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Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden teema 
on yhdessä , ja kaikki on kutsuttu mukaan juhlintaan. Juhlat alkavat 
vuoden 2017 alusta ja jatkuvat koko Suomessa koko vuoden aina 
itsenäisyyspäivään saakka. Juhlavuoden ohjelma rakennetaan teeman 
mukaisesti yhdessä. Ohjelmaan haku on avoin kaikille, ja jatkuu aina 
lokakuun 2017 loppuun saakka osoitteessa suomifinland100.fi.  
 
Tämä opas on tehty päiväkotien, koulujen ja toisen asteen 
oppilaitosten avuksi Suomen suureen vuoteen valmistautumiseksi. 
Oppaan on laatinut juhlavuotta koordinoiva valtioneuvoston kanslian 
Suomi 100 -sihteeristö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 
 
Opetusneuvos Kristina Kaihari Opetushallituksesta korostaa vuoden 
merkityksellisyyttä. Juhlavuosi rohkaisee päiväkoteja, kouluja ja 
oppilaitoksia lähtemään löytöretkelle itsenäisen Suomen 
mielenkiintoisiin vaiheisiin, kokemaan yhdessä sen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja luomaan raikasta suuntaa Suomen tulevaisuuteen. 

Itsenäisyyden juhlavuosi rakennetaan 
yhdessä Suomen jokaisessa koulussa!  
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Oppaassa esiteltävät hankkeet on suunnattu pääsääntöisesti 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen 
oppilaitoksille. Hankkeita on jaoteltu ikäryhmittäin: aluksi esitellään 
monille ikäryhmille suunnatut hankkeet, joiden jälkeen ovat 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulujen hankkeet, 
vanhempien oppilaiden ja opiskelijoiden hankkeet sekä opetusalan 
ammattilaisten hankkeet. 
 
Suomi 100 -ohjelmaan liitetään jatkuvasti uusia hankkeita ja monien 
nyt esiteltävien hankkeiden tiedot tarkentuvat. Tämä opas päivitetään 
syksyllä 2016 ja kasvavaan Suomi 100 -ohjelmakokonaisuuteen 
kannattaa tutustua myös verkkosivuilla suomifinland100.fi.  
 
Opetushallituksen edu.fi -sivustolta (Kilpailut ja 
teemapäivät/Suomi100) löytyy juhlavuoden aikana tietoa ja ideoita 
hankkeiden ja opetustyön yhdistämisestä. Juhlavuoden ohjelman 
avulla kouluissa on mahdollista osallistua juhlintaan läpi vuoden 2017 
ja yhdistää juhlavuosi esimerkiksi perusopetuksen laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteisiin tai toteuttaa juhlavuotta koskeva monialainen 
oppimiskokonaisuus.   
 



 
År 2017 fyller det självständiga Finland hundra år. Jubileumsårets tema 
är Tillsammans och alla är bjudna. Festligheterna inleds vid ingången 
av år 2017 och pågår  i hela Finland, under hela året fram till 
självständighetsdagen. Programmet för jubileumsåret byggs, i enlighet 
med temat, tillsammans. Vem som helst kan söka till programmet fram 
till oktober 2017 på adressen suomifinland100.fi.  
 
Denna guide är gjord för daghem, skolor, och andra stadiets 
utbildningar som ett hjälpmedel i förberedelserna inför Finlands 100-
årsjubileum. Guiden har sammanställts av Finland 100-sekretariatet, 
vid statsrådets kansli, i samarbete med Utbildningsstyrelsen.  
 
Undervisningsråd Kristina Kaihari från Utbildningsstyrelsen framhäver 
jubileumsårets betydelse. Jubileumsåret uppmuntrar daghem, skolor 
och läroverk att bege sig ut på en upptäcktsresa genom det 
självständiga Finlands olika skeden, uppleva tillsammans de 
möjligheter som erbjuds och skapa en fräsch riktning för Finlands 
framtid.  
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Jubileumsåret skapas tillsammans i 
varenda skola!  



De projekt som presenteras i början av guiden är främst riktade till 
daghem, förskolor, grundskolor och andra stadiets utbildningar. I 
slutet på guiden presenteras projekt som riktar sig till äldre elever 
och studerande samt projekt för lärare.  
 
Nya projekt ansluts till Finland 100-programmet regelbundet och 
uppgifterna om de projekt som presenteras här klarnar. Den här 
guiden uppdateras under hösten 2016 och det lönar sig också att 
bekanta sig med den ständigt växande programhelheten på 
webbplatsen suomifinland100.fi.  
 
Under jubileumsårets gång presenteras information och idéer för 
att sammanföra projekt och undervisning på Utbildningsstyrelsens 
webbplats edu.fi. Tack vare jubileumsårets program kan skolorna 
delta i firandet genom hela år 2017 och kombinera jubileumsåret 
med till exempel grundutbildningens mål för mångsidig 
kompetens och förverkliga en bred lärohelhet som berör 
jubileumsåret.  
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M istä juhlavuosi on 
tehty?  
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Yhdessä 2017 

Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 

Suomi 
nyt 

Suomen 
100 

vuotta 

Suomi 
tulevai-

suudessa 

Juhlavuoden teema ja ohjelman 
rakentaminen 

Juhlavuoden teema on yhdessä. 
Vuosi suuntaa katseet kolmeen 
suuntaan: menneisyyteen, 
nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.  
 
Vuoden keskeisin tavoite on 
vahvistaa yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. 
 
Juhlavuodesta syntyy kansallisesti 
merkittävä taitekohta, joka vie 
Suomea eteenpäin. Merkittävä vuosi 
jättää kestävän muistijäljen ja on 
ainutlaatuinen elämys myös sen 
tekijöille. 



Vuosi 2017 
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31.12. 

Juhlavuoden 
avaus Touko- 

kesä 

Juhlakesän 
alku 

26.8. 

Lähtölaskenta 
sataan alkaa 

6.12. 

Itsenäisyys-
päivä 2017 

30.11. 

Itsenäisyys- 
viikko alkaa 

Yhteinen Suomi Kesä-Suomi Sata päivää sataan 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 



Juhlavuosi käynnistyy uudenvuoden aattona. Yhteinen Suomi -ajanjakso suuntaa 
katseet satavuotiaaseen Suomeen ja esittelee juhlavuoden teemoja ja sisältöjä. 
 
Kesä-Suomi ottaa ilon irti Suomen kesästä. Erilaiset tapahtumat tuovat suomalaisia 
ja kansainvälisiä vieraita yhteen nauttimaan juhlavuoden ohjelmasta. 
 
Lähtölaskenta kohti juhlavuoden huipentumaa käynnistyy elokuun viimeisenä 
viikonloppuna, jolloin on sata päivää Suomen syntymäpäivään. Juhlavuoden 
teemat rikastuvat ja katsomme myös Suomen uudelle vuosisadalle. 
 
Juhlavuosi huipentuu 30.11.–6.12. vietettävään viikkoon. Itsenäisyyspäivänä 
6.12.2017 satavuotiasta juhlitaan näyttävästi eri puolilla Suomea.  
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Yhteisten hetkien juhlavuosi 



Ohjelman rakentaminen 
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Ohjelman rakentavat suomalaiset itse! Ohjelmaan on helppo hakea sähköisen 
verkkolomakkeen kautta osoitteessa Suomifinland100.fi. Ohjelmahaku on avoin kaikille: 
yhteisöille, yrityksille ja kansalaisille. Haku on avoinna vuoden 2017 lokakuun loppuun 
saakka. Mitä aikaisemmin olet liikkeellä, sitä enemmän hyödyt Suomi 100 -hankkeen 
valtakunnallisesta viestinnästä. 

Ehdotus 
juhlavuoden 
ohjelmaksi. 
 
Sisältö, tekijät ja 
budjetti. 

Avoin haku 
verkossa: 
suomifinland100.fi  
 
Tutustu ohjelman 
edellytyksiin ja  
täytä hakulomake. 
 

Päätös 
ohjelmaan 
liittämisestä. 
 
Erillinen päätös 
taloudellisesta 
tai muusta 
laajemmasta 
yhteistyöstä. 

Tervetuloa 
juhlavuoden 
tekijäksi! 
 
Käytössä 
juhlavuoden 
tunnus ja 
viestintä. 



Hankkeen Suomi 100 -ohjelman 
edellytykset 

1. Kyse on erityisestä, itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä tai sitä juhlistavasta 
hankkeesta eli esim. tapahtumasta, tilaisuudesta, näyttelystä, teoksesta, 
kehitysprojektista, päätöksestä tai kampanjasta  

2. Hanke toteuttaa yhdessä-teemaa  

3. Hanke toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta: 
 Suomen 100 vuotta 
 Suomi 2017 
 Suomen tulevaisuus 

4. Hankkeen pääasiallinen toteutumisaika on itsenäisyyden juhlavuosi 2017  

5.  Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti 

6.  Hanke on lakien ja hyvien tapojen mukainen 
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Koulut Suomi 100 -ohjelman 
järjestäjinä 

Koulut voivat käyttää Suomi 100 -tunnusta ilman erillistä hakeutumista Suomi 
100 -ohjelmaan, kun kyse on koulujen omista itsenäisyyspäiväjuhlista tai muista 
vuonna 2017 koulun oppilaille, henkilökunnalle tai vanhemmille suunnatuista 
Suomi 100 -tilaisuuksista. 
 
Saat Suomi 100 -tunnuksen oman kaupunkisi/kuntasi edustajalta tai oman 
alueesi Suomi 100 -aluekoordinaattorilta. Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot 
löytyvät suomifinland100.fi-sivulta kohdasta yhteystiedot. 
 
Mikäli koulunne on toteuttamassa jotain muuta itsenäisyyden juhlavuoteen 
sisällöllisesti tai temaattisesti liittyvää hanketta tai ohjelmakokonaisuutta, joka 
oppilaiden ja vanhempien lisäksi on myös laajemmin vaikkapa alueen 
asukkaiden koettavissa, voit esittää hankettasi mukaan Suomi 100 –ohjelmaan 
edellä mainitun sähköisen hakulomakkeen kautta. 
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K ouluihin liittyviä  
Suomi10 0  –
ohjelmahankkeita 
  



1. Useille ikäryhmille 
sopivia hankkeita 
  



Luonnon päivät 2017 - luontoon 
yhdessä! 
Luonto on lapselle kiehtova leikkipaikka ja nuorelle hyvinvoinnin ympäristö – 
ja jokamiehenoikeuksien ansiosta suomalaisten kansallisomaisuutta. Luonnon 
päivät 2017 kutsuu sukeltamaan talveen, huumaantumaan lähiluonnosta, 
rakastumaan kesäyöhön ja juhlimaan upeinta luontoa neljänä Luonnon 
päivänä. 
 
Kouluja kannustetaan lähtemään luontoon yhdessä Millainen on Luonnon 
päiväsi? - haastekampanjan avulla. Osallistua voi viettämällä koululauantaita 
20.5.2017 Luonnon päivänä tai jonakin muista kouluvuoden Luonnon 
päivistä. Koulu voi viettää Luonnon päivää myös edeltävällä viikolla. 
 
Haastekampanjan Millainen on Luonnon päiväsi? -perusideana on: 
• Suunnitelkaa luokkanne näköinen Luonnon päivä yhdessä oppilaiden 

kanssa. Eri luokka-asteille on tarjolla vinkkejä sekä luontokoulujen ja 
järjestöjen ohjelmaa päivän suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. 

• Tehkää Luonnon päivästänne yhdessä oppilaiden kanssa tapahtuma 
Luonnon päivien verkkopalvelussa, jolloin tapahtumanne näkyy myös 
päivän karttapalvelussa kaikkien Luonnon päivän tapahtumien rinnalla. 

• Nauttikaa Luonnon päivästänne yhdessä! 
• Ottakaa päivästä kuva tai tehkää video, jonka jaatte haastekampanjan 

ohjeiden mukaan. Kaikkia jaon tehneitä luokkia nostetaan esiin 
Luonnon päivien viestinnässä sosiaalisessa mediassa. 
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Kuva: Mari Limnell  

 
Luonnon päivien jälkeen osallistuneista luokista valitaan 100 palkittavaa  
luokkaa. Palkitsemisen tarkemmat kriteerit ja palkinnot julkistetaan syksyllä 2016. 

  



Luonnon päivät 2017 - luontoon 
yhdessä! 
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Mitä ja missä? Luonnon päivät 2017: Millainen on Luonnon päiväsi? - haastekampanja 

Kohderyhmä varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut 

Sopii oppiaineisiin… 
ympäristöoppi, biologia, maantieto, historia ja yhteiskuntaoppi, kielet, taito- ja 
taideaineet, elämänkatsomustieto 

Ajankohta 

Kouluja kannustetaan viettämään koululauantaina 20.5.2017 Luonnon päivänä tai 
jonakin muista kouluvuoden Luonnon päivistä eli 4.2.2017 tai 26.8.2017. Koulu voi 
viettää Luonnon päivää myös virallista Luonnon päivää edeltävällä viikolla 
(esimerkiksi pe 3.2.2017, ke 17.5.2017 tai pe 25.8.2017). 

Osallistumiseen kuluva aika Koulun itse päätettävissä,  arviolta 2-8 tuntia. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
Projektipäällikkö Eveliina Nygren, eveliina.nygren@metsa.fi.  
Haastekampanja ja aineistot kouluille julkaistaan syksyllä 2016 osoitteessa 
www.luonnonpäivät.fi  (verkkosivu julkaistaan kesällä 2016). 

Järjestäjä:  Laaja joukko järjestöjä, koordinaattori Luontopalvelut, Metsähallitus  

mailto:eveliina.nygren@metsa.fi�
http://www.luonnonpäivät.fi/�


Suomi vuonna 2017 – 100 tapahtumaa, 
1000 tarinaa 
 

Millaisessa maailmassa elää 28-vuotias kortesjärveläinen 
perheenisä? Mistä unelmoi kansantanssia harrastava Oulussa 
asuva maahanmuuttajanuori? Millaista on olla lukiolainen 
Utsjoella? Mitä ajattelee lahtelainen päiväkotilapsi? 
 
Suomi vuonna 2017 - 100 tapahtumaa, 1000 tarinaa -hankkeen 
pääosassa ovat lapset ja nuoret, heidän arkensa ja unelmansa. 
Tavoitteena on saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin keräten 
1000 tarinaa: tekstejä, kuvia, ääntä tai videota. 
 
Osallistujien tulee miettiä, millaisessa maassa he haluaisivat asua, 
ovatko asiat nyt hyvin ja miten asioita voisi omasta näkökulmasta 
parantaa. Tarinat kerätään digitaalisessa muodossa, joten 
osallistujat voivat itse päättää, mihin muotoon teoksensa tekevät. 
Tarinoiden julkaisualustoina käytetään mm. Youtubea, 
Instagramia ja Soundcloudia. 
 
Toiveena on, että lasten ja nuorten ryhmät yhdessä piirtävät 
kuvan siitä Suomesta, jossa he haluavat asua ja elää. 
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Kuva: Riku Suonio 



Suomi vuonna 2017 – 100 tapahtumaa, 
1000 tarinaa 
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Mitä ja missä? Lasten ja nuorten toteuttamia tarinoita ja tapahtumia vuonna 2017 

Kohderyhmä varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset  

Sopii oppiaineisiin… äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, historia, taito- ja taideaineet 

Ajankohta koko vuosi 2017 

Osallistumiseen kuluva aika koulujen itse päätettävissä 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot http://www.nuorisoseurat.fi/1000tarinaa  

Järjestäjä:  Suomen Nuorisoseurat ry.  

http://www.nuorisoseurat.fi/1000tarinaa�


Tulevaisuuden kuusi - koko Suomi istuttaa 
puita 2017 
 
Kun Suomi itsenäistyi, kylvettiin Itsenäisyyden kuusi Helsingin 
Kaivopuistoon. Kun Suomi täytti 50 vuotta, istutettiin eri 
puolille maata yli 30 000 Itsenäisyyden kuusen siemenistä 
kasvatettua jälkeläistä, Kotikuusta. Kun Suomi täyttää sata 
vuotta, suomalaiset istuttavat jälleen itsenäisyyden 
juhlakuusia. 
 
Tulevaisuuden kuusi -kampanjan keskiössä ovat erityisesti 
lapset ja nuoret. Juhlavuonna puita istutetaan yksittäin ja 
metsiköiksi. Istutukset ja istuttajat dokumentoidaan kuvineen 
ja videoineen verkkoon. Istutuspaikalle kiinnitetään 
muistolaatta ja hetki ikuistetaan metsäaiheiseen 
muistokirjaan. Näin hanke osallistaa oppilaita historiallisessa 
kampanjassa, josta jää näkyvä jälki tulevaisuuteen. 
 
Myös musiikilla on tärkeä roolinsa kampanjassa, jonka 
tunnuskappaleena soi Sibeliuksen Kuusi. Kampanjaa varten 
sävelletään oma juhlalaulu, josta juhlavuonna lähetetään 
kaikille Suomen kouluille nuotit ja lapsikuorosovitukset 
laulettavaksi. Laulu kertoo koko tarinan, ja on erinomainen 
ohjelmanumero istutustapahtuman aikana. 
 
Osallistumisen tarkat ohjeet löytyvät verkkosivuilta 
www.tulevaisuudenkuusi.fi 12.5.2016 lähtien. 
 
Istutukseen tarvitaan kampanjataimen lisäksi 
kuokka/pottiputki sekä tietokone tai mobiililaite. 
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http://www.tulevaisuudenkuusi.fi/�


Tulevaisuuden kuusi - koko Suomi 
istuttaa puita 2017 
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Mitä ja missä? Tulevaisuuden kuusi – kaikkialla Suomessa istutetaan kuusia vuonna 2017 

Kohderyhmä varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset  

Sopii oppiaineisiin… historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantiede, kielet, musiikki 

Ajankohta 
Istutusaika on toukokuusta lokakuuhun. 
Halutessaan oppilaat voivat etsiä ja käydä katsomassa alueensa Kotikuusia, joita 
istutettiin Suomen täyttäessä 50 vuotta.  

Osallistumiseen kuluva aika Arviolta muutama tunti. 

Hinta 

Taimi, laatta ja kirja yhteensä n. 100€/päiväkoti tai oppilaitos. Lisäksi kustannuksia voi 
tulla mahdollisista matkakuluista, jos kohde koulun pihan ulkopuolella.  
Myyntitulot käytetään Suomen kulttuurirahastoon perustettavan lasten ja nuorten 
metsä- ja ympäristökasvatusrahastoon. 

Yhteystiedot 
www.tulevaisuudenkuusi.fi  
p. 040 5070725  

Järjestäjä:  ENO-verkkokoulun tuki ry 

http://www.tulevaisuudenkuusi.fi/�


StarT - uusi monitieteinen 
toimintakulttuuri kouluihin ja päiväkoteihin 
LUMA-keskus Suomi juhlistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 käynnistämällä 
innovatiivisen StarT-hankkeen, joka antaa konkreettisia työkaluja ja tukea toteuttaa 
luovaa ja tieteenaloja eheyttävää projektityöskentelyä mm. päiväkodeissa, 
peruskouluissa, lukioissa ja harrastusryhmissä. Sen myötä StarT tuo Suomeen myös 
oman "science fair" -tapahtuman. 
 
StarTin tavoitteena on luoda Suomeen aivan uudenlainen, opetussuunnitelman 
perusteiden tavoitteita tukeva toimintakulttuuri, jossa lasten ja nuorten projektityöt 
ovat keskiössä. StarT-toimintamallissa 3-19-vuotiaat lapset ja nuoret tekevät 
tiimeittäin pienempiä tai isompia toiminnallisia projektitöitä kansallisiin LUMA-
teemoihin liittyen.  
 
LUMA-keskus SUOMI tarjoaa maksutonta tukimateriaalia, koulutusta ja StarT-
lähettiläitä toiminnan tueksi. Innovatiivisia tiimejä sekä koulujen ja päiväkotien 
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toimintamalleja palkitaan StarT-tapahtumissa ja tuodaan esille mediassa. Hankkeeseen kuuluu myös Suomen lippu -
tapahtuma 3. joulukuuta 2017.  
 

• Koulun tai päiväkodin tulee ilmoittautua touko-lokakuussa hankkeen verkkosivun kautta StarT-toimintamallia 
toteuttavaksi tahoksi.  
• Opettajat voivat osallistua verkkokoulutuksena järjestettävään StarT-koulutukseen, jossa tarjotaan tietoa ja 
konkreettisia työkaluja monitieteisen projektioppimisen toteuttamiseksi sekä tukimateriaalia teemoihin liittyen.  

 
StarT-toimintakulttuuri on tarkoitus jalkauttaa hankkeen myötä osaksi suomalaista kasvatus- ja opetusalaa. Hankkeen 
myötä tuotetaan tulevaisuudessakin käytettävissä olevaa oppimateriaalia monitieteiseen projektioppimiseen.  



StarT - uusi monitieteinen 
toimintakulttuuri kouluihin ja päiväkoteihin 
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Mitä ja missä? StarT - uusi monitieteinen toimintakulttuuri kouluihin ja päiväkoteihin 

Kohderyhmä varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… integroitu LUMA-aineisiin (luonnontieteet, matematiikka, tietotekniikka) 

Ajankohta 
Ilmoittautuminen StarT-kouluksi tai päiväkodiksi touko-lokakuussa.  
StarT-tiedepäivät kouluilla tai päiväkodeissa tammi-maaliskuussa, StarT-festarit 
huhti-toukokuussa ja StarT gaala myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Osallistumiseen kuluva aika 
StarT-toimintaa voidaan toteuttaa koulun toimintaan parhaiten sopivalla tavalla. 
Projektityöskentelyyn voidaan varata erityinen ajanjakso tai se voi sijoittua 
normaalien oppituntien puitteisiin.  

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot projektipäällikkö Jenni Vartiainen, LUMA-keskus Suomi jenni.vartiainen@helsinki.fi  

Järjestäjä:  LUMA-keskus yhteistyötahoineen 
http://www.luma.fi/keskus/  

mailto:jenni.vartiainen@helsinki.fi�
http://www.luma.fi/keskus/�


Sata vuotta hyvinvointia edistämässä 

Kuopio tarjoaa kaikille kansalaisille hyvinvointia lisäävän, osallistavan 
ja yhteisöllisen juhlavuoden, joka toteutetaan eri toimijoiden 
yhteistyönä. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä alueen kulttuuri-, 
liikunta- ja muut hyvinvointia edistävät toimijat. 
 
Juhlavuoden aikana järjestetään luentoja, näyttelyitä, konsertteja ja 
liikuntatapahtumia, jotka lisäävät hyvinvointia. Tapahtumia viedään 
myös niiden pariin, jotka eivät voi muuten osallistua 
kulttuuritarjontaan. Tapahtumat kootaan juhlavuoden kalenteriin. 
Esimerkiksi koulujen ja yksityishenkilöiden omia juhlavuoteen 
liittyviä tapahtumia nostetaan esille. 
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Sata vuotta hyvinvointia edistämässä 
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Mitä ja missä?  Kuopion kaupunki sata vuotta hyvinvointia edistämässä 

Kohderyhmä varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… koulujen päätettävissä 

Ajankohta 2016 ja 2017 
Asiasta tiedotetaan tarkemmin vuoden 2016 aikana. 

Osallistumiseen kuluva aika koulujen päätettävissä 

Hinta 

Yhteystiedot  Kuopion kaupunki, yhteyshenkilö Elina Prepula, elina.prepula@kuopio.fi  

Järjestäjä:  Kuopion kaupunki/Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue/Kansalaistoiminta 
www.kuopio.fi 

mailto:elina.prepula@kuopio.fi�
http://www.kuopio.fi/�


Suomi 100 Suuri lukuseikkailu 

Lukukeskus ja Lastenkirjainstituutti kutsuvat koko Suomen suureen lukuseikkailuun. Suomi 100 - 
Suuri lukuseikkailu on koko Suomen juhlavuoden 2017 kestävä kampanja, jonka tarkoituksena on 
innostaa lapset lukemaan. Hanke tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen lukutaidon ja 
lastenkirjallisuuden tulevaisuudesta sekä merkityksestä tämän päivän Suomessa ja nostaa esiin 
lukemisen iloa. 
 
Suuri lukuseikkailu innostaa keskustelemaan kirjallisuudesta ja lukuharrastuksesta perinteisten 
konventioiden ulkopuolella. Hanke haastaa lapset ja nuoret mukaan suunnittelemaan tapahtumaa 
tai tempausta sekä muotoilemaan oman idean jäsennellysti ja innostavasti. 
 
Haastamme kaikki lapset ja nuoret ideoimaan yhdessä uusia tapoja lukemaan innostamiseksi. 
Haemme hauskoja, rohkeita, outoja ja villejäkin ideoita, päästäkää siis mielikuvituksenne valloilleen! 
Ideakilpailuun voi osallistua yhdessä kaverin kanssa tai vaikka koko koululuokan voimin. Ideoita voi 
lähettää koko kevään ja kesän 2016, ja ehdotuksen voi toimittaa kirjallisesti tai videona. 
 
Julkaisemme ideoita nettisivuillamme. Parhaat ideat toteutetaan Suomen juhlavuoden 2017 aikana. 
Osallistujien kesken arvomme kirjailijavierailun. Tarkemmat ohjeet www.suurilukuseikkailu.fi  
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http://www.suurilukuseikkailu.fi/�


Suomi 100 Suuri lukuseikkailu 
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Mitä ja missä? Suuri lukuseikkailu: Ideakilpailu lukemaan innostamiseksi 

Kohderyhmä esiopetus, peruskoulut 

Sopii oppiaineisiin… äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto 

Ajankohta 

Ideoita voit lähettää koko kevään ja kesän 2016, katso lisää 
www.suurilukuseikkailu.fi/kilpailu . Ensimmäiset ideat julkaisemme elokuussa 2016. 
Kilpailun parhaat ideat toteutetaan juhlavuoden 2017 aikana. Tiedotamme kouluja 
hankkeen edetessä.  

Osallistumiseen kuluva aika Aikaa voi varata oman innostuksen mukaisesti. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
Lähetä ideasi kilpailuun sähköpostilla info@suurilukuseikkailu.fi  tai postitse Suuri 
lukuseikkailu, Lukukeskus, Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki. 
Yhteyshenkilö kouluille: Laura Rautkallio-Salminen. 

Järjestäjä:  Lukukeskus ja Lastenkirjainstituutti 
www.suurilukuseikkailu.fi  

http://www.suurilukuseikkailu.fi/kilpailu�
mailto:info@suurilukuseikkailu.fi�
http://www.suurilukuseikkailu.fi/�


Koko Suomi tanssii 2017 

Koko Suomi tanssii 2017 on tanssin ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus, 
jonka teemana on yhdessä tekeminen ja tanssin ilo.  
 
Koko Suomi tanssii 2017 käynnistyy #tanssihaasteella, joka tarjoaa 
liikunnallista ja taiteellista yhdessä tekemistä kaikkiin Suomen kouluihin. 
Oppilasryhmä, koululuokka, opettajakunta tai vaikka koko koulu 
yhdessä voi opetella tanssihaaste-koreografian omatoimisesti 
verkossa tai tilattavan tanssihaaste-opettajan johdolla. Koreografioita 
on kuusi erilaista: katutanssia, showtanssia, nykytanssia, balettia, pari- ja 
kansantanssia sekä kaikille mahdollinen, esteetön oma koreografia. 
Kuvaamalla tanssihaaste-koreografian esityksen ja lataamalla videon 
sosiaaliseen mediaan olette mukana tanssihaasteessa ja välitätte sitä 
eteenpäin – esimerkiksi naapurikoululle tai rinnakkaisluokalle.  
 
Tanssihaaste kannustaa oppilaita työskentelemään ryhmässä, jakamaan 
ideoita ja luomaan yhdessä uutta. Se paitsi rohkaisee oppilaita 
ilmaisemaan itseään, myös opettaa kuuntelemaan toista ja olemaan 
avoin uudelle. Tanssihaasteeseen osallistumisen eri vaiheet kehittävät 
oppilaiden valmiuksia ratkaista ongelmia, ideoida luovasti sekä saattaa 
loppuun yhteinen ”tehtävä” eli työskentelemään yhteisen tavoitteen 
eteen.  
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Kuva: Petri Mulari 



Koko Suomi tanssii 2017 
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Mitä ja missä? Koko Suomi tanssii 2017 

Kohderyhmä esiopetus, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… 
liikunta, terveystieto, musiikki, ilmaisutaito, tieto- ja viestintätekniikan opetus, 
mediakasvatus 

Ajankohta 2017 

Osallistumiseen kuluva aika 
Tanssihaaste-opetuksen kesto voidaan räätälöidä opetusryhmän tarpeiden mukaan 
välitunnista useampaan oppituntiin. 

Hinta 

Helpoimmat tanssihaaste-koreografiat ja niiden opetusvideot ovat vapaasti 
opeteltavissa verkosta. Tanssihaasteeseen koulutettujen opettajien avulla pystyy 
syventämään tutustumista tanssiin ja liikkeeseen. Tanssihaaste-opetukset 
(maksulliset) tilattavissa syksyllä 2016. 

Yhteystiedot 
Projektipäällikkö Pirjetta Mulari, pirjetta.mulari@danceinfo.fi  
Tiedottaja Inka Reijonen, inka.reijonen@danceinfo.fi  
www.danceinfo.fi/suomitanssii  

Järjestäjä:  Tanssin Tiedotuskeskus 
http://www.danceinfo.fi/  

mailto:pirjetta.mulari@danceinfo.fi�
mailto:inka.reijonen@danceinfo.fi�
http://www.danceinfo.fi/suomitanssii�
http://www.danceinfo.fi/�


Sinivalkoisia säveliä 

Sinivalkoisia säveliä tuottaa juhlavuodelle viisi 
koulukonserttiohjelmaa oheismateriaaleineen ja 
järjestää niille kiertueita.  
 
Konserttikeskus haluaa juhlistaa koulujen arkea 
vuonna 2017 tuomalla esiin suomalaisuutta, 
kansallista identiteettiä ja maisemaa suomalaisen 
musiikin kautta.  
 
Konserttikeskuksen juhlavuoden 
konserttiohjelmisto: 
 
• #maakuntalaulut-ohjelmassa perinteiset 

maakuntalaulut on modernisoitu 2010-luvulle 
pop-sovituksina joita esittää SICI-yhtye. Edellä 
mainitut konsertit elävöitetään runsaalla video- 
ja kuvamateriaalilla. 
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• Maisemakuvia Suomesta -ohjelmassa Anssi Tikanmäen orkesteri esittää Tikanmäen musiikin  
 eri tyylilajeja yhdisteleviä sävellyksiä kuten Aamu lakeuksilla, Kiutaköngäs, Savolainen metsä ja Tuusulan 

moottoritie.  
 

• ”Lasten juhlakonsertin” tarjoavat laulaja/lauluntekijät Tuomo Rannankari ja Pentti Rasinkangas omilla 
ohjelmillaan: Rannankarin konsertissa juhlistetaan Suomen syntymäpäiviä onnittelulaululla. Lisäksi mietitään mitä 
Suomi-neito toivoisi synttärilahjaksi? Minkälaisia elämänohjeita 100-vuotias päivänsankari voisi lapsille antaa? 

 Rasinkankaan konsertissa nostetaan puolestaan yhdessä esiin niitä asioita, jotka täällä ovat todella hyvin, koko 
maailman mittakaavalla. Ja mitä me voimme tehdä, että hyvät asiat säilyvät.  

 
• Sibelius Inspiration on multimediakonsertti, jossa sukelletaan Jean Sibeliusta inspiroineeseen maailmaan 

musiikin, videoiden, lavastuksen, äänten ja valojen keinoin. 
 

 
 

Kuva: Henri Valkeinen 

  



Sinivalkoisia säveliä 
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Mitä ja missä? Sinivalkoisia säveliä: Konserttikiertue 

Kohderyhmä esiopetus, peruskoulu, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… musiikki, äidinkieli ja kirjallisuus, historia 

Ajankohta 2017 
Koulu tilaa konsertin ja järjestää tilaksi juhlasalin tai vastaavan. 

Osallistumiseen kuluva aika 45 min. 

Hinta 182-440 € 

Yhteystiedot 
www.konserttikeskus.fi , jonka välityksellä voi myös tehdä konserttitilauksia 
Konserttikeskuksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
Yhdyshenkilö Kari Vase, kari.vase@konserttikeskus.fi , 050 4636782 

Järjestäjä:  Konserttikeskus ry. 

http://www.konserttikeskus.fi/�
mailto:kari.vase@konserttikeskus.fi�


Syödään yhdessä: #kouluruokapäivä 

Syödään yhdessä on Suomen juhlavuoden kärkihankkeita. Suomen suurena juhlavuonna luodaan meille 
uudenlaista yhdessä syömisen ja elämysten kulttuuria.  
 
Suomalainen kouluruokailu tuo joka päivä ihmiset yhteen syömään. Kouluruokailu on tärkeä osa paitsi 
koulupäivää, myös Suomen historiaa ja yksi tärkeimmistä sosiaalisista innovaatioistamme. 
 
Hankkeen #kouluruokapäivä on yhteisöllinen tapahtumakonsepti, joka tuo yhteen oppilaat, opettajat, 
ruokapalvelun, vanhemmat ja päättäjät maistamaan kouluruokaa, oivaltamaan, vaikuttamaan ja 
visioimaan tulevaisuuden kouluruokailua. #Kouluruokapäivässä päivitetään käsitykset tälle vuosituhannelle 
ja tutustutaan tämän päivän kouluruokaan yhdessä tekemällä ja oivaltamalla.  
 
Koulut voivat koostaa päivän haluamistaan valmiista osista oman näköisekseen. Kunta, ruokapalvelu ja 
vanhempainyhdistys ovat erinomaisia kumppaneita tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman järjestämistä 
varten tuotetaan valmista materiaalia, jota voi muokata omaan käyttöön.  
 
Valmiita materiaaleja on seuraaviin  toimintapisteisiin:  
1) Kouluruoka-tasting – Miltä ruoka maistuu? 
2) Tuotekehityslabra - ideoidaan yhdessä tulevaisuuden kouluruokaa 
3) Makumatka aistien maailmaan  
4) Kouluruoka meillä ja muualla - Näe, mitä maailmalla syödään kouluissa.  
5) Kouluruuan aikajana ja tulevaisuus.  

 
Mitä siellä koulussa oikein syödään? - Ota selvää! Maista, näe, kysy, oivalla, vaikuta! #kouluruokapäivä  
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Syödään yhdessä: #kouluruokapäivä 

 

34 

Mitä ja missä? Syödään yhdessä –hankkeen #kouluruokapäivä -tapahtumakonsepti 

Kohderyhmä peruskoulu 

Sopii oppiaineisiin… kouluruokailu, tapakasvatus, kotitalous 

Ajankohta 

2017 
Lisäksi erityisesti maanantaina 28.8.2017 juhlitaan valtakunnallisesti kouluruokailua, 
sen mahdollistajia ja kehittäjiä. 
Kaikki tuotettu materiaali on koulujen käytössä myös juhlavuoden jälkeen. 

Osallistumiseen kuluva aika Koulujen päätettävissä; muutamista tunneista kokonaiseen päivään. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot ELO-säätiöltä yhteyshenkilö Sini Garam, 050-5870929, Ruokatieto 

Järjestäjä:  
ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö sekä lukuisat 
yhteistyökumppanit 
www.syodaanyhdessa.fi 

http://www.syodaanyhdessa.fi/�


Lasten ja nuorten taidekalenteri  
Suomi 100 

Lasten ja nuorten taidekalenteri Suomi 100 -hankkeen lähtökohtana ovat lasten ja nuorten tulkinnat Suomen historian 
merkittävistä tapahtumista, virallisista ja suositelluista liputuspäivistä sekä lasten ideoimista ja heidän tarpeellisiksi 
näkemistä uusista liputuspäivistä. 
 
Hanke kertoo suomalaisuudesta ja kansallisten juhla- ja liputuspäivien tarinaa, sekä antaa tietoa ja kiinnostuksen 
suomalaista taidetta, kulttuuria ja historiaa kohtaan. Lasten ja nuorten taidekalenteri on sähköinen mediakokonaisuus, 
jonka kohderyhmä on perusopetuksen oppilaat. Se sopii esimerkiksi oppimateriaaliksi. 
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• Videoteokset: Video-ohjelmat julkaistaan 
liputuspäivinä vuoden 2017 ajan. Video-ohjelmien 
kestot ovat 2–10 minuuttia ja niitä tuotetaan 
vähintään 12.  

• Prosessia dokumentoivat ”making of”-introvideot: 
Dokumenttimateriaali kuvaa taidetta tekeviä lapsia ja 
nuoria. Mukana on opettajien, ohjaajien sekä lasten 
kuvaamaa materiaalia ja heidän haastatteluitaan. 
Lyhyet introvideot julkaistaan verkkopalvelun 
kalenterinäkymän kaikissa kuukausissa heti vuoden 
2017 alussa.  

• Lisämateriaali: oppilaitosten tuottama sisältö, joka 
tekee näkyväksi lapset ja nuoret taiteen tekijöinä.  

Kuva: Anna Tahkola 



Lasten ja nuorten taidekalenteri  
Suomi 100 
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Mitä ja missä? Lasten ja nuorten taidekalenteri: Lasten ja nuorten tulkintoja Suomesta 

Kohderyhmä peruskoulu 

Sopii oppiaineisiin… äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, historia, yhteiskuntaoppi, taito- ja taideaineet 

Ajankohta Suomikalenteri.fi –verkkopalvelussa julkaistaan video-ohjelmia vuoden 2017 alusta 
alkaen kuukausittain. 

Osallistumiseen kuluva aika tarkentuu 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
Anu Hietala  
Tel: +358 45 3107 702 / anu.hietala@artsedu.fi  
suomikalenteri.fi (vuoden 2017 alusta) 

Järjestäjä:  Taiteen perusopetusliitto TPO ry 
http://www.artsedu.fi/  

mailto:anu.hietala@artsedu.fi�
http://www.suomikalenteri.fi/�
http://www.artsedu.fi/�


DOKKINO: Yhdessä! -
dokumenttielokuvaverstaat koululaisille 

Valtakunnallinen lasten ja nuorten 
dokumenttielokuva- ja mediakasvatuskiertue 
tutustuttaa koululaiset luovan dokumenttielokuvan 
maailmaan. Tuotetulla oppimateriaalilla ja ohjatuissa 
verstaissa oppilaat ohjataan ymmärtämään 
dokumentaarista kerrontaa niin elokuvassa, uutisissa 
kuin sosiaalisen median kuvallisissa esityksissäkin. 
 
Dokumenttielokuvaverstaat toteutetaan ympäri 
Suomea vuoden 2016 aikana. Verstaita järjestetään 18 
maakunnassa, joista jokaisesta valitaan mukaan yksi 
luokka, jolle  tarjotaan kaksipäiväinen maksuton 
dokumenttielokuvaverstas. Syksyn 2016 verstaisiin 
voivat hakea 29.4.2016 mennessä kaikki 5.-9.luokat.  
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Juhlanäytös koululaisten dokumenttilyhytelokuvista järjestetään DocPoint Helsingin dokumenttielokuvafestivaalilla 
tammikuussa 2017. Näytöksiä järjestetään myöhemmin myös osallistujakaupungeissa. Juhlavuoden 217 näytösten 
aikataulu, esityspaikkakunnat ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan syksyllä 2016. Juhlavuoden 2017 näytöksiin voivat 
ilmoittautua kaikki koulut ja ikäryhmät. Valmistuneet elokuvat ovat kiinnostavaa oppimateriaalia kaikille kouluille 
lasten ja nuorten ajatuksista koululaisille tärkeisiin aiheisiin. DOKKINO tarjoaa myös opetusmateriaalia 
mediakasvatusopetuksen apuvälineiksi, jonka avulla kouluissa voidaan käsitellä elokuvia näytösten jälkeen. 

  



DOKKINO: Yhdessä! -
dokumenttielokuvaverstaat koululaisille 
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Mitä ja missä? DOKKINO: Yhdessä! -dokumenttielokuvaverstaat  

Kohderyhmä 
Dokumenttiverstaat ovat 5.-9.luokkalaisille (11-16 vuotiaat oppilaat). 
Juhlavuonna 2017 näytöksiin voivat ilmoittautua kaikki ikäryhmät.  

Sopii oppiaineisiin… 
yhteiskuntaoppi, historia, maantieto, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, uskonto, 
elämänkatsomustieto, kuvataide, musiikki 

Ajankohta 

Ilmoittautuminen syksyn 2016 verstaisiin on tehtävä pe 29.4.2016 mennessä. 
Ilmoittautuminen vuoden 2017 verstaselokuvien näytöksiin alkaa loppuvuodesta 2016. 
Juhlavuoden 217 näytösten aikataulu, esityspaikkakunnat ja ilmoittautumisohjeet 
julkaistaan syksyllä 2016. 

Osallistumiseen kuluva aika 
Verstaat kestävät kaksi kokonaista koulupäivää. Verstaisiin olisi hyvä varata vähintään 6 
tuntia per päivä. 
Näytökset kestävät noin pari tuntia. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 

DOKKINO-tuottaja Emilia Wahlberg, puh. 010 501 5771, dokkino@docpoint.info  
Ilmoittautumislomake verstaisiin täytetään DOKKINOn verkkosivuilla 
http://docpoint.info/dokkino/yhdessa/ . 
Oppimateriaalit: http://docpoint.info/dokkino/opetusmateriaalit/  

Järjestäjä:  DocPoint elokuvatapahtumat ry  

mailto:dokkino@docpoint.info�
http://docpoint.info/dokkino/yhdessa/�
http://docpoint.info/dokkino/opetusmateriaalit/�


Kansanedustajat kouluissa -
teemaviikko 16.-27.1.2017 
Teemaviikko tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille kansanedustajien 
kyselytunnin, kun lähialueen kansanedustajat ovat kutsuttavissa 
kouluihin ja oppilaitoksiin.  

Oppilaat saavat tilaisuuden esittää kysymyksiä haluamistaan aiheista 
koulussa vierailevalle kansanedustajalle ja voivat jopa haastaa tätä 
perustelemaan paremmin kantaansa. 

Kansanedustajille kyselytunti tarjoaa mahdollisuuden kertoa 
eduskunnan toiminnasta, omasta työstään ja demokratiasta. Kertaus 
siitä, miten yhteiskunta ja yhteinen päätöksenteko toimivat, lisää 
oppilaiden ymmärrystä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan 
yhteiskunnassa. 

Koulut voivat itse aikatauluttaa ja suunnitella tapahtuman, johon 
kehotetaan kutsuttavan yhden tai useamman kansanedustajan omalta 
alueelta. Samassa koulussa voi siis vierailla useampikin kansanedustaja 
samaan aikaan, jolloin lisäarvoa tuo kansanedustajien välinen 
vuoropuhelu ja ajatustenvaihto. 

Eduskunnassa on tekeillä suomen- ja ruotsinkielinen esite liittyen 
eduskuntaan ja itsenäistymiseen vuonna 1917. Tätä esitettä voi tilata 
kouluihin ennen tai jälkeen tapahtuman. Esite valmistuu joulukuussa 
2016.  
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Kuva: Vesa Lindqvist / Eduskunta  

 



Kansanedustajat kouluissa -
teemaviikko 16.-27.1.2017 
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Mitä ja missä? Kansanedustajat kouluissa -teemaviikko 16.-27.1.2017 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset  

Sopii oppiaineisiin… yhteiskuntaoppi, historia, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, taide- ja taitoaineet 

Ajankohta 

Koulut voivat itse aikatauluttaa ja suunnitella tapahtuman viikolle 16.-27.1.2017. 
Vierailuajasta sovitaan suoraan kansanedustajien kanssa. 
Kouluissa vierailu on hyvä järjestää isommassa luokkahuoneessa tai 
kokoontumissalissa. 

Osallistumiseen kuluva aika Koulujen itse päätettävissä, minimikesto on varmasti tunti. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot Ota yhteys omaan alueesi kansanedustajaan ja pyydä häntä koulusi vieraaksi! 

Järjestäjä:  Eduskunta 



Kouluviestikarnevaali 

Kouluviestikarnevaali on ainutlaatuinen kouluille 
suunnattu suurtapahtuma. Ensimmäinen 
valtakunnallinen suomenkielinen finaalitapahtuma kerää 
koululaiset yhteen taustasta ja iästä riippumatta 
juhlavuonna 2017. 
 
Valtakunnallinen finaali 19.-20.5.2017 on suuri 
kaksipäiväinen tapahtuma, johon osallistuu noin 10 000 
lasta ja nuorta. Kannustajia on yleisössä vähintään saman 
verran. Kilpailumuotoina on kolme virallista 
lajia: sukkulaviesti, pikaviesti ja pitkäviesti. Myös 
liikuntarajoitteisille on oma viesti. 
 
Kouluviestikarnevaalin tavoitteena on kannustaa lapsia ja 
nuoria liikkumaan sekä kokemaan yhdessä liikunnan iloa.  
Myös luovuutta edistävä Huutosakkikilpailu on osana toimintaa.  
 
Tapahtuma poikkeaa muista koulu-urheilutapahtumista, sillä Kouluviestikarnevaalissa korostuu liikunnan ilo ja 
monipuolinen yhdessä tekeminen: Kouluviestikarnevaali on tarkoitettu kaikille, ei vain parhaille juoksijoille. 
 
Tapahtumaan valmistautuminen kehittää vuorovaikutusta ja ilmaisua, kun ryhmissä harjoitellaan ja suunnitellaan omaa 
osallistumista. Oppilaat voivat itse ideoida ja vaikuttaa työhönsä ja esiintymisiinsä. Samalla he oppivat itsestä 
huolehtimista, liikunnallisen arjen taitoja sekä hyvinvointia lisäävää kulttuuriharrastamista. 
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Mitä ja missä? Kouluviestikarnevaali Vaasassa toukokuussa 2017 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… liikunta, taito- ja taideaineet 

Ajankohta ilmoittautuminen 30.4.2017 mennessä 
finaalitapahtuma Vaasassa 19.-20.5.2017  

Osallistumiseen kuluva aika Valtakunnallinen finaali on kaksipäiväinen tapahtuma. 

Hinta 5€/joukkue + matkakustannukset 

Yhteystiedot 
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, toiminnanjohtaja 
riitta.paajarvi@edu.vaasa.fi, puh. 040-5227971 
www.kouluviestikarnevaali.fi  

Järjestäjä:  Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö 

mailto:riitta.paajarvi@edu.vaasa.fi�
http://www.kouluviestikarnevaali.fi/�


WOW – Women Of The World 

WOW on Englannista lähtöisin oleva 
kansainvälinen tapahtumasarja ja verkosto, 
johon Suomi liittyy. Feministisessä 
kulttuuritapahtumassa nostetaan näytille 
suomalaisten naisten ja tyttöjen kyky ja luovuus. 
 
WOW-festivaali rakennetaan yhdessä 
suunnitellen, jotta monella ja monenlaisella 
suomalaisella tytöllä ja naisella olisi 
mahdollisuus olla avain maailman ongelmien 
ratkaisuun. Päätapahtumaan 8.3.2017 tulee 
workshopeja eri-ikäisille feministeille, mukaan 
lukien erikseen alle 10-vuotiaille tytöille.  
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Haluamme kerätä sekä alle 10-vuotiaiden feministien että alle 20-vuotiaiden feministien näkemyksiä siitä, mistä 
asioista on keskusteltava: mikä on tytöille tärkeää. Ideointiin voi osallistua verkossa.  
 
Olemme valmiita järjestämään joissakin kouluissa think in -tilaisuuden, johon paikalle tulee edustajia WOW:n 
tekijöistä, jotka ovat kaikki eturivin naisia. Olemme myös suunnitteluvaiheessa kiinnostuneita järjestämään yhteistyössä 
joidenkin koulujen kanssa tilaisuuden, jossa oppilailla on mahdollisuus pohtia mitä tyttöjen ja poikien tasa-arvoon 
liittyviä kysymyksiä tapahtumassa olisi hyvä pohtia. Yhteistyöstä koulun kanssa neuvoteltava erikseen: 
wowthinkin@gmail.com. Olemme myös kiinnostuneita tietämään, onko koulussanne lapsi tai nuori, jolla on niin 
painavaa sanottavaa, että hän sopisi Tampere-talon lavalle. 

  

mailto:wowthinkin@gmail.com�


WOW – Women Of The World 
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Mitä ja missä? WOW – Women Of The World 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, terveystieto, taide- ja taitoaineet 

Ajankohta 
Päätapahtuma järjestetään Tampere-talossa naistenpäivänä 8.3.2017  ja sitä edeltää jo 
syksyllä 2015 alkava prosessi, jossa kootaan yhteen erilaisia naisia ja tyttöjä. 

Osallistumiseen kuluva aika Koulujen itse valittavissa; riippuu osallistumistavasta. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
wowthinkin@gmail.com , hautomohattu@gmail.com  
http://www.hautomohattu.fi/  

Järjestäjä:  Feministinen ajatushautomo Hattu ry 
Suomen Lontoon instituutti 

mailto:wowthinkin@gmail.com�
mailto:hautomohattu@gmail.com�
http://www.hautomohattu.fi/�


100 suomalaista luovan alan tekijää 
Suomen tulevaisuutta luomassa 
Kopiosto ry tuottaa juhlavuoden kunniaksi koulujen käyttöön digitaalisessa muodossa olevia, eri luovien alojen 
ammatteja esitteleviä tarinoita.  
 
Verkkomateriaaleissa kerrotaan faktoja luovan alan työllistävästä vaikutuksesta, esitellään erilaisia luovan 
alan ammatteja sekä kerrotaan tekijänoikeuksien merkityksestä. Eri ammattilaisten tarinat ovat lyhyitä, ja 
käytettävissä joko erikseen tai yhdessä isompina kokonaisuuksina osana opetusta. 
 
Hankkeen tuottamat materiaalit ovat koulujen vapaasti käytettävissä. Verkkomateriaalit tukevat useaa laaja-
alaista osaamiskokonaisuutta, kuten esim. L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä L6 
Työelämätaidot ja yrittäjyys.  Luovan alan ammattien esittelyitä voi käyttää ammatinvalinnassa tai vaikkapa 
äidinkielen ja taideaineiden tunneilla. Kopiosto edustaa elokuvantekijöitä, graafikoita, kirjailijoita, kriitikoita, 
kuvittajia, kustantajia, kääntäjiä, muusikoita, näyttelijöitä, ohjaajia, radio- ja tv-selostajia, sanoittajia, 
sarjakuvantekijöitä, säveltäjiä, teatteriohjaajia, toimittajia ja valokuvaajia, jotka kaikki on tarkoitus esitellä 
tarinoiden kautta. 
 
Syksyllä 2016 voimaan tulevassa, uusituissa opetussuunnitelman perusteissa tekijänoikeudet on nostettu 
opetuksessa käsiteltäväksi asiaksi. Kopiosto ry:n hankkeen materiaalit soveltuvat erinomaisesti lisämateriaaliksi 
tekijänoikeuksien opettamiseen.  
 
Juhlavuonna 2017 koulujen on myös mahdollista saada luovien alojen ammattilaisia vierailemaan kouluissa 
kertomassa omasta alastaan. Vierailuista on sovittava erikseen. 
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Mitä ja missä? 
Verkosta löytyviä esittelyjä luovien alojen ammateista sekä tietoa 
tekijänoikeuksista. 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset  

Sopii oppiaineisiin… 
taito- ja taideaineet, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, yrittäjyysopinnot, 
opinto-ohjaus 

Ajankohta 
Materiaalit saatavilla verkosta porrastetusti vuoden 2017 alusta alkaen. 
Mahdollinen kouluvierailu sovittava erikseen. 

Osallistumiseen kuluva aika itse päätettävissä 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
Projektipäällikkö Jaana Nissinen, 040 5721196 
jaana.nissinen@kopiosto.fi  
www.kopiosto.fi  

Järjestäjä:  Kopiosto ry 

mailto:jaana.nissinen@kopiosto.fi�
http://www.kopiosto.fi/�


Presidenttimme kertovat 

Presidenttimme kertovat -mobiilisovellus tutustuttaa käyttäjänsä Suomen historiaan Helsingin 
kivisten muistomerkkien äärellä. Nykyteknologiaa ja elokuvakerrontaa hyödyntämällä 
kahdeksan Suomen presidenttien muistomerkkiä Ståhlbergista Kekkoseen heräävät henkiin 
lyhytfilmillä. Kolmikielisellä video- ja audio-opastuksella itsenäisyyteemme vaikuttaneet 
valtionpäämiehet tulevat tutuksi myös ihmisinä. 
 
Websovellus löytyy netistä ja siihen pääsee helposti myös muistomerkin läheisyydessä olevan 
QR-koodin avulla. Sovelluksen lyhytfilmeissä kukin kahdeksasta muistomerkin presidentistä 
kertoo itsestään ja vaikutuksestaan Suomeen. Sovellus opastaa siirtymään patsaalta toiselle ja 
kertoo, miten maamme tarinaan liittyvät matkan varrella näkyvät rakennukset kuten 
Eduskuntatalo, Kansallismuseo ja Finlandiatalo. Sovellus esittelee myös elossa olevat 
presidenttimme. 
 
Presidenttimme kertovat on jatkoa vuonna 2014 julkaistulle Patsas puhuu sinulle –
sovellukselle, jossa tarinaansa kertovat Senaatintorin, Kauppatorin ja Esplanadin patsaat. 
Presidenttimme kertovat -sovellus palvelee ohikulkijoita ja matkailijoita vielä juhlavuoden 
jälkeenkin. 
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Mitä ja missä?  Presidenttimme kertovat: mobiilisovellus Helsingin patsaista 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… historia, yhteiskuntaoppi, liikunta 

Ajankohta 2017 

Osallistumiseen kuluva aika koulujen päätettävissä 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot  
projektipäällikkö Elina Nummi, elina.nummi@hel.fi  
www.vihreatsylit.fi  

Järjestäjä:  Helsingin kaupungin rakennusvirasto /Katu- ja puisto-osasto 

mailto:elina.nummi@hel.fi�
http://www.vihreatsylit.fi/�


Tarinoita taidekaupungista – Vaasan 
taideyhdistyksen 100-vuotisnäyttely 

Vaasan taideyhdistys on yhtä vanha kuin Suomikin! 
Juhlavuoden kunniaksi Pohjanmaan museossa järjestetään 
taideyhdistyksen kokoelmista koottu juhlanäyttely, 
näyttelyyn liittyvää yleisökasvatustoimintaa sekä julkaistaan 
yhdistyksen historiikki. 
 
Museovierailu tukee kuvaamataidon, taidehistorian ja 
paikallishistorian opetusta. Näyttely esittelee vaasalaisen 
taide-elämän syntyä ja kehitystä yhdistyksen kokoelman 
kuvaamana. Oppilaat oppivat ymmärtämään taiteen 
läsnäoloa yhteiskunnassa ja arjessa: taide ei ole mikään 
erillinen ilmiö, vaan osa jokapäiväistä elämää. 
 
Museoon on vapaa pääsy alle 18-vuotiailta. Opastus on 
vaasalaisille koululaisryhmille ilmainen. 
 
Ryhmäopastukset on varattava etukäteen museoinfosta, 
josta saa myös lisätietoa museon pedagogisesta ohjelmasta, 
teemaopastuksista ja perusnäyttelyihin liittyvistä 
oppilastehtävistä. 
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Mitä ja missä?  Vaasan taideyhdistyksen 100-vuotisnäyttely Pohjanmaan museossa Vaasassa 

Kohderyhmä peruskoulut, lukiot  

Sopii oppiaineisiin… kuvataide, historia, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet 

Ajankohta 
Näyttely on avoinna 19.5.–10.9.2017, 
aukioloajat ti - su 10-17, maanantaisin suljettu. 

Osallistumiseen kuluva aika Vierailu opastuksen kanssa n. 1-2 tuntia. 

Hinta 
Alle 18-vuotiailla on ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasalaisille kouluille opastus on ilmainen, muille opastusmaksu on 20€/ryhmä. 

Yhteystiedot  

Museokatu 3, 65100 VAASA 
museoinfo@vaasa.fi, infon puh. 06 325 3801 
http://www.pohjanmaanmuseo.fi/  

Järjestäjä:  Vaasan kaupungin museot 

mailto:museoinfo@vaasa.fi�
http://www.pohjanmaanmuseo.fi/�


Sukupolvien Suomi 

100-vuotiaan Suomen tarina koostuu kaikkien suomalaisten 
tarinoista. Sukupolvien Suomi –hankkeessa isovanhempien 
sukupolvien omaääniset muistot suomalaisen yhteiskunnan 
rakentamisesta taltioidaan.  
 
Taltiointi tehdään koululaisten tekeminä haastatteluina. 
Omakohtaisten muistojen kudelma koostaa ison tarinan siitä, 
kuinka yhteiskuntamme on rakentunut sadassa vuodessa 
kansalaisyhteiskunnaksi, hyvinvointivaltioksi ja oppimisen 
mallimaaksi. Sisältöä kerätään sekä jokaista yksilöä koskettaneista 
arjen elämän muutoksista, paikallisista tapahtumista ja teoista sekä 
yhteiskuntamme rakentamisen suurista linjoista (esimerkiksi 
peruskoulujärjestelmän luominen ja siihen vaiheittain siirtyminen 
1970-luvulla).  
 
Hankkeessa sukupolvet toimivat yhdessä. Nuoret ymmärtävät, miltä 
pohjalta ponnistaa heidän oma tuleva työnsä yhteiskunnan  
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rakentamiseksi.  Koululaiset haastattelevat ohjeistuksen avulla ja esimerkkien tukemana kahden eri sukupolven 
edustajaa;  vanhempia, isovanhempia tai mahdollisesti jopa isoisovanhempia.  
 
Epooq:n käyttö edellyttää kouluissa tietokonetta internet-yhteydellä tai tablettia, jossa on internet-selain. 
Monimediallinen kerronta edellyttää myös mikrofonia/web-kameraa. Hanke mahdollistaa netissä tarinoiden 
taltioimisen, jakamisen ja hyödyntämisen juhlavuoden 2017 jälkeenkin. 

http://www.epooq.net/�


Sukupolvien Suomi  
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Mitä ja missä?  Sukupolvien Suomi –muistojen taltiointia haastattelujen kautta 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus 

Ajankohta 2016 ja 2017 

Osallistumiseen kuluva aika koulujen päätettävissä 

Hinta 

Koulut voivat hyödyntää palvelua ilmaiseksi (Epooq / Julkiset tarinat).  
Useassa koulussa testatun hyvän  lopputuloksen takaavan "Koulutus, ohjeistus, sisältö ja 
haastattelut" -toimintamallin hinta on 20 € / oppilas (paras ryhmäkoko on kaksi luokkaa eli 
noin 50 oppilasta, opastus tuplatunnilla, sisältää matkakulut jos koulu on alle 100 km päässä 
Helsingistä). 

Yhteystiedot  
Toimitusjohtaja Ilkka Tiainen 
ilkka.tiainen@oppi.fi  
Muistelu- ja elämäntarinapalvelu: http://www.epooq.net/  

Järjestäjä:  Oppifi Oy 
www.oppi.fi  

mailto:ilkka.tiainen@oppi.fi�
mailto:ilkka.tiainen@oppi.fi�
http://www.epooq.net/�
http://www.oppi.fi/�


BiisiPumppu-kouluprojekti ja Suomi 
100v - sävellyskilpailu 

BiisiPumppu-projektin tavoitteena on edistää kouluissa opetettavan musiikin luovaa 
tekemistä sekä tuottaa uutta opetusmateriaalia digitaalisessa muodossa. Yhdessä 
koululaisten, musiikinopettajien ja musiikintekijöiden kanssa järjestetään myös 
juhlavuoden teemaan liittyvä sävellyskilpailu.      
 
BiisiPumppu-kouluprojekti toteutettiin 12 koulussa vuonna 2014.  Tunnetut lauluntekijät, 
kuten Mariska, Jenni Vartiainen, Anssi Kela ja Uniikki jalkautuivat pilottikouluihin  ympäri 
Suomen ja ohjasivat lapsia ja nuoria oman musiikin tekemiseen yhteistyössä musiikin- ja 
äidinkielen opettajien kanssa. Pilottiprojektin kokemuksista ja opeista julkaistaan kirja 
syksyllä 2016, joka on kohdistettu mm. musiikinopettajille.  
 
Sävellyskilpailu ja tutustuminen suomalaisen säveltämisen historiaan ja tulevaisuuden 
trendeihin esittelee nuorille ja lapsille luontevalla tavalla Suomi 100 -juhlavuoden 
teemoja. 
 
Hankkeessa luodaan musiikin säveltämiseen uusia, innovatiivisia opetusmateriaaleja, 
joita voidaan hyödyntää juhlavuoden jälkeenkin. Tavoitteena on luoda innostusta ja 
oivaltamista. Hankkeen tarkoituksena on kotimaisen musiikin tekemisen laadullinen ja 
määrällinen kehittäminen musiikkitunneilla sekä luoda uusia käytännön malleja 
musiikinopettajille opetustyön tueksi. 
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Mitä ja missä?  BiisiPumppu- kouluprojekti ja Suomi 100v - sävellyskilpailu 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… musiikki, äidinkieli ja kirjallisuus 

Ajankohta 2017 
Hakuaika julkaistaan v. 2016 aikana 

Osallistumiseen kuluva aika 1-3 koulupäivää 

Hinta 

Yhteystiedot  

Järjestäjä:  Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. 
www.teosto.fi  

http://www.teosto.fi/�


Koulujen elokuvaviikko 

Koulujen elokuvaviikko on teemaviikko, jonka aikana 3. ja 8. -luokkien oppilaat näkevät 
kotimaisen elokuvan klassikoita, tekevät elokuvia työpajoissa ja käyttävät videokameraa 
oppimisen välineenä toiminnallisilla teematunneilla. Tavoitteena on, että oppilaat 
kohtaavat elokuvan kolmessa eri roolissa: taiteena, kulttuurina ja kielenä.  
 
Elokuvaviikon elokuvat, tehtävät, tuntisuunnitelmat ja menetelmäoppaat ovat kaikkien 
saatavilla ilmaiseksi osoitteessa elokuvaviikko.fi. Sivuilla on myös videoita, jotka 
johdattelevat oppilaat päivän teeman pariin. Elokuvaviikon osiot ja tehtävät on 
yhdistettävissä kaikkiin oppiaineisiin. 
 
Viikko rakentuu kolmelle päivälle, joiden aikana elokuvaan tutustutaan eri näkökulmista.  
• Tutkitaan-päivänä elokuvakerrontaa, sen historiaa ja lainalaisuuksia tutkitaan 

videokameran avulla. Valittavana on myös tehtäviä, jotka toteuttavat niin sanottua 
kamerakynän pedagogiikkaa, jossa kameraa käytetään kynän tavoin.  

• Koetaan-päivän aikana oppilaat katsovat suomalaisen klassikkoelokuvan, jonka 
jälkeen elokuvaa käsitellään valmiiden materiaalien avulla.  

• Tehdään-päivänä koululaiset tekevät oman elokuvan helpon Taikalamppu-
menetelmän avulla.  

 
Vuonna 2017 koululaiset osallistuvat juhlavuoden viettoon kuvaamalla Kaupunkisinfonian 
omasta kaupungistaan, kylästään tai kouluympäristöstään. 
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Mitä ja missä?  Koulujen elokuvaviikko 

Kohderyhmä Peruskoulut, erityisesti 3. ja 8. -luokat.  
Tehtävät ja elokuvat soveltuvat myös toisen asteen opetukseen. 

Sopii oppiaineisiin… äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide, historia, yhteiskuntaoppi 

Ajankohta Vuonna 2016 Koulujen elokuvaviikkoa vietetään 3.-7.10.  
Vuoden 2017 ajankohta ei ole vielä varmistunut. 

Osallistumiseen kuluva aika Elokuvaviikkoon voi käyttää aikaa opettajien harkinnan mukaan yhdestä päivästä jopa 
viikkoon. 

Hinta Tehtävät ovat maksutta kaikkien käytössä, elokuvat ovat maksutta katsottavissa netin kautta 
osoitteessa www.elokuvaviikko.fi  

Yhteystiedot  
Katri Tenetz, johtava kulttuurituottaja, lasten- ja nuortenkulttuuri 
katri.tenetz@ouka.fi  p. 044 703 7544 

Järjestäjä:  
Vastuuorganisaatio: Oulun kaupungin kulttuuritalo Valveen elokuvakoulu 
Yhteistyökumppanit: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Koulukino ry ja Suomen 
lastenkulttuurikeskusten liitto 

http://www.elokuvaviikko.fi/�
mailto:katri.tenetz@ouka.fi�


Meidän juttu – lasten ja nuorten 
verkkosanomalehti 
Sanomalehtien Liitto tuottaa juhlavuodeksi Meidän 
juttu - lasten ja nuorten verkkosanomalehden. Meidän 
juttu on mediakasvatuksellinen oppimisympäristö, 
jossa voi itse tehden oppia journalistisia taitoja. 
Samalla se on kiinnostava journalistinen julkaisu. 
Sanomalehtien Liiton jäsenlehdet voivat linkittää tai 
julkaista sivuston sisältöjä omilla sivuillaan. 
 
Meidän juttu -verkkolehdessä julkaistaan lasten ja 
nuorten kirjoittamia oikeita uutisia isoista 
yhteiskunnallisista aiheista. Oppilaat tutustuvat 
journalismin etiikkaan ja siihen, miten journalismi 
eroaa kaikesta muusta sisällöstä. Sanomalehtien Liitto 
tuottaa osana hanketta mediakasvatuksellista 
materiaalia, joka tukee journalistisen sisällön 
tuottamista. 
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Kuva: Sanomalehtien liitto 

Meidän jutun toimittajina opetellaan verkkojournalismin periaatteita ja monimuotoisten mediatekstien tuottamista ja 
opitaan siis monenlaisia tieto- ja viestintäteknologisia taitoja. Toimittajana toimiminen opettaa myös työelämätaitoja. 
Hanke tukee kulttuurista osaamista ja eri näkökulmien ymmärtämistä – moniäänisyys on journalismin perusperiaate. 
 
Osana Meidän juttu -hanketta teemme kouluvierailuja, joilla opitaan toimittajan työn käytäntöjä. Vierailuja järjestetään 
joissakin kouluissa, mutta ne eivät ole edellytys hankkeeseen osallistumiselle. 

 



Meidän juttu – lasten ja nuorten 
verkkosanomalehti 
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Mitä ja missä?  Meidän juttu – lasten ja nuorten verkkosanomalehti 

Kohderyhmä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, kuvataide 

Ajankohta Meidän Sanomat -verkkolehti on toiminnassa koko juhlavuoden ajan.  
Lehden verkko-osoite selviää myöhemmin. 

Osallistumiseen kuluva aika Muutamista tunneista muutamiin päiviin. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot  Lisätietoja saat osoitteesta slop@sanomalehdet.fi  ja sanomalehtiopetuksessa.fi-sivuilta. 

Järjestäjä:  Sanomalehtien Liitto, Sanomalehti opetuksessa 
www.sanomalehtiopetuksessa.fi 

mailto:slop@sanomalehdet.fi�
http://www.sanomalehtiopetuksessa.fi/�


2. Varhaiskasvatus, 
esiopetus, alakoulut 
  



Tulevaisuuden esine 

Tulevaisuuden esine -hankkeessa innostetaan 
oppilaita pohtimaan tulevaisuuden elämisenmuotoja 
ja kannustetaan tekemään käsillä. Hanke on 
suunnattu 4. luokkalaisten kuvataidetunneille.  
 
Tulevaisuuden esine -hankkeessa lapset voivat 
piirtää tai maalata oman näkemyksensä 
tulevaisuudessa välttämättömästä esineestä 
kevätlukukaudella 2017. Myös luokan kesken 
voidaan työstää yhteisöteos. Hanketta varten 
valmistetaan Tulevaisuuden esine -paketteja, joiden 
yksityiskohdat ja hinta infotaan kouluille 
syyslukukauden 2016 alkaessa. Hankkeeseen voi 
myös osallistua ilmaiseksi ilman 
materiaalipakkauksen tilaamista. Paperille laaditut 
teosehdotukset toimitetaan Arabian 
Taideosastoyhdistykselle keväällä 2017.  
 Teoksista valitaan 100 ehdotusta, joiden tekijät saavat tulla syksyllä 2017 toteuttamaan ideansa Arabian 
Taideosastoyhdistyksen taiteilijoiden kanssa yhdistyksen tiloihin. Yhteensä näitä työpajoja järjestetään viisi kappaletta 
(20 lasta / työpaja). 
 
Hankkeesta, piirroksista ja keraamisista teoksista tehdään digitalisoitu esitys. Hankkeen kokonaisuus esitellään näyttelynä 
Taideosaston yhteydessä Helsingin Arabiakeskuksessa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana. 
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Kuva: Jefunne Gimpel 



Tulevaisuuden esine 
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Mitä ja missä? Tulevaisuuden esine –hanke 4.luokkalaisten kuvataidetunneille 

Kohderyhmä 4. luokkalaiset 

Sopii oppiaineisiin… kuvataide 

Ajankohta 

Tulevaisuuden esine -hankkeen yksityiskohdista infotaan kouluja syyslukukauden 2016 
alkaessa. Sitovat ilmoittautumiset tehdään 1.12.2016 mennessä: 
taideosasto@fiskars.com  
Varsinainen hanke toteutetaan keva ̈ällä 2017. 

Osallistumiseen kuluva aika 1-2 kuvataidetuntia 

Hinta 
Hanketta varten valmistetaan Tulevaisuuden esine -paketteja, joiden yksityiskohdat, 
hinta ja sitovien tilausten aikataulu infotaan kouluille syyslukukauden 2016 alkaessa. 
Hankkeeseen voi myös osallistua ilmaiseksi ilman materiaalipakkauksen tilaamista. 

Yhteystiedot 
Pekka Paikkari, hankkeen taiteilijajäsen 
Elise Simonsson, hankkeen sisältösuunnittelija 
Yhteydenotot: taideosasto@fiskars.com  

Järjestäjä:  Arabian Taideosastoyhdistys ry. 

mailto:taideosasto@fiskars.com�
mailto:taideosasto@fiskars.com�


Suomi 100 – lapsen silmin -
nukketanssinäytelmä 

Nukketeatteri Sytkyt kiertää tilauksesta esiintymässä lapsille eri 
puolilla Suomea esityksellään Suomi 100 vuotta lapsen silmin. 
 
Nukketarinoiden, musiikin ja tanssin avulla käydään läpi 
Suomen 100 vuotta. Esityksen jälkeen lapset saavat pohtia ja 
piirtää, mitä Suomi heille merkitsee. Inspiraatiota lisätään vielä 
kuuntelemalla suomalaista musiikkia eri vuosikymmeniltä. 
 
Ennen esitystä on hyvä hieman kerrata oppilaiden kanssa 
Suomen historian vaiheita. Tuomme oppilaille 
materiaalipaperit, jotka jäävät esityksen jälkeen koulujen 
käyttöön. 
 
Kotimaan lisäksi esitys ja pohdinnat viedään tilauksesta myös 
ulkosuomalaisten lasten Suomi-kouluihin. 
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Kuva: Anja Salminen 



Suomi 100 – lapsen silmin -
nukketanssinäytelmä 
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Mitä ja missä? Suomi 100 – lapsen silmin -nukketanssinäytelmä 

Kohderyhmä varhaiskasvatus, esiopetus, alakoulut (5-9 vuotiaat) 

Sopii oppiaineisiin… historia, musiikki, äidinkieli ja kirjallisuus 

Ajankohta Nukketeatteri Sytkyt kiertää päiväkoteja ja kouluja vuoden 2017. 

Osallistumiseen kuluva aika 45 min. 

Hinta 
Sovitaan erikseen. 
Esityspaikalla pitäisi olla cd-soitin. 

Yhteystiedot 
Juha Laukkanen 
Puh. +358 44 917 5983  
laukkanensytkyt@gmail.com  

Järjestäjä:  Nukketeatteri Sytkyt 
www.sytkyt.fi   

mailto:laukkanensytkyt@gmail.com�
http://www.sytkyt.fi/�


Lasten korkeakoulu 

Lasten korkeakoulussa tieteentekijät vastaavat 7-12 vuotiaiden lasten 
kysymyksiin ja pohdintoihin. Lapset pääsevät tutustumaan eri luentoaiheisiin 
perustuvaan tieteeseen ja tutkimukseen teorian ja tekemisen kautta. 
Luennoitsijat ovat pääosin eri yliopistojen tutkijoita, tohtoreita tai 
professoreja. 
 
Lasten korkeakoulun luentoja tullaan vuonna 2017 toteuttamaan kahdella 
eri tavalla: 
• Toisessa toteutuksessa luennot järjestetään Hämeenlinnassa Hämeen 

kesäyliopiston ja ARXin tiloissa. Nämä ovat ilta-aikaan tapahtuvia 
maksullisia luentoja. Hinta ilmoitetaan myöhemmin. 
 

• Toinen toteutus tulee olemaan ”Lasten koreakoulu On the road”, jossa 
luentoja tullaan järjestämään osalla Kanta-Hämeen alueen alakouluista. 
Luennot ovat maksuttomia ja luennoitsija tulee valituille kouluille. 
Toteutuksesta sovitaan ja informoidaan erikseen Kanta-Hämeen 
alakouluja. Ilmoittautumisjärjestelmä ja kiertueen toteutustapa 
tarkentuu vielä kevääksi 2017. 

 
Lasten korkeakoulun luentojen teemat vaihtelevat aiheittain, ja ne 
nivoutuvat opetussuunnitelman mukaan eri oppiaineisiin ja muodostavat 
mahdollisesti monialaisia oppimiskokonaisuuksia.  
 
Hämeen kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka haluaa tuoda 
korkeatasoista sivistyksellistä opetusta myös lapsille. 
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Mitä ja missä? Lasten korkeakoulu Hämeenlinnassa ja Kanta-Hämeen alakouluissa 

Kohderyhmä Kanta-Hämeen alakoululaiset 

Sopii oppiaineisiin… 
Luentojen teemat vaihtelevat, ja ne nivoutuvat opetussuunnitelman mukaan eri 
oppiaineisiin ja muodostavat mahdollisesti monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

Ajankohta 
Edellyttää ilmoittautumista. Aikataulu täsmentyy syksyllä 2016. 
Luennot toteutetaan juhlavuonna 2017. 

Osallistumiseen kuluva aika 1,5 – 2 tuntia 

Hinta 
”Lasten korkeakoulu On the road” luennot Kanta-Hämeen alueen alakouluissa ovat 
maksuttomia. 

Yhteystiedot Hämeen kesäyliopisto, kesayliopisto@hame.fi  

Järjestäjä:  Hämeen kesäyliopisto  
Yhteistyössä mukana Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX 

mailto:kesayliopisto@hame.fi�


Suomalaisten suosikkikalat 

Mikä on suomalainen suosikkikalasi ja miksi? Akvaariotalo Maretarium selvittää kerralla suomalaisten suosikkikalat. 
Lisäksi yleisötilaisuuksissa kerrotaan Suomen kalastosta ja kalastuksesta 100 vuotta sitten, tänä päivänä ja luodaan 
katsaus vesiluontomme tulevaisuuden muutoksiin. 
 
Suomalainen kalamaailma näyttäytyy akvaariossa paljon monipuolisempana kuin mitä oppikirjojen sivuilta 
pääsee näkemään ja lukemaan. Akvaariossa kalat ovat yksilöitä, eri ikäisiä lajinsa edustajia. Eri lajeja on 
Maretariumissa yli 50.  
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Maretariumissa näkyvät myös suomalaisen luonnon 
vuodenajat. Omaa suomalaista suosikkikalaansa voi 
pohtia oman lähivesiluontonsa monimuotoisuuden 
kannalta, kalastusharrastuksen kannalta tai vaikka 
millaista terveellistä lähiruokaa laji on. Jokaisen oma 
valinta ja sen perustelua on hyvä ja oikea. Toisten 
perusteluja on mielenkiintoista kuulla ja saada siitä 
itselle uusi näkökulma vesiluontoon.  
 
Ryhmien kannattaa ehdottomasti varata opastus, 
kalojen lisäksi oppaamme osaavat kertoa myös 
Suomen vesistöistä ja vesien suojelusta. Ennen 
akvaariokäyntiä kannattaa käydä koulussa kotimaisia 
kalalajeja läpi.  

Kuva: Maretarium 

 



Suomalaisten suosikkikalat 
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Mitä ja missä? Suomalaisten suosikkikalat: Akvaariotalo Maretarium Kotkassa 

Kohderyhmä peruskoulu 

Sopii oppiaineisiin… ympäristöoppi, biologia, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet 

Ajankohta 2017 

Osallistumiseen kuluva aika Opastuskierros Maretariumissa noin 2 tuntia 

Hinta 6,50€ oppilas/ 65 € ryhmän opastus 

Yhteystiedot 
Sapokankatu 2, 48100 Kotka 
Opastusten varaaminen joko sähköpostitse: info@maretarium.fi tai soittamalla 040 
3110 330. 

Järjestäjä:  Maretarium, www.maretarium.fi  

mailto:info@maretarium.fi�
http://www.maretarium.fi/�


3. Yläkoulut, lukiot, 
toisen asteen 
oppilaitokset 



Taidetestaajat 

Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston 
suurhanke itsenäisyyden juhlavuodelle. 
Rahoitukseen osallistuu myös Svenska kulturfonden. 
Tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan 
taidetta. Maamme kaikki kahdeksasluokkalaiset 
kutsutaan testaamaan, miltä taide tuntuu. 
Kokemuksen jälkeen kanavat ovat auki nuorten 
ajatuksille, oivalluksille, tunteille ja mielipiteille.  
 
Jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle tarjotaan 
lukuvuoden aikana mahdollisuus vierailla kahdessa 
eri kulttuurikohteessa. Taidelaitokset tarjoavat 
kouluille vierailuun liittyvän ennakkomateriaalin ja 
koulutuksen. Testauksen tueksi oppilaat saavat 
etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijasta ja 
taidemuodosta. Yksi vierailu suuntautuu omaan 
maakuntaan tai lähialueelle, toinen Helsinkiin tai 
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muualle Suomeen. Säätiöt maksavat osallistujien matkat ja pääsyliput. Koulujen tulee ilmoittaa kiinnostuksensa 
osallistua hankkeeseen. Ensimmäisen hankelukuvuoden osalta tämä tapahtuu keväällä 2017, jolloin myös 
vierailukohteet ilmoitetaan kouluille. Asiasta tullaan lähettämään muistutuskirje heti alkuvuodesta. 
 
Hanke tukee niin uuden opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista ajattelua kuin kulttuurikasvatussuunnitelmien 
toteuttamista. Taide tukee lähes kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joita nuori tarvitsee, kuten itsenäistä ajattelua, 
vuorovaikutusta ja itseilmaisua sekä tarjoaa aineksia nuoren oman identiteetin rakentamiseen. 

 



Taidetestaajat 
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Mitä ja missä? Taidetestaajat 

Kohderyhmä 8.-luokkalaiset kolmena peräkkäisenä vuotena 

Sopii oppiaineisiin… taito- ja taideaineet, äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi 

Ajankohta 

Koulujen tulee ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen. Ensimmäisen 
hankelukuvuoden ilmoittautuminen alkaa keväällä 2017.  
Ensimmäinen hankelukuvuosi alkaa syksyllä 2017 ja jatkuu keväällä 2018. Sama 
toteutetaan myös lukuvuosina 2018 – 2019 ja 2019 – 2020. 

Osallistumiseen kuluva aika 

Osallistuminen tapahtuu ennakkotyöskentelynä kouluissa sekä koulun ulkopuolelle 
suuntautuvalla vieraillulla. 
Lähialueilla vierailun kesto matkoineen on muutama tunti, muualle Suomeen 
suuntautuva vierailu voi pisimmillään kestää vuorokauden. 

Hinta Säätiöt maksavat osallistujien matkat ja pääsyliput. 

Yhteystiedot 
Projektipäällikkö Anu-Maarit Moilanen anumaarit.moilanen@taidetestaajat.fi 
www.taidetestaajat.fi  

Järjestäjä:  Suomen kulttuurirahasto 
Svenska kulturfonden 

mailto:anumaarit.moilanen@taidetestaajat.fi�
http://www.taidetestaajat.fi/�


Nuori Yrittäjyys finaali: Suomi, Uskalla 
Yrittää 2017 
NY Uskalla Yrittää -finaali kokoaa juhlavuoden kunniaksi 100 tarinaa lukuvuoden mittaiselta 
matkalta Helsinkiin kaksipäiväiseen tapahtumaan 19.-20.4.2017. Tapahtuma tarjoaa 
aitiopaikan tutustua nuorten ideoihin ja oppimiskokemuksiin. 
 
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma opettaa nuorille työelämätaitoja ja talousoppeja oman 
tekemisen kautta. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan 
työprosesseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään 
uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa sekä edistetään myönteistä asennetta työtä ja 
työelämää kohtaan. Oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
 
Nuori Yrittäjyys ry:n NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman finaalin kahden päivän aikana 
järjestämme paljon kaikille avointa ohjelmaa, johon voi osallistua kaikki ikäryhmät. Finaalin 
päätapahtumia ovat Helsingin keskustassa järjestettävät messut tapahtuman ensimmäisenä 
päivänä ja toisena päivänä finaalin lopputapahtuma Finlandia-talolla. 
 
Kaikki koulut ja oppilaitokset ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan finaaliin ja 
saamaan inspiraatiota nuorten ideoista. Messuille osallistuvalle koululaisryhmälle kannattaa 
antaa messutehtävä, joita varten saa valmiin pohjan tilattua Nuori Yrittäjyys ry:ltä. Tuotamme 
tehtävän myös lopputapahtumaa varten. 
 
Finaalipäivien aikana tarjoamme NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta kiinnostuneille opettajille ja 
koulun henkilökunnalle koulutustilaisuuksia. 
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Nuori Yrittäjyys finaali: Suomi, Uskalla 
Yrittää 2017 
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Mitä ja missä?  Nuori Yrittäjyys finaalitapahtuma Helsingissä 19.-20.4.2017 

Kohderyhmä 

Finaalin osallistuvat nuoret ovat peruskoulun 9.luokilla, lukioissa ja ammattiopistoissa 
opiskelevia. 
Finaalin kahden päivän aikana järjestämme paljon kaikille avointa ohjelmaa, johon voi 
osallistua kaikki ikäryhmät. 

Sopii oppiaineisiin… yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus, yrittäjyyskasvatus, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, taide- ja 
taitoaineet 

Ajankohta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma alkaa syksyllä, mutta itse finaalitapahtuma on 19.-20.4.2017. 
Vierailijoille avaamme erillisen ilmoittautumisen tapahtumaan loppuvuodesta 2016. 

Osallistumiseen kuluva aika Finaali on kaksipäiväinen kokonaisuus, jonka ensimmäisenä päivänä on messut (kesto 4 
tuntia) ja toisena päivänä juhlagaala. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot  

www.uskallayrittaa.fi, 
info@nuoriyrittajyys.fi  
Tapahtumapäällikkö, Eemeli Alanne, 045 855 6345, eemeli@nuoriyrittajyys.fi  
Toiminnanjohtaja, Virpi Utriainen, 040 701 3038, virpi@nuoriyrittajyys.fi  

Järjestäjä:  Nuori Yrittäjyys ry / Ung Företagsamhet rf 
www.nuoriyrittajyys.fi  

http://www.uskallayrittaa.fi/�
mailto:info@nuoriyrittajyys.fi�
mailto:eemeli@nuoriyrittajyys.fi�
mailto:virpi@nuoriyrittajyys.fi�
http://www.nuoriyrittajyys.fi/�


Minusta jää jälki 

Minusta jää jälki on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
pilottihanke, jossa vuoden 2016 aikana kehitetään 
arkistopedagogiikkaa koulujen tarpeisiin.  Hankkeen tuloksena 
valmistuu vuodeksi 2017 oppimiskokonaisuus, joka koostuu 
kirjallisuus- ja kulttuuriperintöaiheisista työpajoista sekä 
verkossa vapaasti käytössä olevista oppimisaineistoista. 
Oppilaat pääsevät pohtimaan omaa suhdettaan 
kulttuuriperintöön: millaisia jälkiä minusta jää arkistoihin 
seuraaville polville. Minusta jää jälki -hanke tarjoaa 
mahdollisuuden käsitellä kulttuuriperintöä kokemuksellisesti 
ja oppiainerajat ylittäen. 
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Hanke tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pohtia historiallisen tiedon muodostumista, alkuperäislähteiden käyttöä ja 
historian tulkinnallisuutta. Muistikko-alustalla oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus tuottaa itse kulttuuriperintöä ja oman 
kokemuksen kautta pohtia kulttuuriperinnön luonnetta ja merkitystä.  
 
Minusta jää jälki -hankkeessa tarjoamme kouluille vuonna 2017 
1) Mahdollisuutta osallistua perinteen ja muistitiedon tallentamiseen Muistikko-alustan kautta (vaatii 

verkkoyhteyden ja koneen),  
2) kirjallisuus- ja kulttuuriperintöaiheisia työpajoja (ensisijaisesti SKS:n tiloissa Helsingin Kruununhaassa) 
3) verkossa vapaasti käytössä olevia oppimisaineistoja. 

 
Työpajat ja oppimisaineistot liittyvät kiinteästi SKS:n kirjallisuuden ja kulttuuriperinnön kokoelmiin. Työpajoissa 
syvennetään oppilaiden tekstitaitoja sekä ymmärrystä lähteiden käytöstä ja lähdekritiikistä.  Jo vuonna 2016 koulujen on 
mahdollista pyytää SKS:n yleisötyön kehittäjää koululle pitämään kirjallisuus- ja kulttuuriperintöaiheista työpajaa sekä 
esittelemään Muistikkoa. 

  



Minusta jää jälki 
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Mitä ja missä? Minusta jää jälki: Muistitiedon keruuta, verkko-materiaalia ja työpajoja 

Kohderyhmä yläkoulu, soveltaen voidaan hyödyntää myös alakouluissa ja lukioissa 

Sopii oppiaineisiin… 
historia, äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, elämänkatsomustieto, uskonto, taito- ja 
taideaineet 

Ajankohta 
Vuonna 2017 työpajat pidetään pääsääntöisesti SKS:n tiloissa, mutta 
mahdollisuudesta pitää työpaja koulun tiloissa voidaan neuvotella. 
Oppimiskokonaisuutta rakennetaan vuonna 2016 ja se valmistuu vuodeksi 2017. 

Osallistumiseen kuluva aika Koulujen päätettävissä. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
SKS:n yleisötyön kehittäjä Inari Ranta (inari.ranta@finlit.fi ) tai viestintäjohtaja Sirkka-
Liisa Mettomäki (sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi) 
www.finlit.fi  

Järjestäjä:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS 

mailto:inari.ranta@finlit.fi�
mailto:sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi�
http://www.finlit.fi/�


Sata laulua Suomesta ja 
suomalaisuudesta 

Juhlavuoden kunniaksi kaikille Suomen yläkoululaisille julkistetaan verkossa sadan laulun materiaalipaketti, 
jota voi hyödyntää opetuksessa pitkin kouluvuotta. Hankkeessa pyritään pitkällä tähtäimellä siihen, että 
vuoden 2017 aikana myönteinen kokemus Suomesta ja suomalaisuudesta vahvistuu. Yhteisöllisyyttä, 
itsenäistymistä ja välittämisen kulttuuria edistetään monikulttuurisuus ja kielivähemmistöt huomioiden.  
 
Tavoitteiden toteutumista edistetään luomalla yläkouluille työkaluja, ideoita ja vinkkejä sisältävä sähköinen 
manuaali, jonka avulla koulu voi omista lähtökohdistaan käsin myös järjestää yhden tai useamman juhlan 
vuoden aikana. Materiaalista löytyvät laulut ovat ammattitaitoisten musiikinopettajien toimesta valittu ja 
jaoteltu seitsemän eri otsikon alle: Suomalaisena, Sisu, Juhla, Suomi ennen – Suomi nyt, Hyvä Suomi, Hitit 
sekä Leirinuotiolla. Materiaalissa on lauluja suomeksi ja ruotsiksi. Myös saamen- ja romaninkielisiä sekä 
joidenkin muiden Suomessa yleisesti puhutun kielisiä lauluja on joukossa. Laulujen yhteyteen on liitetty 
laulujen teemoitukseen liittyvää tietoa ja vinkkejä niihin liitettävästä toiminnasta. 
 
Itsenäisyyspäivän lähestyessä koulut voivat hyödyntää vuoden aikana harjoiteltua ja yhdessä tuotettua 
ohjelmaa juhlan järjestämiseksi. 
 
Manuaalin tekeminen on aloitettu ja se ilmestyy verkkoon viimeistään 1.1.2017. Hanke tarjoaa myös 
erinomaisen mahdollisuuden esittää yhdessä harjoiteltua ohjelmaa vanhemmille ja isovanhemmille 
suunnatuissa juhlatilaisuuksissa.  
 
Keskustelumateriaaleja tilaisuuksiin Suomessa kasvamisesta ja kasvattamisesta löytyy sivulta www.itla.fi.  
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suomalaisuudesta 
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Mitä ja missä? Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta: materiaali yläkouluille 

Kohderyhmä yläkoulut 

Sopii oppiaineisiin… 
musiikki, liikunta, historia, äidinkieli ja kirjallisuus, kuvaamataito, uskonto, 
elämänkatsomustieto 

Ajankohta 
Kyse on kouluissa koko juhlavuoden 2017 ajan kestävästä projektista, jossa opettajat 
voivat käyttää hankkeessa luotua materiaaleja eri oppiaineita integroivassa 
opetuksessa. 

Osallistumiseen kuluva aika Koulut itse päättävät pääosin miten haluavat hyödyntää hankkeen materiaaleja.  

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
www.itla.fi 
S-posti: petra.kouvonen@itla.fi  

Järjestäjä:  Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö (ITLA) 

http://www.itla.fi/�
mailto:petra.kouvonen@itla.fi�


Punainen viiva 

Red Nose Companyn esitys tuo Ilmari Kiannon klassikon tähän päivään. Punainen viiva on esitys äänestämisestä, 
tasa-arvosta, ihmisoikeuksista ja politiikan mahdottomuudesta – pilke silmäkulmassa. Punainen viiva -
teatteriesityksessä ja siihen liittyvissä työpajoissa korostuvat monet laaja-alaisen oppimisen tavoitteet. 
Tutustuminen Ilmari Kiannon klassikkoon antaa oppilaille mahdollisuuden vahvistaa omaa kulttuuri-
identiteettiään, joka nojaa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Punainen viiva on tärkeä osa suomalaista 
kulttuuriperintöä, johon oppilaat pääsevät klovnien seurassa tutustumaan hauskalla, mutta syvällisellä tavalla.  
 
Temaattisesto Punaisen viivan ytimessä ovat osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen. Teos kertoo ennen kaikkea demokratiasta ja tasa-arvosta. Työpajoissa oppilaat pääsevät 
pohtimaan kriittisesti esityksen sisältöjä ja teemoja. 
 
Punaisen viivan Suomi 100 -juhlakiertue yhdistää koko Suomen. Näytöksiä järjestetään ympäri maata niin 
suurissa teattereissa kuin pikkupaikkakuntien seuraintaloillakin sekä tilausnäytöksinä. Kiertue näkyy myös 
vahvasti sosiaalisessa mediassa. Koulut voivat ostaa erikoishintaisia koululaislippuja aikataulusta löytyviin 
esityksiin tai tilata koululleen oman tilausnäytöksen.  
 
Esitykseen kuuluu kouluille suunnattu työpajaosio. Syventävien työpajojen aiheita:    
1. Tasa-arvo suomalaisessa yhteiskunnassa (historia, yhteiskuntaoppi)  
2. Vihapuhe, valta ja politiikka (puheviestintä, yhteiskuntaoppi)  
3. Kirjallisuusko kuivaa? Ilmari Kiannon elämä ja teot (kirjallisuushistoria)   
4. Teatteriklovneria ja improvisaatio (ilmaisutaito). 
 
Red Nose Company (ent. RedNoseClub) on punaisen nenän ympärille rakentunut helsinkiläinen 
ammattiteatteri, jonka erikoisuutena on improvisoitu verbaali- ja tilannekomiikka.  
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Mitä ja missä? Punainen viiva: Teatteriesitys ja työpajoja 

Kohderyhmä 
Ikäsuositus: 14-vuotiaasta ylöspäin (yhdeksäsluokkalaiset, lukiolaiset, 
ammattikoululaiset)  

Sopii oppiaineisiin… historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito 

Ajankohta 
Punainen viiva kiertää Suomea 2016-2017. 
Lisää kiertuepaikkoja päivittyy osoitteessa www.rednose.fi.  

Osallistumiseen kuluva aika 
Esitys kestää 2 tuntia (sis. väliajan), työpaja 45-90 minuuttia toiveiden mukaisesti. 
Yhden oppitunnin pituinen näyttelijävierailu kuuluu pääkaupunkiseudulla esityksen 
hintaan. Kauempana mahdollisuuksien mukaan aikatauluista riippuen. 

Hinta 8-15 euroa/oppilas riippuen mm. sijainnista ja katsojamäärästä. Pyydä tarjous.  

Yhteystiedot 
Tiedustelut: tuottaja Niina Bergius, Red Nose Company, 
info@rednose.fi, 044 235 4774 
www.rednose.fi 

Järjestäjä:  Red Nose Company 

http://www.rednose.fi/�
mailto:info@rednose.fi�
http://www.rednose.fi/�


Naisten Ääni 

Verkkojulkaisu Naisten Ääni nostaa naiset näkyviin suomalaisen 
elämänmuodon, yhteiskunnan ja itsenäisyyden rakentajina. Kuka 
tahansa voi kirjoittaa itsenäisyytemme aikana vaikuttaneista 
naisista elämäkertoja verkkosivulle www.naistenaani.fi. 
 
Julkaisun myötä suomalainen historiankirjoitus täydentyy niin 
kansainvälisesti, valtakunnallisesti kuin paikallisesti, nostaen esiin 
tarinoita myös yksittäisille suvuille ja perheille merkittävistä 
naisista. 
 
Kouluissa hankkeeseen voidaan osallistua esimerkiksi 
kannustamaan oppilaita kirjoittamaan aiheesta, järjestämällä 
kirjoituskursseja, käsittelemällä elämäkertakirjoitusta tai 
tutustumalla verkkojulkaisun elämäkertoihin. Toivomme mukaan 
erilaisia kouluja ja oppilaitoksia ympäri Suomen! Oppilaat voivat 
kirjoittaa historian merkkinaisista tai aivan tavallisista naisista.  
 
Hankkeen julkaisut opettavat tarkastelemaan menneisyyttä ja 
nykyisyyttä uusista ja vaietuista näkökulmista, kohtaamaan 
toisen henkilön kunnioittavassa ja henkilökohtaisessa hengessä 
sekä tuottamaan siitä tekstiä. Tekstien kautta tarkastellaan 
historiankirjoitusta ja mediaa kriittisesti. 
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Kuva: Olga Jokiniemen 

 

http://www.naistenaani.fi/�


Naisten Ääni 
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Mitä ja missä? Naisten Ääni: verkkojulkaisu suomalaisista naisista 

Kohderyhmä yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto 

Ajankohta 
Elämäkertojen kirjoittaminen sivustolle on jo alkanut vilkkaana, ja ihmiset pääsevät 
lukemaan ja täydentämään verkkojulkaisua uusilla elämäkerroilla myös juhlavuoden 
2017 päätyttyä. 

Osallistumiseen kuluva aika 

Oppilaiden perehdytykseen ja kirjoituksen kohteen mahdolliseen haastatteluun 
kannattaa varata tunti tai päivä, jonka lisäksi varsinaisen tekstin työstämiselle 
kannattaa varata oma aikansa. 
Joku hankkeen työryhmän jäsenistä voi tarvittaessa tulla esittelemään hanketta 
koululle sopimuksen mukaan. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 

http://www.naistenaani.fi/ 
http://www.naistenaani.fi/kirjoita-artikkeli/ 
http://www.naistenaani.fi/selaa-elamakertoja/  
hankkeen vetäjä Maritta Pohls, maritta.pohls@tutkimuksenaika.com (tai 
info@naistenaani.fi  

Järjestäjä:  Suomalainen Naisliitto ry 

http://www.naistenaani.fi/�
http://www.naistenaani.fi/kirjoita-artikkeli/�
http://www.naistenaani.fi/selaa-elamakertoja/�
mailto:maritta.pohls@tutkimuksenaika.com�
mailto:info@naistenaani.fi�


Suomi100 -musikaali oululaisten 
nuorten voimin 

Oululaiset oppilaitokset toteuttavat yhteistyönä Suomi 100-musikaalin. Suomi100-Musikaali toteutetaan 
menetelmällä, jossa Madetojan musiikkilukion opiskelijat säveltävät ja käsikirjoittavat musikaalin alusta 
alkaen itse. 

Teoksen käsikirjoitus ja musiikki syntyvät nuorten omista ideoista ja itse tehden. Lähtökohtana onkin 
kokonaisvaltainen taiteellinen oppimisprosessi.  

Myös puvustus, maskeeraus, kampaukset, visuaalinen ilme, tanssikoreografiat ja esityksen markkinointi 
tehdään osana eri koulutuslinjojen toimintaa. Musikaalin orkesterina toimii OYJO big band. 
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Mitä ja missä?  Suomi100 -musikaali oululaisten nuorten voimin 

Kohderyhmä Selviää syksyllä 2016. 

Sopii oppiaineisiin… musiikki, historia, draamakasvatus, äidinkieli ja kirjallisuus 

Ajankohta Selviää syksyllä 2016. 

Osallistumiseen kuluva aika 1 tunti 

Hinta 5 euroa/oppilas 

Yhteystiedot  
Madetojan musiikkilukio / Johanna Kemppainen 
http://www.ouka.fi/oulu/madetojan-musiikkilukio/  

Järjestäjä:  Madetojan musiikkilukio 

http://www.ouka.fi/oulu/madetojan-musiikkilukio/�


Tuntematon sotilas -elokuva 

Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas on elokuva 
suomalaisista: heistä jotka ovat kokeneet sodan, 
meille, jotka emme sitä toivottavasti koskaan joudu 
kokemaan. Uuden version tekeminen kumpuaa 
tarpeesta kertoa tarina nuorille sukupolville heille 
tutulla kielellä ja visuaalisella maailmalla. 
 
Elokuva perustuu Väinö Linnan romaaniin ja 
tavoitteena on Linnan ajatuksille uskollisena kuvata 
tavallisten ihmisten elämää ja kokemuksia sodassa. 
Tarina on merkittävä osa suomalaisten kansallista 
identiteettiä. 
 
Elokuvan ensi-ilta on loppusyksystä 2017. Ennen 
elokuvan katsomista aiheen opettajajohtoinen 
käsittely on suotavaa. Hankkeen kouluille 
mahdollisesti tarjoamat materiaalit täsmentyvät 
myöhemmin. Teeman ympärille on kouluissa helppo 
rakentaa lisätehtäviä, kuten esimerkiksi analyysejä ja 
kirjaesittelyjä. 
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Mitä ja missä? Tuntematon sotilas -elokuva 

Kohderyhmä toisen asteen opiskelijat (elokuvan ikäraja on 16) 

Sopii oppiaineisiin… historia ja yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, mediakasvatus, elokuvakasvatus 

Ajankohta Elokuvan ensi-ilta on 27.10.2017. 

Osallistumiseen kuluva aika 
Elokuvateatterikäyntiä varten kannattaa varata ainakin puolikas päivä. Itse elokuva 
kestää noin 2,5 tuntia. 

Hinta 

Elokuvanäytöksen liput ovat maksullisia. Mahdolliset tukiohjelmat vahvistuvat 
myöhemmin.  
Elokuva on myös mahdollista esittää koulun tiloissa, jolloin asiasta on sovittava 
erikseen. 

Yhteystiedot 
Laura Sutinen, yhteyspäällikkö, puh. 0401904449, 
laura.sutinen@tuntematonsotilas2017.fi  
www.tuntematonsotilas2017.fi  

Järjestäjä:  Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy 

mailto:laura.sutinen@tuntematonsotilas2017.fi�
http://www.tuntematonsotilas2017.fi/�


Bioaika -tulevaisuusnäyttelyrekka 

Bioaika on koko Suomen syksyllä 2017 
kiertävä tulevaisuusnäyttelyrekka, joka 
pysähtyy noin 50 lukiopaikkakunnalla. 
Sisältöinä ovat tulevaisuus ja biotalous sekä 
globaalit ilmiöt kuten kaupungistuminen, 
resurssiniukkuus, digitalisoituminen, 
väestörakenteen muutokset ja tiedostava 
kuluttaminen. Bioajassa osallistutaan, 
opitaan ja rakennetaan tulevaisuutta yhdessä 
tekemällä ja kokemalla.  
 
Esimerkki vierailupäivän ohjelmasta:  
Koulun pihaan saapuneen tiedekeskuksen 
sisältöihin tutustutaan ryhmittäin – samalla 
saadaan vastaukset kysymyksiin mitä on 
biotalous, mitä merkitystä sillä on ja miten 
jokainen voi olla mukana rakentamassa 
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bioaikaa. Osalle ryhmistä on järjestetty rekassa vierailun jälkeen tutustuminen paikalliseen biotalouskohteeseen, 
esimerkiksi tehtaaseen.  
 
Kiertueen rinnalla nostetaan esiin alueiden omia biotalousvahvuuksia. Koulupäivän päätyttyä Bioaika-rekka on avoinna 
suurelle yleisölle. 
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Mitä ja missä? Bioaika –tulevaisuusnäyttelyrekan kiertue syksyllä 2017 

Kohderyhmä lukiot ja ammattioppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… yhteiskuntaoppi, maantiede, biologia, kemia, fysiikka, matematiikka 

Ajankohta 

Syyslukukausi 2017. 
Tiedote lähetetään oppilaitoksille; kiertuepaikkakuntakohtaiset ilmoittautumistiedot 
ovat tiedotteessa. 
Bioaikanäyttelyrekka saapuu oppilaitoksen piha-alueelle. 

Osallistumiseen kuluva aika muutamasta tunnista kokonaiseen koulupäivään 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
pilke@metsa.fi 
Puh. 0206 39 7820 

Järjestäjä:  Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus. 
www.tiedekeskuspilke.fi  

mailto:pilke@metsa.fi�
http://www.tiedekeskuspilke.fi/�


4 . O pettajille ja 
kasvatusalan 
ammattilaisille 



HundrED - 100 Koulua 

Hankkeessa haastatellaan 100 kansainvälistä 
koulutusasiantuntijaa ja kerätään 100 koulua 
uudistavaa innovaatiota eri puolilta maailmaa. Hanke 
huipentuu sataan konkreettiseen kokeiluun, jotka 
toteutetaan suomalaisissa kouluissa lukuvuonna 2016 
- 2017. 
 
Hanke tekee yhteistä satojen suomalaisten koulujen 
kanssa. Tavoitteena on tuottaa satoja konkreettisia 
malleja opetuksen kehittämiseen koulun ja 
opettajan arkeen eri puolilla maailmaa. Kaikki 
HundrED-materiaali ja kokeilujen tulokset ovat 
opettajien hyödynnettävissä maksutta. 
 
Julkaisemme huhtikuun 2016 lopussa 100 kokeilua ja 
niitä toteuttavien koulujen nimet. Syksystä 2016 
kevääseen 2017 kokeiluja ja niiden etenemistä 
voidaan seurata reaaliajassa verkkosivuilla.  
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Kuva: SCOOL  
Hankkeessa kertynyt oppi ja parhaat menetelmät annetaan lahjana kaikille maailman opettajille.  
 
Syksyllä 2017 sen tuotoksena syntyy laaja opetusalan tietopankki, kirja, dokumenttielokuva sekä kansainvälisten 
seminaarien sarja. HundrED on kokonaan voittoa tavoittelematon. 

  



HundrED - 100 Koulua 

89 

Mitä ja missä? HundeED -100 koulua hankkeessa kerätään 100 koulua uudistavaa innovaatiota 

Kohderyhmä Opettajat: varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset 

Sopii oppiaineisiin… 
Kokeilut tuottavat aineistoa yli oppiainerajojen uuden opetussuunnitelman sisältöjen 
mukaisesti. 

Ajankohta 
Syksystä 2016 kevääseen 2017 kokeilujen etenemistä voidaan seurata reaaliajassa 
verkkosivuilla 

Osallistumiseen kuluva aika 
Osa kokeiluista kestävät muutaman oppitunnin, osa kuukauden ja osa koko 
lukuvuoden. 

Hinta ilmainen 

Yhteystiedot 
www.hundred.fi  
Koulustusasiantuntija Valpuri Kajander, puh. +358 44 7394506 
valpuri.kajander@scool.fi 

Järjestäjä:  SCOOL Oy 

http://www.hundred.fi/�
mailto:valpuri.kajander@scool.fi�


Ulos – Ut – Out! – kansainvälinen 
ulkona oppimisen suurtapahtuma 
Tapahtuman teemana on suomalainen luonto oppimisympäristönä ja 
sen odotetaan keräävän kasaan runsaasti opetus-, sosiaali- ja 
kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailman. Tapahtuma 
alkaa seminaarilla Turun linnassa ja jatkuu lukuisissa työpajoissa eri 
puolilla Turkua ja lähiseutua sekä Nuorisokeskus Ahtelassa Sauvossa. 
 
Tapahtuma yhdistää ensimmäistä kertaa vuosittaiset 
Ympäristökasvatuspäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Mitt i Naturen -
tapahtuman sekä Kasvatus Metsässä -foorumin yhdeksi kansainväliseksi 
suurtapahtumaksi. 
 
Tapahtuman tavoitteena on antaa kasvatus ja opetustyötä tekeville 
eväitä tukea ihmisen kasvua sekä kehitystä kokonaisvaltaisesti ja 
kestävästi. Seminaariin osallistuminen antaa opettajalle eväitä toteuttaa 
perusopetuksen laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia L1 ja L7 tukevaa 
toimintaa ja opetusta. 
 
Ulos – ut – out! -tapahtuman valinnaisten työpajojen aiheet vaihtelevat 
historiasta tulevaisuuteen, metsästä mereen ja kaupunkiympäristöön. 
Luonnosta saatava hyvinvointi, kestävä elämäntapa, osallisuus ja 
vaikuttaminen ovat myös kantavia aiheita. Tapahtumassa saa uusia 
näkökulmia turvalliseen luonnossa tapahtuvaan opetukseen ja 
oppimismenetelmiin, kuten draamaan, musiikkiin, seikkailuun, 
tutkimukseen, taiteeseen ja kädentaitoihin. 
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Mitä ja missä? Ulos – Ut – Out! – kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma 

Kohderyhmä opetus-, kasvatus- ja sosiaalityötä tekevät 

Sopii oppiaineisiin… 
Seminaarin sisällöt liittyvät parhaiten laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien kohtiin: 
L1, L2 ja L7, mutta huomioi myös erillisiä oppiaineita, kuten biologia, maantieto, 
matematiikka, historia, kuvaamataito ja liikunta. 

Ajankohta 5.-6.6.2017 

Osallistumiseen kuluva aika 2 päivää  

Hinta 

Yhteystiedot 

Kati Vähä-Jaakkola, ympäristökasvatuspäällikkö, Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seura ry, kati.vaha-jaakkola@ymparistokasvatus.fi  (Ympäristökasvatuspäivät), Riikka 
Rouvinen, nuorisotyön koordinaattori, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, 
riikka.rouvinen@snk.fi  (Seikkailukasvatuspäivät), Eva-Lotta Backman-Winquist, 
ombudsman för barn- och ungdomsenheten,  Finlands Svenska Idrott r.f, eva-
lotta@idrott.fi  (Mitt i Naturen), Anne Turunen, nuorisoviestinnän suunnittelija, 
Suomen Metsäyhdistys, anne.turunen@smy.fi  (Kasvatus metsässä -foorumi) 

Järjestäjä:  Ulkona oppimisen suurtapahtuma 2017 –työryhmä 
http://on.fb.me/1KNk2bS  

mailto:kati.vaha-jaakkola@ymparistokasvatus.fi�
mailto:riikka.rouvinen@snk.fi�
mailto:eva-lotta@idrott.fi�
mailto:eva-lotta@idrott.fi�
mailto:anne.turunen@smy.fi�
http://on.fb.me/1KNk2bS�


Programprojekt 
för lärandet 



Stafettkarnevalen Finland 100 år 

Den årligen återkommande Stafettkarnevalen är med och 
firar ett hundraårigt Finland! Utöver att det också år 2017 
ordnas Finlands största skolidrottsevenemang, utlovas det 
också en stafett genom Finland.  
 
Stafettkarnevalen erbjuder en upplevelse att vara med i ett 
projekt som berör och enar hela Finland. Skolelever 
springer från Karleby till Alberga i Esbo där karnevalen 
ordnas år 2017. Stafetten går från skola till skola och 
stannar i olika städer på vägen. I städerna arrangerar 
Finlands Svenska Idrott evenemang i idrottens och glädjens 
tecken. Hela stafetten räknas ta fyra veckor. Stafetten kan 
man följa med på webben. 
 
Stafetten som går igenom och enar hela Finland avslutas på 
fredagen den 19.5.2015, då stafettpinnen anländer till 
Alberga och utgör startskottet för Stafettkarnevalen 2017. 
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Vad och var? Stafettkarnevalen Finland 100 år 

Projektets målgrupp Låg- och högstadier samt andra stadiets elever 

Projektets tema hänför sig till 
följande läroämne: gymnastik 

När? 24.4.-20.5.2017 
Man kan anmäla sig i början av höstterminen 2016 via intresseanmälan. 

Projektets längd: 1-2 timmar högst 

Kostnader: 

Kontaktuppgifter: Jan-Erik Eklöf  
jeje@idrott.fi  gsm: 0401846380 

Organisatör: Stafettkarnevalen/SFSI 
stafettkarnevalen.fi  

mailto:jeje@idrott.fi�
http://stafettkarnevalen.fi/�


Fira tillsammans! 

Kom på vår utställning och få inspiration för att fira 
och festa.  När det kommer nya barn till vårt land så 
kommer med dem nya fester och vi kan fira mer!  
 
Sitt under vårt festträd och pyssla eller se foton 
från 12 olika, roliga fester eller lära dig allt om 
solkalendrar och månkalendrar. På vår vernissage 
får du höra en spännande saga om en fest ur 
sagoboken När månen skrattade.  
 
Vår utställning turnerar från Enare till Helsingfors 
under år 2017. Tillsammans-året har firats på skolor 
i vårt land sedan 2008. 
 
 

95 

 



Fira tillsammans!  

96 

Vad och var? 
Fira tillsammans! En fotoutställning med sagostund om nya och gamla fester i våra 
skolor. 

Projektets målgrupp Grundskolan 

Modersmål, religion, historia, 
geografi. modersmål, religion, historia, geografi 

När? 2017 

Projektets längd: Några timmar 

Kostnader: 

Kontaktuppgifter: Milena Parland milena.parland@gmail.com  eller Ellu Öhman 
festar.juhlavuosi@gmail.com  

Organisatör: 

mailto:milena.parland@gmail.com�
mailto:festar.juhlavuosi@gmail.com�


Finländsk lyrik i hundra år 

Yrkeshögskolan Novias kulturenhet har kontaktat komponisten 
Kaj Chydenius och bett honom välja ut lämpliga, redan 
framförda sånger, samt även komponera en del nya sånger för 
Novias sångstuderande och vokalensemble vid 
yrkesutbildningarna i musik vid Yrkesakademin YA och 
Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Sångerna skall 
instuderas under hösten 2016 för att sedan framföras i 
Schaumansalen i Jakobstad den 5.2.2017. 
 
Programmet består av solosånger, duetter och ett par körverk 
vilka framförs till ackompanjemang av Kaj Chydenius med stöd 
av en jazztrio bestående av musikstuderande. Vi önskar att de 
texter som tonsätts representerar diktare från olika tidsepoker, 
där Finlands rika historia med två nationalspråk, klart 
framkommer och även påverkar text och ton. En dikt skall kunna 
sjungas! 
 
Programmet lämpar sig väl för andrastadieutbildningar - då vi 
presenterar hur den finländska lyriken utvecklats innan och 
under självständigheten. Från ett språk till två språk! 
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Kuva: Teemu Salminen 
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Vad och var? Finländsk lyrik i hundra år 

Projektets målgrupp Andrastadieutbildningar 

Modersmål, religion, historia, 
geografi. modersmål, finska, historia 

När? 5.2.2017 Schaumansalen, Jakobstad 

Projektets längd: Några timmar 

Kostnader: 

Kontaktuppgifter: Sören Lillkung, enhetschef   soren.lillkung@novia.fi  

Organisatör: Yrkeshögskolan Novias kulturenhet 

mailto:soren.lillkung@novia.fi�


Finlandssvensk arbetarrörelse i ett 
självständigt Finland 

Tidskriften Arbetarbladet för utdelning i studentklasserna i 
de svenska gymnasierna. Tidskriften distribueras till 
studentklasserna i de finlandssvenska skolorna efter 
diskussion med rektorn. 
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självständigt Finland 
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Vad och var? Finlandssvensk arbetarrörelse i ett självständigt Finland 

Projektets målgrupp Studentklasserna 

Modersmål, religion, historia, 
geografi. historia och samhällslära 

När? Tidskriften distribueras till studentklasserna i de finlandssvenska skolorna efter 
diskussion med rektorn. 

Projektets längd: 

Kostnader: 

Kontaktuppgifter: Marianne Laxén, mannelx@hotmail.com  

Organisatör: 

mailto:mannelx@hotmail.com�


” Tule mukaan 
rakentamaan 
juhlavuotta –   
yhdessä.”  



Yhteystiedot: 

Ohjelmapäällikkö  Suvi Innilä 
Suomi 100 / Valtioneuvoston kanslia 
suvi.innila (at) vnk.fi 
p. 0295 160 286 

 
Opetusneuvos Kristina Kaihari 
Opetushallitus 
kristina.kaihari (at) oph.fi 
p. 0295 331 085 
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suomifinland100.fi 
#suomi100 #finland100 

#suomi100kouluissa 
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