille (ulkopuolinen ohjaaja)  

 

kesäkuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Seutukunnallinen koulujen päättäjäistapahtuma (ulkopuolisia esiintyjiä ja 
työpajoja)  

 

 

heinäkuu 

Aktiviteetti Rahoitus 

Nuorten ja lasten taideleirit (Kuvio) Kulttuuriyhdistys Kuvio 

Ypäjän musiikkiteatterin lasten- ja nuortenmusikaali (harjoituksia ympäri 
vuoden, näytökset kesällä) 

 

 

Kuvion taiderastit ovat voimassa koko vuoden. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 7 

12 

11 

1 

8 

9 

10 

Ammattilaisten tuottama lasten musiikkinäytelmä Kotiseutumuseossa 
(esim. Ypäjän musiikkiteatteri) 
Lasten lauluesitys Ypäjän palvelukeskuksessa 
1. lk: kirjastosuunnistus (ulkopuolinen ohjaaja) 
3. lk: teatteriesitys + ilmaisutaitotyöpaja koululla, esim. varjoteatteri 
 

 

 
 

Elämä lapselle -konserttiretki 
Satutuokio varhaiskasvatukselle: ulkopuolinen ohjaaja 
Nukketeatteriesitys 
Jokiläänin opiston syyslukukausi alkaa: Kurssiohjelma 

 
 

 

 

 

 
 

Kunnan joulunavaus (ulkopuolisen 
ammattilaisen + päiväkodin ohjelmaa) 
Kirjavinkkaus 5.–9. lk (LEKA-raha) 
Ypäjänkylän kyläyhdistyksen 
pikkujoulut (ulkopuolisia esiintyjiä) 
5.–6. lk: digitaitojen ja luovan ilmaisun 
työpaja koululla  
 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuri Puomi: 
teatteri tai 
konsertti 
Hevosopiston 
vierailu kirjastoon 
LEKA-raha: 

perhejooga ja 

työpaja 

päiväkoteihin: 

esim. taaperoiden 

värikylpy 

 

 

 

 

Kirjavinkkaus alakouluun: 1.–4. lk (ulkopuolinen 

vinkkaaja) 

Isovanhempien päivän yhteyteen 

varhaiskasvatuksen ja vanhusten 

yhteisötaidetyöpaja (ulkopuolinen ohjaaja) 

8. lk: taidetestaajat (esimerkkiaika) 

Alakoulu: Konserttikeskuksen konsertti 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvion Taidenuokkari (esim. valokuvaus, graffiti, 13–18 v.) 
Toiminnallinen esitys, esim. Konserttikeskus 

2. lk: lukukoira kirjastossa (Kennelliitto) 

4. lk: teatteriretki 
7. lk: tanssityöpaja tai luovan ilmaisun työpaja 
 

 

 

 

Kuvion Taidenuokkari, 1.–6. lk 
Retki kirkkoon 

7. lk: fanifiktiotyöpaja 

(ulkopuolinen ohjaaja) 

9. lk: teatteriretki 

Alakoulu: kirjailijavieras 

 

 

 

Seutukunnallinen 
koulujen 
päättäjäistapahtu-
ma (ulkopuolisia 
esiintyjiä ja 
työpajoja)  
 

Koko perheen kulttuuritapahtuma ilta-

aikaan (ulkopuolinen esiintyjä tai työpaja) 

9.-luokkalaisten lukuhetki vanhuksille 

(ulkopuolinen ohjaaja) 

 

 

 

 

 

Kulttuurikasvatuksen 

vuosikello 

 

 

Kirjasto  

Varhaiskasvatus  

Koulu  

  Nuorisotoimi 

Ypäjän 

musiikkiteatteri 

Ypäjänkylän 

kyläyhdistys  

 
 

Vuosi-

kellon 

päivitys 

Pertun päivät ja Ypäjän yö: lapsille ja 
nuorille ohjelmaa (konsertti, teatteri 
tms.): varhaiskasvatus, MLL, 
nuorisotoimi, nuorisovaltuusto 
Kuvion taiderastit (koko vuoden) 
Taidetila Tähkä: Lasten taideleirin 
näyttely 
 
 

 

 

Nuorten ja lasten 
taideleirit (Kuvio) 
Ypäjän 
musiikkiteatterin 
lasten- ja 
nuortenmusikaali 
(harjoituksia ympäri 
vuoden, näytökset 
kesällä) 
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Lähde 

Lehtola, Minna 2018: Ypäjän kulttuurikasvatussuunnitelma. LEKA – leikki ja kasvu, verkostomainen lastenkulttuurikeskus. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry. 

 

 

 

 

 


