


Tausta
Norra Paipis skola

Södra Paipis skola

Salpar skola

Gumbostrands skola
Söderkulla skola
Kyrkoby skola

Borgby skola
Boxby skola

Talman koulu
Leppätien koulu
Jokipuiston koulu
Lukkarin koulu

Sipoonlahden koulu

Sipoonjoen koulu (Nikkilän 
Sydän)
Kungsvägens skola (Nickby
hjärta)

”Taideharrastaminen on lähipalvelu.”
Sariola 2010

Sariola, R. 2010. Taiteen perusopetus Helsingissä. Taidekasvatuksen
Helsinki. Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus.
Helsingin kaupungin tietokeskus. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus.



Porvoonseudun musiikkiopisto
Sibbo musikskola
Keravan tanssiopisto
Porvoon taidekoulu
Sipoon kansalaisopisto & Sipoon teatteri
Sydkustens Ordkonstskola

7-18-vuotiasta sipoolaisista (2/2017)
musiikkiopiston oppilaita 2,56% 

tanssiopiston oppilaita 3,59%

Valtakunnallisesti 24% peruskouluikäisistä taiteen 
perusopetuksessa (TPO-liitto 2012) 

7-18-vuotiaista helsinkiläisistä 19% taiteen 
perusopetuksessa (4-50%)

musiikkiopiston oppilaita 12%
tanssiopiston oppilaita 4%

7-18-vuotiaista vantaalaisista 10,4% taiteen 
perusopetuksessa (2-23%)

Porna, I. 2003. Taiteen perusopetuksen vuosikirja 2002. Suomen kuntaliitto. 
Kuntatalon paino. Helsinki.

Sariola, R. 2010 Taidekasvatuksen Helsinki. Lasten ja nuorten taide

ja kulttuurikasvatus. Helsingin kaupungin tietokeskus & Helsingin kaupungin 
kulttuurikeskus.

Taiteen perusopetus Sipoossa



• Tavoite: tarjota monipuolista, oppilaslähtöistä,

koulujen toimintakulttuuria tukevaa taiteidenvälistä 
harrastetuntitoimintaa kahdella kielellä kaikille Sipoon 
kunnan perusopetuksen oppilaille

• Harrastetunnit järjestetään oppilaiden 
kiinnostuksenkohteiden pohjalta 

• Toiminta toteutetaan kouluilla klo 12-16 välisenä aikana

PopUpSipoo pähkinänkuoressa



• Lukuvuonna 2016-2017 toimintaan on ilmoittautunut 
n. 260 oppilasta

Sipoossa 20.9.2016 yhteensä 2504 1.-9.- vuosikurssin oppilasta eli 
toiminta tavoittaa tällä hetkellä yli 10% perusopetuksen oppilaista

• Harrastetunteja on tarjolla elokuvassa, kuvassa ja 
mediassa, musiikissa (poplaulu, piano, 
musiikkiteknologia, bändi), tanssissa, animaatiossa,

ja parkourissa

• Toimintaa Sipoonlahden koululla (Söderkulla skola), 
Jokipuiston koululla, Nikkilän Sydämessä 
(Kungsvägens skola, Sipoonjoen koulu, Kyrkoby skola, 
Lukkarin koulu) sekä Leppätien koululla

• Lukuvuonna 2016-2017 harrastetunteja tulee 
toteutumaan n. 1400 ryhmätuntia

• Toiminta tavoittaa lisäksi noin 688 lasta ja nuorta 
erilaisten osana koulupäivää toteutettavien 
projektien kautta  



• Wilman PopUpkoulu

• www.popupsipoo.org

• Facebook: PopUpSipoo

http://www.popupsipoo.org


• Harrastetunteja on syyslukukaudessa 
14 viikkotuntia, keväällä 16 viikkotuntia

• Harrastetuntien osallistumismaksu on 
60e/lukukausi (120e/lukuvuosi)

• Osallistujamaksulla on pyritty sitouttamaan 
lapsia ja nuoria toimintaan sekä turvaamaan 
harrastetuntien järjestäminen myös 
hankerahoituksen päätyttyä

• Tavoitteena on saada käyttöön yhteistyössä 
sosiaalitoimen kanssa vapaaoppilaspaikat ja 
edistää hallintorajoja ylittävää yhteistyötä

• Sipoon kunnan taideohjelma: lapset ja 
nuoret kotipaikkakuntansa 
kulttuurintuottajia



Matkan varrella kohdattuja haasteita…

… ja tulevaisuuden 
kehittämiskohteita 
sekä ratkaisuja

”Keitä siellä on pyörimässä”

”Ette pääse musiikkiluokkaan, kun meillä 
saattaa joskus olla siellä harjoitukset”

 PopUpSipoon tarkoituksen ja sisältöjen 
kirkastaminen ja niistä viestiminen 
paikallisella tasolla

 Eheytetyn koulupäivän mallin 
kehittäminen

 Jaetun opettajuuden mahdollisuudet



”Hienoa, kun tällaista toimintaa järjestetään lasten 
omilla kouluilla!”

”Tämä mahdollistaa lastemme harrastamisen.”
”Miksi tämä tunti jo loppuu!”



Kiitos!




