
Sammandrag av hur planerna för kulturfostran förverkligas individuellt i kommunerna 
 
FREDRIKSHAMN 
Tyngdpunkten för kulturtjänsterna i Fredrikshamn stad är kulturverksamhet för barn och unga. 
Kulturstigsverksamhet har bland annat ordnats som arbete som den årligen valda 
kommunkonstnären gör. Bildkonstnären som valdes 2017 till årets kommunkonstnär ordnade för 
småbarnspedagogiken och årskurserna 1–6 workshoppar och konstprojekt med temat samarbete 
och gemenskapskonst. Den tilläggspersonresurs som anvisats kulturväsendet från början av 2018 
kommer att koordinera och se till att alla årskurser inom grundutbildningen får ta del av 
kulturstigen. 
Tilläggsinformation: Ilkka Muurman, 040 722 36 87, ilkka.muurman@hamina.fi 
 
KOTKA 
I Kotka förverkligar biblioteket, Kymi Sinfonietta, Kotka stadsteater, Kymmenedalens museum, 
Finlands sjöhistoriska museum, Kotkan Matkailuoppaat ry, Kaakon tanssi ry, filmevenemanget 
Kolahtaako och enskilda konstnärer inom fotografering kulturstigen. 
 
Tilläggsinformation: Jaana Kemppainen, 040 197 79 75, jaana.kemppainen@kotka.fi 
 
KOUVOLA  
I Kouvola riktar sig programmen för kulturfostran till tre olika målgrupper: kulturstig för barn inom 
småbarnspedagogik Pikku Lennokki (modeller för konstfostran inom vårdarbetet), för elever inom 
grundutbildningen Lennokki (pedagogiska konstfostringsmetoder som stöd för inlärningsmålen i 
enlighet med den nya läroplanen) och för seniorer Kulttuurivirta (för utvecklandet av kulturellt 
äldrearbete). I Lennokki förverkligas konstarterna årskursvis när det gäller kulturarvsfostran, 
litteratur, dans, musik, drama, arkitekturfostran samt bild-, film- och mediekonst. 
 
Tilläggsinformation: Jaana Vuorio-Palmumaa, 020 615 85 91, jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi 
 
LOVISA 
I Lovisa förverkligas kulturstigen som ett samarbete mellan kulturtjänsterna, museet, tredje 
sektorn, musikinstitutet och dansinstitutet. Alla delar av kulturstigen förverkligas både på finska 
och svenska och målet är att alla elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen deltar. Dessutom utvecklar man just nu kulturstigen så att den också ska omfatta 
småbarnspedagogiken. 
 
Tilläggsinformation: Paola Dadda, 0440 555 499, paola.dadda@loviisa.fi 
 
PYTTIS 
Kulturstigen i Pyttis erbjuder alla årskurser inom den grundläggande utbildningen kultur och konst 
i den egna kommunen och närkommunerna. Eleverna får också under den grundläggande 
utbildningen besöka en gång en nationell konstinstitution i Helsingfors. Projektet Konsttestarna 
som vi upplevde 2017 väckte intresset för att efter projektet fortsätta med det till åttonde 
årskursen riktade teatersamarbetet med Kotka Stadsteater och vi undersöker nu möjligheten att 
fortsätta. 
 
Tilläggsinformation: Pauliina Sakki, 0400 587 911, pauliina.sakki@pyhtaa.fi 
 



VEDERLAX-MIEHIKKÄLÄ 
Kulturstigarna för olika åldrar erbjuder kultur mångsidigt och som en del av undervisningen i 
daghem, förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Innehållet för 
olika åldrar består av workshoppar och besök samt av material och metodguider som ledare och 
lärare kan låna. 
 
Tilläggsinformation: Sari Rasi, 050 389 21 25, sari.rasi@virolahti.fi, www.kulttuurikaakko.fi 


