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TAUSTAA

• Kulttuuripolku vuodesta 2004. Käsiteltiin opetus- ja kulttuurilautakunnassa 
syksyllä 2004, ohjelmat alkoivat pyöriä kirjastossa 2005.

• Ensimmäinen kunnallinen kulttuurikasvatussuunnitelma Suomessa (Kiesilä 
2013, 20), osa Turun koulujen opetussuunnitelmaa (OPS 2004 & OPS 2016).

• 1.8.2016 Kulttuuripolku, Yrittäjyyspolku ja Ympäristöpolku yhdistyivät 
Elämyspoluksi. 

• Mukana myös museot (ml. Turun linna & tuomiokirkko), teatteri, 
konserttitalo, elokuvateatteri; luontokoulu, yrityskylä, Lounais-Suomen 
jätehuolto, Turun AMK.

• Myös Turun lukudiplomi Lukupolku on osa Elämyspolkua. 
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ELÄMYSPOLKU 
KIRJASTOSSA
• Kaikille kuuluvat käynnit:

• 2. luokan kirjavinkkaus
• 4. luokan Mediamatka (mediataitoja ja kirjastonkäyttöä)
• 5. luokan kirjavinkkaus 
• 7. luokan kirjavinkkaus 
• Muilla luokka-asteilla kirjastovierailu opettajan johdolla (kuuluu 

kaikille). 

• Valinnaisia käyntejä:
• Paljon yläkoululuokille: 7. & 9. luokan sarjisvinkkaus, Tietotietokilpailu 

(tiedonhakua), 8. luokan genrevinkkaus, 9. luokille vinkkejä 
kirjallisuustutkielman tekemiseen.

• Alakoululaisille voi olla ekstraohjelmaa omassa lähikirjastossa.



ERITYISTÄ TURUSSA

• Oppilasmäärät suuria: 2. luokkia 86 (1600 oppilasta), 4. luokkia 83 
(1595 oppilasta), 5. luokkia 85 (1500 oppilasta), 7. luokkia 82 (1559 
oppilasta) v. 2020–2021. Yhteensä 6254 oppilasta! 

• 2. luokista käy vinkkauksessa yli 90 prosenttia (ollut jopa 98 
prosentissa), 4. luokista mediamatkoissa 60–80 prosenttia (jatkuvasti 
nousussa).

• Suurin osa alakoulun luokista varaa käynnin sähköisen Lyyti-
varausjärjestelmän kautta.

• Oppimateriaalikeskus tarjoaa kirjapaketteja luokille osana kirjastoa.

• Elämyspolku-käynnit ovat jokaisen lapsen oikeus! Eivät ole kiinni 
opettajan aktiivisuudesta eivätkä kirjaston halusta tarjota ohjelmaa.



KYSELY SYKSYLLÄ 2018
OPPILAAT: 820 vastausta

● 95 % koki lukevansa paljon tai jonkin verran
● Kaikki tai jotkin kirjavinkkausten kirjoista

kiinnostivat 98 % oppilaista 
● 77 % aikoi lainata

kirjastossa on ihana 
olla, kun siellä voi olla
vaikka 2 tuntia eikä 
tule tylsää

kirjat alkoivat 
kiinnostaa minua

Mahtava 
kirjavinkkaus

hyviä / mahtavia / kivoja / 
jännittäviä /hauskoja / ihania 
/ söpöjä / kiinnostavia kirjoja

En ehdi lukea

ootte hyvii tyyppejä 
ja mahtavii



KIRJAVINKKAUS:
OPETTAJAT: 61 vastausta

Miten vinkkaus vastasi odotuksia:
● 29 ylitti odotukset (48%) / 29 hyvin / 2 kohtalaisesti

Mitä OPS:n sisältöjä koettiin oppilaiden oppivan:
● äidinkieli / kirjallisuus (60)
● ajattelu ja oppimaan oppiminen (50)
● kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (50)
● monilukutaito (42)
● itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (27)
jne.

Uskon innostamaan 
lukemaan ja siirtymään
kohti kertomakirjallisuutta

KYSELY SYKSYLLÄ 2018



MEDIAMATKA:
OPETTAJAT: 13 vastausta

Miten mediamatka vastasi odotuksia:
● 6 ylitti odotukset (46%) / 6 hyvin / 1 kohtalaisesti

Mitä OPS:n sisältöjä koettiin oppilaiden oppivan:
● äidinkieli / kirjallisuus (13)
● tieto- ja viestintäteknologian osaaminen (13)
● ajattelu ja oppimaan oppiminen (12)
● monilukutaito (12)
● kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (11)
● itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (10)
jne.

Toimii hyvin ja
hienoa, kun on

riittävästi 
henkilökuntaa 
neuvomassa

Hyvin suunniteltu juttu,
kiitos!

Mediamatka vastaa 
juuri niihin tavoitteisiin, 

joita 4. luokalla tulee 
harjoitella
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