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TUOTOKSET
1. Kysymyksiä mallista
2. Kulttuuripajamallin prosessi 

Kaarisillan koululle
3. Alustavia pajaideoita 



KYSYMYKSIÄ  MALLISTA 
● Kuinka paljon ihmisiä pajoilla käy?

● Kuinka nuoria ovat nuorimmat osallistujat?  Minkä ikäistä porukkaa 

ryhmissä käy? Onko kaikenikäiset tervetulleita? Voiko alaikäiset tulla 

mukaan toimintaan? 

● Maksaako toiminnan järjestäminen? Maksaako osallistuminen?

● Miten toiminta rahoitetaan?

● Onko Kulttuuripajassa työskentely kivaa?

● Voiko Kulttuuripajalta lentää ulos?

● Kuinka monta eri pajaa on?

● Mikä on suosituin paja?

● Missä kaikkialla Kulttuuripajat toimii? Missä toimipisteet on?

● Jos hakee Kulttuuripajalle tihin niin millaisia työmuotoja siellä on?

● Miten Kulttuuripajalle pystyy hakemaan?



PROSESSI KOULULLE
PAJAIDEOIDEN 
KERÄÄMINEN

Ensisijaiset tavat: joku 
menee tunnille ja 
antaa kaikille laput, 
joihin he kirjoittavat 
omia ideoitaan ja laput 
kerätään takaisin; 
ideaboksi/postilaatikk
o, johon voi pudottaa 
lapun; laput opon 
tunnilla; Google forms

TOTEUTETTAVIEN 
PAJOJEN 
VALINTA

Ensisijaiset 
valintakriteerit: 
oppilaat valitsevat ja 
äänestävät, tulos 
ilmoitetaan salissa

PAJAOHJAAJIEN 
MINIKOULUTUS

Ensisijainen oppitunti, 
jossa koulutuksen  
voisi toteuttaa: 
matikan tunti

Muut: äidinkielen tunti, 
fysiikka, kemia, opo

PAJOJEN 
TOTEUTUS

Ensisijaiset paikat: 
pitkät välitunnit, aula 

Muut: käsityöluokka, 
liikuntasali, 
kotitalousluokka, 
kuvisluokka, 
musiikkiluokka, 
kuntosali, solut, 

PAJOJEN 
MAINOSTUS

Ensisijaiset tavat ja 
kanavat: erottuvat 
julisteet koululle, 
rakettishow

Muut: kuulutus, 
paperilaput, liputus, 
cheerleader show, 
sirkus, Facebook



PAJAIDEOITA

● luovaa toimintaa, ideointijuttu

● pelipaja, lautapelikerho, OW pelipaja, fortnight ja minecraft pajat, pleikka

● lukukerho

● käsityökerho

● liikuntakerho, koripallokerho

● nukkumiskerho 

● Netflix kerho

● kokkikerho, leivontakerho, ruokakerho, syömiskerho

● lepokerho, jossa kuunnellaan musiikkia silmät kiinni

● musiikkikerho, Lil Pump kerho

● mopopaja, jossa rakennetaan projektimopo



Seuraavat stepit 
1. Minna Wallenius (Tukiranka)  lähettää s-postiviestin Johanna Siitarille 

(Kaarisillan yhteiskoulun rehtori), jonka perusteella voidaan rekrytoida 

oppilaita 8-luokilta ohjaajien minikoulutukseen. Kaikki halukkaat otetaan 

mukaan

2. 15.5. klo 9-13 Minna pitää ohjaajien minikoulutuksen koululla halukkaille 

8-luokkalaisille. Itse kokeilu alkaa elokuussa koulutettujen ohjaajien 

tapaamisella, jonka jälkeen tehdään mainontaa ja laitetaan kulttuuripajat 

käyntiin. Elokuun päivämäärä sovitaan ohjaajien kanssa.

3. 2 vertsikkaa Tukirangasta toimivat apuohjaajina kulttuuripajoissa. Propellipäät 

maksavat apuohjaajien palkkiot. Minna toimittaa budjetin Markukselle 

(Propellipäät) huhtikuun loppuun mennessä.

4. Propellipäät (Outi Linnolahti) vastaa kokeilun arvioinnista. Tässä huomioidaan 

THL kyselyn tulokset ja Lumon mittarit. 

5. Propellipäät (Milla Mäkinen) vastaa kokeilun mallintamisesta ja mallin 

levittämisestä.



#kokeilukulttuuri


