
 

 

Avoin kirje Paraisten päättäjille ja kuntavaalien ehdokkaille 

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Kunnassa tehdään tärkeimmät päätökset koskien heidän 

arkeaan. Mahdollisuudet taiteen ja kulttuurin harrastamiseen luovat pohjaa nuorten 

hyvinvoinnille.  

Kunta päättää, miten taiteen perusopetus järjestetään. Taiteen ja kulttuurin avulla lapset ja nuoret 

oppivat pitkäjännitteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. He saavat taiteen kautta 

mahdollisuuden löytää erilaisia tapoja ilmaista itseään, ja he saavat tulevaisuuden työelämässä 

tarvittavia taitoja. 

Taiteen perusopetus – panostus tulevaisuuteen 

Taiteen perusopetus (TPO) on tavoitteellista taidekasvatusta. Opetusta ohjaavat kansalliset 

opetussuunnitelman perusteet yhdeksän eri taiteen alalla ja sitä antavat alan ammattilaiset. 

Opetusta annetaan yleisen (500h) tai laajan (1300h) oppimäärän mukaan.  

Kunnat hyväksyvät oppilaitoksen opetussuunnitelman. TPO:ta järjestetään 80% kaikista kunnista. 

Paraisten kaupunki on hyväksynyt kuuden eri taiteenalan opetussuunnitelmat: musiikki, tanssi, 

kuvataide, käsityö, teatteri ja sanataide. Teatterin ja sanataiteen opetusta tarjotaan tällä hetkellä 

vain ruotsiksi, muita taiteenaloja sekä ruotsiksi että suomeksi.  

TPO:ssa opiskelee yli 120 000 oppilasta, enemmän kuin lukiossa. Paraisilla oppilaita on runsaat 

600. TPO antavat koulutetut opettajat ja opetus etenee asteittain. Paraisilla TPO työllistää noin 50 

tuntiopettaja, osan heistä osa-aikaisesti. 

Laadukas lasten ja nuoreten kulttuuritoiminta on kunnan vetovoimalle tärkeää.  

 

 

Tässä oppilaiden ja vanhempien ajatuksia:  

- En lopeta koskaan tätä harrastusta! (Oppilas, vk 1) 

- Tämä oli parasta, missä olen ollut mukana koko elämäni aikana! (Oppilas, 8 v, sanottu pajan jälkeen) 

- Olin jo hyvä piirtämään ja askartelemaan mutta mun piti oppia vielä yksityiskohdat (Oppilas, 9 v) 

- Täällä voi aina rentoutua. (Oppilas, 9 v) 

- Parasta on, että voi olla ihan toinen ihminen kuin on oikeasti. (Oppilas, vk 3-4)  

- Musiikki merkitsee minulle todella paljon, se on niin hauskaa, että siihen ihan uppoutuu. (Oppilas, 12 v) 

- Oikeastaan halusin vain kokeilla, mutta se olikin niin tavattoman mukavaa niin jatkoin. (Oppilas, vk 3-4)  

- Aloitin käsityökoulun kaverin kanssa. Mukavinta on ollut koneella ompelu ja neulonta. (Oppilas) 

 



 
 

 

- On kivaa näytellä teatterissa ja olla mukana keksimässä itse. Kivointa on näytteleminen ja että saa olla 

kavereiden kanssa. (Oppilas, vk 5-6 ) 

- Hauskinta on, kun kaikki tulevat toimeen keskenään ja me nauramme paljon. (Oppilas, vk 5-6) 

- On hyvä olla kärsivällinen, sillä sitä tarvitaan musiikissa. (Oppilas, 15 v) 

- Meidän suvussamme olemme tehneet paljon käsitöitä ja halusimme, että meidän lapsemmekin oppii. 

(Vanhempi) 

- Ainutlaatuinen mahdollisuus lapsille korkeatasoiseen opetukseen pienessä kaupungissa. Ihanaa, että 

liikuttaa myös aikuisia. Haaveista totta! (14-vuotiaan oppilaan vanhempi) 

- Lapseni kiinnostus lukemiseen syttyi ensimmäisen Unga Poeters Sällskap -tapaamisen jälkeen. Nyt hän 

haluaa lainata kirjoja ja kirjoittaa runoja! (oppilaan, 4 vk, vanhempi) 

- Käsityökoulu on rauhallinen harrastus lapsellemme, vastapainoa kaikelle muulle. (Vanhempi) 

 

Mitä sinä olet ajatellut tehdä kulttuurikasvatuksen eteen Paraisilla? 

 

Kulttuurikoulut Paraisilla: 

Musiikkiopisto Arkipelag (musiikki ja tanssi)  

Åbolands Teaterskola (teatteri)  

Turunmaan Kuvataidekoulu KonsTila (kuvataide) 

Taito käsityökoulu Hanttis (käsityö) 

Art-Dur Musik & bildkonstskola  (musiikki ja kuvataide) 

Sydkustens ordkonstskola (sanataide) 
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