1

Suonenjoen kulttuurikasvatussuunnitelma

hyväksytty 2016

Kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä
lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Kulttuurikasvatussuunnitelma täsmentyy keväällä seuraavaksi
lukuvuodeksi koulun ja kulttuuritoimen yhteistyönä tekemässä vuosisuunnitelmassa.
Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta. Tavoitteena on antaa tilaa lasten
ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on, että jokainen oppilas
saa kokemuksia ja elämyksiä eri taiteenlajeista kouluaikanaan.
Kulttuurikasvatussuunnitelman taustana on opetussuunnitelman perusteiden 3.1. luku:





Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja
kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen
pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuurien moninaisuudesta ja auttaa
hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumona, jossa jokainen
voi olla itse toimijana.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia
voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun
yhteiskunnan väliselle yhteistyölle.

Yhteistyötahot
Kulttuuri- ja kotiseutukasvatuksen toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä Suonenjoen kulttuuri- ja
kirjastotoimen, paikallisten taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten kanssa (mm. Suonenjokiseura ry, Suonenjoen taideseura ry, Sisä-Savon Perinneyhdistys ry. jne.) sekä muiden paikallisten ja
alueellisten toimijoiden kanssa, kuten mm. Suonenjoen musiikkiopisto ja Sisä-Savon Kansalaisopisto.
Toimintatapa
Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu erilaisia toimintamahdollisuuksia eri luokka-asteille sekä kaikille
toteuttavaksi. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa täsmennetään vuosittain koulun, kulttuuritoimen ja
paikallisten toimijoiden kanssa. Oppilaille tulee tarjota yksi monialainen oppimiskokonaisuus/vuosi.

Esiopetus

vuosipalaveri

Teema

Päävastuu

Yhteistyöpalaveri kulttuuritoimen, taiteen ja kulttuurin
tekijöiden ja esiopetuksen kanssa vuosittain syyskuussa, jossa
päätetään myös esiopetuksen kulttuuriyhdyshenkilöstä.
Huomioidaan myös teemavuodet, vuotuisjuhlat jne.

kulttuurit
oimi ja
esiopetus

Yhteistyössä
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Konserttikeskuksen ”Konsertti joka kouluun” –toimintamalli.
Kulttuuripalvelut tarjoaa jokaiselle esikoululaiselle
koululaiskonsertin Konsertti joka kouluun –ohjelmistosta.
http://www.konserttikeskus.fi/kjk
Vierailut Kellarikallerian näyttelyissä opettajien johdolla.
Kellarikalleria on kaupungin sisäänpääsyltään ilmainen
näyttelytila, jossa on näyttelyjä kuukausittain. Aukioloaikojen
ulkopuolella tapahtuvan vierailun voi sopia suoraan
näyttelyvalvojalta, puh. 044 758 1474
www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri/kellarikalle
ria
Vierailut makasiinimuseoon. Vierailut opettajien johdolla
sovitaan kulttuuriohjaajan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan
myös vierailut esim. Kuopion museoihin tai Rautalammin
museoon.
http://www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjastoja_kulttuuri/muse
ot/kotiseutumuseo

kulttuurit
oimi

kuvatai
de
musiikki

Esikoululaisten näyttelyn valmistelu vuoden aikana. Vuosittain
vaihtuva paikka, teema ja järjestämisaika.
Orkesterivierailu mahdollisuuksien mukaan

esiopetus

näyttämötaide
näyttä
mötaide
musiikki

Teatteri Lumon esityksiin osallistuminen
http://teatterilumo.page.tl/

musiikki

kuvataide

kotiseutukasvatus

elokuva

eri
taiteena
lat
tanssitaide
kotiseutukasvatus

esiopetus

kulttuuritoimi

esiopetus

kulttuuritoimi
www.kuopionmuseo.fi/,
www.korttelimuseo.kuopio.f
i/
www.ortodoksinenkirkkomu
seo.fi
www.taidemuseo.kuopio.fi
www.snellmanmuseo.kuopi
o.fi
www.rautalamminmuseo.fi

esiopetus
huom!
maksullin
en
esikoulu

esim. Salonki-orkesteri

Teatteri Lumo

Teatterivierailu lähialueen teattereihin/teattereiden vierailu
esikouluissa vähintään kerran vuodessa.

esikoulu

Musiikkipedagogi mukana esiopetuksen arjessa vähintään
kerran vuodessa, sisältää myös täydennyskoulutuksellisen
elementin.
Koulukino-elokuvaesitys vähintään kerran vuodessa.
Koulukinoesityksiin sisältyy oppimateriaali www.koulukino.fi,
www.kinorio.fi
Vähintään yksi työpajatyyppinen työskentely taiteen
ammattilaisen ohjaamana (esim. draamaa, kuvataidetta,
elokuvaa tai mediakasvatusta), sisältää
täydennyskoulutuksellisen elementin.
Tanssi- ja ilmaisutaitotyöskentely kerran vuodessa, sisältää
täydennyskoulutuksellisen elementin.
Käynti Suonenjoen kirkon tornissa
http://www.suonenjoenseurakunta.fi/

esiopetus

Suonenjoen
musiikkiopisto

esikoulu

Elokuva-teatteri Kino-Rio

esikoulu

taiteen ammattilaiset
omalta alueelta

esikoulu

tanssijat esim. Laura
Rukola ja Hanna Vilander
Suonenjoen seura-kunta

esikoulu
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kotiseutukasvatus

Lähiympäristöön tutustuminen eri tavoin: vierailut lähialueen
kohteissa ja suonenjokelaisissa tapahtumissa sekä yhteistyö eri
yritysten ja järjestöjen kanssa

esikoulu

sanataide

Kirjasto avoinna perhepäivähoito- ja päiväkotiryhmille
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 9.00 alkaen. Soita
ovikelloa.

esiopetus

esim. Helga Ylönen
oppaana, muina
yhteistyökumppanina
esim. Sjoen Taideseura,
Martat, seurakunta jne.
Suonenjoen kirjasto

Yhtenäiskoulu ja Sammalselän koulu
Kaikille luokka-asteille

Teema

Päävastuu

musiikki

Soitinesittelykonsertti ja soitinkokeilu

Kuopion
konservatorion
Suonenjoen
toimipiste

musiikki

Yhteistyössä

Konserttikeskuksen ”Konsertti joka kouluun” – Kulttuuritoimi
toimintamalli. Kulttuuripalvelut tarjoaa
jokaiselle peruskoululaiselle koululaiskonsertin
Konsertti joka kouluun –ohjelmistosta.
http://www.konserttikeskus.fi/kjk

kuvataide

Vierailut Kellarikallerian näyttelyissä opettajien opettaja
johdolla. Kellarikalleria on kaupungin
sisäänpääsyltään ilmainen näyttelytila, jossa on
näyttelyjä kuukausittain. Aukioloaikojen
ulkopuolella tapahtuvan vierailun voi sopia
suoraan näyttelyvalvojalta, puh. 044-758 1474
www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttu
uri/kellarikalleria

näyttämötaide

Teatteri Lumon esitykset joillekin luokkaasteille. Sovitaan vuosittain.
http://teatterilumo.page.tl/,
http://www.minimi.fi/

koulu/kulttuuritoimi
huom!
maksullinen

näyttämötaide

Teatteri-/taikurivierailu koululla

koulu/kulttuuritoimi,
sovitaan
vuosittain
rahatilanteen
mukaan

kulttuuritoimi.
Kulttuuriohjaaja on
käytettävissä
näyttelyoppaana sovitusti
ja voi kertoa näyttelyn
taiteilijoista, teoksista,
käytetyistä tekniikoista,
ripustuksesta tai
taiteilijuudesta yleensä.
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eri kulttuurit,
kansainvälisyys ja
kotiseutukasvatus

Unescon maailmanperintökohteet ja Suomen seitsemän
maailmanperintökohdetta. Etelä-Konneveden
kansallispuiston lähettyvillä on Unescon
maailmanperintökohteiksi luokitellun Struven ketjun kaksi
pistettä, toinen Rautalammin Kilpimäellä, toinen
Konneveden Silmutmäellä. Ainakin Rautalammin pisteelle
pääsee käymään, vaikkei siellä ole vielä opasteita.
http://whc.unesco.org/

Esim. virtuaalinen retki tai
esitelmät Unescon eri
maailmanperintökohteisiin
liittyen esim. maantiedon tai
historian opetukseen eri
luokilla tai esim. kummikoulu
joltain
maailmanperintöpaikkakunn
alta esim. eTinningjärjestelmän kautta.

http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_
toiminta/maailmanperintokohteet_suomessa

Kaikille alakoululuokille Teema

Päävastuu

Yhteistyössä

kotiseutukasvatus

Suonenjoki-seuran kokoama
opettaja
kotiseutuvalokuvakansio opettajien käytössä,
Yhtenäiskoululla ja Sammalselän koululla oma
kansio.

Suonenjoki-seura

kotiseutukasvatus

Makasiinimuseo. Vierailut opettajien johdolla opettaja
järjestetään joillekin luokka-asteille
kulttuuriohjaajan kanssa. Sovitaan vuosittain.
http://www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja
_kulttuuri/museot/kotiseutumuseo

kulttuuritoimi

kotiseutukasvatus

Kulttuurikävely keskustan eri kohteissa yleensä Suonenjoki-seura Kohteina
Kruununsilta, Hovintupa,
lauantaikoulupäivänä (ei vuosittain.
rautatieasema, kirkko,
järjestetään joillekin luokka-asteille).
hautausmaat, Siionin silta.
Yhteistyössä
kulttuuritoimi, voit kysyä Helga
Ylöstä oppaaksi.

kotiseutukasvatus

elokuva

kotiseutukasvatus
Sammalselän koulu

Käynti Iisveden Kolikkoinmäen
työläiskotimuseossa. Vierailut opettajien
johdolla järjestetään joillekin luokka-asteille.
Sovitaan vuosittain. Iisveden ja Kolikkoinmäen
esittelyteksti http://sisasavonperinne.fi/kolikkoinmaentyolaiskotimuseo/
Työläiskotimuseon opetuspaketti tehtävineen
tilattavissa Lasten kulttuurikeskus Lastusta
lastu@lastu.fi
Koulukino-elokuvaesitys, sis. oppimateriaaleja
www.kinorio.fi
www.koulukino.fi
Juha-Pekka Husson kokoama 80 dian
Suonenjoki-esitys. Diasarja on Sammalselän
koululla.

opettaja

huom:
maksullinen!
koulu/kulttuuritoimi

Elokuvateatteri Kino-Rio
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Eri luokka-asteille
1.lk
sanataide
2.lk
sanataide

Teema

Päävastuu

Yhteistyössä

Itseopiskelumateriaali kirjaston käyttöä varten opettaja
Itseopiskelumateriaali
kirjaston käyttöä varten

opettaja

Tanssi- ja ilmaisutaidetyöpaja. Esim. kuuden
kaksoistunnin (2x45 min) työpaja, ohjaajina
tanssin ammattilaiset. Työpajan tulokset
käytettävissä esim. koulun juhlatilaisuuksissa.

Koulu- kulttuuri- ja Esim. Tanssijoita Laura
nuorisotoimi
Rukolaa tai Hanna
Huom!
Vilanderia voi kysyä.
Maksullinen.
Toteutuu
rahoituksen
mukaan, muutoin
esim.
kerhotoimintana.

teatteritaide

Vierailu Kuopion kaupunginteatterissa

koulu/kulttuuritoimi,
toteutuu
rahoituksen
järjestyessä

4. lk
kotiseutukasvatus

Vierailu maatilalla

MTK Suonenjoki

Kotiseutukierros linja-autoretkenä

Suonenjoki-seura

3.lk
tanssitaide

kotiseutu
5.lk
kotiseutukasvatus

6.lk
arkkitehtuuri/
kuvataide

kotiseutu- ja ympäristökasvatus

Rautalammin museoon tutustuminen
http://www.rautalamminmuseo.fi/

maksullinen!
kuljetus ja
museoon
tutustuminen
maksullista

Kulttuuritoimi

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu
opettaja
LASTUn työpaja/materiaalien hyödyntäminen

Luontoretki Rastunsuon lintujärvelle
Rautalammille. Bussilla pääsee ainakin
Koulu, toteutuu
lintutornin tien liittymään, josta on pari sataa rahoituksen
metriä kävelyä tornille. Lintutornin tien
järjestyessä
kuivattua, tornin juurelle asti pääsee
pikkubussilla. Järven ympäri kulkee polku,
jonka kiertäminen oppaan kanssa kestää 30-60
min. http://www.sll.fi/pohjois-savo/sisasavo/luontokohteet/rastunsuon-lintujarvi-

Opastusta voi tarvittaessa
pyytää Sisä-Savon
luonnonystävät ry:ltä
http://www.sll.fi/pohjoissavo/sisa-savo
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rautalammilla

7.lk
sanataide

Kirjaston käytön opetus

opettaja

musiikki

Käynti sinfoniaorkesterin tai muu klassisen
musiikin konsertissa

valokuva

Valokuvakilpailu/-näyttely vaihtuvin aihein
opettajat
- näyttely koululla tai muualla
- näyttelyn avajaiset
- jyry antamaan palautetta
- kuvien tulostus koululla
- luvat: kuvien käyttöoikeus koululle,
julkisuuteen?
avajaiset?
Savolaiseen ruokaperinteeseen tutustuminen opettaja
esim. kotitaloustunneilla.

7.-9.lk
kotiseutukasvatus

8. lk
elokuva

Koulukino-elokuvaesitys, sis. oppimateriaaleja huom:
maksullinen!
www.kinorio.fi
kouluwww.koulukino.fi
/kulttuuritoimi

kotiseutukasvatus

Sotahistorian työpaja ja Rautalammin museoon maksullinen!
tutustuminen
kuljetus ja
http://www.rautalamminmuseo.fi/
museoon
tutustuminen
maksullista
koulu ja
kulttuuritoimi

9. lk
juhlaperinne

Suonenjoen kaupungin ja seurakunnan
koulu
järjestämän itsenäisyyspäiväjuhlan viimeisenä
ohjelmanumerona 9-luokkalaisen/tai –laisten
puhe. Puhe on laadittu ja harjoiteltu etukäteen
ja oppilas on omatoimisesti käynyt ennen

Suonenjoen kirjasto

kuljetus maksullinen!
rahoitus yhteistyönä
koulu+kulttuuripalvelut+m
ahdollisesti Corda Vocale –
kuoro (tiedustele
musiikkiopistolta)
jyryyn paikallisia
valokuvaajia

Yhteistyökumppaneiksi voi
pyytää esim. Suonenjoen
Marttoja,
martat.suonenjoki(at)gmai
l.com, 0447561936
Elokuvateatteri Kino-Rio

Rautalammin museo
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juhlapäivää keskustelemassa käytännön asioista
kaupungin virkamiehen kanssa.

teatteritaide

Vierailu Kuopion kaupunginteatterissa tai
muualla lähialueen ammattiteatterissa

koulukulttuuritoimi,
toteutuu
rahoituksen
järjestyessä

www.kuopionkaupunginte
atteri.fi,
www.jyvaskylankaupungin
teatteri.fi...

Iisveden koulu
Teema

Päävastuu
kulttuuritoimi

musiikki

Konserttikeskuksen ”Konsertti joka kouluun” –
toimintamalli. Kulttuuripalvelut tarjoaa jokaiselle
peruskoululaiselle koululaiskonsertin Konsertti joka
kouluun –ohjelmistosta.
http://www.konserttikeskus.fi/kjk
Kirjastokäynnit kerran kuussa pääkirjastossa, puolet
koulusta kerrallaan
Vierailut Kellarikallerian näyttelyissä opettajien johdolla
esim. kirjastokäyntien yhteydessä. Kellarikalleria on
kaupungin sisäänpääsyltään ilmainen näyttelytila, jossa
on näyttelyjä kuukausittain. Aukioloaikojen ulkopuolella
tapahtuvan vierailun voi sopia suoraan näyttelyvalvojalta,
puh. 044-758 1474
www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri/kellari
kalleria
Soitinesittelykonsertti ja soitinkokeilu

kotiseutukasvatus

Suonenjoki-seuran kokoama kotiseutuvalokuvakansio
opettajien käytössä

kotiseutukasvatus

Käynti Iisvedellä Kolikkoinmäen
työläiskotimuseossa/kotiseutukävely. Iisveden ja
Kolikkoinmäen esittelyteksti http://sisasavonperinne.fi/kolikkoinmaen-tyolaiskotimuseo/
Työläiskotimuseon opetuspaketti tehtävineen tilattavissa
Lasten kulttuurikeskus Lastusta lastu@lastu.fi
Teatteri Lumon esitykset. Sovitaan vuosittain.
http://teatterilumo.page.tl/

Yhteistyössä

Koko koulu
musiikki

sanataide
kuvataide

näyttämötaide

Suonenjoen
kirjasto
opettaja

kulttuuritoimi

Kuopion
konservatorio
n Suonenjoen
toimipiste
opettaja

Suonenjoki-seura

opettaja

huom!
maksullinen
koulu- ja
kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi, voit
kysyä opas Helga Ylöstä
(huom! maksullinen)
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Teatterivierailu ammattiteatterissa esim. Kuopio, Varkaus.
Sovitaan vuosittain resurssien puitteissa.
Koulukino-elokuvaesitys Kino-Riossa, sis.
oppimateriaaleja
www.kinorio.fi
www.koulukino.fi

draamakas
vatus
elokuva

taidekasvatus

Yhteistyö alueella asuvien taiteilijoiden kanssa esim.
työpajatyyppisenä työskentelynä (tai
kerhotoimintana) resurssien mukaan. Sovitaan
vuosittain.

2.lk
sanataide

Itseopiskelumateriaali
kirjaston käyttöä varten

3.lk
tanssitaide

Tanssi- ja ilmaisutaidetyöpaja. Esim. kuuden
kaksoistunnin (2x45 min) työpaja, ohjaajina tanssin
ammattilaiset. Työpajan tulokset käytettävissä esim.
koulun juhlatilaisuuksissa.

3.- 4. lk
kotiseutukasvatus
4. lk
sanataide
kotiseutukas
vatus
5.lk
kotiseutukasvatus

huom!
maksullinen
koulu
huom!
maksullinen,
toteutuu
resurssien
puitteissa
huom!
maksullinen

Kino-Rio

opettaja
Koulu+nuoriso
toimi Huom!
Maksullinen,
toteutuu
rahatilanteen
salliessa,
muutoin esim.
kerhotoiminta
na.

Maatilavierailu joka toinen vuosi

MTK
Suonenjoki

Itseopiskelumateriaali kirjaston käyttöä varten

opettaja

Kotiseutukierros linja-autoretkenä

Suonenjokiseura

Rautalammin museoon tutustuminen
http://www.rautalamminmuseo.fi/

maksullinen!
kuljetus ja
museoon
tutustuminen
maksullista

Esim. Tanssijoita Laura
Rukolaa tai Hanna
Vilanderia voi kysyä.

Yhteistyössä
kulttuuritoimen kanssa,
toteutuu rahoituksen
salliessa

Lempyyn koulu ja esikoulu
esiopetus

Teema

Päävastuu

Lempyyn esiopetus toteuttaa kulttuuri- ja
kotiseutukasvatussuunnitelmaa pääasiassa Lempyyn

opettaja

Yhteistyössä
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kotiseutu
-työ

perusopetuksen mukana ja toteuttaa esiopetuksen muuta
suunnitelmaa mahdollisuuksiensa mukaan.
Konserttikeskuksen ”Konsertti joka kouluun” –toimintamalli.
Kulttuuripalvelut tarjoaa jokaiselle peruskoululaiselle
koululaiskonsertin Konsertti joka kouluun –ohjelmistosta.
http://www.konserttikeskus.fi/kjk
Suonenjoki-seuran kokoama kotiseutuvalokuvakansio
opettajien käytössä

sanataide

koko
koulu
musiikki

kulttuuritoimi

opettaja

Suonenjokiseura

(Kuopion) kirjastoauto koululla viikoittain

koulu

kuvataide

Vierailut Kellarikallerian näyttelyissä opettajien johdolla.
Kellarikalleria on kaupungin sisäänpääsyltään ilmainen
näyttelytila, jossa on näyttelyjä kuukausittain. Aukioloaikojen
ulkopuolella tapahtuvan vierailun voi sopia suoraan
näyttelyvalvojalta, puh. 044-758 1474
www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri/kellarikaller
ia

opettaja

Kuopion
kirjasto
kulttuuritoimi

elokuva

Koulukino-elokuvaesitys Kino-Riossa, sis. oppimateriaaleja
www.kinorio.fi
www.koulukino.fi

musiikki

Soitinesittely Lempyyn koululla
https://www.kuopionkonservatorio.fi/suonenjoki

näyttämö
taide

Teatteri Lumon esityksiin osallistuminen. Sovitaan vuosittain.

kotiseutu
kasvatus

Kulttuurikävely Suonenjoella kerran alakouluaikana

koulu
huom! maksullinen,
toteutuu resurssien
puitteissa
Kuopion
konservatorion
Suonenjoen
toimipiste toteuttaa
mahdollisuuksiensa
mukaan.
Huom! maksullinen
koulu- ja
kulttuuritoimi
opettaja

kotiseutu
kasvatus

Makasiinimuseo. Vierailut opettajien johdolla sovitaan
kulttuuriohjaajan kanssa.

opettajat

näyttämö
taide

Nukketeatteriesitys Lempyyn koululla

huom! maksullinen

taidekasv
atus

Yhteistyö alueella asuvien taiteilijoiden kanssa (esim.
kerhotoiminta, työpajat) resurssien mukaan.

huom! maksullinen
opettajat, taiteilijat
ja kulttuuritoimi

Kino-Rio

KulttuuritoimiV
oit kysyä opas
Helga Ylöstä
kulttuuriohjaaja
kulttuuritoimi
toteutuu
resurssien
mukaan
voit kysyä
Milja
Markkasta
Lempyyltä tai
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Mari Arvista
Kärkkäälästä
3.-4.lk
kotiseutu
kasvatus
4.lk
sanataide
4.lk
kotiseutu
kasvatus
5.lk
kotiseutu
kasvatus

Vierailu maatilalla joka toinen vuosi.

MTK Suonenjoki

Kirjaston käytön opetus Suonenjoen kirjastossa

opettaja

Kotiseutukierros linja-autoretkenä

Suonenjoki-seura

Rautalammin museoon tutustuminen
http://www.rautalamminmuseo.fi/

maksullinen!
kuljetus ja museoon
tutustuminen
maksullista

Kulttuuritoimi,
toteutuu
mikäli rahoitus
järjestyy

LISÄOHJELMAA
Suonenjoen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä
kiinnostuneita taiteilijoita Suonenjoelta ja lähialueilta, mm. (maksullista)


Mari Arvinen, suonenjokelainen kuvataiteilija, mari.arvinen@gmail.com, puh. 050 3513529
Yhteistyömahdollisuuksia esim.
1. Vapaan ilmaisun paja. Keskustellaan taiteen vapaudesta ja itsensä ilmaisemisen vapaudesta.
Maalataan kaikella tapaa, muttei pensselillä. Maalataan niin että sattumalla on suuri rooli.
Opetellaan hyväksymään oudot ja "väärät". Hullutellaan ja roiskitaan tai esim. annetaan värin levitä
eri väreihin kastetuilla kuulilla. Painellaan väriä maaliin kastetuilla langoilla. Pursotetaan pussista
yms. Teoksista voi jatkaa yhteisteoksen "kollaasin". Jos oikein kovasti sotketaan, niin voidaan olla
myös ulkona. Ulkona voidaan tehdä yhdessä yhtä suurta pohjaa. Yläkoululaisten kanssa voi myös
spreijata yms. (Kunhan liika yrittäminen ja itsekritiikki jää pois, koska välineitä ei pysty
hallitsemaan). http://www.savonsanomat.fi/tv/taiteilija-luo-roiskien-ja-piiskaten/1955128
2.Astu tarinaan/ Pupu pitkäkoipi seikkailee.
Kerron kirjan kuvittamisesta lyhyesti. Luen sadun ja sadun pohjalta piirretään. Keskustellaan kuvista
ja sadusta prosessin jälkeen. (Minkä kohdan valitsi? Miksi?...)
Väritetään satua. Satukirjassani on myös värityskuvia, joita voin printata mukaan.
Kuvia kirjasta(ilmestyy maaliskuussa 2016): http://mariarvinen.tumblr.com/illustrations
3. Työhuonevierailu (Kärkkääläntie 897)
Kerron työskentelystäni ja esittelen teoksiani. Työhuonevierailuun voi yhdistää myös jotain
tekemistä. Lisäksi kodissa voin esitellä kierrättämisen ajatuksia. Esim. uusi keittiömme on tehty
vanhoista purkukeittiöistä, Kuopion vankilan vanhoista ikkunoista ja kaatopaikalta löytyneistä
laatikoista.
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Milja Markkanen, suonenjokelainen musiikkipedagogi. Toimii musiikin- ja laulunopettajana mm.
Sisä-Savon kansalaisopistossa, (aiemmin mm. Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukiossa) sekä
freelancerina ja esiintyvänä taiteilijana. Opiskelut myös draamakasvatusta ja
musiikkiterapiaa. Mahdollisuus erilaisten laulu- ja äänenkäytön ryhmien ohjaamiseen. Musiikkityylit
voivat vaihdella klassisesta rytmimusiikkiin. Vahvuus opettajana kannustavan ja rennon ilmapiirin
luominen. Yhdistää koulutukseen myös muita luovien alojen toimintatapoja. Äänenkäytön koulutus
sopii myös hyvin työhyvinvointikoulutukseksi tai osaksi virkistäytymispäivää.
Yhteystiedot: milja@markkaset.com, puh. 050 543 304



Annukka Martikainen, suonenjokelainen draamaopettaja, teatteriohjaaja ja nukketeatteritaiteilija,
luokanopettaja ja suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja. Toiminut mm. Sisä-Savon
kansalaisopiston Teatteri Lumon ohjaajana, Tampereen Yhteiskoulun ilmaisupainotteisen lukion
nukketeatterin opettajana, näyttelijänä ja nukenrakentajana Teatteri Mukamaksessa Tampereella,
ohjaajana Nukketeatteri Nirunarussa Tampereella sekä luokanopettajana Pirtin koulussa Kuopiossa.
Voi opettaa draamaa ja nukketeatteria eri-ikäisille erimittaisissa jaksoissa. Työskentely voi olla
itsenäistä tai sen voi suunnitella syventämään koulun opetuksen sisältöjä. Nukketeatteriesityksen
pohjaksi voidaan valita esim. historian opiskeluun liittyvä aihe tai draamatyöskentelyssä voidaan
tutkia vaikka ympäristötiedon aiheita. Ryhmissä voidaan myös valmistaa ohjelmaa koulun juhliin tai
pienimuotoisia esityksiä kiertämään luokissa tai päiväkodeissa. Yhteystiedot:
annukka.martikainen@gmail.com



Oili Marski, rautalampilainen taidemaalari. Mahdollisia työpajat eri teemoihin liittyen niin koulussa
kuin työhuoneellakin. Myös vierailut galleriassa Korholan Kartanossa mahdollisia. Opettanut
kuvataidetta Suonenjoen ja Rautalammin yläasteella ja lukiossa sekä Sisä-Savon kansalaisopistossa.
Ars Libera – Kuopion kuvataiteilijat ry:n jäsen. Tutustunut Italiassa Reggio Emilia -pedagogiikkaan
lasten taidekasvatuksessa. Reggio Emilia -pedagogiikkaan perehdyttäminen sopisi esimerkiksi
alakoulun opettajien ja varhaiskasvatuksen opettajen täydennyskoulutukseksi (puoli päivää tai koko
päivä). Puh. 050 5258109, www.korholankartano.fi, www.arslibera.com, info@korholankartano.fi



Eeva Mölkänen: suonenjokelainen kuvataideopiskelija, ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten
työmenetelmien ohjaaja ja lähihoitaja. Työskentelee tällä hetkellä Suonenjoen Yhtenäiskoululla
maahanmuuttajalasten ohjaajana ja sivutoimisena tuntiopettajana Sisä-Savon kansalaisopistossa,
taideohjaajana lapsille ja vanhuksille erilaisissa taideprojekteissa sekä taideprojektityöntekijä
hankkeessa ”Kulttuuri kylässä”. Suorittanut ammatillisena täydennyskoulutuksena Voimattavan
valokuvan perusteet. Menetelmää voi soveltaa työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa toteutettavissa
projekteissa osana työn perustehtävää. Toimii Suonenjoen Taideseuran hallituksessa. Kuuluu
Kuopion Kuvataideseura Arttiimi ry:hyn. Osallistuu vuosittain eri taidenäyttelyihin omilla teoksillaan.
Ohjaa monialaisesti erilaisia taidepajoja, maalausta ja askartelua eri-ikäisille luovasti ja rennosti
Sisä-Savon alueella. Tarpeen mukaan suunnittelee ratkaisukeskeisiä taideterapauttisia
työmenetelmiä, joiden tarkoitus on luovuuden herättely ja uskalluksen vahvistaminen. Yhteystiedot:
eeva.molkanen@gmail.com, www.Eepu.fi, puh. 040 7509401



Laura Rukola: suonenjokelainen tanssija ja draamakasvattaja. Työskentelee teatteri- ja ilmaisutaidon
ohjaajana sekä tanssinopettajana Sisä-Savon kansalaisopistossa sekä freelancer-taiteilijana. Toimii
tällä hetkellä myös Teatteri Lumon ohjaajana. Mahdollisuus erilaisten draama-, ilmaisutaito- ja
tanssityöpajojen ohjaamiseen koko Sisä-Savon alueella. Lauralla on myös Itäisen tanssin
aluekeskuksen Liikelaatikko käytössään. Työskentelee monialaisesti ja poikkitaiteellisesti ja hyvin
mielellään myös lasten kanssa. Mahdollisuus ohjata erilaisia opettajan valitsemia teemoja tanssin ja

12

draaman keinoin, esim. suvaitsevaisuus, ympäristökasvatus jne. Voi ohjata lapsille
luontokokemuksia mm. hahmojen ja satujen keinoin. Yhteystiedot: laura.rukola@hotmail.fi, puh.
040 737 7811


Pirkko Toiviainen (Anna Wildrose), rautalampilainen kuvataiteilija ja lastentarhanopettaja.
Kollaasitekniikalla toteuttavia työpajoja eri-ikäisille, sopii myös opettajien täydennyskoulutukseksi.
Yhteystiedot: 040 505 6176, annawildrose@gmail.com, http://annawildrose.nettisivu.org/



Hanna Vilander, suonenjokelainen tanssinopettaja ja tanssitaiteilija. Opettaa Sisä-Savon
kansalaisopistolla, valmistunut tanssinopettajaksi Savonia AMK:sta. Opetettavien tanssilajien kirjo
on laaja baletista seuratansseihin. Valmistaa koreografioita ja esityksiä erilaisiin tilaisuuksiin ja
tapahtumiin, hanna.vilander@gmail.com

Yhteistyö Sisä-Savon Kansalaisopiston kanssa
p. 044 7581466 www.peda.net/suonenjoki/kansalaisopisto, kansalaisopisto@suonenjoki.fi
esim. näytelmien tai musikaalien toteuttamiseksi. Produktiot vievät paljon tunteja (eivätkä siksi kovin usein
mahdollisia), mutta kansalaisopiston kannalta silti kannatettavia. Koulun omilla oppitunneilla toteutetun
musiikin lisäksi erillisinä kansalaisopiston kursseina (joissa oppilaat maksavat kurssimaksut) mahdollisia
toteuttaa esim. produktion musiikki, teatteriosuus ja tanssikoreografia.

Yhteistyö Sisä-Savon Sävelet ry: n kanssa ja Kulttuuri kylässä -hankkeen kanssa
Sisä-Savon Sävelet ry. edistää taiteiden harrasta sekä kokoaa alan ammattilaiset ja harrastajat yhteiseen
toimintaan. Yhdistys järjestää mm. erilaisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, koulutuksia ja kursseja.
Sisä-Savon Sävelet ry:n Kulttuuri kylässä – hanke 31.1.2018 saakka kohdistuu osaltaan myös Sisä-Savon
alueen lapsiin ja nuoriin. Tiedustelut projektipääll. Milja Markkanen. Puh. 040-1849764 tai hankesihteeri
Jaana Harlin, puh. 040 717 6037, sisasavonsavelet@gmail.com

Yhteistyö Suonenjoen taideseura ry:n kanssa
Suonenjoen taideseura ry. toimii kuvataiteen ja muun visuaalisen taiteen harrastuksen esille tuomiseksi,
edistämiseksi ja taiteen ja sen moninaisuuden ymmärtämiseksi. Yhdistys harjoittaa yhteistyötä eri
taiteenalojen yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Yhteistyö Suonenjoki-seura ry:n kanssa
Yhdistyksen tarkoituksena on mm. kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja
omatoimisuuden vahvistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Suonenjoki-seura
ry. Järjestää mm. kotiseuturetkiä ja kulttuurikävelyitä koululaisille sekä tekee kotiseutuvalokuvakansioita.

Kuopion Konservatorion (Suonenjoen musiikkiopiston) Takuulla-hanke ja ItäSuomen hyvinvointiosaamiskeskus
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Hankkeessa taide- ja kulttuuriosaamista juurrutetaan opetusaloille taiteilijoiden/taidepedagogien sekä
opettajien välisellä pedagogisella yhteistyöllä. Henkilöstön kulttuurista osaamista ja harrastuneisuutta
otetaan osaksi työnkuvaa. Ryhmät toteutetaan moniammatillisesti kuullen osallistuvien toiveita. Lisäksi
etämusiikkiesityksiä, joita tuottavat Kuopion konservatorion musiikkipedagogit. Kuopion konservatorio
vastaa lähetystilasta ja tekniikasta. Myös koulun ja varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutus ja
etämusiikki- ja tanssiesitykset mahdollisia. Tiedustelut: eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi, Eeva
Mäkinen, 045 136 0202 ja Mirkka Hentilä, mirkka.hentila@kuopionkonservotorio.fi, 045 1360 206

LAINATTAVAA JA VERKKOMATERIAALIA
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTUn materiaalit
(Lapinlahti), www.lastu.fi, lastu@lastu.fi, p. 050 326 7243
lainaus maksutonta, lainaaja vastaa kuljetuksista ja vastaa materiaalin turvallisuudesta
Talon rakennuksen perusteet -kalvosarja esittelee arkkitehtuurin peruskäsitteitä. Tutki kuvia, miten eri
teemat ja arkkitehtuurin ilmiöt näkyvät omassa ympäristössäsi. Löydätkö jotain uutta, tai huomaatko jotain
vanhaa tuttua uudestaan? Miltä sinun ympäristösi näyttää ja tuntuu? Materiaalit voi ladata itselleen.
Halosta päähän -verkkotyökirja on tarkoitettu oppaaksi kulttuuriperinnön parissa eri-ikäisten lasten kanssa
seikkaileville opettajille. Työkirjaa voi käyttää museokäyntiä täydentävänä materiaalina tai itsenäisesti.
Minna Kettusen Halos-tarinat ja Taitele ite -ohjeet sopivat myös lasten itse luettavaksi ja tutkittavaksi.
Materiaalin löydät Lapinlahden taidemuseon sivuilta. http://www.eemil.fi/museot.php?pid=41
Tuttu Jänis verkkonäyttely ja opetusmateriaali
Kuopion museon kokoelmissa on noin 300 000 Tuttu Jäniksen ja hänen valokuvaamonsa ottamaa kuvaa.
Verkkonäyttely opetusmateriaaleineen on supistettu versio vuonna 2005 toteutusta valokuvanäyttelystä.
Kosketa taidetta –kiertonäyttely selvittää mitä pronssiveistos painaa, miltä tuntuu maalauksen pinta, miten
grafiikkalaattaa raaputetaan? Näyttely esittelee taidemaalauksen, kuvanveiston ja grafiikan menetelmiä
sekä työvälineitä. Kustakin menetelmästä on esillä esimerkkiteoksia ja jokaiseen menetelmään liittyy
mahdollisuus koskettaa: maalauksen pinta, pronssiveistoksen paino ja grafiikanlaatan ominaisuudet tulevat
konkreettisesti ilmi pienemmällekin näyttelykävijälle. Näyttelyssä on teoksia taidemaalari Seppo
Kääriäiseltä, kuvanveistäjä Kirsi Siposelta sekä graafikko Marja-Liisa Tikkaselta. Näyttely on pakattu kolmeen
laatikkoon, jotka mahtuvat henkilöautoon. Laatikoiden sisällöstä voi kukin koulu ripustaa omanlaisensa
kokonaisuuden.

Pohjois-Savon Kulttuuripolku
Kulttuuripolku tarjoaa kolme teemaa oman kunnan kulttuuriympäristöjen tutkimiseen ja
hahmottamiseen. Matkaa taitetaan tila-, aika-, aine- ja elämystehtävien parissa. Vinkkimateriaali on
räätälöity joka kuntaan sopivaksi ja helppokäyttöiseksi. Materiaalit ladataan Lastun sivuilta.
Ympäristöpolulla tapaat talojulkkiksia, erilaisia ympäristöjä ja taloperheitä; saat elämyksiä verstaissa ja
hyppäät rakennustutkijan saappaisiin. http://www.lastu.fi/laku/pdf/ympolku.pdf
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Kirjastopolulla otat omaksi kirjaston sekä kirjastoauton; saat elämyksiä ja taustatietoa kirjastoverstaissa.
http://www.lastu.fi/laku/pdf/kirjastopolku.pdf
Museopolulla sukellat museoaarteisiin kaupungin-, kotiseutu- tai erikoismuseoissa, etsit taustatietoja ja
saat elämyksiä museoverstaissa. http://www.lastu.fi/laku/pdf/museopolku.pdf
Musiikkipolulla hyppäät nuottiviivastolle ja otat askelia sävelten maailmassa myös muiden taiteenlajien
avulla. Musiikkipolun materiaalit on koonnut Susanna Laukkanen.
http://www.lastu.fi/laku/pdf/musiikkipolku.pdf

Kuopion museon lainattavat materiaalit http://kuopionmuseo.fi/
lainaus maksutonta, lainaaja vastaa kuljetuksista ja vastaa materiaalin turvallisuudesta
Perinteen keruun työpaja (5 lk, AK, YK) Työpajan avulla pääset tutustumaan perinteenkeruutyöhön
ennen ja keräämään itse perinnettä ja muistoja omasta elinympäristöstä. Perinteenkeruun työpajalaukku
on lainattavissa Kuopion museolta. Lisämateriaalia osoitteesta
http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.fi/tehtavat-ja-opetusmateriaalit
Lainattava kansanpuvun käsityölaukku (tekstiilikäsityöryhmät kouluissa) tutustuttaa 1800-luvun
pohjoissavolaiseen kansan pukeutumiseen ja naisten käsitöihin. Laukusta löytyy materiaaleja, myös
ohjeita ja työvälineitä.
Junamatka Savosta Helsinkiin (seniorit, palvelutalot, oppilaitokset) Muistelulaukun kosketeltavien
esineiden ja 1950- ja 1960-lukujen lehtijuttujen avulla tutustutaan Mirjan ja Veikon kesälomareissuun.
Laukku sisältää myös musiikkia, Markus-sedän tarinoita ja äänityksen presidentinvaaleista vuodelta
1956.
Vipinää ja virikettä Pohjois-Savon esihistoriaan –opetuspaketti (5. lk – 6. lk) sisältää esihistoriallisen
ihmisen selviytymislaukun, arkeologin työtä esittelevän DVD:n Indiana Jouko, arkeologisen kaivauksen
maakerrostumalaukun sekä arkeologin työvälineitä omatoimisia kaivauksia varten.

Kuopion taidemuseon lainattavat materiaalit
http://taidemuseo.kuopio.fi/taidekasvatus
lainaaja vastaa kuljetuksista ja materiaalin turvallisuudesta; aitojen taideteosten tai muuten
korvaamattoman materiaalin osalta ilmoitettujen vakuutusarvojen mukaan. Näyttelyn ripustus/esittely 60 €
/ t / henkilö + matkakulut
Voi ihme! (päiväkodit ja alakoulut)
Kahdeksan kehystettyä (60x80 cm) sirkusjulistetta 1800- ja 1900-luvun vaihteesta taikuri Solmu Mäkelän
kansainvälisestä sirkusjuliste-kokoelmasta. Värikäs näyttelykooste vie katsojan kiehtovaan maailmaan
ihmettelemään taikatemppuja, akrobatiaa, anatomista vahakabinettia yms.
Metsä-taidelaatikossa (päiväkodit, koulut) seitsemän metsään liittyvää taideteosta ja erilaisia
aistimateriaaleja, mm. käpyjä, höyheniä, kuivattuja marjoja, lintujen laulua. Kooste antaa
mahdollisuuden vuorovaikutteiseen keskustelu-, muistelu- ja taidetapahtumaan metsäisissä
tunnelmissa. Teokset eivät edellytä ripustusta. Vanerisen laatikon koko: korkeus 35 cm x leveys 65 cm x
syvyys 65 cm.
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Matkalaukut (erilaiset oppimisympäristöt) Vanhoissa matkalaukuissa sisältökokonaisuuksia, jotka
suunniteltu moniaistiseen ja vuorovaikutteiseen taidekokemukseen ja ryhmätyöskentelyyn. Helppoja
kuljettaa, ei tarvitse ripustaa.
 Kuva kuljettaa kaupunkiin -aineisto muuttuvan kaupunkiympäristön tarkasteluun ja muisteluun. 25
kuvaa Kuopio-aiheisista taideteoksista, pienoisveistoksia, musiikkia. Toimii virikeaineistona
erityisesti palvelutaloissa, myös taide- ja kulttuurikasvatuksen tarpeisiin.
 Polkasta balettiin Tanssiaiheinen matkalaukku, jonka sisältö vie lavatansseista ballerinojen
maailmaan, diskotanssia unohtamatta. 16 taideteoskuvaa, niihin liittyvää musiikkia, erilaisia
tanssikenkiä, silkkihuiveja, yms. Ohjeita varjoteatterin toteuttamiseen.
 Värisalkut (punainen, keltainen, sininen, lila ja valkoinen). Jokaisessa salkussa yksi sen väriteemaan
valittu kehystetty taideteoskuva sekä välineitä musiikki- ja tanssi-ilmaisuun. Salkut lainattavissa
myös yksittäin. Vanerisalkun koko on 60x80x10 cm.

Rautalammin museon nettisivut
www.rautalamminmuseo.fi
Sivuilla muun muassa Taidepolku, jossa voi tutustua esimerkiksi pohjoissavolaisiin taiteilijoihin, heidän
elämäntarinoihinsa ja taiteeseen. Sivustolla esitellään muun muassa Suonenjoella asuneen ja opettaneen
Antti Halosen elämää. Sivustolla on myös tehtäviä, jotka ohjaavat syventymään taideteoksiin.

www.kulttuurinvuosikello.fi
Voit hakea materiaalia kuukausittain tai teemoittain tai tehdä oman vuosikellosi.

www.lastenkulttuuri.fi
Eri taiteenalojen maksuttomia menetelmäoppaita, lastenkulttuurin kulttuuripankki ym.

http://nurkantakana.fi
Sivuilla esitellään joukko innostavia malleja, jotka kehittävät 6-15 –vuotiaiden suhdetta omaan
lähiympäristöön ja vahvistavat kulttuurin lukutaitoa.

Yhteistyökumppanit ja järjestäjät:
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu/Lastenkulttuurikeskus Lastu
Mervi Eskelinen
Linnansalmentie 85
73100 Lapinlahti
lastu@lastu.fi
p. 050 326 7243
www.lastu.fi
Elokuvateatteri Kino Rio
Asemakatu 1
http://kinorio.fi/
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Kolikkoinmäen työläiskotimuseo
Kiertotie 8, 77800 Iisvesi
http://www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri/museot/kolikkoinmaen_tyolaiskotimuse
o
Kuopion konservatorion Suonenjoen toimipiste
Yrityspuisto Futuria, Jalkalantie 6
musiikkiopiston johtaja Pirjo Järveläinen
pirjo.jarvelainen@kuopionkonservatorio.fi
p. 045 136 0207
Luova Voima ry
pj. Milja Markkanen
0505433804

luovavoimary@gmail.com
Makasiinimuseo
Marian puisto, Asemakatu 15
http://www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri/museot/kotiseutumuseo

Museokanava
Kuivataipaleentie, 18 km Suonenjoelta Hulkkolan
suuntaanhttp://www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri/museot/kuivataipaleen_mus
eokanava
Rautalammin museo
Kuopiontie 26, 77700 Rautalampi
Museonjohtaja Leni Koukkari
leni.koukkari@rautalamminmuseo.fi
p. 044 753 0140
http://www.rautalamminmuseo.fi/
Sisä-Savon kansalaisopisto
Kirkkokatu 1
p. 044 7581466
www.peda.net/suonenjoki/kansalaisopisto

kansalaisopisto@suonenjoki.fi
Sisä-Savon perinneyhdistys
puheenjohtaja Eila Kaijärvi-Pekkola
eila.kaijarvi@pp.netsor.fi
p. 050 304 2809
www.sisa-savonperinne.fi
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Sisä-Savon Sävelet
pj. Milja Markkanen, 040 1849764
siht. Anneli Tarvainen, 040 5776 516
sisasavonsavelet@gmail.com
www.savelet.info

Suonenjoen kirjasto Olavi Leskisen katu 12
kirjastotoimenjohtaja Eija Kettunen-Hujanen
eija.kettunen-hujanen@suonenjoki.fi
p. 044 758 1443
http://www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri/kirjasto

Suonenjoen kulttuuripalvelut
Kirkkokatu 1
kulttuuriohjaaja Maijariitta Karhulahti
etunimi.sukunimi@suonenjoki.fi
p. 044 7581473

http://www.suonenjoki.fi/asukkaille/kirjasto_ja_kulttuuri

Suonenjoen taideseura
pj. Mari Arvinen, 050 351 3529, mari.arvinen(at)gmail.com, siht. Anja Jääskeläinen, 040 587
2189, annu.jaaskela@gmail.com
Suonenjoki-seura
puheenjohtaja Leena Tiitinen
leena.tiitinen@pp1.inet.fi
p. 040 583 0781
https://sites.google.com/site/suonenjokiseur/

Teatteri Lumo
Laura Rukola / Annukka Martikainen
teatteri.lumo@gmail.com
https://www.facebook.com/Teatteri-Lumo-342214835829920/
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Kuopion maakuntamuseo
Kauppakatu 23, 70100 Kuopio
kulttuurihistoriallinenmuseo@kuopio.fi
p. 044 718 2632
http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.fi/
Sisä-Savon Sävelet ry
puheenjohtaja Milja Markkanen
sisasavonsavelet@gmail.com
p. 0401849764
https://www.facebook.com/Sis%C3%A4-Savon-S%C3%A4velet-213828682157762
MTK Suonenjoki
Asemakatu 12
sihteeri Riikka Hänninen
riikka.hanninen@mtkps.fi
p. 040 0579522
HYPERLINK
"https://www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo/_yhdistykset/suonenjoki/fi_FI/etusivu/"https://www.mtk.fi/liitot/po

