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Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu osaksi uutta opetussuunnitelmaa, jota
valmisteleva ryhmä vastaa myös kulttuurikasvatussuunnitelman laadinnasta.
Mukana laatimassa ovat olleet koulujen edustajat sekä lastenkulttuurityöryhmän vetäjä.
Suunnitelma tarkistetaan / päivitetään tarvittaessa vuosittain.
Suunnitelma takaa kaikille kunnan lapsille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua ja
osallistua monipuolisesti kulttuuriin. Suunnitelmassa painotetaan paikallisen ja
lähialueen kulttuurin tuntemusta ja samalla vahvistetaan suhdetta omaan ympäristöön.
Suunnitelma toteuttaa kuntastrategian, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä
Ruoveden kunnan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman
arvopohjaa, tavoitteita ja sisältöjä edistämällä lasten hyvinvointia.
Kunnan ja lähialueen taide- ja kulttuurikohteet
Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee),
Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee)
Kulttuurimaisemat ja -ympäristöt: Kirkonkylä, Jäminkipohja, Pekkala, Pappilanlahti,
Mustajärvi, Rantakylä, Ruhala, Hanho, Tuuhoskylä, Murole, Sarvana, Vastalahti
Luontokulttuurikohteet: Helvetinjärven kansallispuisto, Ollinkivi, Ryövärinkuoppa,
Siikaneva, Pajusen erä- ja luontokeskus
Patsaat: Runebergin patsas kirkkopuistossa ja muistolaatta Ritoniemessä, Mannisen
taistelun muistomerkki Väärinmajassa, Suomen sodan muistomerkki Ruhalassa, Heikki
Asunnan muistomerkki hautausmaalla, Kosti Elon reliefi kirjastossa, Aukusti
Mäkipeskan patsas kunnantalon edessä, Einar Palmenin reliefi terveyskeskuksessa,
Ruoveden varhaisen asuttamisen muistokivi Kekkosella, Torpparikivi Pohjankylässä,
Ellen Thessleffin muistokivi Muroleen kanavalla
Peräkunnantien museotie
Pyynikkilä; vanhan pappilan alue kesäteattereineen
Ruoveden kirkko, kellotapuli ja hautausmaa sekä Muroleen kirkko
Ruoveden Kotiseutumuseo
Ruoveden kunnankirjasto
Viljamakasiini; näyttely- ja tapahtumatilana kesäaikaan toimiva pitäjänmakasiini
Lähialueella lisäksi:

Juupajoki: Kallenaution Kievari, Korkeakosken tehdasmiljöö, Koskenjalan kenkä ja
nahkamuseo, Lylyn Viestivarikon museo
Mänttä-Vilppula: Serlachius-museot Gustav ja Gösta, Taidekeskus Honkahovi,
Vilppulan kotiseutu- ja koulumuseo
Orivesi: Eräjärven kivimuseo, Paltanmäen kotiseutumuseo, Purnu taidekeskus
Virrat: Herraskosken kanava ja kanavamuseo, Killinkosken Wanhan Tehtaan miljöö,
Perinnekylä, Torisevan rotkojärvet ja luontopolku
Ylöjärvi: Kurun ulkomuseo ja Vänrikki Stoolin tupa, Seitsemisen luontokeskus ja
kansallispuisto
Kunnan ja lähialueen muita taide- ja kulttuurielämyksiä tarjoavia toimijoita
Merikanto-opisto; seutukunnallinen taideoppilaitos (musiikki ja tanssi)
Ruoveden Nuorisoteatteri
Ruoveden Opisto
Yhdistykset ja muut toimijat: Ruoveden Kotiseutuyhdistys, Ruoveden Luontokoulu,
Ruoveden pelimannit, Ruoveden Taideyhdistys, Ruoveden Teatteriyhdistys, Ruoveden
4H-yhdistys, Ruovesi-lehti, Urheiluseurat ja muut paikalliset yhdistykset
Kunnan tasolle laajennettavia, kulttuurikasvatukseen liittyviä hyviä käytäntöjä
Merikanto-opiston oppilaskonsertit
Lasten kuvataidenäyttely vuosittain keväällä
Lasten Pirkkaset –lastenkulttuuriviikot; Pirkanmaan kuntien yhteinen
lastenkulttuurifestivaali
Yhteistyö kirjaston kanssa Esi- ja perusopetuksen kirjastoyhteistyösuunnitelman
mukaan
Suunnitelma luokka-astekohtaisesti
Vuosiluokat 1-2
Paikalliskulttuuri:
- Minä ja lähimetsä, oman luontosuhteen luominen
- Käyntikohteet: Kotiseutumuseo ja Ruoveden kirkko.
- Musiikki: Paikallinen laulu- ja leikkiperinne
Kirjastoyhteistyö

Erillisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Sisältyy: Ennakkotehtävä, vierailu ja jatkotyöskentely.
Järjestetään yhteistyössä: Ruoveden seurakunta, Ruoveden kunnankirjasto ja
Ruoveden kunnan liikuntatoimi
Kyläkouluilta kuljetukset järjestettävä.

Vuosiluokat 3-4
Paikalliskulttuuri:
- Meidän luokka ja metsä, luonnonsuojelu ja metsässä viihtyminen
- Luontokohde: Helvetinkolu
- Kulttuuriperintö: Ruoveden Runeberg-perinteeseen tutustuminen
- Kuvataide: Hugo Simbergin taiteeseen tutustuminen
- Musiikki: Kotiseutulaulut (esim. Ruoveden laulu)
Kirjastoyhteistyö
Erillisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Neljännellä luokalla edellisten lisäksi:
- Oman suvun, kylän, Ruoveden ja lähialueen historia
- Maatilavierailu
Sisältyy: Ennakkotehtävä, vierailu ja jatkotyöskentely
Järjestetään yhteistyössä: Ruoveden kunnankirjasto, Ruoveden kunnan liikuntatoimi ja
Ruoveden MTK
Kaikilta kouluilta kuljetukset järjestettävä.
Vuosiluokat 5-6
Paikalliskulttuuri:
- Ruoveden kunta ja metsä, metsän hyötykäyttö
- Luontokohde: Siikaneva
- Kuvataide: Akseli Gallen-Kallela

- Käyntikohteena Serlachius-museo
- Musiikki: Pirkanmaan musiikkiperinne ja Oskar Merikannon musiikkiin tutustuminen
Kirjastoyhteistyö
Erillisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Sisältyy: Ennakkotehtävä, vierailu ja jatkotyöskentely.
Järjestetään yhteistyössä: Ruoveden kunnankirjasto, Ruoveden kunnan liikuntatoimi
Kaikilta kouluilta kuljetukset järjestettävä.

Vuosittain vaihtuva teema päätetään yhteistyössä lastenkulttuurityöryhmän kanssa.
Teema voi olla taiteenlaji tai ajankohtainen ilmiö.

