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PH  = suosittelemme päivähoitoikäisille

AK  = suosittelemme alakouluikäisille

YK  = suosittelemme yläkouluikäisille

  L  = suosittelemme lukioikäisille

MM    = suosittelemme maahanmuuttajille

 M  = saatavissa myös maakuntaan

Ohjelmamuutokset mahdollisia. 
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Kuvitus: Niina Vänttinen 
Taitto: Paula Karjalainen / Paolakoo 
Julkaisija: Kuopion kaupunki

SYKSY 2017

KULTTUURIKELLO
Tervetuloa runsaaseen 

kulttuurisyksyyn!

Suomi 100 juhlavuotta vietetään teemalla Yhdessä. Katso kaikki paikalliset 
Suomi 100 tapahtumat: http://savonsanomat.menoinfo.fi

Syksyn kulttuurikalenteria vauhdittavat lukuisat tapahtumat ja festivaalit, 
museoiden näyttelyt, konsertit ja esitykset. Vinkkejä ajankohtaisista 

tapahtumista sekä lasten ja nuorten kulttuurimenoista saat työyhteisösi 
Kulttuurikuriirilta, netistä sekä tykkäämällä  

Facebookissa Kuopion kulttuuripolkua! 

Supersyysloma katkaisee kouluaherruksen lokakuussa, jolloin mm.  
liikunta- ja kulttuuriharrastuksia voi kokeilla maksutta tai  

alennuksella useissa paikoissa.

Kulttuurikellon loppuosasta löydät Kuopion kaupungin koulujen ja 
varhaiskasvatuksen Kulttuuripolun syksyn 2017 ohjelman.
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TIEDÄTHÄN OMAN TYÖYHTEISÖSI  
KULTTUURIKURIIRIN?

Kulttuurikuriiri on tiedonantaja, jonka kautta saat ajankohtaiset tiedot kulttuuritapahtumista. Kuriireiden tehtävänä on innostaa  
kollegoitaan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä osallistumaan itse että osallistamaan lapsi- ja kouluryhmäänsä kulttuuritapahtumiin 

 ja -kohteisiin. Kulttuurikuriiri viestittää myös Kulttuuripolkuasioista. 

Jos toimit työyhteisösi Kulttuurikuriirina, älä laita kynttilääsi vakan alle, vaan ota kulttuuriasiat rohkeasti esille. Kulttuuri voimauttaa 
 ja antaa onnistumisen kokemuksia. Anna lapselle ja nuorelle mahdollisuus tarttua kulttuuriin! 

Kiitokseksi työstään Kulttuurikuriiri saa etuja kulttuurimenoihin ja syksyisin jaettavan Kuriirikortin. Jos Kuriiri vaihtuu työyhteisössäsi, laita siitä tietoa 
osoitteeseen jonna.forsman@kuopio.fi Samaan osoitteeseen voi myös laittaa palautetta, kysymyksiä ja toiveita koulujen ja päivähoidon kulttuuriasioista.

Tervetuloa Kuriiri-iltaan!
Tämän lukuvuoden Kulttuurikuriiri-ilta järjestetään tiistaina 29.8. klo 18.00 Kino Kuvakukossa, Vuorikatu 27. 

Illan aikana ANTI - Contemporary Art Festivalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen ja festivaalipäällikkö Elisa Itkonen  
kertovat festivaalin 15-vuotisesta historiasta, lähtökohdista ja menneistä sekä tulevista projekteista ja tapahtumista.

Illan aikana selviää muun muassa, minkälaisia yhteisöjä osallistavia projekteja ANTI-festivaali toteuttaa ja  
minkälaisia mahdollisuuksia lapsilla, nuorilla ja koululaisryhmillä on ottaa osaa festivaaliin.

Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruokarajoitukset pyydetään 18.8. mennessä: jonna.forsman@kuopio.fi

Muutokset mahdollisia.
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KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO

Satutunteja  
3-7-vuotiaille

KESKIVIIKKOISIN 6.9.-27.12. KLO 10
pääkirjaston satuhuoneessa, vapaa pääsy, ei ennakkoilmoit-
tautumista. Jynkän kirjaston satutunnit ilmoitetaan kirjas-
ton verkkosivulla.
 

Kirjaleikkiä  
6-7-vuotiaille
Esikoululaiset ja ekaluokkalaiset tutustuvat kirjaston moni-
puoliseen maailmaan leikkimällä kirjastoa Sirkka Juvosen 
opastuksella. Varaa aika pääkirjaston lastenosastolta.
Lähikirjastoilla omaa ohjelmaa, kysy lähimmästä!

Kirjavinkkausta ala- 
ja yläkouluikäisille
Kutsu vinkkari Maileena Sorvali luokkaan tai vanhempain-
iltaan tai varaa vinkkausaika kirjastoon.  Alakoululaiset hou-
kutellaan lukemaan Elmerin lukudiplomilla ja yläkoululaiset 
opetushallituksen Kunnarin Sinuhe-diplomilla.

Kirjastonkäyttöä ja tiedonhankintaa opettaa Tiina Kainulai-
nen ala- ja yläkouluikäisille sekä kouluilla että kirjastoissa. 
Opetus- ja vinkkaustunnin voi yhdistää.

LISÄTIETOJA OMASTA LÄHIKIRJASTOSTA TAI PÄÄ-
KIRJASTOSTA: Sirkka Juvonen puh. 044 718 2359, 
Maileena Sorvali puh. 044 718 2307, 
Tiina Kainulainen puh. 044 718 2309

KYSY PÄIVÄKOTIEN LORUPAKKEJA! 
Ota yhteyttä puh. 044 718 2321
kuopio.finna.fi  

1. Kuopion kaupunginkirjasto
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KUOPION MUSIIKKIKESKUS JA  
KUOPION KAUPUNGINORKESTERI

Kesä pukeutuu  
poplariin: 
syyskauden avaus
MA 14.8. KLO 18 
Kuopion kaupunginorkesteri 
Kapellimestari Toshifumi Kanai
Kauniin kesän jälkeen kutsu käy mieltä hivelevän musii-
kin äärelle. Loppukesän lämmössä suuntaamme katseen 
lempeästi pimeneviin iltoihin. Silloin asetumme kuulos-
telemaan, mitä syksyllä on meille tarjottavana. Kuopion 
kaupunginorkesteri toivottaa kaikki hyvän musiikin ystävät 
tervetulleiksi! Syyskauden avaukseen on vapaa pääsy. 

Kuopio juhlii:  
Tahtipuikon  
taikaa I-III
PE 25.8. KLO 19, 20 JA 21 
Jorma Panulan kapellimestarikurssin päätöskonsertit
Kuopion kaupunginorkesteria johtavat 
mestarikurssin osanottajat 
Solisteina Lu Zhang, piano & Rebecca Roozeman, viulu
Kuopio juhlii -viikonloppuna orkesterimusiikkia voi kuulla kol-
messa minikonsertissa. Eri maista saapuvien kapellimestarien 
johdolla orkesteri esittää kolmessa konsertissa eri teokset, 
mm. Šostakovitšin 2. pianokonserton ja Saint-Saënsin Rondo 
Capriccioson. Puolen tunnin minikonsertteihin on vapaa pääsy. 

3. Kuopion Musiikkikeskus ja Kuopion kaupunginorkesteri
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Mitenkäs tässä näin 
kävi? Tanssillisia 
kohtauksia arjesta

KE 20.9. KLO 18 
Kuopion kaupunginorkesteri
Kapellimestari Mikk Murdvee
Nykytanssijat Pauliina Aladin ja Ville Nylén
Esitys vie yleisön matkalle kohtauksesta, tunnetilasta ja klassi-
sen musiikin tyylilajista toiseen. Arkisista tilanteista kehkeytyy 
yllättäviä, arjesta poikkeavia tapahtumia. Suuren roolin saavat 
esityksen pienet yksityiskohdat, jotka heijastetaan lähikuviksi 
näyttämön valkokankaalle. Tutut musiikkikappaleet herättävät 
vahvoja mielikuvia ja tunnelmia. Mitä jos näyttämön tapah-
tumat kääntävätkin mielikuvat ylösalaisin ja tarjoavat uuden 
näkökulman tuttuun musiikkiin? Suositellaan yli 3-vuotiaille.
KESTO: n. 1h, ei väliaikaa
LIPUT: 38 € perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta)/16 € aikui-
set/6,50 € lapset alle 16-v.

Herra Heinämäki 
ja Lato-orkesteri:  
Laulava latokoulu
SU 22.10. KLO 15 
Irja on kilo! Herra Heinämäki on löytänyt ullakolta vanhan 
kirjaston ja sieltä erityisen hienon kirjan. Hän haluaisi, että 
kaikki lukisivat sen. Niinpä hän alkaa opettaa eläimiä luke-
maan. Lehmä kuitenkin oppii vain M-kirjaimen ja kaksi Ö-
kirjainta, ja hevonen vain I-kirjaimen, H-kirjaimen ja muuta-
man A-kirjaimen. Siispä Lato-orkka kehiin! 
LIPUT: 15 € aikuiset/12 € lapset alle 16-v.

Fantastic Fantasy  
–elokuvakonsertti 
TO 26.10. KLO 19 
Kuopion kaupunginorkesteri  
Kapellimestari  Pessi Levanto
Club For Five 
Sinfoniaorkesterin ja a cappella -lauluyhtyeen ainutlaa-
tuinen yhteisshow vie kuulijat fantasian maailmaan. Club 
For Five marssittaa lavalle fantasia- ja animaatioelokuvien 
supersuosittuja hittejä ja tunnussävelmiä, joita kuullaan 
sekä klassisen tunnistettavassa muodossa että aivan uusina 
tulkintoina. Estradilla vierailevat mm. Pinokkio, Liisa Ihme-
maassa, Maija Poppanen, Aladdin, Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä, Peter Pan, Frozenin Elsa, Haamujengi sekä urhea 
joukko super- ja avaruussankareita! 
LIPUT: 42 € permanto/39 € parvet ja ryhmät väh. 20 hlöä/28 € 
lapset alle 16-v., opiskelijat, varusmiehet ja työttömät,  
S-Etukortilla 39 € permanto/36 € parvet.

Orkesterin  
päivämatineat 
Kuopion kaupunginorkesterin päivämatineat tarjoavat 
mahdollisuuden seurata avoimissa kenraaliharjoituksis-
sa, miten teokset viimeistellään esityskuntoon illan kapel-
limestarin johdolla. 

PÄIVÄMATINEA I
TO 12.10. KLO 12 
Ohjelmassa Ludwig van Beethovenin 7. sinfonia
Kapellimestari Alberto Hold-Garrido
KESTO: n. 40 min. 
LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta

Beethovenin seitsemäs sinfonia on herättänyt lukuisia yri-
tyksiä tulkita, mistä sinfonia kertoo. Teos on tunnettu mu-
kaansatempaavista rytmeistä, joiden on tulkittu heijastele-
van mm. jatkuvaa ilon juhlaa.

PÄIVÄMATINEA II 
TO 9.11. KLO 12
Ohjelmassa Ludwig van Beethovenin 3. sinfonia ”Eroica”
Kapellimestari Ryusuke Numajiri
KESTO: n. 50 min. 
LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta
Beethovenin kolmatta sinfoniaa kutsutaan lisänimellä Eroi-
ca eli sankarillinen. Säveltäjä omisti teoksen ihailemalleen 
Napoleon Bonapartelle, mutta vihaisena poisti omistuksen 
Napoleonin kruunattua itsensä keisariksi.

PÄIVÄMATINEA III
TO 30.11. KLO 12
Ohjelmassa Jean Sibeliuksen 5. sinfonia
Kapellimestari Johannes Gustavsson
KESTO: n. 35 min. 
LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta
Huhtikuussa 1915 Sibelius näki luontoretkellään 16 jout-
senta ja kirjoitti välittömästi päiväkirjaansa musiikinpätkän, 
joka päätyi viidennen sinfonian viimeiseen osaan. ”Yksi 
elämäni suurista vaikutelmista!… Ne kiertelivät pitkään 
yläpuolellani. Katosivat auringon utuun välkehtivänä ho-
peanauhana”, hän kirjoitti päiväkirjaansa.

PÄIVÄMATINEA IV
TO 14.12. KLO 12
Ohjelmassa Johannes Brahmsin 4. sinfonia
Kapellimestari Ari Rasilainen 
KESTO: n. 40 min.
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LIPUT: 6 €/ohjaajat veloituksetta
Johannes Brahmsin neljäs sinfonia heijastaa säveltäjän 
elämänkokemusta ja käyttää materiaalina elämän ai-
kana saatuja oppeja ja sävellystekniikkaa. Vakavasävyi-
nen sinfonia jäi säveltäjän viimeiseksi.

LIPUNMYYNTI JA VARAUKSET: 
Kuopion Musiikkikeskus, palvelunumero 0600 
96100 (1,98 €/min. + pvm). Kuopion Musiik-
kikeskuksen ja Kuopion kaupunginorkesterin 
hinnat sis. Kuopion Musiikkikeskuksen palvelu-
maksun 2 €/lippu. Palvelumaksut vaihtelevat 
ostopaikasta riippuen.

Musiikkilaatikot
Jos et pääse konserttiin, musiikkilaatikoiden avulla voit 
saada uusia näkökulmia musiikin maailmaan! Musiik-
kilaatikoissa on kolme eri teemaa: klassinen musiikki, 
suomalainen kansanmusiikki ja jazzmusiikki. Jokaisessa 
laatikossa on tietoa ja esimerkkejä sen esittelemästä mu-
siikinlajista, ideoita ja ohjeita musiikkiliikuntaan, soitta-
miseen, laulamiseen ja musiikin kuunteluun. Laatikot on 
suunniteltu erityisesti avointen varhaiskasvatuspalve-
lujen käyttöön, mutta niitä voi hyödyntää myös päivä-
kodeissa ja alakouluissa. Laatikoiden sisältöä esitellään 
mahdollisuuksien mukaan lainauksen yhteydessä.
LAINA-AIKA: max. 4 vk. Lainaaja huolehtii kuljetuksesta
VARAUKSET: musiikkikeskus.aulaisanta@kuopio.fi, 
puh. 044 7182 367

Viulunsoittaja  
katolla 

ENSI-ILTA 9.9. KLO 18, ENNAKKO 8.9. KLO 19
Minna-näyttämö
Köyhällä juutalaisella - maitomies Tevjellä - on viisi tytärtä, 
topakka vaimo ja välittömän suora suhde Jumalaan. Tyttäristä 
riittää ilon lisäksi myös päänvaivaa. Uudet tuulet puhaltavat, 
ja rakastuneiden tytärten naima-asiat eivät suju perinteiden 
mukaan. Huolta tuo myös lisääntyvä antisemitismi, jonka var-
jo heijastuu myös Tevjen pieneen kotikylään. Musikaalin tun-
netuimpia sävelmiä ovat Rikas mies jos oisin ja Nousee päivä, 
laskee päivä.  Esitys toteutetaan yhteistyössä Kuopion kau-
punginorkesterin ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. 
Pääosassa vierailee Kai Hyttinen, mukana myös lapsiavustajia.

Suomen hevonen

Minna-näyttämö
Sirkku Peltolan klassikoksi noussut Suomen hevonen on ab-
surdin hauska ja terävä kuvaus Suomen maaseudun rippeistä. 
Näytelmä kertoo kuvitteellisessa Kimasen kylässä asuvasta 
persoonallisesta uusioperheestä. He ovat hulluudessaan rakas-
tettavia ja tekevät epätoivoisina hetkinään epätoivoisia tekoja.
Näytelmä on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuo-
den ohjelmaa.

Tatu ja Patu  
työn touhussa 

LINNATEATTERIN VIERAILU 28.9. KLO 10.15, 
KLO 12.15 JA KLO 18.15 SEKÄ 
29.9. KLO 10.15 JA KLO 12.15
Maria-näyttämö
Veljekset Tatu ja Patu uppoutuvat erilaisten ammattien ihmeel-
liseen maailmaan ja määrittelevät, miten mikäkin työ pitäisi 
tehdä. Veljesten riemastuttava käsitys saattaa poiketa yleisesti 
hyväksytystä totuudesta, mutta kyllä työ tekijäänsä opettaa! 
Pätkä- ja silpputyön erityisasiantuntijat havainnollistavat 
ammattien synnyn ja kertovat juhlavasti arkisista työn sanka-
reista. Mitä saakaan harjaantunut ammattilainen aikaan Patun 
hiustyylistä, taivuttaako karski metallimies pitkään valssattu-
aan kaiken tangoksi? Vaikka Tatulla ja Patulla ovat peukalot 
jauhossa, heillä leikkaa aina todella hyvin, koska töyhtötuk-
kahan on sitä kuuminta hottia. Nämä oman elämänsä lähi- ja 
kaukohoitajat pärjäävät jopa terveydenhuollon parissa.

Maalaishiiri ja  
kaupunkilaishiiri 
VIERAILU 31.10. KLO 18.15 JA 
1.11. KLO 10.15 SEKÄ KLO 12.15 
Maria-näyttämö
Teatteri Hevosenkengän satumainen tulkinta maalais- ja 
kaupunkilaishiiren tarinasta rinnastaa uuden ja vanhan, vaa-
rallisen ja rauhallisen, tutun ja tuntemattoman. Siiri Maalais-
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KUOPION KAUPUNGINTEATTERI
4. Kuopion kaupunginteatteri

hiiri saa vieraakseen serkkunsa Kake Kaupunkilaishiiren, joka 
porhaltaa prätkällä maalaismaisemaan. Siiri ja Kake lähtevät 
sitten retkelle suurkaupungin sykkivään vilinään. Näytelmä 
on täynnä yllätyksiä. Pohdittavaa ja muisteltavaa riittää esi-
tyksen jälkeenkin. Näytelmässä on nukkeja ja näyttelijöitä 
rooleissa. Sopii kaikenikäisille jo 3-vuotiaasta lähtien.

Teatterilaatikko

Omaa pöytäteatteriesitystä valmistettaessa sadut ja tarinat 
muuttuvat moniaistisiksi elämyksiksi, joiden luomiseen kaikki 
voivat osallistua, kukin omalla tavallaan. Teatterilaatikon voi 
lainata omaan päiväkotiin, avoimeen varhaiskasvatukseen, 
kerhoon tai alakoulun 1.-2. luokille. Laatikosta muodostuu 
pöytäteatterinäyttämö, johon lapset voivat itse valmistaa 
lavasteita, tikkunukkeja tai muita hahmoja sekä erilaista 
tarpeistoa. Pöytäteatterissa voi esittää valmiita tarinoita tai 
lapset voivat keksiä esim. saduttamalla oman tarinansa. Laa-
tikossa on myös ideoita ja ohjeita oman esityksen tekemiseen.
LAINA-AIKA: max. 6 vk., lainaaja huolehtii kuljetuksesta
VARAUS: markku.monkkonen@kuopio.fi

TEATTERIN LIPPUVARAUKSET: 
Ryhmämyyntinumero: 044 718 2414 (yli 20 hengen 
ryhmät) on avoinna ympäri vuoden ma-la klo 9–19. 
Ryhmämyyntisähköposti: ryhmat.teatteri@kuopio.fi  
Teatterin UUSI palvelunumero 1.8. lähtien 0600 41 
31 43 (1,98 €/min+pvm+ mpm) on avoinna ma-la 

klo 9-19. Lisämaksuton numero lipun jo ostaneille 
010 633 1030 ma-la 9-19.  Asiakaspalvelunumero (ei 
lipunmyyntiä) 044 718 1754 (teatterin aulaisäntä).
Teatterilippuja voi ostaa mm. teatterin lippukassalta, 
Kuopio Infosta ja Kuopion Musiikkikeskuksesta. 

Kuopio Info on auki ympäri vuoden ma-pe klo 9-16. 
Teatterin lippukassa on avoinna syksystä 2017 kaksi 
tuntia ennen esitystä ja tapahtumien yhteydessä sekä 
9.9. lähtien lauantaisin klo 12–18. 
www.kuopionkaupunginteatteri.fi
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KUOPION TAIDEMUSEO

Oi maamme! 
16.9. SAAKKA 
Näyttely haastaa tutkimaan käsityksiä itsenäisyydestä ja suo-
malaisuudesta. Sen ytimen muodostavat Mika Taanilan, Timo 
Wrightin ja taiteilijaryhmä Tehonrakentajien lyhytelokuvat, 
jotka kommentoivat suomalaisuuden myyttiä, mennyttä ja 
nykyistä. Näyttely on osa Ylen itsenäisyyden juhlavuoden 
interaktiivista videotaideprojektia. Yle avaa vanhoja arkisto-
filmejä avoimeen käyttöön ja rohkaisee tekemään niistä omia 
lyhytelokuvia, joita julkaistaan Teemalla ja Yle Areenassa ja 
nähdään myös osana Kuopion taidemuseon näyttelyä.  

Suomen taiteen  
tarina – Ateneumin  
kiertävä kokoelma
6.10.2017-4.3.2018 
Ateneumin taidemuseon kokoelmien klassikot johdattavat 
läpi Suomen taiteen kehityskulun 1800-luvulta 1960-luvulle 
kytkien Suomen taiteen tarinan kansainväliseen kehitykseen 
ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Maamme vanhimmasta ja 
laajimmasta taidekokoelmasta kootussa näyttelyssä ovat 
esillä mm. Wäinö Aaltonen, Fanny Churberg, Albert Edelfelt, 
Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Essi Renvall, Tyko Salli-
nen, Ellen Thesleff ja Sam Vanni.

5. Kuopion taidemuseo

KUOPION TAIDEMUSEO
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Flooran päivät 
2.9. SAAKKA
Kesäisten niittyjen ja värikkäiden kimppujen kukkaloisto 
kuljettaa syksylläkin kohti valoa ja lämpöä. Näyttelyn teok-
sissa kukoistavat orvokit, voikukat, ruusut, liljat ja monet 
muut tutut ja tuntemattomammat kukat.

Taiteilijan  
matkassa  
–perusnäyttely
Taidemuseon kokoelmista koottu näyttely. Lasten toiminnal-
liseen ja moniaistiseen näyttelykierrokseen saatavissa oma 
näyttelyopas tehtävineen ja materiaalikoreineen. Lainatta-
vissa museon asiakaspalvelusta. 
OPETUSAINEISTO VERKOSSA:  
http://taidemuseo.kuopio.fi/opetusaineisto

OPE-INFOT: 
PE 18.8. KLO 13 OI MAAMME!  
PE 8.9. KLO 13 TAIDEPOLKU-PEREHDYTYS  
TO 12.10. KLO 13 SUOMEN TAITEEN TARINA  
Ilmoittautuminen ope-infoihin viim. edellisenä päivänä: 
anna.vepsa@kuopio.fi  
TI 5.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄN ETKOT, taidemuseo 
avoinna klo 10-20. Paljon juhlavaa ohjelmaa Suomi 100 
-hengessä. Vapaa pääsy!

Lainattavat pienoisnäyttelyt ja 
taidekasvatuspaketit

VOI IHME!                 PH, AK, YK, M 
Kansainvälisiä sirkusjulisteita                                     

KUVA KULJETTAA KAUPUNKIIN                        PH, AK, M 
Muistelumatkalaukku           

POLKASTA BALETTIIN                     PH, AK, M 
Tanssiaiheinen virikepaketti                                           

METSÄ-TAIDELAATIKKO                    PH, AK, M 
Metsäaiheisia taideteoksia ja aistimateriaaleja          

VÄRISALKUT                     PH, AK, M 
Punainen, keltainen, sininen, lila ja valkoinen                             

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
http://taidemuseo.kuopio.fi/lainattavat
Anna Vepsä, puh. 017 182 633, anna.vepsa@kuopio.fi
Työpajatilassa on tarjolla näyttelyihin liittyvää työs-
kentelyä. Näyttelyiden oheistapahtumista ilmoitetaan 
uutiskirjeissä!
PÄÄSYMAKSUT JA OPASTUKSET:
Alle 18-v. sekä opetusryhmät ilmaiseksi, muut 6/4 €. Opas-
tukset etukäteen varattuina ilmaisia Kuopion kaupungin 
päiväkoti-, peruskoulu- ja lukioryhmille. Muille 28 €.
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
Puh. 017 182 633. Myös omatoimiryhmät tulee ilmoit-
taa etukäteen päällekkäisyyksien välttämiseksi.
AVOINNA: ti-la klo 10-17
Muutokset mahdollisia, seuraa taidemuseon www-sivuja!
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KUOPION MUSEO

Kuopion museo osana kulttuurin ja ympäristön 
oppimiskokonaisuuksia

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Sata sientä

Jos sienisato sallii, järjestetään Kuopion museossa suuri kol-
mepäiväinen sieninäyttely elo-syyskuun vaihteessa. 

Suomen luonto 
21.9.2017–27.1.2018 
Näyttelyssä esitellään Suomen luonnon koko kirjo metsistä 
soille ja tuntureille. Miten Suomen luonto on muuttunut 
itsenäisyyden aikana? Millaisia uhkia lajistomme joutuu ko-
kemaan, ja mitä voimme itse tehdä, jotta upea luontomme 
säilyisi seuraavillekin sukupolville?

Sydämen kodit 

KARJALAN SIIRTOLAISET JA HEIDÄN JÄLKELÄISENSÄ 
SAVOSSA 12.10. ALKAEN 
Talvisodan syttyessä vuonna 1939 Karjala menetettiin ja yli 
400 000 ihmistä joutui lähtemään evakkoon eri puolille Suo-
mea. Lähdön kiireessä mukaan otettiin se mitä pystyttiin. 
Joku sai mukaan valokuva-albumin, toiselle jäi vain matkalla 
lämmittänyt viltti.  Mitä sinä ottaisit mukaasi, jos joutuisit 
pakenemaan sotaa omasta kodistasi?

6. Kuopion museo
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Ajan kultaajat 
KUOPION KULTASEPPIEN YHDISTYKSEN  
80-VUOTISJUHLANÄYTTELY 
10.11.2017-24.2.2018
4 krs. torni ja sen edushuone
Kuopiossa on toiminut kultaseppiä kaupungin perustami-
sesta alkaen. Nykyaikaa kohti tultaessa työmenetelmät 
koneellistuivat, mutta teollisen tuotantotavan rinnalla on 
kuitenkin jatkunut käsityön perinne. Tässä näyttelyssä esi-
tellään historiaa, mutta painopiste on nykyään toimivien 
kultaseppien tuotannossa.

Museon joulu
JOULUTONTUT SEIKKAILEVAT  
MUSEOSSA 1.12.2017–6.1.2018

VIELÄ EHDIT: 

Kalevala Korun  
80-vuotisjuhlanäyttely
ROHKEA. AJASSA. AITO. SUOMEN  
RAKASTETUIN KORU 80 VUOTTA
26.8. SAAKKA
Kalevala Korun juhlanäyttely kertoo suomalaisen koru-
valmistajan tarinan kuuden kiinnostavan teeman kautta. 
Näyttelyssä on esillä yli 200 eri korua. Näyttelyn eri teemat 
esitellään videoiden, valokuvien ja tarinoiden kautta kiin-
nostavalla ja monipuolisella tavalla. Kultasepän työpisteessä 
voi päästä kokeilemaan omia sepäntaitojaan. 

Kaikkien Ruoka 
pop up-näyttely
EVERYONE’S FOOD POP UP -EXHIBITION 
RUOKA ON PERINTEITÄ. RUOKA ON YHDESSÄOLOA. 
RUOKA ON ELÄMÄÄ.
9.9. SAAKKA
Näyttelyssä tutustutaan muun muassa Suomen kansallis-
ruuaksi valitun ruisleivän leipomiseen sekä irakilaisen fa-
sulian valmistukseen. Eri maiden ruokaperinteet yhdistyvät 
näyttelyssä yhteiseksi tarinaksi ruuasta. Esillä on myös eri-
laisia päivittäisiä raaka-aineita eri maiden keittiöistä. Miltä 
mausteet tuoksuvat? Miltä näyttää couscous? Kaikkien ruoka 
on kolmas osa itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden Kaikki-
en Kuopio -näyttelysarjaa. Omatoimisia tehtäviä Kuopion 
museossa ja Kuopion korttelimuseossa.

Metsiemme  
tuntematon aarreaitta
OMITUISTEN OTUSTEN KERHO  
6.1.2018 SAAKKA
Näyttely esittelee joukon metsiemme omituisimpia eliöitä 
upeina valokuvasuurennoksina ja humoristisina piirroksina. 
Värejä ja kimallusta ei luonnon aarreaitasta puutu! 

Ihmisen  
ihmeellisiä jälkiä  
– Retkellä Pohjois-Savossa
KULTTUURIHISTORIALLINEN  
MATKAOPAS POHJOIS-SAVOON
Pyöräytä onnenpyörää ja katso minne tiesi johtaa. Matka-
kohteita on esihistorialliselta ajalta aina 1900-luvulle. Voit 
reissata näyttelyssä ja ottaa tiedot mukaasi ja käydä paikan 

päällä. Matkan varrella pääset myös kokeilemaan taitojasi 
kivisillan rakentajana. 

OPASTUKSET JA 
TAPAHTUMAT

PE 25.8. TAITEIDEN YÖ KLO 12–21. 
Kaupungin museoihin vapaa pääsy
TI-LA 17.-21.10. KUOPION KOULULAISTEN  
SYYSLOMAVIIKKO 
TI 5.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄN ETKOT 
Kuopion museo ja taidemuseo avoinna klo 10-20, kortteli-
museo avoinna klo 10-17. Vapaa pääsy.
Paljon juhlavaa ohjelmaa Suomi 100 -hengessä.

Savutuvan joulu
Savutuvan jouluviettotapoihin tutustutaan draamaopastuk-
sen keinoin. Opastukseen pääsymaksu.

OPI KUUNNELLEN  
JA KOKIEN

JOHDATUS POHJOIS-SAVON LUONTOON 
JA HISTORIAAN (45 min., suomi/englanti)
Lyhyt Kuopion museon yleisesittely aloittaa kierroksen, joka 
tutustuttaa sekä kulttuurihistoriallisen että luonnontieteel-
lisen museon perusnäyttelyihin. Sopii kaikenikäisille. Maa-
hanmuuttajille selkokielinen opastus.

MAMMUTTI, JÄÄKAUDEN VALTIAS (20–30 min.)
Mammutit selvisivät erinomaisesti jääkauden hyisissä olo-
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suhteissa, mutta nykyään niistä on jäljellä vain maaperään 
hautautuneita luita. Mikä hävitti mammutit? Opastus sopii 
kaikenikäisille.

SAVUTUVAN ESINEET (30 min.)  
3. lk., PH, AK, YK, MM
Moniaistinen tutustuminen savutuvan elämään oppaan 
johdolla.  

POHJOIS-SAVON ESIHISTORIAA (30 min.)  
5.–6 lk., YK, L                         
Opastuksessa keskitytään Pohjois-Savon esihistorian erityis-
piirteisiin. Opastukseen voidaan lisätä myös historiallisen 
ajan arkeologiaa esim. 1. maailmansodan jäänteet Pohjois-
Savossa tai kaskiviljelyn. Ryhmäopastukseen voi liittää esi-
historiallisen ajan ihmisen "selviytymislaukkuun" tutustu-
misen sekä tehtävät.

ALLI KARVOSEN KAHVIKAUPPA   PH, AK 
Kahvipavun matkassa Turkin erämaasta Ruotsin hovin kautta 
savutuvan kahvipannuun.

OPI TEHDEN

SAVUTUVAN ESINEET    PH, AK
Moniaistisessa työpajassa opas kertoo entisajan elämästä 
Pohjois-Savon savutuvissa ja tuvan pimeydessä tunnustel-
laan, haistellaan sekä kuulostellaan savutuvan aikaan liitty-
viä esineitä, hajuja ja ääniä.

LUONNONTUTKIJAN LABORATORIO AK, YK
Loka-marraskuussa 2017 järjestetään Metsiemme tuntema-
ton aarreaitta -näyttelyyn liittyviä työpajoja. Pajoista tiedo-
tetaan tarkemmin kouluille syyskuussa. 

LAINAA OPPIMIS-
MATERAALEJA KOULUUN

Lainattavia materiaaleja voidaan käyttää 
päiväkodeissa, kouluissa oppitunneilla tai vaikkapa 
ikäihmisten virikeaineistona.

KASVIEN OPINTOKOKOELMA            AK, YK, L
Opintokokoelmalaatikosta löytyy metsien, pihojen, niittyjen 
ja soiden tavallisimpia kasveja sekä vinkkejä kasvien keruu-
seen. Tiedustelut: Mari Wikholm, puh. 044 718 1543, mari.
wikholm@kuopio.fi 

HYÖNTEISLAJIEN MONIMUOTOISUUTTA          AK, YK, L
Hyönteiset ovat käsittämättömän monimuotoinen lajiryh-
mä! Opintokokoelmalaatikkoa voi käyttää monimuotoisuu-
den ja erilaisten sopeumien havainnollistamiseen. Lisäksi 
tarjolla on tehtävävinkkejä opettajille. Tiedustelut: Marko 
Kelo, puh. 044 718 2644, marko.kelo@kuopio.fi 

TALVILINNUT                  PH, AK, YK
Laatikosta löytyvät lintulaudan tavallisimmat siivekkäät 
vieraat ja talvisessa metsässä tirskuttavat pikkulinnut ym-
päristötiedon tai biologian lajintunnistusharjoittelua varten. 
Tiedustelut: Terho Hämäläinen, puh. 044 718 2648, terho.
hamalainen@kuopio.fi 

PERINTEEN KERUUN TYÖPAJA KOULUISSA
5. lk., AK, YK
Työpajan avulla lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan 
perinteenkeruutyöhön ennen ja pääsevät itse keräämään 
perinnettä ja muistoja omasta elinympäristöstään Pohjois-
Savossa. Perinteenkeruun työpajareppu on lainattavissa 
Kuopion museolta. 

LISÄKSI MATERIAALI LÖYTYY OSOITTEESTA:  
http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.fi/tehtavat-ja-
opetusmateriaalit 

LAINATTAVA KANSANPUVUN KÄSITYÖLAUKKU 
Tekstiilikäsityöryhmät peruskouluissa ja oppilaitoksissa
Käsityölaukun materiaalien avulla tutustutaan 1800-luvun 
pohjoissavolaiseen kansan pukeutumiseen ja naisten käsi-
töihin. Laukusta löytyy myös ohjeita ja työvälineitä.

VIPINÄÄ JA VIRIKETTÄ POHJOIS-SAVON ESIHISTORI-
AAN -OPPIMISPAKETTI 5.–6 lk., AK
Opetuspaketti sisältää esihistoriallisen ihmisen selviytymis-
laukun, arkeologin työtä esittelevän DVD:n  Indiana Jouko, 
arkeologisen kaivauksen maakerrostumalaukun sekä arke-
ologin työvälineitä omatoimisia kaivauksia varten.

LAINAA MATERIAALEJA 
OPPIMISEEN MUSEOSSA

METSÄN AHKERAT ASUKKAAT   PH, AK
Kierroksella tutustutaan metsän eläinten elämään materiaa-
lirepun avulla. 

HIRVESTÄ HÄMÄHÄKKIIN            AK
Eläinten elintapoja valottava kierros käsittelee petojen, kas-
vinsyöjien ja vesieläinten ravinnonhankintaa ja sopeutumis-
ta talveen. 

MUSEOPOLKU      3. lk.
KUOPION MUSEON MUSEOPOLKUMATERIAALIT:  
http://kuopionmuseo.fi/omatoimiset-kierrokset 
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SAVUTUVAN ESINEET, ESI-ISÄN JA -ÄIDIN ELÄMÄN-
PIIRI, ASIOILLA KAHVIKAUPASSA 3. lk., PH, AK
Tutustu materiaalipakettien avulla entisajan elämään: 
http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.fi/tehtavat-ja-
opetusmateriaalit

VIPINÄÄ JA VIRIKETTÄ POHJOIS-SAVON ESIHISTORI-
AAN –OPPIMISPAKETTI 5.– 6 lk., AK
Opetuspaketti sisältää esihistoriallisen ihmisen selviytymis-
laukun ja kaivauksen maakerrostumalaukun omatoimiseen 
työskentelyyn museonäyttelyssä. 

OPI SUOMEN KIELTÄ MUSEOSSA –OPPIMISKORTTEJA
Kulttuurihistoriaa ja luonnontiedettä tutuksi maahanmuut-
tajille. Perusnäyttelyihin tutustutaan kuvakorttien avulla. 
Kortteja myös korttelimuseossa, taidemuseossa ja kaupun-
gin pääkirjastossa. Kysy asiakaspalveluista!

MUSEOPOLKU OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
Museopolku on osa Kuopion kaupungin kulttuuripolkua. 
Museopolku tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiseen oppimi-
seen erilaisessa ympäristössä. Kuopion kaupungin 3. luok-
kalaisille suunnattua museopolkumateriaalia voivat käyttää 
myös muut luokka-asteet ja esim. maakunnan koulut.
http://kuopionmuseo.fi/omatoimiset-kierrokset 

Oppimisen tueksi Kuopion kulttuurihistoriallisen museon 
kuvia internetissä! Kuvapalvelu on aluillaan. Tutustu linkkiin 
www.flickr.com/photos/138287977@N08/albums/
with/72157664108390021
Opettajat voivat toivoa opetuksen tueksi kuva-aiheita mu-
seolehtori Sanna Reinikaiselta sanna.reinikainen@kuopio.fi

LAINATTAVIEN MATERIAALIEN TIEDUSTELUT JA 
VARAUKSET ELLEI TOISIN MAINITA:
 puh. 017 182 603, kuopionmuseo@kuopio.fi 
Lainaaja vastaa kuljetuksista ja vastaa materiaalin 
turvallisuudesta (vakuuttaminen ei koske Kuopion 
kaupungin laitoksia).
AVOINNA: ti–la klo 10–17, su–ma suljettu
PÄÄSYMAKSUT: 8/5 €, vapaa pääsy alle 18 v., 
 yhteislippu 14 €

LINKKEJÄ OPPIMISEN TUEKSI
Pohjois-Savon muisti eli Pulkka-sivustolta löytyy pal-
jon tietoa alueellisesta historiasta, arkeologiasta, alu-
een perinteestä, museoista ja kotiseutuyhdistyksistä: 
www.pohjois-savonmuisti.fi eli PULKKA
Museopolku osana kulttuuripolkua: 
http://kulttuurikasvatus.kuopio.fi/kulttuuripolku
Vipinää ja virikettä arkeologiasta kiinnostuneille In-
diana Jouko: https://vimeo.com/62053017
Suomen esihistoriallinen keramiikka: 
http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/ 
Suomen kivikauden esineistö: 
http://www.helsinki.fi/hum/arla/esineisto_kivikausi/
Kulttuuriympäristörekisteriportaali: 
www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.
aspxportti/default.aspx
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KUOPION KORTTELIMUSEO

Kuopion korttelimuseo  
oppimisen tukena
Vinkki! Isoa puutalopihapiiriä voi hyödyntää vaikkapa lii-
kuntatuntien pitopaikkana, sillä se on oivallinen ympäristö 
perinteisille pihaleikeille, kuten tervapata, väri, peili tms. 
Lisäksi pihalla mahtuu hyppäämään ruutua, narua ja vistiä, 
pyörittämään hulavanteita, pelaamaan mölkkyä sekä kokei-
lemaan puujalkakävelyä. Talvella puolestaan voi pyöräyttää 
porukalla lumiukkoja tai jopa pienen lumilinnan.

Korttelimuseoon voi tulla vierailulle monien eri oppiainei-
den puitteissa, sillä vain mielikuvitus on rajana, kun sovel-
letaan ilmiöoppimista! Vinkkejä voi kysyä asiakaspalvelun 
yleisötyöntekijöiltä, he auttavat ideoinnissa mielellään.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Vapaus, rakkaus,  
tasa-arvo
SALONKIELÄMÄÄ KUOPIOSSA JA HELSINGISSÄ 
21.10. SAAKKA
Näyttely kertoo ajasta kauan sitten, mutta aiheista, jotka ovat 
ikuisia. Se on seikkailu vapauden tuulissa Minna Canthin, Ju-
hani Ahon ja Elisabet Järnefeltin kanssa. Keskustelua käydään 
päivänpolttavista kysymyksistä kuten kulttuurista, vapaudesta 
ja rakkaudesta. Kaiken keskellä ovat kirjeet 1800-luvun kahdel-

7. Kuopion korttelimuseo
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ta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Näyttely on tehty yhteistyössä 
Päivälehden museon kanssa. Näyttelyn aikana on Canthin hen-
gessä tarjolla opastusten lisäksi tietoiskuja spiritistisistä istun-
noista sekä korttipeli vistin pelaamista. Varaukset etukäteen.

Suuri lukuseikkailu

2.12.2017–27.1.2018
Sukella satujen maailmaan, innostu lukemisesta ja ihastu 
kuvitustaiteen klassikoihin.

Pikku Kakkonen
2.12.2017–27.1.2018
Pikku Kakkosen 40-vuotisjuhlanäyttely on ihastuttava ja toi-
minnallinen elämys lapsille ja nostalginen aikamatka aikuisille.

TI 5.12. KLO 13–17 Näyttelyihin liittyviä alakouluille suun-
nattuja työpajoja. Lisätietoja myöhemmin.

TI 5.12. Itsenäisyyspäivän etkot, vapaa pääsy! Korttelimuseo 
avoinna klo 10–17. Samana päivänä järjestetään näyttelyihin 
liittyviä alakouluille suunnattuja työpajoja. Lisätietoja myö-
hemmin. Sanataidetehtäviä ja oppituntivinkkejä alakoulusta 
yläkouluun: www.suurilukuseikkailu.fi/opettajalle

Korttelimuseon joulu 

MUSEOKODIT JOULUASUSSA
5.12.–30.12.
Perinteisessä joulunäyttelyssä museokävijät pääsevät koke-
maan, miltä joulu erilaisissa kaupunkilaiskodeissa Kuopiossa 
ennen näytti, kuulosti ja tuoksui. Ajassa matkataan 1800-lu-
vun loppupuolelta 1930-luvulle. Teemaopastus varattavissa.

OPI KUUNNELLEN JA KOKIEN
Etukäteisvaraus kaikkiin opastuksiin:

MUSEOKOTIKIERROS             PH, AK, YK, L
Kierroksella tutustutaan säätyläiskotiin, Minna Canthin 
salonkiin, käsityöläisten tupiin, tehtaassa työskentelevän 
perheen hellahuoneeseen, 1930-luvun kotiin ja apteekki-
museoon. Opastusta voidaan myös räätälöidä vaikkapa kes-
kittymällä syvällisemmin ainoastaan kahteen museokotiin, 
esim. varakkaan perheen ja köyhän perheen.

JOULUOPASTUS              PH, AK, YK, L
Ajassa matkataan 1800-luvun loppupuolelta 1930-luvulle. 
Varattavissa ajalle 5.–30.12.      

APTEEKKITALO                   PH, AK, YK
Tutustutaan yhdessä sadan vuoden takaisen pohjoissavolai-
sen apteekin arkeen.

MINNA CANTHIN SALONKI             PH, AK, YK, L

MITEN ENNEN SISUSTETTIIN                      AK, YK, L
Sisustusteemainen kierros museokodeissa.

TYYLIOPASTUKSET        YK, L
Tutustutaan eri huonekalujen tyylisuuntauksiin kahdessa 
museokodissa: 1800-luvun jälkipuolen säätyläiskodissa 
(kustavilaisuus, biedermeier, uusbarokki, uusrokokoo, uusre-
nessanssi) sekä kolmihenkisen perheen kodissa 1930-luvulla 
(funktionalismi).

TYÖPAJAT NÄYTTELYYN 
VAPAUS, RAKKAUS,  
TASA-ARVO:

SPIRITISMITYÖPAJAT                            YK, L
Tietoiskussa kuullaan, miten Minna Canth ystävineen kiin-
nostui spiritistisistä istunnoista 1890-luvun Kuopiossa. 
Vuorovaikutteisessa työpajassa tutustutaan yhdessä Minna 
Canthin spiritismiä käsitteleviin kirjeisiin sekä näytelmään 
Spiritistinen istunto.

KORTTIPELITYÖPAJAT                       AK, YK, L
Ohjatussa pelituokiossa opetellaan pelaamaan vistiä, jota 
myös Minna Canth aikoinaan pelasi. Vistiä pelataan neljän 
hengen ryhmissä, kahden hengen joukkueissa. Omaa kortti-
pakkaa ei tarvita. Kesto 45–60 min., ei erillistä työpajamak-
sua. Varaukset etukäteen.

LAINAA OPPIMISMATERIAA-
LEJA OMATOIMISELLE  
MUSEOKÄYNNILLE,  
ETUKÄTEISVARAUS:

KYLÄSSÄ KORTTELIMUSEOSSA (museopolku) AK
LASTEN TALVI- JA KESÄKARTAT PH, AK
KORTTELIN LORUPOLKU PH, AK
METSÄN ANTIMET MASSUILLE JA TASSUILLE PH
HELLAHUONEEN PAAVO -LAUKKU PH, AK
LUETTIINPA LEHDESTÄ -LAUKKU 1930-luvun kotia 
elävöittämään. Nuoremmille soveltuvin osin.
KARMEAT KÄRÄJÄT -PAKETTI YK
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J. V. SNELLMANIN  
KOTIMUSEO

KUOPION KORTTELIMUSEO

Omatoimikierrosten oppimateriaaleihin voivat opettajat 
maksutta käydä etukäteen tutustumassa sekä muutenkin 
tulla oppituntia valmistelemaan. Lainattaviin materiaaleihin 
tutustuminen kannattaa sopia ennakkoon. Osaan aineistois-
ta voi tutustua myös museon www-sivuilla.

Omatoimiset museovierailut opettajan johdolla ovat il-
maisia kaikille oppimisryhmille. Opastetut kierrokset ovat 
etukäteen varattuina maksuttomia Kuopion kaupungin 
varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukioryhmille sekä kaikille 
maahanmuuttajaryhmille. Muilta ryhmiltä peritään opas-
tusmaksu 28 €. Ryhmien suosituskoko on noin 5–25 hlöä. 
Opastuksen kesto on yleensä noin 45 min., mutta voi tarvit-
taessa vaihdella 20–60 min. teemojen sekä ryhmän toivei-
den mukaan. Muistattehan varata opastusajan hyvissä ajoin, 
viimeistään edellisenä päivänä. Kaikki Kuopion korttelimu-
seon näyttelyt, työpajat, omatoimikierrokset ja opastukset 
soveltuvat yhtälailla myös maakuntien koulujen ryhmille.

OMATOIMIKIERROKSET JA 
OPASTUKSET SUOMEN KIELTÄ 
OPISKELEVILLE RYHMILLE:

Omatoimisella museokierroksella vasta maahan muuttaneet 
voivat ohjaajansa johdolla hyödyntää esimerkiksi kuvakortte-
ja. Lisäksi voi varata selkosuomiopastuksen. Sekä omatoimi-
kierrokset että opastukset ovat maksuttomia kaikille maahan-
muuttajaryhmille. Opastus- ja kuvakorttivaraukset etukäteen.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: 
puh. 017 182 625, korttelimuseo@kuopio.fi
Pääsymaksut: 6/4 €, oppimisryhmät sekä alle 18-v. 
ilmaiseksi.

J.V. Snellmanin kotimuseo on avoinna koululaisryhmille 
sopimuksen mukaan. Varaukset ennakkoon:
puh. 017 182 625, korttelimuseo@kuopio.fi 

Opi kuunnellen 
ja kokien 
Ohjatulla kierroksella tutustutaan kansallisen 
suurmiehen Kuopion kotiin, työhön ja perhe-elämään 
sekä 1840-luvun kuopiolaiseen elämänmenoon.                       

Oppimisryhmien omatoimiset käynnit opettajan johdolla 
ovat ilmaisia. Kuopion kaupungin varhaiskasvatus-, perus-
opetus- ja lukioryhmille sekä kaikille maahanmuuttajaryh-
mille ovat myös opastuskierrokset maksuttomia. Muilta ryh-
miltä opastusmaksu 28 €. Varaukset etukäteen. Pääsymaksu 
6 €, oppimisryhmät sekä alle 18-v. ilmaiseksi.
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RIISA – SUOMEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOMUSEO

Pyhyyden  
portailla 

Pyhyyden portailla -kokoelmanäyttelyssä vuosituhantinen 
bysanttilainen traditio ja karjalais-ortodoksinen uskonnol-
lisuus kohtaavat. Näyttelytilat johdattavat ortodoksisuuden 
maailmaan ja kansallisen kulttuuriperintömme kauneuteen 
maailmankatsomuksesta riippumatta. RIISAssa historia, 
kuva- ja tekstiilitaide, musiikki sekä erilaiset tekniikat kie-
toutuvat yhteen jännittäväksi kokonaisuudeksi. 

KOHTAAMISIA  
– Suomalainen usko 
30.12. SAAKKA
Länsimaisen kuvataiteen perusta on kristillisessä kuvastossa. 
Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuonna RIISA tarjoaa kat-
tauksen suomalaisesta uskosta. Kultakauden mestariteokset 
ja modernismin värikylläiset tulkinnat kohtaavat RIISAssa 
vuosituhantisen bysanttilaisen uskon. Näyttelyn teokset ovat 
itäsuomalaisen suvun taidekokoelmasta, ja esillä on teoksia 
mm. Akseli Gallen-Kallelalta, Maria Wiikiltä, Juho Rissaselta, 
Marcus Collinilta, Inari Krohnilta ja Eero Järnefeltiltä.
Kohtaamisia-näyttelyn teemoja ovat sisäinen ja ulkoisesti 
näkyvä usko sekä ihmisen elämä syntymästä kuolemaan. 
Teoksissa sivutaan myös kansanuskoa ja kalevalaisuutta. 
Näyttely haastaa kävijän pohtimaan suomalaista uskoa ja 
sen merkitystä omassa elämässä. Kohtaamisia-näyttely juh-
listaa RIISAn 60-vuotista historiaa. 

8. Riisa – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
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MONITOIMITILA MOSAIIKKI

Monitoimitila Mosaiikki on tekemisen ja kokemisen paikka: 
yksin, yhdessä, ohjatusti ja itsenäisesti. Museovierailun yh-
teyteen voi tilata ohjattuja tai itsenäisiä työpajoja materiaa-
limaksun hinnalla:

• ELÄINSAFARI    PH, AK
• SUOJELE ELÄINTÄ -TYÖPAJA   PH, AK
• RIISAN AARTEET -TIETOKILPAILU       YK, L
• RIISAN RISTIKKO        YK, L
• JOULUN TAIKAA -PIIRUSTUSKILPAILU  
   JA NÄYTTELY                       AK, YK, L

RIISAn vaihtuvat näyttelyt soveltuvat yläkouluille ja lukio-
laisille. Kuvataiteen pedamateriaalit löytyvät RIISAn netti-
sivuilta. Etukäteisvaraukset asiakaspalvelusta.

OPETUSMATERIAALI- 
PAKETIT: 

ELÄINTARINOITA-SADUTUSSALKUT                 PH, AK, M
Anna mielikuvituksesi lentää! Ikoneista ja kirkkotekstiileistä 
tutut eläimet ja kasvit saavat uuden ulottuvuuden alle 10-
v. suunnatuissa Eläintarinoita-sadutussalkuissa. Salkuissa 
sudet ulvovat, ruusut tuoksuvat ja kultakalat polskivat. Salk-
kuihin on koottu esineitä ja materiaaleja kaikille aisteille. 
Lisäksi salkuista löytyy tietoa sadutukseen.

RIISALLA ON KOLME ERISISÄLTÖISTÄ 
ELÄINTARINOITA-SADUTUSSALKKUA:

KUKKO KIEKUU!
HOPEAN HOHDETTA, VEDEN VÄLKETTÄ
METSÄN ÄÄNI
LISÄTIETOA JA VARAUKSET: puh. 0206 100 266, laina-aika 
max. 6 viikkoa. Salkkujen käyttö on maksutonta, mutta 
lainaaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. 
Kuopion ulkopuolelle salkku voidaan myös toimittaa postin 
tai Matkahuollon kautta. Laina-ajan päätyttyä salkku palau-
tetaan RIISAan osoitteeseen Karjalankatu 1. Materiaaleja voi 
hyödyntää myös Monitoimitila Mosaiikissa. 

ILMOITTAUTUMISET JA VARAUKSET: 
puh. 0206 100 266. 
Myös omatoimisten koululaisryhmien toivotaan
ilmoittavan tulostaan etukäteen.
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Taidemuseo Eemil on mainio ympärivuotinen retkikohde 
ja oppimisympäristö. Asiantuntijaoppaan johdolla ryh-
mät perehtyvät pohjoissavolaisen kuvanveistäjän Eemil 
Halosen elämäntyöhön ja muihin ajankohtaisiin näytte-
lyihin. Sohvin soppi -työpajatilassa opetusryhmät voivat 
pitää myös omia oppituntejaan ja hyödyntää taidenäyt-
telyitä opetuksessaan.

Taiteilijan tie – Eemil Halonen 
Suomea veistämässä
Kokoelmanäyttelyssä kuljemme Eemil Halosen (1875–1950) 
taiteilijantiellä. Esillä on maamme kuvanveiston kärkinimiin 
kuuluvan taiteilijan teoksia varhaisista 1890-luvun töistä 
viimeisten vuosien tuotantoon. Opastetulla kierroksella tu-
tustumme Eemil Halosen elämäntarinaan köyhästä loisen 
pojasta osaksi nuoren kansakunnan sivistyneistöä. Eemil 
liikkui luontevasti niin Pariisin taidepiireissä kuin Linnansal-
men tilansa pelloilla ja navetassa. Oma suku ja tutut kylän 
ukot ja eukot toimivat taiteilijalle realististen kansantyyppi-
en malleina. Helsingin ateljeessaan hän ikuisti myös lukuisia 
kansallisia merkkihenkilöitä presidenteistä ja poliitikoista 
taiteilijoihin ja liikemiehiin.

Luontoäidin helmassa, 
Kirsi Neuvosen grafiikkaa 

8.6.–17.9.
Pitkän linjan taidegraafikko Kirsi Neuvosen (s. 1960) näyttely on 
sensuelli kokonaisuus, joka koostuu suomalaisen taidegrafiikan 
klassikoiksi muodostuneista puku- ja naiskuvista ja näyttelyä 
varten valmistuneista luonto- ja henkilöaiheisista teoksista. 
Näyttelyssä on kyse ihmisestä ja luonnosta inspiroitumisesta, 
kauneuden kaipuusta, luonnon, elämän ja ajan rytmistä.
Kirsi Neuvonen on värillisen syväpainografiikan kehittäjiä 
Suomessa. Teoksiaan varten hän kerää aineistoa muodis-
ta, muotoilusta, arkkitehtuurista ja luonnonhistoriallisista 
lähteistä. Suomalainen taidehistoria toimii Kirsi Neuvosen 
inspiraation lähteenä.

Hiljaiset virrat 

5.10.–30.12.
Seppo Väänäsen Hiljaiset virrat -näyttelyn aiheena on 
Vuoksen vesistöalueen luonto. Maalauksissaan hän pohtii 
vesistön olemusta maisemassa. 50-vuotista taiteilijauraansa 
juhlistava Seppo Väänänen aloitti uransa Lapinlahden taide-
keskuksen tiloissa.

TAIDEMUSEO EEMIL

MAKSUT: alle 18-v. ilmaiseksi. Asiantuntijaopastus alle 18-v. 
ryhmille 30 €/ryhmä (max. 25 hlöä). Sohvin soppi -työsken-
telytilan käyttö on alle 18-v. opetusryhmille maksutonta. 
Opastus- ja tilavaraukset sovittava viimeistään 2 viikkoa en-
nen vierailua. Päällekkäisyyksien välttämiseksi myös oma-
toimiryhmiä pyydetään varamaan vierailuaika etukäteen. 
Museo avoinna pääsääntöisesti ke–su klo 12–17.

Rautalammin museo on kulttuurihistoriallinen paikallismu-
seo, jonka perusnäyttely johdattaa aikamatkalle vuositu-
hansien, vuosisatojen ja vuosikymmenten päähän, elämään 
vanhassa emäpitäjässä. Ulkomuseoalueella on savutupa, 
aittoja, tuulimylly ja Pohjois-Savon ainoa museoitu kirkko-
vene Kuikka 1800-luvun lopulta. Museo järjestää vaihtuvia 
taide- ja kulttuurihistoriallisia näyttelyitä.
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RAUTALAMMIN MUSEO

KOULULAISILLE SUUNNATUT 
OPETUSPAKETIT

MIKÄ ON RAUTALAMMIN MUSEO?  
-OPETUSPAKETTI 1. LK.
Tutustutaan Rautalammin museon toimintaan. Kesto n. 1 h.

ESIHISTORIA -OPETUSPAKETTI 5. LK.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan museon näyttelyissä. 
Kesto 1-2 h.

SOTA-AIKA -OPETUSPAKETTI 8. LK.
Tutustutaan paikalliseen sota-aikaan museon näyttelyissä. 
Kesto 1-2 h.

Opetuspaketit ovat ilmaisia rautalampilaisille koululaisryh-
mille. Muuten 40 €/h + pääsymaksu 2 €/lapsi.

LISÄKSI KULTTUURI- JA TAIDEPOLUT: 
www.rautalamminmuseo.fi

Lastenkulttuurikeskus Lastu tarjoaa monipuolista taide-
kasvatustoimintaa pohjoissavolaisille lapsille, nuorille ja 
heidän parissaan työskenteleville aikuisille. Lastun erityis-
osaamisalue on arkkitehtuurikasvatus, jonka sisältöjä kä-
sitellään esimerkiksi työpajoissa, leireillä, leirikouluissa, 
kursseilla ja koulutuspäivillä. 
Tutustu toimintaan: www.lastu.fi 

Lasten ja  
nuorten  
taide esiin
Kuopion kirjaston lastenosasto tarjoaa näyttelytilaa lasten ja 
nuorten ryhmien taidenäyttelyille. Kirjastolta löytyy erilaisia 
mielenkiintoisia lokerikkoja, hyllynpäitä ja muita soppia, 
minne voi sijoittaa lasten ja nuorten taideteoksia esille.
LISÄTIETOJA JA VARAUKSET: lastu@lastu.fi, puh. 050 326 7243

Retkipäivä 
rakennellen 
Tervetuloa viettämään retkipäivää rakennellen ja lasten 
majakylässä seikkaillen! Lastenkulttuurikeskus Lastun 
pihapiiri Lapinlahdella on oiva retkikohde erilaisille lasten 
ja nuorten ryhmille. Retkipäivälle voi valita mieleisen 
ohjelman erilaisista arkkitehtuuri- ja taidetyöpajoista. Tilaa 
tarkempi työpajaohjelma Lastusta.
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PAIKKA: Lastenkulttuurikeskus Lastu, Lapinlahti
RYHMÄN KOKO: enintään 40 lasta
HINTA: 7 €/lapsi. Hinta sisältää työpajan ohjauksen ja mate-
riaalit
VARAUKSET JA LISÄTIETOJA: lastu@lastu.fi,  
puh. 050 326 7243

Polulla-ympäristö- 
polku-työpajat
Tutkitaan yhdessä oman kotiseudun rakennetun ja kulttuu-
riympäristön tuttuja ja tuntemattomia polkuja sekä tutustu-
taan Kuopion ja maakunnan Ympäristöpolun materiaaleihin: 
www.kulttuurikasvatus.kuopio.fi/ymparistopolku ja 
www.lastu.fi/laku/kulttuuripolku
OPETTAJA: tutustuthan jo ennen pajaa käytettäviin materi-
aaleihin ja suunnittelet omaa opetuskokonaisuutta, johon 
työpaja sijoittuu tarvitsemaasi kohtaan. Polun toteuttajalle 
on mahdollista myös esittää toiveita työskentelyn suhteen.
AJANKOHTA JA KESTO: lukuvuosi 2017-2018, 
työpajan kesto n. 4 h
PAIKKA: oma koulu
HINTA: koulut kustantavat käytettävät materiaalit ja mah-
dolliset tutustumisretkien matkakulut, muutoin maksuton
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: lastu@lastu.fi, 
puh. 050 326 7243

KIERTO- 
NÄYTTELYT 

Tilaa näyttely kotikulmillesi! Lastun kiertonäyttelyt sopivat 
esimerkiksi kouluille, kirjastoihin ja muihin näyttelytiloihin 
esiin asetettaviksi. Näyttelyjen koko ja ripustus voidaan 
muokata erilaisiin tiloihin sopiviksi.
LAINA-AIKA: n. 1 kk
PAIKKA: oma koulu, päiväkoti, kirjasto tai muu sopiva tila
HINTA: tilaaja huolehtii kuljetuksesta tai kuljetuskustannuk-
sista ja mahdollisista vakuutuksista, muutoin maksuton
TILAUKSET JA LISÄTIETOJA NÄYTTELYISTÄ: lastu@lastu.fi, 
puh. 050 326 7243

KOSKETA TAIDETTA
Halosten museosäätiön ja Lastenkulttuurikeskus Lastun tuot-
tama näyttely tutustuttaa käsin kosketeltavan konkreettisesti 
kuvataiteen eri tekniikoihin. Mukana on myös maistiaisia ylä-
savolaisesta taidehistoriasta 1800-luvun lopusta nykypäivään.

TUNNE TILASTA TARINAAN
Tutustu arkkitehtuuriin erilaisia tiloja tunnustellen, kuun-
nellen, katsellen ja haistellen. Innostu itse rakentelemaan 
tilataideteoksia tutkien!

LASTENKULTTUURIKESKUS LASTU
9. Lastenkulttuurikeskus Lastu
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OPETUSMATERIAALI- 
PAKETIT 

Tilaa opetusmateriaalipaketti koulullesi tai päiväkotiisi!
LAINA-AIKA: n. 1 kk
HINTA: tilaaja huolehtii kuljetuksesta tai kuljetuskustannuk-
sista, muutoin maksuton
TILAUKSET JA LISÄTIETOJA: lastu@lastu.fi, puh. 050 326 7243

ARKKITEHTUURILAATIKKO                    PH, AK, M
Arkkitehtuurilaatikko vie tutkimusretkelle rakennetun ym-
päristön tiloihin ja taloihin. Laatikon materiaalit ja tehtävä-
vinkit kannustavat oman ympäristön tutkimiseen. Samalla 
tutustutaan arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön eri 
elementteihin ja ominaisuuksiin.

LORUPAKKI                       K3 PH, M
Lorupakin uumenista löytyy elävöitystä päivähoitoryhmän 
yhteisiin loruhetkiin. Pakin uumenissa luuraa uudempiin ja 
vanhempiin lastenloruihin liittyvää virikemateriaalia sekä 
vinkkejä innostaviin lorulähteisiin erityisesti alle 3-v. toimin-
nan tueksi. 
HUOM! LAINAUS KUOPIOSSA: Kuopion kaupunginkirjaston 
lastenosasto puh. 017 182 321.
LAINAUS MAAKUNNASSA: Lastenkulttuurikeskus Lastu

SANAPAKKI                       K6 PH, M
Sanapakki on sanaleikkilaatikko, joka materiaaleineen ja 
leikkeineen houkuttelee lapset ja aikuiset äänteiden ja sano-
jen maistelumatkalle. Sanapakki antaa alkusysäyksiä sana-
leikkien maailmaan sanataide-, leikki-, ja kädentaitovinkein 
sekä kannustaa lainaajia löytämään ja luomaan omia polku-
ja sanojen värikkääseen maailmaan.

LIIKELAATIKKO             PH, AK, YK, M
Jos päivähoitoryhmälläsi tai koulullasi ei vielä ole ollut mah-
dollisuutta hankkia Itäisen tanssin aluekeskuksen tuottamaa 
liikelaatikkoa omaksi, niin laatikko on lainattavissa Kuopion 
ulkopuolelle maakuntaan Lastusta. Liikelaatikko on vuo-
rovaikutuksellinen luovaa ajattelua ja kehollista ilmaisua 
painottava pelikokonaisuus muun muassa luovan liikkeen, 
tanssin ja draaman opetuksen tueksi. Lisätietoja liikelaati-
kosta ja sen omaksi hankkimisesta: www.itak.fi

50 Greatest 
Photographs  
of National Geographic
27.8. SAAKKA 
Kansainvälinen kesänäyttely 50 Greatest Photographs 
of National  Geographic vie suurenmoiselle ja värikylläi-
selle maailmanympärysmatkalle  halki maiden, man-
tereiden ja merien. Näyttely johdattaa katsojat lisäksi 
yllättäviin paikkoihin ja ainutkertaisiin tilanteisiin, 
joihin vain reportaasikuvauksen ammattilaiset yltävät! 
Näyttelyn legendaariset valokuvat on koottu kansain-
välisen National Geographic -lehden  kokoelmista. Ku-
vien lisäksi näyttely avaa tarinoita valokuvien taustalta 
ja kertoo valokuvaajista itsestään.
Kesänäyttelyn opastukset koululaisryhmille viikolla 34 
tarjoushintaan 20 € (norm. 35 €)!

Victorin  
ateljeessa
29.10. SAAKKA, BARSON KELLARI 
VB-valokuvakeskuksen kellarinäyttely avaa ovet Victo-
rin ateljeeseen. Näyttelyssä valotetaan märkälevylle 
kuvaamista sekä kerrotaan Barsokevitchin perheestä 
ja talosta. Verhon takaa löytyy kokonaisuus Barsokevit-
schin tunnetuimpia Ateljeessa otettuja kuvia.
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2 x Bremer  
= Suomi 

1.9.–29.10.
Syyskauden avaa kahden suomalaisen valokuvan mestarin 
ainutlaatuinen yhteisnäyttely: Caj Bremerin ja Stefan Bre-
merin, isän ja pojan, näyttely 2 x Bremer = Suomi nähdään 
ensimmäistä kertaa maassamme VB-valokuvakeskuksessa, 
jota varten kokonaisuus on myös toteutettu. 2 x Bremer = 
Suomi -näyttely avaa intiimillä ja harvinaisella tavalla niin 
Bremerin suvun tarinaa kuin Suomen historiaa valokuvina. 
Kuvien kaari ulottuu vuodesta 1955 aina vuoteen 2017 saak-
ka, ja kokonaisuus on osa Suomen itsenäisyyden satavuotis-
juhlavuoden ohjelmaa.

Kamera  
aseena – Jänisten 
rintamakuvia
3.11.2017–7.1.2018 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelman 
osana VB-valokuvakeskus esittelee tunnetun Jänisten ku-
vaajasuvun rintamakuvia. Näyttelyssä nähdään TK-kuvaaja 
Pauli Jäniksen ja ilmavoimien valokuvaaja Tuttu Jäniksen so-
dassa ottamia valokuvia sekä suomalaista rintamakuvausta 
valokuvauksen lajina toisen maailmansodan aikana. Näyt-
telyn kuvat ovat tiedotustarkoituksiin kuvattuja otoksia ja 
kuvaajien itselleen kuvaamia yksityiskuvia. Kamera aseena 

-näyttely on ainutlaatuinen kuvaus suomalaisesta sotava-
lokuvauksesta, sen tarkoituksesta, tekniikasta ja kuvaajien 
omasta kokemuksesta. Samalla se avaa näkymän sotamies-
ten elämään rintamalla.

Kaikki Pohjois-Savon varhaiskasvatus-, koululais- ja 
opiskelijaryhmät opettajan johdolla veloituksetta! Il-
moitathan ryhmävierailustasi hyvissä ajoin etukäteen. 

RYHMÄVARAUKSET JA TIEDUSTELUT: puh. 044 744 
6424, info@vb-valokuvakeskus.fi 

TUTUSTU OPETUSMATERIAALIIN: 
www.vb-valokuvakeskus.fi/palvelut/opetusmateriaali

VB-VALOKUVAKESKUS10. VB-valokuvakeskus
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KUOPION  
KANSALAISOPISTO
Kuopion kansalaisopisto tarjoaa kursseja kaiken-
ikäisille lapsille ja nuorille, sekä yhteisiä kursseja 
lapsille ja aikuisille. Kurssitarjonta on laaja ja moni-
puolinen koostuen eri ainealueista. Mukaan voivat 
tulla aiheista kiinnostuneet kaiken ikäiset lapset ja 
nuoret.  Järjestämme myös kursseja tilauksesta.

KUVATAIDEKOULU VÄRIKÄS 
JA KÄSITYÖKOULU TAITURI
antavat laadukasta ja monipuolista taiteen perusopetusta 
kuvataiteesta ja käsitöistä kiinnostuneille lapsille ja nuorille. 
Ryhmissä lapsi voi toteuttaa luovuuttaan ja kekseliäisyyt-
tään, harjoitella havaintojen tekemistä ja tutustua eri mate-
riaaleihin ja välineisiin.

Oivallus, elämys ja tekemisen ilo ovat tärkeitä, samoin vuo-
rovaikutus ryhmässä. Opetusta annetaan koko lukuvuoden 
kestävillä kursseilla ikäryhmän mukaisesti, tarjolla on myös 
erilaisia lyhytkursseja. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 
iltapäivisin ja iltaisin Kuopion keskustassa Puistokartanossa 
ja Kuopion kouluilla.

Cilla Back: 
ELÄMÄ

5.10. KLO 19, 6.10. KLO 19, 7.10. KLO 14, 12.10. KLO 
19, 13.10. KLO 19, 14.10. KLO 14, 26.10 KLO 19
Sotku, Suokatu 42/2
Monitaiteellisen Elämä-esityksen keskeinen teema on van-
heneminen ja vanhuus. Lavalla nähdään kaksi eri-ikäistä 
naistanssijaa. Esitystä työstäessään työryhmä vieraili van-
husten hoitolaitoksissa Kuopiossa ja Pohjois-Italiassa. Ohjaa-
ja Cilla Back keskusteli asukkaiden kanssa elämän suurista 
kysymyksistä, kuten rakkaudesta, kuolemasta, onnellisuu-
desta ja peloista. Videosuunnittelija Kim Saarinen tallensi 
nämä kohtaamiset. Syntynyt kuvausmateriaali toimii teok-
sen lavastuksena.
KESTO: n. 45 min
LIPUT: 18/10 €, yksi ohjaaja ryhmää kohden ilmaiseksi
LIPUNMYYNTI JA LISÄTIETOJA: www.minimi.fi
TIEDUSTELUT: puh. 044 066 7338, minimi@minimi.fi
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Orvokki Autio  
– Mikko Roiha: 
PESÄRIKKO
1.12. KLO 19, 2.12. KLO 14 JA 19, 8.12. KLO 19, 9.12. 
KLO 14 JA 19
Sotku, Suokatu 42/2
Orvokki Aution klassikkoteos Pesärikko nähdään nyt uutena, 
yhteistyössä tehtävänä tulkintana. Armi rakastuu Olaviin, 
karkaa kotoaan ja muuttaa eteläpohjalaiseen Larvan taloon. 
Tuoreen avioparin elämänmenon sanelee kuitenkin Olavin 
äiti Laimi ja sänkyyn sidottu Ilmi-täti.  Pesärikko on paksun 
huumorin kyllästämä kertomus maaseudun paineesta. Se 
kertoo miehistä jotka eivät jaksa tunteittensa kanssa ja nai-
sista, jotka tekevät omia ratkaisujaan.
Pesärikko toteutetaan yhteistyössä Riihimäen Teatterin, 
Tanssiteatteri Minimin, Jyväskylän kaupunginteatterin, Tu-
run Kaupunginteatterin, Kotkan Kaupunginteatterin, Teat-
teri Eurooppa Neljän, Kouvolan Teatterin ja Vapaan Teatterin 
kanssa. Ensi-ilta on Berliinissä 14.9.2017.
KESTO: n. 2,5 h
LIPUT: 24/15/10 €, yksi ohjaaja ryhmää kohden ilmaiseksi
LIPUNMYYNTI JA LISÄTIETOJA: www.minimi.fi
TIEDUSTELUT: puh. 044 066 7338, minimi@minimi.fi

TANSSITEATTERI MINIMI
11. Tanssiteatteri Minimi
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Cecilia Moisio:  
Error Humanum

16.9. KLO 19
Sotku, Suokatu 42/2
Error Humanum puhuu siitä, miten ja miksi epäonnistumis-
ta ei usein haluta myöntää tai näyttää. Yhteiskunta opettaa 
meidät onnistujiksi ja voittajiksi tai ainakin, että vain onnis-
tuminen on positiivinen asia. Lavalla nähdään kolme esiin-
tyjää, jotka kuvaavat epäonnistumisen hetkiä ja tilanteita. 
He liikkuvat sarkastisesti vauhdinhurmassa yhä uudestaan 
epäonnistumisesta toiseen. Miten käy esityksessä, jossa 
kaikki epäonnistuu?
KESTO: n. 60 min.
LIPUT: 18/10 €
LIPUNMYYNTI: www.itak.fi
TUOTANTO: Itä-Suomen tanssin aluekeskus

Henna Hartikainen:  
Nolo olo
3.-4.11. KLO 19, 5.11. KLO 17 
Sotku, Suokatu 42/2
Häpeä ja nolot tilanteet ovat tuttuja meille kaikille, mutta 
mitä oikeastaan häpeämme? Ihminen voi hävetä varmaan 
melkein mitä vaan, mutta kuinka paljon siitä on opittua ja 
kulttuurisidonnaista, yksilöllistä tai universaalia? 

ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
12. Itäinen tanssin aluekeskus
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Nolo olo haluaa jakaa tekijöidensä häpeän ja vapautua sii-
tä kollektiivisesti. Nolo olo on stand up -komiikkaa ilman 
punch-line pakkoa. Se on noloja liikkeitä ja noloja vartaloita. 
Noloja ilmeitä ja noloja lauluja. Noloja runoja, noloja kuteita, 
noloja aatteita ja noloja mielipiteitä. Se on paljon noloja ti-
lanteita, niiden tuomio sekä juhla!
KESTO: n. 60 min.
LIPUT: 18/10 €
LIPUNMYYNTI: www.itak.fi
TUOTANTO: Itä-Suomen tanssin aluekeskus

KUOPION ROUVASVÄEN-
YHDISTYS RY

Kuopion Rouvasväenyhdistys perusti käsityökoulun 
vuonna 1884. Tänä päivänä Rouvasväenyhdistyksen 
tunnelmallisissa tiloissa Piispankadulla jatketaan pitkää 
perinnettä tarjoamalla ammattitaitoista kädentaitojen 
ja muotoilun opetusta Muotoiluakatemioissa ja työpa-
joissa. Järjestämme muotoiluun ja käsityöhön liittyviä 
tapahtumia, työpajoja ja koulutuksia myös tilauksesta.

Lasten-, nuorten-, aikuisten- ja seniorien Muotoiluaka-
temiat ovat eri-ikäisille suunnattuja muotoilukasva-
tukseen perustuvia harrasteryhmiä, jotka noudattavat 
muotoiluun painottuvaa käsityön taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelmaa. 

Lue lisää ja tutustu opetusohjelmiin www.designkuopio.fi

14.9.-12.10. 
”NÄKEMINEN, HAVAINTO JA KUVALLINEN AJATTELU” 
–luentosarja, luennoitsijana Jouko Kivimäki

SÄDE2017 – onnellinen arki yhdessä on kuopiolaisille 4. 
luokkalaisille suunnattu tapahtuma, jossa koululaiset pääsevät 
ratkaisemaan ympäristöön ja yksinäisyyteen liittyviä haasteita. 
SÄDE2017-tapahtuma järjestetään loka-marraskuussa 2017 ja 
se on osa Suomi 100 –ohjelmaa

25.-26.11. 
DESIGNJOULUMYYJÄISET

9.12. 
PERHEILLE SUUNNATTU PERINNEJOULU-TYÖPAJA
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: office@designkuopio.fi,  
puh. 044 731 8003



30KINO KUVAKUKKO JA VILIMIT

Kuopion 
Vilimit 
Kuopion Vilimit tarjoaa jälleen runsaan määrän ilmaisesi-
tyksiä päiväkodeille ja kouluille. Tapahtuman järjestävät 
Alueellinen elokuvakeskus ISAK ry & Kino Kuvakukko. Kou-
lulaisesitykset ovat maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoit-
tautua ennakkoon! Näin varmistamme, että kaikki ryhmät 
mahtuvat mukaan. Muista kustannuksista, kuten esim. 
kuljetuskustannuksista, huolehtivat osallistujat itse. Ovet 
avataan n. ½ tuntia ennen esitysten alkua.

ESITYSPAIKAT JA 
ILMOITTAUTUMISET:

KINO KUVAKUKKO, Vuorikatu 27
ILMOITTAUTUMISET KINO KUVAKUKON PÄIVÄKOTI-  
JA KOULULAISESITYKSIIN: Viikolla 37 ensisijaisesti sähkö-
postitse paul.staufenbiel@kuopio.fi tai ti-ke 12.-13.9. klo 
13.15-14, puh. 017 182 470 

PYÖRÖN KOULUN AUDITORIO, Blominkatu 2
ILMOITTAUTUMISET PYÖRÖN PÄIVÄKOTIESITYKSIIN: 
Viikolla 37 ensisijaisesti sähköpostitse jonna.forsman@kuo-
pio.fi tai ti-ke 12.-13.9. klo 13.15-14 
puh. 044 718 2468

KINO KUVAKUKKO JA VILIMIT
13. Mediakasvatus: ISAK ry. ja Kino Kuvakukko
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KINO KUVAKUKON 
ESITYKSET:

Päiväkotiesitykset:
TI 26.9. KLO 9.30 JA 10.30 MUSAMAATIOITA
KE 27.9. KLO 9.30 JA 10.30 MUSAMAATIOITA

Koululaisesitykset:

TI 3.10. KLO 9.30
1.-2. LUOKAT: TAIKOJEN TALO. Seikkailu, animaatio. Belgia 
2014. Puhumme suomea! 85 min. K7 

KE 4.10. KLO 9.30 
3.-4. LUOKAT: PIKKU ILONA JA HÄNEN KARITSANSA. 
Lastenelokuva, klassikko. Suomi 1957. 93 min. S

KE 4.10. KLO 13 
7.-8. LUOKAT: JACQUES - ELÄMÄ MERELLÄ. Seikkailu, 
draama. Ranska 2016. 123 min. K7

TO 5.10. KLO 9.30 
5.-6. LUOKAT: RAPARPERIMEHUA. Draamakomedia. 
Hollanti 2014. 70 min. K7

TO 5.10. KLO 13
9. LUOKAT JA LUKIOT: MANSIKKAMAA. Nuorisodraama. 
Ruotsi 2016. 93 min. K12

PYÖRÖN KOULUN 
ESITYKSET:

Päiväkotiesitykset:
TI 26.9. KLO 9.30 JA 10.30 MUSAMAATIOITA
KE 27.9. KLO 9.30 JA 10.30 MUSAMAATIOITA
ILMOITTAUTUMISET PYÖRÖN PÄIVÄKOTIESITYKSIIN: 
Viikolla 37 ensisijaisesti sähköpostitse 
jonna.forsman@kuopio.fi tai ti-ke 12.-13.9. klo 13.15-14 
puh. 044 718 2468

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

ELOKUVIEN ESITTELYT: www.vilimit.fi  
(alasivu: "lapsille ja nuorille")

OPPIMATERIAALEJA: (ladattavissa veloituksetta): 
www.koulukino.fi
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Sanataidekoulu Aapeli on sanataideverkosto, joka 
yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestää 
Pohjois-Savon alueella lasten ja nuorten sanataide-
opetusta, sanataidetyöpajoja kouluille, päiväkodeille, 
erityisryhmille ja muille yhteisöille. Aapeli on vahvasti 
mukana lasten ja nuorten taidekasvatuksen kehittä-
mistyössä Pohjois-Savon alueella. Lisäksi Aapeli tarjo-
aa sanataidekoulutusta varhaiskasvatukseen, perus-
opetukseen sekä muille yhteisöille.

• Tilaa omalle luokallesi tai päiväkotiryhmällesi sanataide-
työpaja!

• Virkisty verkkosivujen äärellä ja vilkaise Aapelin kirjavinkit 
sekä linkit sanataidetehtäviin ja kiinnostaviin blogeihin!

• Tilaa virkistavä ja hyödyllinen sanataidekoulutus työyh-
teisöillesi vaikkapa TYHY-päivään! 

TILAUSTYÖPAJAT

Tilaa päiväkotiryhmälle tai koululuokalle oma työpaja itse 
valitsemaanne aiheeseen liittyen tai valikoi valmiista listasta 
Aapelin sanataidepaja eri aiheisiin liittyen. Kaikissa työpa-
joissa toteutetaan kirjallisuuslähtöistä sanataidekasvatusta 
ja tuokiot/tunnit ovat toiminnallisia.
Tarjolla mm. ympäristöaiheisia sanataidepajoja eri ikäryh-
mille, tunnetaitopaja päiväkotiin ja alakouluun, runopaja 
koululaisille sekä uutuus-tietokirjoihin pohjautuvia sanatai-
depajoja. Tarjolla myös Lorukimara päiväkodin pienimmille 
sekä dekkaripaja yläkouluun. 

SANATAIDEKOULU AAPELI, 
VESTÄJÄT RY

SANATAIDEKOULU AAPELI
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Kurkista tarkemmat tiedot ja hinnat Aapelin verkkosivuilta!
Mittatilaustyöpajassa päiväkoti voi toivoa käsittelyyn omaa 
teemaa, jonka pohjalta Aapelin väki räätälöi juuri teidän lap-
siryhmäänne innostavan kokonaisuuden. Kesto 60-90 min. 
KYSY LISÄÄ: karjulanne@gmail.com, puh. 050 593 1206

SUPERSYYSLOMA

Supersyyslomalla loruillaan perinteen mukaisesti perheen 
pienimpien kanssa Kuopion pääkirjastossa. KYS:n lasten 
osastolla sanataiteillaan yksilötuokioilla sekä pienryhmissä. 

LASTEN JA NUORTEN 
KIRJAKANTTI
Lasten ja nuorten Kirjakantissa loka-marraskuussa yhdistyy 
vuoden kolme tärkeää tapahtumaa: Sanataidekoulu Aapelin 
5-vuotisjuhlat, Kirjakantti-kirjallisuustapahtuma sekä vuoden 
lopussa Kuopion korttelimuseoon saapuva Suuri Lukuseikkai-
lu –lastenkirjallisuusnäyttely. Lasten ja nuorten Kirjakantissa 
Aapelin ohjaajat jalkautuvat ala- ja yläkouluihin. Kirjakantti-
työpajoissa sukelletaan jo etukäteen Suuren lukuseikkailun 
kirjalliseen materiaaliin. Myös 40-vuotias Uppo-Nalle otetaan 
mukaan pienimpien koululaisten kiertueelle. 
Kiertueen satoa nähdään työpajoissa syntyneiden töiden ja 
tekstien näyttelyissä, joita voi bongata Pohjois-Savon kirjas-
toissa 20.11-2.12. Kirjakantin tarkemmasta aikataulusta ja 
ilmoittautumisesta tiedotetaan Kulttuurikuriirien postissa 
sekä Aapelin verkkosivuilla.

Kurkista tarkemmat tiedot Aapelin nettisivuilta: 
www.sanataidekouluaapeli.fi
TIEDUSTELUT JA TILAUKSET: 
karjulanne@gmail.com, puh. 050 593 1206

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään syyskuussa 
16. kerran Kuopiossa. ANTI työskentelee innovatiivisten 
taiteilijoiden kanssa projekteissa, jotka tutkivat ja avartavat 
urbaania tilaa.

19.-24.9.
Syyskuussa 2017 ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden 
teokset ottavat jälleen haltuunsa kaupungin julkisia tiloja - 
toreja, kauppakeskuksia, vesistöjä, julkisia rakennuksia. Ylei-
sö ja erilaiset yhteisöt pääsevät arjen keskellä osaksi teoksia 
- tekemään ja kokemaan niitä. Teoksia yhdistävä teema on 
tänä vuonna vesi: puhdas vesi ja ympäristö, vesiteknologia, 
luonnonkatastrofit ja vesi katoavana luonnonvarana.
Suurin osa ANTI-festivaalin teoksista on suunnattu koko 
perheelle!

Kaikki teokset ovat ilmaisia ja niihin voi törmätä Kuopion 
kaupunkitilassa. Räätälöimme reittejä, joita seuraamalla voi 
lyhyessä ajassa tutustua useisiin lapsia ja nuoria kiinnosta-
viin teoksiin keskusta-alueella. Opettaja, kysy reittejä: info@
antifestival.com, puh. 050 305 2005

KATSO FESTIVAALIN KOKO OHJELMISTO 
JA AIKATAULUT OSOITTEESTA www.antifestival.com

ART - CONTEMPORARY ART FESTIVAL

15. ANTI-Contemporary Art Festival

ANTI - CONTEMPORARY  
ART FESTIVAL
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Kulttuuripolku tarjoaa mahdollisuuden katsella, 
kuunnella ja kokeilla, mitä kulttuurin ja taiteen 
kenttä voi tarjota lapsen ja nuoren kasvun ja oppi-
misen tueksi. 

Vinkkejä kulttuuripolkujen käytännön toteuttamisesta löy-
dät tämän julkaisun lopusta sekä netistä: kulttuurikasvatus.
kuopio.fi. Samalta nettisivulta löydät myös kulttuuripolkujen 
oppimateriaalit, joihin voit tutustua jo ennen kullekin polul-
le lähtemistä. Kulttuuripolku on myös Facebookissa!

VARHAISKASVATUS

KINTTUPOLKU 4-5-VUOTIAILLE
Arkkitehtuuri- muotoilukasvatusta päivähoitoon

KINTTUPOLKU-KOULUTUS
Koulutuksessa saat ideoita, miten toteuttaa arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatusta päivähoitoryhmien omissa arkiympäris-
töissä. Koulutus on suunnattu kaikille päivähoidossa työsken-
televille. Koulutuksen järjestää Lastenkulttuurikeskus Lastu.
KOULUTUS: ti 19.9. klo 13-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET 15.9. mennessä: lastu@
lastu.fi

KULTTUURIPOLKU KOULUILLE  
JA VARHAISKASVATUKSELLE

16. Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

KULTTUURIPOLKU KOULUILLE JA VARHAISKASVATUKSELLE
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KÄDESTÄ PITÄEN KINTTUPOLULLE!
Koulutuksen käytyäsi sinulla on mahdollisuus hakea työ-
pajaa, jossa laitetaan alulle tai avustetaan oman päivähoi-
toryhmäsi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatustyöskentelyä. 
Hakiessasi pajaa sinulla tulee olla idea, joka kytkeytyy oman 
hoitoryhmäsi arkeen ja suunnittelemaasi toimintaan.
Työpajoja on rajoitettu määrä ja ne toteutetaan toiminta-
vuoden 2017-2018 aikana. 
TYÖPAJAHAUT: lastu@lastu.fi

TANSSIPOLKU 4-5-VUOTIAILLE
Hae tanssipajakokonaisuutta 4-5-v. ryhmällesi! Kullakin ryh-
mällä on 4 tapaamiskertaa, aamupäivisin 45 min./kerta. Mu-
kaan mahtuu yht. 10 päiväkotia, joista jokaisesta 2 ryhmää. 
HUOM! Pajat ovat nyt auki koko toimintavuodelle ja ne täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Mukaan voivat hakea 
myös perhepäivähoitajat, joille tulisi järjestää kokoontumi-
nen alueen päiväkodin salissa. Ryhmän koko alle 15 lasta. 
Vaatimuksena liikkumiseen riittävä tila/sali.
Työpajojen tavoitteena on tutustuttaa lapset tanssi- ja lii-
keilmaisun maailmaan ja antaa vinkkejä kuinka tanssia voi 
hyödyntää osana päiväkodin arkea. 
HAE MUKAAN 18.8. MENNESSÄ: jonna.forsman@kuopio.fi 
LIITÄ MUKAAN HAKEMUKSEESI:
1. ryhmän vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, sähköposti, 
puh. nro
2. yksikön nimi: ryhmä, päiväkoti
3. ryhmän koko
4. perusteet mukaan hakemiselle sekä jos jotakin muuta eri-
tyistä on hyvä tietää ennen ensimmäistä vierailua
Tanssinopettaja Salla Pakarinen Räsänen sopii aikataulut 
päiväkotien kanssa, 5 päiväkotia/syksy, 5 päiväkotia/kevät. 
Ilmoita hakiessasi kumpi kausi olisi parempi. LISÄTIETOJA: 
puh. 050 382 0389.

TARINAPOLKU ESIKOULUILLE
Hae Tarinapolku-työpajakokonaisuutta eskariryhmällesi! Kul-
lakin ryhmällä on 3 tapaamiskertaa, 60 min./kerta. Mukaan 
mahtuu yht. 20 ryhmää. HUOM! Pajat ovat nyt auki koko toi-
mintavuodelle ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 
Tarinapolku-oppimateriaalissa kieleen ja kirjallisuuteen sy-
vennytään sanataiteen keinoin: liikunnallisia harjoituksia, 
kielellistä kutittelua, sadutusta, riimittelyä ja tarinankerron-
taa. TARINAPOLKU-OPPIMATERIAALIN LÖYDÄT NETISTÄ: 
kulttuurikasvatus.kuopio.fi/tarinapolku
HAE MUKAAN 18.8. MENNESSÄ: jonna.forsman@kuopio.fi 
LIITÄ MUKAAN HAKEMUKSEESI: 
1. ryhmän vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, sähköposti, 
puh. nro
2. yksikön nimi: ryhmä, päiväkoti
3. ryhmän koko
4. perusteet mukaan hakemiselle sekä jos jotakin muuta eri-
tyistä on hyvä tietää ennen ensimmäistä vierailua
Sanataideohjaaja sopii aikataulut päiväkotien kanssa, 10 
esikoulua/syksy, 10 esikoulua/kevät.  
KOULUTUS: ti 26.9. klo 13-16, Kuopion kaupunginkirjaston 
satuhuone. Kouluttajana sanataidekasvattaja Anne Karjula. 
Koulutuksessa perehdytään oppimateriaaliin, sanataiteen 
menetelmiin ja kirjaston käyttöön. ILMOITTAUTUMISET 19.9. 
mennessä: jonna.forsman@kuopio.fi

KOULUT

Kiitos kaveruudelle –
kokonaisuus
KÄSIKIRJA
Kiitos kaveruudelle –käsikirja sisältää yli 50 toiminnallista ja 
helppoa harjoitusta ja vinkkiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
ohjaajalle. Harjoitusten avulla voidaan käsitellä vuorovaiku-
tus-, kaveri- ja ryhmätyötaitoja, itsetuntoa, itsetuntemusta 
ja tunneilmaisua. KÄSIKIRJAN VOI LADATA VERKOSTA MAK-
SUTTA: www.kuopio.fi/lapset-ja-nuoret2 tai tiedustella draa-
makasvattaja Anni Marinilta anni.marin@kuopio.fi

KOULUTUKSET
Draamakasvattaja Anni Marin ohjaa koulutuksia opettajille 
osana täydennyskoulutusohjelmaa syyskuussa 2017 Kuopi-
ossa ja Iisalmessa. Koulutuksissa perehdytään draaman oh-
jaamisen perusteisiin ja käsikirjan teemoihin. ILMOITTAU-
TUMINEN JA LISÄTIETOJA: https://peda.net/kuopio/pjt/pkht

TYÖPAJAT
Kiitos kaveruudelle –työpajoja 6. luokille. Työpajoissa käsi-
tellään käsikirjan teemoja. Työpajoja rajoitettu määrä, kesto 
ja tarkempi sisältö sovitaan opettajan kanssa. Opettajalta 
edellytetään työskentelyä draamakasvattajan kanssa työpa-
jan aikana. TYÖPAJAHAUT: anni.marin@kuopio.fi

KULTTUURIPOLKU KOULUILLE JA VARHAISKASVATUKSELLE
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KIRJASTOPOLKU

1. LUOKKA
Kirjastopolulla mennään tarinoiden ihmemaahan ja tutus-
tutaan omaan lähikirjastoon (muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta). Vierailun aikana tutustutaan kirjastoon ja kir-
jaston käytön perusasioihin. Opettajien käytössä on myös 
Tarinapolku-oppimateriaali, jossa kieleen ja kirjallisuuteen 
syvennytään sanataiteen keinoin. TARINAPOLKU-OPPIMA-
TERIAALI: kulttuurikasvatus.kuopio.fi/tarinapolku
Ilmoittautumiset: suoraan omaan kirjastoon.
KOULUTUS: ti 26.9. klo 13-16, Kuopion kaupunginkirjaston 
satuhuone. Kouluttajana sanataidekasvattaja Anne Karjula. 
Koulutuksessa perehdytään oppimateriaaliin, sanataiteen 
menetelmiin ja kirjaston käyttöön. Ilmoittautumiset 19.9. 
mennessä: jonna.forsman@kuopio.fi
1. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Aurinkorinne, Snell-
man, Vehmersalmi, Hiltulanlahti, Vehmasmäki, Rajala, Haa-
paniemi, Pitkälahti, Kettula, Kemppaanmäki, Pihkainmäki, 
Martti Ahtisaari, Pajulahti, Palonurmi, Käärmelahti, Pulkon-
koski, Maaninkajärvi.

TAIDEPOLKU

2. LUOKKA
Taidepolulla tutustutaan Kuopion taidemuseon täysin 
uusittuun perusnäyttelyyn TAITEILIJAN MATKASSA, jonka 
punaisena lankana on kuopiolaissyntyinen taiteilija Juho 
Rissanen. Näyttelyyn on tehty omatoimisen kierroksen tuek-
si myös materiaalipaketti, jossa taiteilija Juho Rissasen mu-
kaan Savonkylän Höntän talosta tarttunut taidelokki Höntti-
äinen johdattaa vierailijat moniaistiseen ja toiminnalliseen 
seikkailuun suomalaisen taiteen kiehtovaan maailmaan.

Taidematka alkaa Hönttiäisen opastuksella lintuja bongaa-
malla ja menneen Kuopion maisemia ihailemalla. Höntti-
äinen on valinnut näyttelystä itseään eniten puhuttelevat 
teokset ja johdattaa matkalaiset niiden avulla sekä Juho 
Rissasen elämään että kuvataiteen maailmaan. Matkalle 
mahtuu monenlaista tekemistä ja toimintaa ja sen aikana 
matkalaisista kehittyy myös taitavia taidebongareita.
MATERIAALIPAKETTIIN KANNATTAA TUTUSTUA ENNAK-
KOON OSOITTEESSA: kulttuurikasvatus.kuopio.fi/taidepolku
KOULUTUS: pe 8.9. klo 13
ILMOITTAUTUMISET 7.9. mennessä: anna.vepsa@kuopio.fi
ILMOITTAUTUMISET: Omatoimisten taidepolkuryhmien toivo-
taan ilmoittavan tulostaan etukäteen asiakaspalveluun puh. 
017 182 633 taidemuseon aukioloaikoina: ti-la klo 10-17.
2. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Aurinkorinne, Haa-
paniemi, Hirvilahti, Kaislastenlahti, Länsi-Puijo, Paloaho, 
Snellman, Neulamäki, Kurkimäki, Melalahti, Hiltulanlahti, 
Kettula, Pohjantie, Pyörö, Alava, Karttulanlahti, Pajulahti, 
Palonurmi, Käärmelahti, Pulkonkoski, Maaninkajärvi.

MUSEOPOLKU

3. LUOKKA
Museopolku tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiseen oppimi-
seen erilaisessa ympäristössä.
KUOPION MUSEON JA KORTTELIMUSEON MATERIAALIT: 
kulttuurikasvatus.kuopio.fi/museopolku

KUOPION MUSEO
Museopolulla tutustutaan Kuopion museon perusnäytte-
lyyn valmiiden tehtävien avulla, joita kannattaa hyödyntää 
myös ennen museovierailua. Ryhmät voivat museokäynnin 
varauksen yhteydessä pyytää moniaistisia tehtäväpaketteja 

mukaansa näyttelyyn ti-la klo 10-17 puh. 017 182 603, kuo-
pionmuseo@kuopio.fi
Museopolkumateriaaleihin voi tutustua koulutuksessa, joita 
järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Muina aikoina opettaja 
voi tulla perehtymään materiaaleihin omatoimisesti mak-
sutta, kun ilmoittaa tulonsa etukäteen. 
MATERIAALEIHIN VOI TUTUSTUA MYÖS VERKOSSA:
http://kuopionmuseo.fi/omatoimiset-kierrokset 
KOULUTUS: ke 27.9. klo 14–14.45 (tilaisuus jatkuu Kuopion 
korttelimuseossa klo 15–15.45)
ILMOITTAUTUMISET 20.9. mennessä: marita.frangen@kuopio.fi 

KUOPION KORTTELIMUSEO
Museopolulla tutustutaan museokoteihin ja apteekkitaloon 
valmiiden tehtävien avulla. Museovierailua varten kannattaa 
jo etukäteen tutustua Kylässä Korttelimuseossa -tehtäviin 
www-sivuilla. Museokäynnin varauksen yhteydessä opettaja 
voi varata ryhmälleen muitakin moniaistisia tehtäväpaketteja 
museokierrosta elävöittämään. Tarjolla oleviin tehtäväpaket-
teihin voi tutustua perehdytyksessä, ja muina aikoina opetta-
jat voivat tulla perehtymään niihin omatoimisesti maksutta. 
Maksuton tutustumisaika kannattaa sopia etukäteen.
KOULUTUS: ke 27.9. klo 15-15.45
ILMOITTAUTUMISET 26.9. mennessä: maria.myers@kuopio.fi 
ILMOITTAUTUMISET: omatoimisten Museopolkuryhmien 
toivotaan ilmoittavan tulostaan etukäteen Kuopion museon 
asiakaspalveluun puh. 017 182 603 ja Kuopion korttelimuse-
on asiakaspalveluun puh. 017 182 625 museoiden aukioloai-
koina (su–ma suljettu). Samassa yhteydessä voi myös varata 
mahdolliset lainattavat materiaalit.
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RIISA – SUOMEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOMUSEO
Museopolun museokäyntiä suunnitellessa kannattaa poh-
justaa vierailua koulussa esimerkiksi Ortoboxin monipuolis-
ten tehtävien avulla. www.ortoboxi.fi
ILMOITTAUTUMISET: ilmoita museopolkuryhmäsi hyvissä 
ajoin etukäteen asiakaspalveluun puh. 0206 100 266.   
 
3. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Kettula, Vehmasmäki, 
Pohjantie, Jynkkä, Snellman, Puijonsarvi, Melalahti, Länsi-
Puijo, Paloaho, Kaislastenlahti, Vehkalampi, Karttulanlahti, 
Martti Ahtisaari, Pajulahti, Palonurmi, Käärmelahti, Pulkon-
koski, Maaninkajärvi.

MEDIAPOLKU
4. LUOKKA
Mediapolulla mennään leffaan Kino Kuvakukkoon ja VB-
valokuvakeskuksen näyttelyyn www.vb-valokuvakeskus.fi 
ILMOITTAUTUMISET VB-VALOKUVAKESKUKSEEN: puh. 044 
744 6424, info@vb-valokuvakeskus.fi
TUTUSTU OPETUSMATERIAALIIN: 
www.vb-valokuvakeskus.fi/palvelut/opetusmateriaali

MEDIAPOLKU-ELOKUVA
Ke 15.11. klo 9.30 Kino Kuvakukko
PIKKU ILONA JA HÄNEN KARITSANSA
Lastenelokuva, klassikko. Suomi 1957. 93 min. S
KATSO ELOKUVAN OPPIMATERIAALI: www.koulukino.fi
ILMOITTAUTUMISET 8.11. mennessä: paul.staufenbiel@
kuopio.fi
Maaninkajärven koulun, Pulkonkosken koulun ja Käärme-
lahden koulun esitys Maaninkajärven koulun auditoriossa, 
aika sovitaan syksyn aikana.

4. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Rytky, Pyörö, Haapa-
niemi, Melalahti, Jynkkä, Pohjantie, Rajala, Vehmasmäki, 
Kaislastenlahti, Kurkimäki, Aurinkorinne, Puijonsarvi, Veh-
kalampi, Pihkainmäki, Käärmelahti, Pulkonkoski, Maanin-
kajärvi.

YMPÄRISTÖPOLKU

5. LUOKKA
JOHDATA LUOKKASI YMPÄRISTÖPOLULLE: 
kulttuurikasvatus.kuopio.fi/ymparistopolku
Jokaiselle koululle löytyy oma kulttuuriympäristömateriaali, 
johon sisältyy koulun lähiympäristössä ja koulussa opettajan 
johdolla toteutettavia tehtäviä. Materiaalit sopivat hyvin 
myös muiden luokka-asteiden ja alueen esiopetusryhmien 
käyttöön. Voit kysyä ideoita oman koulun ympäristöpolun 
toteuttamiseen Lastusta.

KÄDESTÄ PITÄEN YMPÄRISTÖPOLULLE! 
Lähde 5. luokkasi kanssa ohjatulle polulle. Sinulla on mah-
dollisuus pyytää työpariksesi pajaohjaaja Lastenkulttuuri-
keskus Lastusta. Ympäristöpolun työpajassa matkaamme 
lähiympäristöön tutkien ja aistien yhdessä rakennettua ja 
luonnonympäristöä. Toiminnallisia harjoituksia tehden tu-
tustumme arkiympäristöön uusista näkökulmista. 
OPETTAJA: Tutustuthan jo ennen pajaa käytettäviin mate-
riaaleihin ja suunnittelet omaa opetuskokonaisuutta, jossa 
työpaja sijoittuu haluamaasi kohtaan. Polun toteuttajalle on 
mahdollista esittää toiveita työskentelyn suhteen.
AJANKOHTA JA KESTO: Lukuvuosi 2017-2018, työpajan kesto 
n. 4 h
PAIKKA: Oma koulu
HINTA: Koulut kustantavat käytettävät materiaalit ja mah-
dolliset tutustumisretkien matkakulut, muutoin maksuton

KOULUTUS: perehdytys Ympäristöpolulle toteutetaan koulu- 
ja aluekohtaisilla pieninfoilla! Lastun ohjaaja on yhteydessä 
kouluihin. Voitte olla myös Lastuun yhteydessä ja toivoa pe-
rehdytystä teille sopivaan ajankohtaan!
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: lastu@lastu.fi

TANSSIPOLKU

6. LUOKKA
Tanssipolulla syksyllä:
- Pelaa luokan kanssa koulussa vuorovaikutteisuuteen, itse-
ilmaisuun ja liikkeeseen perustuvaa Liikelaatikkoa. Liikelaa-
tikon lainaukset: riitta.nevalainen@kuopio.fi
-Tilaa omaan luokkaasi tanssityöpaja (2 tapaamiskertaa/
luokka). Työpajan kesto 2 x 90 min. Työpajoja on tarjolla ra-
joitettu määrä.
ILMOITTAUTUMISET TYÖPAJOIHIN 25.8. mennessä: jonna.
forsman@kuopio.fi  
Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautues-
sasi voit esittää toiveen työpajan ajankohdasta. Tanssinopet-
taja Salla Pakarinen-Räsänen ottaa yhteyttä tarkemman 
ajan sopimiseksi, lisätietoja: puh. 050 382 0389.
6. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Snellman, Raja-
la, Kurkimäki, Vehmersalmi, Länsi-Puijo, Paloaho, Alava, 
Vehmasmäki, Särkiniemi, Neulamäki, Pyörö, Haapaniemi, 
Karttulanlahti, Pihkainmäki, Martti Ahtisaari, Käärmelahti, 
Pulkonkoski, Maaninkajärvi.
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MUSIIKKIPOLKU

7. LUOKKA
MUSIIKKIPOLULLA TUTUSTUTAAN 
KAPELLIMESTARIN TEHTÄVÄÄN
Kuopion kaupunginorkesteri - Atso Almila, joht.
Mistä orkesteri tietää, mitä kapellimestari heiltä haluaa? 
Musiikkipolulla Kuopion kaupunginorkesterin romanttinen 
kokoonpano esittäytyy Atso Almilan johdolla 1800-luvun 
loppupuolen romantiikan ajan sävelin. Tutuksi tulevat niin 
orkesterin soittimet kuin kapellimestarin työkin. John Wil-
liamsin säveltämä Darth Vaderin pahuuden voimia edus-
tava elokuvateema haastaa Jean Sibeliuksen sata vuotta 
vanhemman sankarillista isänmaallisuutta nostattavan Alla 
marcian. Kumpi voittaa, hyvä vai paha?
Kuopion konservatorion soitinesittelyssä tutustutaan erilai-
siin soittimiin lähemmin.
ORKESTERIHARJOITUKSET JA SOITINESITTELY 7. LUOKILLE 
KUOPION MUSIIKKIKESKUKSESSA:
Ma 20.11. 
9.00-10.30 Hatsalan klassillinen (puolet)
9.30-11.00 Hatsalan klassillinen (puolet)
11.00-12.30 Vehmersalmi, Riistavesi, Nilsiän yhtenäiskoulu
11.30-13.00 Puijonsarvi, Alava, Paloaho, Maaninkajärvi
Musiikkipolun kokonaiskesto on n. 1 h 30 min.
VARMISTATHAN OSALLISTUMISENNE HARJOITUKSIIN 
31.10. mennessä: jonna.forsman@kuopio.fi
TUTUSTU ENNEN ORKESTERIVIERAILUA MUSIIKKIPOLKU-
OPPIMATERIAALIIN: kulttuurikasvatus.kuopio.fi/musiikkipolku

TEATTERIPOLKU

8. LUOKKA
SIIPIRIKKOJA JA MATRIARKKOJA  
–kuule meitä Kaija Koo -näytelmän harjoitukset Kuopion 
kaupunginteatterissa Minna-näyttämöllä
Ke 11.10. kaksi ryhmää:
klo 11-12 Riistavesi, Vehmersalmi, Pyörö, Maaninkajärvi
klo 12.30-13.30 Jynkänlahti, Minna Canth 

ILMAISUN JA VUOROVAIKUTUKSEN TYÖPAJAT
Hae työpajaa luokallesi! Liitä hakemukseen perustelut miksi 
paja olisi tarpeellinen luokallesi (esim. luokan vuorovaiku-
tusongelmat, ryhmädynamiikka) sekä omat ammatilliset 
kehittymistoiveesi ilmaisun ja vuorovaikutuksen suhteen. 
Paja koostuu kolmesta erikseen pidettävästä kaksoistunnis-
ta (3 x 90 min.), joissa tutkitaan ja kehitetään itseilmaisun 
perusteita, vuorovaikutustaitoja ja tunneälyä. Paikkoja ra-
joitetusti. Pajat ohjaa draamakasvattaja Anni Marin, jonka 
kanssa sovitaan aikataulu. Aikataulusyistä saman koulun 
pajat pidetään saman päivän aikana! 
PAJAHAUT PERUSTELUINEEN 25.8. MENNESSÄ: anni.ma-
rin@kuopio.fi
8. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Jynkänlahti, Riistave-
si, Vehmersalmi, Pyörö, Minna Canth, Maaninkajärvi.
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K9-kortti
K9-korttia vilauttamalla Kuopion ja Pohjois-Savon ysit pää-
sevät maksutta tai alennuksella kulttuurimenoihin. Tarkem-
mat tiedot: kulttuurikasvatus.kuopio.fi/k9-kortti
OPETTAJA: muistathan kannustaa koulusi ysejä kortin käy-
tössä!

Vinkkejä

VIERAILUT KULTTUURIPOLKU-KOHTEISIIN: 
• Muista ilmoittautua kohteisiin hyvissä ajoin! Vierailut 

ovat pääosin omatoimisia, opettajan johdolla tapahtuvia. 
Poluille järjestetään perehdytys kulttuurikohteissa pää-
asiassa syksyisin.

• Kulttuuripolku ei sulje pois mahdollisuutta käydä kult-
tuurikohteissa muutoinkin. Koululais-, päivähoito- ja ker-
horyhmät ovat erittäin tervetulleita vierailemaan esim. 
museoissa pitkin lukuvuotta! 

• Kulttuuripolkuun liittyvät oppimateriaalit: Ladattavissa 
kulttuurikasvatus.kuopio.fi –sivustolta kunkin polun koh-
dalta. Materiaaleja voi muokata oman ryhmän tarpeisiin 
sopiviksi. 

KULTTUURIPOLUN KULJETUKSET JA 
KUSTANNUKSET:
Keskustassa tai sen tuntumassa sijaitseville kouluille ei ole 
mahdollisuutta järjestää linja-autokuljetusta. Mahdolliset 
kuljetukset varataan itse Savonlinja oy:stä puh. 020 141 
5710. Varattaessa ilmoitetaan laskutusosoite: 
Kuopion kaupunki
Kasvun ja oppimisen palvelualue/oman koulun nimi
PL 3016
70090 Kuhilas
viite: Kulttuuripolku KOP3502

Pääsääntöisesti polkujen sisällöistä ei tule kustannuksia kou-
luille, mutta pienet materiaalimaksut ym. ovat mahdollisia, 
ilmoitetaan erikseen polkujen yhteydessä.



Kiitos, kun 
puutut

kiusaamiseen!
Kuopion kaupungin koulut
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TAPAHTUMIA

Kuopio Juhlii 
25.-27.8.2017
Tule mukaan juhlimaan Kuopion kanssa viikonlopun ajan kulttuurikohteissa, toreilla, luon-
nossa, kaduilla ja monissa eri tapahtumissa.  Ohjelmassa myös mm. Kuopion koulurauhan 
julistus Kuopion torilla pe 26.8. klo 10.  
www. kuopiojuhlii.com

Kuopion Vilimit 
2.-8.10.2017
Kuopion Vilimien 30-vuotisjuhlavuosi 
www.isakry.fi

Supersyysloma 
16.-22.10.2017
Syyslomaviikolla runsaasti ohjelmaa liikunta- ja kulttuuripaikoissa, nuorisotaloilla, leirejä, 
kerhoja ja kursseja maksutta tai alennuksella!  
www.kuopio.fi/tapahtumat

ANTI – Contemporary Art Festival  
19.-24.9.2017
Festivaalille ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ottavat jälleen haltuunsa 
kaupungin julkisia tiloja - toreja, kauppakeskuksia, vesistöjä, julkisia rakennuksia.  
www.antifestival.com

Kirjakantti 
loka-marraskuussa 2017
Lasten ja nuorten Kirjakantissa Aapelin ohjaajat jalkautuvat ala- ja yläkouluihin.  
www.sanataidekouluaapeli.fi

Pakkaspäivät 
22.-28.1.2018
Perinteisiä Lasten ja nuorten Pakkaspäiviä vietetään jälleen tammikuussa 2018, jolloin 
voi tutustua monipuolisesti kulttuurin ja liikunnan sisältöihin. Seuraa ilmoittelua ja varaa 
ryhmällesi nopeasti työpajat! Ohjelma julkistetaan tammikuun alussa.  
www.kuopio.fi/pakkaspaivat
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Kuopion kaupunki
Kulttuurisuunnittelu ja Kulttuuripolku
Minna Canthin katu 24, 2 krs., 70100 Kuopio
puh. 044 718 2468
www.kulttuurikasvatus.kuopio.fi

Kuopion kaupunginkirjasto
puh. 017 182 111
www.kuopio.finna.fi

Kuopion Musiikkikeskus &  
Kuopion kaupunginorkesteri
Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio
puh. 044 182 364
musiikkikeskus@kuopio.fi
www.kuopionmusiikkikeskus.fi
www.kuopionkaupunginorkesteri.fi

Kuopion kaupunginteatteri
Niiralankatu 2, 70600 Kuopio
0600 41 31 43  (1,98 €/min.+pvm.)
teatteri@kuopio.fi
www.kuopionkaupunginteatteri.fi

Kuopion taidemuseo
Kauppakatu 35, 70100 Kuopio
puh. 017 182 633
taidemuseo@kuopio.fi
www.taidemuseo.kuopio.fi

Kuopion museo
Kauppakatu 23, 70100 Kuopio
puh. 017 182 603
kuopionmuseo@kuopio.fi
www.kuopionmuseo.fi

Kuopion korttelimuseo
Kirkkokatu 22, 70100 Kuopio
puh. 017 182 625
korttelimuseo@kuopio.fi
www.korttelimuseo.kuopio.fi 

J. V. Snellmanin kotimuseo
Snellmaninkatu 19, 70100 Kuopio
puh. 017 182 625 (Korttelimuseo)
korttelimuseo@kuopio.fi 
www.snellmanmuseo.kuopio.fi

RIISA - Suomen ortodoksinen 
kirkkomuseo 
Karjalankatu 1, 70110 Kuopio
puh. 0206 100 266
info@riisa.fi
www.riisa.fi

Tanssiteatteri Minimi
Sotku, Suokatu 42/2, 70110 Kuopio
puh. 044 066 7338
minimi@minimi.fi
www.minimi.fi

Lastenkulttuurikeskus Lastu
Linnansalmentie 85, 73100 Lapinlahti
puh. 017 733 308
lastu@lastu.fi
www.lastu.fi

VB-valokuvakeskus
Kuninkaankatu 14–16, 70100 Kuopio
puh. 044 744 6424
info@vb-valokuvakeskus.fi
www.vb-valokuvakeskus.fi

YHTEYSTIEDOT
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Itä-Suomen tanssin  
aluekeskus
Sotku, Suokatu 42/2, 70110 Kuopio
itak@itak.fi
www.itak.fi

ISAK ry
puh. 050 338 3640
saija.nissinen@kuopio.fi
www.isakry.fi

Kino Kuvakukko
Vuorikatu 27, 70100 Kuopio
puh. 044 718 2470
paul.staufenbiel@kuopio.fi
www.kuvakukko.kuopio.fi

ANTI  
– Contemporary Art Festival
info@antifestival.com
www.antifestival.com

MYLLY - Luovien alojen keskus
puh. 044 340 8228
info@artmylly.com
www.artmylly.com

Taiteen edistämiskeskus,  
Itä-Suomen aluetoimipiste
Haapaniemenkatu 40 E 2, 70110 Kuopio
www.taike.fi/fi/web/pohjois-savo

Vestäjät ry / 
Sanataidekoulu Aapeli
Minna Canthin katu 4, 4. krs., 70100 Kuopio
www.sanataidekouluaapeli.fi

Teatteri Hermanni /  
Lasten Hermanni
lasten.hermanni@gmail.com
puh.  044 270 8827
www.teatterihermanni.fi

Snellman-instituutti
Haapaniemenkatu 40 C 1, 70110 Kuopio
puh. 044 746 2840
asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Kuopion konservatorio
Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C, 
70100 Kuopio
www.kuopionkonservatorio.fi

Kuopio Tanssii ja Soi ry
Puijonkatu 27 A 14, 70100 Kuopio
puh. 050 322 5220
office@kuopiodancefestival.fi
www.kuopiodancefestival.fi

Taidemuseo Eemil
Suistamontie 3, 73100 Lapinlahti
puh: 040 187 2678, 040 187 2701
info@eemil.fi
www.eemil.fi 

Rautalammin museo
Kuopiontie 26, 77700 Rautalampi
puh. 044 753 0140
asiakaspalvelu@rautalamminmuseo.fi
www.rautalamminmuseo.fi

Kuopion kansalaisopisto
Puistokatu 20, 70110 Kuopio
puh. 017 184 711
kansalaisopisto@kuopio.fi
www.kansalaisopisto.kuopio.fi

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, 
Kuopion Muotoiluakatemia
Piispankatu 8, 70100 Kuopio
puh. 017 308 111
office@designkuopio.fi
www.designkuopio.fi

Anya Productions  
info@anyapro.fi
www.anyapro.fi
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