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Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.

Lasten ja nuorten • kulttuurinen osaaminen, osallisuus, 
identiteetti ja kulttuuriset oikeudet 

Edist• ää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristö- sekä 
kulttuurisesti kestävää kasvatusta

Avoin ja valtakunnallinen • kansalaisjärjestö, asiantuntija- ja 
hankeorganisaatio, vaikuttaja, viestijä

Tule, mukaan, seuraa ja jaa • 

kupekasvatus @KuPeKasvatus @kulttuuriperintokasvatus   KuPeKasvatus 

? U



Historiakerhot aloittavat.

• Valtakunnallinen kysely 2016: 
historiakerhotoiminnasta 
kiinnostuneita oppilaita oli 
Lohjalla Harjun koulussa (100 
oppilasta), Tampereella 
Juhannuskylän koulussa (90 
yläkoululaista) ja Kajaanin 
lyseossa (65)

• Kerhot aloittivat syyskuussa 
2016
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Faktaa

Kerhoissa osallistujia • 7–9-luokilta, yhteensä  noin 35–
40, kolme koulua.

Kuultu nuoria ja tehty sukututkimuksia,  leivottu •

Napoleonin ja Aleksanterin leivoksia, tutustuttu 
vierailijoiden kanssa elävään perintöön ja museoiden 
toimintaan, rakennettu legoilla historiallisia tapahtumia, 
selvitetty vuoden 1918 vaiheita,  käyty arkistoissa, kokeiltu 
metallinetsintää, tehty aamunavauksia…

Yhteistyö koulujen, nuorten ja muiden kanssa sujuu!•



Lohjan Harjun koulun historiakerhon 
valmistelema aikajana koulun 80-v. juhliin



KERHOILUA KAJAANILAISITTAIN
12.12. Kajaanin palotorni
Keskusteltiin kaupunkirakenteesta ja 
eri kaupunginosista ja kaupunkikuvan 
muutoksesta. Käytiin läpi myös 
palotornin historia ja palon torjunnan 
historiaa. ”Pääsimme käymään tornin 
katolla, jonne nykyään pääsevät vain 
hyvin harvat. Aika huima paikka ja 
pojat oli aika innoissaan ”

23.1. Leipomo Pekka Heikkinen
Kokoontuminen ja vierailu 100-
vuotiaan leipomon leivän ja 
pullantuoksuisissa tiloissa. Tutuksi 
tuli talon ja historia sekä kuuluisa puu-
uuni, jossa valmistuu Pekka Heikkisen 
maankuulu puu-uunileipä. 



30.1. Koskikara 
Vierailu Kajaani yhtiön pääjohtajan 
virka- ja edustusasuntoon 
Koskikaraan. Nykyään ravintola 
Siriuksena tunnettu Koskikara on 
isännöinyt yhtiön johtajien lisäksi 
monia arvovieraita.  Ravintoloitsija 
Ismo Kaakinen isännöitsi 
historiakerholaisia, jotka kiersivät 
talon ja saivat kuulla 
vapaamuotoisen 
rautaisannoksen talon historiasta 
ja arkkitehtuurista. 

13.2. Kainuun rajavartiosto
Vierailu Kainuun rajavartiostolle ja 
perinnehuoneeseen.



Haasteita ja onnistumisia.

• Haasteita. Kajaanissa on saatu vähemmän kerholaisia 
mukaan, mutta mukana olleet innokkaita. Uuden 
toiminnan aloittaminen on aina hankalaa. Vähitellen 
kerholaisten määrät lisääntyneet ja vakiintuneet. 

• Positiivista. Reksien kanssa toimiminen helppoa. Plussaa 
yhteistyö erityisryhmien ja valmistavien luokkien 
oppilaiden kanssa: Tampereella pyörii myös oma kerho 
valmistavan luokan maahanmuuttajille, Lohjan kerhossa 
maahanmuuttajien ja erityisoppilaiden kanssa 
suunnitteilla yhteistä toimintaa. Moniaistisuus, 
vaihtelevuus, historian elävyys, uudet ympäristöt ym.
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