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PH  = suosittelemme päivähoitoikäisille

AK  = suosittelemme alakouluikäisille

YK  = suosittelemme yläkouluikäisille

  L  = suosittelemme lukioikäisille

 M  = saatavissa myös maakuntaan

Ohjelmamuutokset mahdollisia. 

Toimitus: Jonna Forsman 
Kuvitus: Niina Vänttinen 
Taitto: Paula Karjalainen / Paolakoo 
Julkaisija: Kuopion kaupunki

KEVÄT 2018

KULTTUURIKELLO
Nauti ja liikutu kulttuurista!

Kulttuuri tarjoaa lapsille ja nuorille iloa, oppia ja elämyksiä. Tavoitteena on, 
että kaikki kuopiolaiset lapset ja nuoret pääsevät nauttimaan kulttuuritarjon-
nasta joko omassa koulussa tai päiväkodissa tai vierailulla kulttuurikohteessa. 
Maailman suurin taidearviointi Taidetestaajat-hanke on parasta aikaa käyn-
nissä, kun kaikki Suomen 8. luokkalaiset toimivat taidekriitikkoina! Arvioita 

pääset lukemaan Taidetestaajien sivuilla www.taidetestaajat.fi

Perinteisiä Lasten ja nuorten Pakkaspäiviä vietetään jälleen 22.-28.1. jolloin 
voi tutustua monipuolisesti kulttuurin ja liikunnan sisältöihin eri puolella 

kaupunkia. Pakkaspäiväviikon Pakkasjuhlia vietetään tänä vuonna jo tutun 
Brahenpuiston lisäksi Nilsiässä ja Maaningalla. Seuraa ilmoittelua!

Koululaisten aherruksen katkaisee tuttu Hyperhiihtolomaviikko 5.-11.3., 
jolloin liikunta- ja kulttuuriharrastuksia voi kokeilla useissa eri paikoissa 

maksutta tai alennuksella.

Ajankohtaisista tapahtumista saat tietoa työpaikkasi Kulttuurikuriirilta, kuu-
kausittaisesta uutiskirjeestä, Facebookista ja netistä!

Kulttuurikellon loppuosasta löydät Kuopion kaupungin koulujen ja varhais-
kasvatuksen Kulttuuripolun kevään 2018 tarjonnan.
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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.
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Satutunteja  
3-7-vuotiaille
KESKIVIIKKOISIN 3.1.-30.5. KLO 10 
pääkirjaston satuhuoneessa, vapaa pääsy, ei ennakkoil-
moittautumista. Jynkän kirjaston satutunnit ilmoitetaan 
kirjaston verkkosivulla.
 
Kirjaleikkiä  
6-7-vuotiaille
Kirjaleikki on esikoululaisten ja ekaluokkalaisten ensim-
mäinen kirjastonkäytön oppitunti. Esikoululaisia ohjaa 
Maileena Sorvali, ekaluokkalaisia Sirkka Juvonen. Ajan 
voi varata pääkirjaston lastenosastolta.
Lähikirjastoilla omaa ohjelmaa, kysy lähimmästä!

Kirjavinkkausta  
ala- ja yläkoulu- 
ikäisille
Kutsu vinkkari luokkaan tai vanhempainiltaan tai varaa 
vinkkausaika kirjastoon. Alakoululaisille vinkkaa Tiina 
Kainulainen, yläkoululaisille Maileena Sorvali.  
Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetustunnit voi va-
rata pääkirjaston lastenosastolta.
Alakoululaiset houkutellaan lukemaan Elmerin luku-
diplomilla, yläkoululaiset opetushallituksen Kunnarin 
Sinuhe-diplomilla.

KUOPION  KAUPUNGINKIRJASTO

KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO

LISÄTIETOJA OMASTA LÄHIKIRJASTOSTA TAI PÄÄKIRJASTOSTA: 
Sirkka Juvonen, Tiina Kainulainen puh. 044 718 2359, Maileena Sorvali puh. 044 718 2307

KYSY PÄIVÄKOTIEN LORUPAKKEJA! 
Ota yhteyttä puh. 044 718 2321, kuopio.finna.fi  
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KUOPION KAUPUNGINORKESTERI
Orkesterisatu:  
Tarina Babarista
PERHEKONSERTTI
TO 25.1. KLO 18 KULTTUURIAREENA 44
Kuopion kaupunginorkesteri
Kapellimestari Huba Hollókői
Kertoja Anni Marin 
Ranskalaissäveltäjä Francis Poulencin sinfoninen satu kertoo pienestä elefantista 
nimeltä Babar, joka eli viidakossa äitinsä ja muiden norsujen kanssa. Babarin 
äidin kuoltua metsästäjän luodista, orpo norsu pakeni ja päätyi kaupunkiin. Hän 
sopeutui ihmisten elämään, oppi kävelemään kahdella jalalla ja alkoi käyttää 
vihreää pukua. Myöhemmin Babar palaa viidakkoon ja hänestä tulee elefanttien 
uusi kuningas. Babar-norsun tarinat perustuvat Jean de Brunhoffin teksteihin. 
Suositellaan yli 3-v. 
KESTO: n. 40 min
LIPUT: 38 € perhelippu (sis. 2 aikuista ja 2 lasta)/13,50 € aikuiset/8 € lapset 
alle 16-v.

Päiväkonsertit
TO 25.1. KLO 9, KULTTUURIAREENA 44 
PE 26.1. KLO 9, KULTTUURIAREENA 44
LIPUT: 6 €/Ohjaajat veloituksetta
KESTO: n. 30 min.
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Koe ite!  
– Maalaa musiikki,  
kuule kuva 
KE 7.2. KLO 19 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, SNELLMA-
NIA-SALI 
Kuopion kaupunginorkesteri 
Kapellimestari Mikk Murdvee 
Kuvataiteilija Marja Kolu
Kuvataiteilija Markku-Jussi Komulainen
Konsertissa soivat ja näkyvät klassisen musiikin suositut 
kappaleet mm. Antonín Dvořákilta, Josef Straussilta ja 
Jean Sibeliukselta. Ars Liberan kuvataiteilija Kolu loihtii 
yleisön edessä musiikkikappaleet näkyviksi samalla, kun 
kuvataiteilija Komulainen opastaa yleisöä piirtämään 
tai maalamaan musiikin mukana. Paikalla on rajoitettu 
määrä paperia ja maalaustarvikkeita. Ota omat maalaus- 
tai piirustustarvikkeet mukaan! 
LIPUT: 25 €/20 € eläkeläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä/8 € 
lapset alle 16-v., koululaiset, opiskelijat, varusmiehet ja 
työttömät 

Kuopion  
kaupungin- 
orkesterin Kamarisarja I:  
”Sinulle, ystävyydellä” 
KE 14.2. KLO 18 KUOPION KAUPUNGINTALO, JUHLASALI 
Laulu Annika Tepponen 

Sellokvartetti: 
Peter Gospodinov 
Amanda Kiiski 
Graham Pocknell 
Seppo Tepponen
Ystävänpäivänä kuunnellaan musiikkia klassisesta 
musikaalisävelmiin, valkokankaan suosikeista nykypäi-
vän pophitteihin. 
LIPUT: 20 €/15 € eläkeläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä/8 € 
lapset alle 16-v., koululaiset, opiskelijat, varusmiehet ja 
työttömät 

Koko kylän 
konsertti: Maalaa 
musiikki, kuule kuva
TI 27.2. KLO 18 KARTTULA, AIRAKSELAN KYLÄTALO 
Kuopion kaupunginorkesteri 
Kapellimestari Mikk Murdvee 
Klassisen musiikin suosittuja kappaleita mm. Antonín 
Dvořákilta, Josef Straussilta ja Jean Sibeliukselta. Konser-
tissa voit tehdä musiikin näkyväksi kokeilemalla musiikin 
mukana maalaamista. Paikalla on rajoitettu määrä 
paperia ja maalausalustoja. Ota mukaan omat maalaus- 
tai piirtämistarvikkeet.
LIPUT: 20 €/15 € eläkeläiset ja ryhmät väh. 20 hlöä 8 € 
lapset alle 16-v., koululaiset, opiskelijat, varusmiehet ja 
työttömät 

Kuopion  
kaupungin- 
orkesteri ja Kuopion kau-
punginteatteri esittävät:  
Vappu goes Ultra Bra! 

MA 30.4. KLO 19 JA TI 1.5. KLO 15 KUOPION KAU-
PUNGINTEATTERI, MINNA-NÄYTTÄMÖ 
Kuopion kaupunginorkesteri
Eero Lehtimäki, kapellimestari
Kuopion kaupunginteatterin näyttelijät:
Riina Björkbacka, Annukka Blomberg, Ritva Grönberg, Eino 
Heiskanen, Sari Happonen, Sari Harju, Pekka Kekäläinen, 
Anna Kuusamo, Johanna Kuuva, Karri Lämpsä, Mikko Paana-
nen, Lina Patrikainen, Katri-Maria Peltola, Ilkka Pentti, Jarmo 
Perälä, Seija Pitkänen, Mikko Rantaniva ja Virpi Rautsiala 
Minä suojelen sinua kaikelta, Savanni nukahtaa, Sinä lähdit 
pois… Teatterin ja orkesterin yhteisessä vappukonsertissa 
soivat Ultra Bran hitit kaupunginteatterin näyttelijöiden ja 
kaupunginorkesterin suurkokoonpanon esittäminä.
LIPUT: 30 €/25 € eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, 
työttömät ja ryhmät väh. 20 hlöä/8 € lapset alle 12-v.

LIPUNMYYNTI JA VARAUKSET: 
Palvelunumero 0600 96100 (1,98 €/min. + pvm). 
Lipunmyynti Linnanpellon koululla 3.1. alkaen ma-pe 
klo 11-15. Kuopion kaupunginorkesterin hinnat sis. 
palvelumaksun 2 €/lippu. Palvelumaksut vaihtelevat 
ostopaikasta riippuen.
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KUOPION  
KAUPUNGINTEATTERI

Musiikkilaatikot
Jos et pääse konserttiin, musiikkilaatikoiden avulla 
voit saada uusia näkökulmia musiikin maailmaan! 
Musiikkilaatikoissa on kolme eri teemaa: klassinen 
musiikki, suomalainen kansanmusiikki ja jazzmu-
siikki. Jokaisessa laatikossa on tietoa ja esimerkkejä 
sen esittelemästä musiikinlajista, ideoita ja ohjeita 
musiikkiliikuntaan, soittamiseen, laulamiseen ja 
musiikin kuunteluun. Laatikot on suunniteltu erityi-
sesti avointen varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön, 
mutta niitä voi hyödyntää myös päiväkodeissa ja 
alakouluissa. Laatikoiden sisältöä esitellään mah-
dollisuuksien mukaan lainauksen yhteydessä.
LAINA-AIKA: max. 4 vk. Lainaaja huolehtii kulje-
tuksesta.
VARAUKSET: musiikkikeskus.aulaisanta@kuopio.fi,  
puh. 044 7182 367
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Ronja  
Ryövärintytär 
ENSI-ILTA 15.2., ENNAKKO 14.2.
MINNA-NÄYTTÄMÖ
Koko perheen klassikko! Ronja syntyy myrskyn keskelle, 
ryövärin tyttäreksi Matiakselle, yönä, jolloin salama lyö 
maailman halki. Maita ja metsiä hallitsee Matiaksen 
ryövärijoukkio, joka haluaa karkottaa maillensa muuttoa 
yrittävän Borkan klaanin.
Esitys kertoo ennakkoluulojen voittamisesta sekä sellai-
sesta ystävyyden voimasta, joka ylittää kuiluja. Esitys on 
riemukkaan visuaalinen fantasiaseikkailu koko perheelle 
Ronjan omantunnon heräämisestä hänen ystävystyes-
sään Borkan poikaan Birkiin.

Pakkassirkus  
VoimatOn  
13.-28.1.
MARIA-NÄYTTÄMÖ
Onko yksilö voimakkaampi kuin ryhmä, vai onko ryhmä 
voimakkaampi kuin yksilö? Millaista erilaista voimaa elä-
mässä tarvitaan ja missä tilanteissa voimattomuus pääsee 
valloilleen? Miten yksilön voima ja voimattomuus näkyvät 
arjessa, ja minkälaiset vastavoimat meihin vaikuttavat?
Pakkassirkus VoimatOn on koko perheen sirkusesitys voi-
masta ja voimattomuudesta. Esitys ammentaa teemansa 
vastakohtien maailmasta. Voimaa ja voimattomuutta 
käsitellään sirkuksen keinoin. Lavalla 24 Kuopion Sirkuk-
sen nuorta harrastajaa.

Kesto: klo 10.15 alkavat päiväkoti- ja koululaisnäytökset 
n. 1 h, muut esitykset n. 2 h, sisältäen 20 min. väliajan

Romeo ja Julia
ENSI-ILTA 25.4.
MINNA-NÄYTTÄMÖ
Suurista suurin rakkaustarina, Romeo ja Julia, kertoo 
ennakkoluuloista, intohimosta, petoksesta, perik-
siantamattomuudesta ja uskollisuudesta. Rakkaus 
päättyessään kuolemaankin on kuolematon. William 
Shakespearen Romeo ja Julia on ajattomuudessaan aina 
lähellä ja aina totta. Rakkaus on jälki meissä.
Esitys toteutetaan Kuopion taidelukio Lumitin ja Kuopion 
kaupunginteatterin yhteistyönä. Shakespearen teksti 
päivittyy tähän päivään Paula Vesalan ja Jenni Vartiaisen 
musiikilla, ja satoja vuosia sitten syntynyt klassikkoteos 
saa uuden muodon nykynuorten käsissä. Rooleissa 
nähdään Kuopion taidelukio Lumitin nuoria näyttelijöitä, 
tanssijoita ja muusikoita.
”Varteen tien seisakkeen muistoksi tulevaisuuteen
Veitsellä kaiverran seiniin menneen maailman
Kirjaimet sun ja mun kahden ei toivotun
Tartu kii, piirrä tähdet silmiin”
Paula Vesala

Viulunsoittaja katolla 
MINNA-NÄYTTÄMÖ
Viulunsoittaja katolla on yksi maailman suosituimmista 
ja rakastetuimmista musikaaleista. Sen tunnetuimpia 

sävelmiä ovat Rikas mies jos oisin ja Nousee päivä, laskee 
päivä. Lämminhenkisen musikaalin tarina sijoittuu 
Ukrainaan, Anatevkan kylään. 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 perintei-
den mukaan. Huolta tuo myös lisääntyvä antisemitismi, 
jonka varjo heijastuu myös Tevjen pieneen kotikylään.
Viulunsoittaja katolla toteutetaan yhteistyössä Kuopion 
kaupunginorkesterin ja Savonia-ammattikorkeakoulun 
kanssa. Maitomies Tevjen roolissa vierailee koko kansan 
tuntema Kai Hyttinen. Kuopion kaupunginorkesteria 
johtaa Mika Paasivaara.

Jäähyväiset  
Pamela Andersonille  
(ikäsuositus K-12) 
ENSI-ILTA 28.2.
MARIA-NÄYTTÄMÖ 
Tuupasen perheessä tunteet kuohuvat ja räiskyvät 
laidasta laitaan. Äiti haluaisi edelleen määrätä poikiensa 
elämää. Äiti tietää parhaiten, millainen tyttöystävän 
pitää olla ja miten syntymäpäiviä vietetään, puhu-
mattakaan siitä, miten pukeudutaan. Jatkuvasti ollaan 
sanallisella törmäyskurssilla niin puolesta kuin vastaan. 
Isän paikkakin pysyy edelleen tyhjänä ruokapöydässä. 
Tuleeko isä kotiin - ja jos tulee niin, mitä sitten tapahtuu, 
kun keittiön pöytäkin on jo nyt neljässä osassa.
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Kaiken yllä leijuu Pamela Andersson kuin orpojen ja 
hylättyjen tuki ja turva, suojelusenkeli, joka saattaa 
materialisoitua aivan eläväksi saakka, suipistaa suutaan 
ja kuiskata: Baywatch, baby.
Pilvi Hämäläisen kirjoittama näytelmä on ratkiriemukas, 
anarkistinen, ja koskettavan sydämellinen tarina nuoris-
ta miehistä aikuisuuden kynnyksellä. Se iskee ärhäkästi 
kuin miljoona volttia meidän jokaisen sisäiseen teiniin.

Patriarkka 
MARIA-NÄYTTÄMÖ
Heimo ja Virpi Harju viettävät eläkepäiviään Norman-
diassa. Elämä on joutenoloa, hyviä viinejä ja shakkia. 
Heimo kuitenkin miettii, olisiko vielä jotain tehtävää: 
jospa laitettaisiin Suomen asiat kerralla kuntoon. Per-
heen aikuiset lapset, Jarno ja Jonna, saavat odottamat-
toman tiedon kesken Jarnon 40-vuotissyntymäpäivien: 
vanhemmat palaavat Suomeen. Heimo Harju kuvittelee, 
että maailma pyörii edelleen hänen napansa ympärillä, 
mutta nyt ei eletä 1970-luvulla. Ajatuksissa ja asenteissa 
on tapahtunut muutoksia.
Patriarkka on perhedraama sukupolvien välisestä kuilusta. 
Se kertoo, mitä tunteista ja asioista puhumattomuus voi 
saada aikaan. Miten virheet siirtyvät tuleville sukupolville 
ja minkälaista tuhoa ja katkeruutta ne voivat pahim-
millaan aiheuttaa. Näytelmä kertoo myös sukupuolten 
vastakkainasettelusta. Patriarkka on hyvin inhimillinen, 
satiirinen ja terävä komedia meistä ihmisistä. Se on kuin 
peili, josta voi tunnistaa monia itselleen tuttuja asioita.

Siipirikkoja ja  
matriarkkoja eli  
kuule meitä Kaija Koo
MINNA-NÄYTTÄMÖ
Kuusi naista joutuu yllättävään tilanteeseen juuri, kun 
itsenäistä suomalaista naista juhlistava gaala on alkamas-
sa. Näyttää siltä, että juhlava ilta on menossa heiltä sivu 
suun. Kuplivat juomat, briljantti ohjelma ja kiehtovat kun-
niavieraat – näinkö kaikki jää näkemättä ja kokematta?
Mitä tapahtuu, kun tilanne ei ole enää hallinnassa, 
kun yhteys ulkomaailmaan on katkolla ja ovi omaan 
sisimpään takalukossa? Voiko toinen ihminen olla avain 
tai tiirikka? Onko yhdessä vähemmän yksin? Ja ennen 
muuta, onko kukaan koskaan edes väittänyt selviävänsä 
ilman RAKKAUTTA! Mukana menossa myös Canthin 
Minna ja niskavuorelaishenki sekä muutama moderni 
mies. Unohtamatta musiikin ja tanssin hurmaa!

LIPUNMYYNTI:
Teatterin palvelunumero 0600 413 143 (1,98 €/
min.+pvm/mvm) ma-la klo 9-19.
Ryhmämyyntinumero 044 718 2414 (yli 20 hengen 
ryhmät) ma-la klo 9-19, ryhmat.teatteri@kuopio.fi
Kuopio Info ma-pe klo 9-16. Teatterin lippukassa 
lauantaisin klo 12–18 sekä kaksi tuntia ennen esi-
tystä ja tapahtumien yhteydessä. Lippuja voi ostaa 
myös Kuopion Musiikkikeskuksen lipunmyynnistä, 
Kuopion Sokos-tavaratalon neuvonnasta, R-kioskeilta 
ja Lippupisteeltä www.lippu.fi

Teatterilaatikko
Omaa pöytäteatteriesitystä valmistettaessa sadut ja 
tarinat muuttuvat moniaistisiksi elämyksiksi, joiden luo-
miseen kaikki voivat osallistua, kukin omalla tavallaan. 
Teatterilaatikon voi lainata omaan päiväkotiin, avoimeen 
varhaiskasvatukseen, kerhoon tai alakoulun 1.-2. luokil-
le. 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. Laatikossa on myös 
ideoita ja ohjeita oman esityksen tekemiseen.
LAINA-AIKA: max. 6 vk., lainaaja huolehtii kuljetuksesta
VARAUS: markku.monkkonen@kuopio.fi
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KUOPION TAIDEMUSEO

Suomen taiteen tarina 
4.3. SAAKKA
Näyttely esittelee taideaarteita Ateneumin taidemuseosta, jossa on 
maamme vanhin ja laajin taidekokoelma. Suuren suosion saaneessa 
näyttelyssä on esillä 84 teosta Suomen taidehistorian tunnetuimmilta 
taidemaalareilta ja kuvanveistäjiltä. Näyttely tarjoaa oivan mahdolli-
suuden tutustua maamme historiaan taideteosten kautta 1800-luvun 
alusta 1960-luvulle. Näyttelyyn on tarjolla eri-ikäisille suunnattuja 
opastuksia ja tehtäväkokonaisuuksia.
Kysy maksuttomia tehtävävihkosia koululaisille asiakaspalvelusta!
TO 11.1. KLO 14.30 opettajien perehdytys Suomen taiteen tarina 
–näyttelyyn
Ilmoittautumiset 10.1. mennessä: anna.vepsa@kuopio.fi 

Veljekset von Wright
24.3.–2.9.
Haminalahdesta kotoisin olevat, 1800-luvulla eläneet taiteilijaveljek-
set Magnus, Wilhelm ja Ferdinand von Wright tunnetaan monipuolisi-
na maisemien, luontoaiheiden, asetelmien ja tieteellisten kuvitusten 
tekijöinä. Ateneumin taidemuseon kanssa yhteistyössä toteutettu 
näyttely on koottu eri taidemuseoiden ja yksityisten keräilijöiden 
kokoelmista ja se on laajin taiteilijaveljesten näyttely heidän kotiseu-
dullaan vuosikymmeniin.
TO 5.4. KLO 14.30 opettajien perehdytys Veljekset von Wright –näyttelyyn 
Ilmoittautumiset 4.4. mennessä: anna.vepsa@kuopio.fi 
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Huom! 2. luokkalaisten taidepolkuvierailut suunnataan 
keväällä 2018 Suomen taiteen tarinaan ja Wrightien 
näyttelyihin. 2. luokkien opettajat ovat tervetulleita 
näiden näyttelyiden perehdytyksiin. 2. kerroksen kokoel-
manäyttely uudistuu ja siihen liittyvä uusi taidepolkusi-
sältö julkaistaan syksyllä 2018.

LAINATTAVAT NÄYTTELYT 
JA TAIDEKASVATUS- 
PAKETIT

Kuva kuljettaa  
kaupunkiin             
-muistelumatkalaukku   

Polkasta balettiin  
– tanssiaiheinen  
virikepaketti   

Metsä
-taidelaatikko, metsä-aiheisia  
taideteoksia ja aistimateriaaleja  

Värisalkut   
punainen, keltainen, sininen, lila ja valkoinen  

UUTUUKSIA!
Taidepakka 
60 painokuvaa (koko A5) Ateneumin tunnetuista teoksis-
ta. Mukana ideavihko, jossa runsaasti hauskoja vinkkejä 
korttien käyttöön. Sopii erilaisten ryhmien vuorovai-
kutteisiin kokoontumisiin päiväkodeissa, kouluissa, 
hoivayhteisöissä yms.

Taide- 
kapsäkki
Sisältää 20 painokuvaa (koko A5) Ateneumin rakas-
tetuimmista teoksista sekä niihin liittyviä esineitä ja 
materiaaleja, joiden kanssa teoksia voi tarkastella moni-
aistisesti. Sopii ryhmätyöskentelyyn.
Taidemuseossa on myös opetusmateriaaleja maahan-
muuttajille ja kielenoppijoille!

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
http://taidemuseo.kuopio.fi/lainattavat
Anna Vepsä, puh. 017 182 633, anna.vepsa@kuopio.fi
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KUOPION MUSEO

Kuopion museo osana kulttuurin ja ympäristön  
oppimiskokonaisuuksia

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Oi maamme luonto 
27.1. SAAKKA
Suomen luonto on muuttunut itsenäisyyden aikana? Millaisia uhkia 
lajistomme joutuu kokemaan, ja mitä voimme itse tehdä, jotta upea 
luontomme säilyisi seuraavillekin sukupolville? Näyttelyyn liittyy 
audiomateriaalia, omatoimisia tehtäviä ja opastus. 

Ajan kultaajat - Savolaista 
kulta- ja hopeasepän taitoa
KUOPION KULTASEPPIEN YHDISTYKSEN 80-VUOTISJUHLANÄYTTELY
24.2. SAAKKA
Kuopiossa on toiminut kultaseppiä kaupungin perustamisesta alka-
en. Nykyaikaa kohti tultaessa työmenetelmät ovat koneellistuneet, 
mutta teollisen tuotantotavan rinnalla on jatkunut käsityön perinne. 
Näyttelyssä esitellään kulta- ja hopeaseppien töitä Kuopion kulttuu-
rihistoriallisen museon kokoelmista, mutta painopiste on nykyään 
toimivien kultaseppien tuotannossa.
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Karhutarinoita
16.1.-31.8. 
Luontokuvaaja Kirsti Timosen persoonallisia valokuvia 
ja tarinoita karhuista, metsän valtiaista. Mukana myös 
silitettävä museokarhu Benjamin!

Elämän historia
1.3.–31.8.
Tervetuloa huikealle aikamatkalle elämän historiaan! 
Elämän säilyminen maapallolla on monta kertaa ollut 
hiuskarvan varassa. Suurten sukupuuttoaaltojen tunne-
tuimpia häviäjiä ovat dinosaurukset – ja voittajia näet 
ympärilläsi joka päivä. Näyttelyyn liittyy audiomateriaa-
lia, omatoimisia tehtäviä ja opastus. 

Kotini Karjalassa
REETTA TIAISEN VALOKUVANÄYTTELY
16.3.–31.8.
Karjalaisista tarpeista minut tehtiin, mutta kasvoin 
savolaiseen multaan. Kotini Karjalassa kertoo tutkimus-
matkasta luovutetun Karjalan alueelle Salmin kuntaan, 
Tiaisen isovanhempien kotikonnuille.

Sydämen kodit
SIIRTOKARJALAISET JA HEIDÄN  
JÄLKELÄISENSÄ SAVOSSA   
Talvisodan syttyessä vuonna 1939 osa Karjalasta mene-
tettiin ja yli 400 000 ihmistä joutui lähtemään evakkoon 
eri puolille Suomea. 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? Runsaasti video- ja kuva-aineistoja sekä 
kuunneltavia muistelmia.

Ihmisen  
ihmeellisiä jälkiä  
– Retkellä Pohjois-Savossa
KULTTUURIHISTORIALLINEN MATKAOPAS  
POHJOIS-SAVOON
Pyöräytä onnenpyörää ja katso minne tiesi johtaa. Mat-
kakohteita 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

TI-LA 23.-27.1. Lasten ja nuorten Pakkaspäivät 

LA-LA 3.-10.3. Kuopion koululaisten hiihtolo-
maviikko, Hyperhiihtoloma

TI 14.3. KLO 18.30 Hannu Takala: Suomalaisten 
Karjalaan jäänyt omaisuus

Talvisodan päättyessä luovutettuun Karjalaan jäi valta-
osa evakkoon lähteneiden suomalaisten omaisuudesta. 
Lahden museoiden tutkimuspäällikkö ja Turun yliopiston 

arkeologian dosentti Hannu Takalan uusi tutkimus selvit-
tää esineiden kohtaloa. Luento järjestetään yhteistyössä 
Kuopion Isänmaallisen Seuran kanssa.

PE 18.5.  KANSAINVÄLINEN MUSEOPÄIVÄ  
– vapaa pääsy Kuopion museoon
 
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 luon-
nontieteellisen museon perusnäyttelyihin. Sopii kaiken-
ikäisille. Maahanmuuttajille selkokielinen opastus.

Mammutti, jääkauden valtias 
(20–30 MIN.)
Mammutit selvisivät erinomaisesti jääkauden hyisissä 
olosuhteissa, mutta nykyään niistä on jäljellä vain maa-
perään hautautuneita luita. Mikä hävitti mammutit? 
Opastus sopii kaikenikäisille.

Savutuvan  
esineet (30 MIN.) 3 LK., 
Moniaistinen tutustuminen savutuvan elämään oppaan 
johdolla.  
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Pohjois-Savon  
esihistoriaa 
(30 MIN.) 5.-6. LK.,
Opastuksessa keskitytään Pohjois-Savon esihistorian eri-
tyispiirteisiin. Opastukseen voidaan lisätä myös historial-
lisen ajan arkeologiaa esim. 1. maailmansodan jäänteet 
Pohjois-Savossa tai kaskiviljelyn. Ryhmäopastukseen voi 
liittää esihistoriallisen ajan ihmisen "selviytymislauk-
kuun" tutustumisen sekä tehtävät.

Alli Karvosen  
kahvikauppa
Kahvipavun matkassa Turkin erämaasta Ruotsin hovin 
kautta savutuvan kahvipannuun.

OPI TEHDEN

Savutuvan esineet
Moniaistisessa työpajassa opas kertoo entisajan elä-
mästä Pohjois-Savon savutuvissa ja tuvan pimeydessä 
tunnustellaan, haistellaan sekä kuulostellaan savutuvan 
aikaan liittyviä esineitä, hajuja ja ääniä.

LAINAA OPPIMIS- 
MATERAALEJA KOULUUN

Lainattavia materiaaleja voidaan käyttää päiväkodeissa, 
kouluissa oppitunneilla tai vaikkapa ikäihmisten virike-
aineistona.

Kasvien  
opintokokoelma
Opintokokoelmalaatikosta löytyy metsien, pihojen, 
niittyjen ja soiden tavallisimpia kasveja sekä vinkkejä 
kasvien keruuseen. TIEDUSTELUT: Mari Wikholm,  
puh. 044 718 1543, mari.wikholm@kuopio.fi 

Hyönteislajien 
monimuotoisuutta 
Hyönteiset ovat käsittämättömän monimuotoinen 
lajiryhmä! Opintokokoelmalaatikkoa voi käyttää moni-
muotoisuuden ja erilaisten sopeumien havainnollista-
miseen. Lisäksi tarjolla on tehtävävinkkejä opettajille. 
TIEDUSTELUT: Marko Kelo, puh. 044 718 2644, marko.
kelo@kuopio.fi 

Talvilinnut
Laatikosta löytyvät lintulaudan tavallisimmat siivekkäät 
vieraat ja talvisessa metsässä tirskuttavat pikkulinnut 
ympäristötiedon tai biologian lajintunnistusharjoittelua 
varten. TIEDUSTELUT: Terho Hämäläinen, puh. 044 718 
2648, terho.hamalainen@kuopio.fi 

Perinteen keruun  
työpaja kouluissa 5. LK.

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://kulttuurihistoriallinen-
museo.kuopio.fi/tehtavat-ja-opetusmateriaalit 

Lainattava kansanpuvun 
käsityölaukku 
Tekstiilikäsityöryhmät perusopetuksessa ja oppilaitoksissa
Käsityölaukun materiaalien avulla tutustutaan 
1800-luvun pohjoissavolaiseen kansan pukeutumiseen 
ja naisten käsitöihin. Laukusta löytyy myös ohjeita ja 
työvälineitä.

Vipinää ja virikettä 
Pohjois-Savon esihistoriaan 
-oppimispaketti 5.-6 LK.
Opetuspaketti sisältää esihistoriallisen ihmisen selviyty-
mislaukun, arkeologin työtä esittelevän DVD:n  Indiana 
Jouko, arkeologisen kaivauksen maakerrostumalaukun 
sekä arkeologin työvälineitä omatoimisia kaivauksia 
varten.
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LAINAA MATERIAALEJA 
OPPIMISEEN MUSEOSSA

Metsän ahkerat  
asukkaat
Kierroksella tutustutaan metsän eläinten elämään 
materiaalirepun avulla. 

Hirvestä hämähäkkiin
Eläinten elintapoja valottava kierros käsittelee petojen, 
kasvinsyöjien ja vesieläinten ravinnonhankintaa ja 
sopeutumista talveen. 

Museopolku 3. LK.
KUOPION MUSEON MUSEOPOLKUMATERIAALIT:  
http://kuopionmuseo.fi/omatoimiset-kierrokset 

Savutuvan esineet,  
Esi-isän ja -äidin  
elämänpiiri, Asioilla  
kahvikaupassa 3. LK.
TUTUSTU MATERIAALIPAKETTIEN AVULLA ENTISAJAN 
ELÄMÄÄN: http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.
fi/tehtavat-ja-opetusmateriaalit

Vipinää ja virikettä 
Pohjois-Savon esihistoriaan 
–oppimispaketti 5.-6. LK.
Opetuspaketti sisältää esihistoriallisen ihmisen selviyty-

mislaukun ja kaivauksen maakerrostumalaukun omatoi-
miseen työskentelyyn museonäyttelyssä. 

Opi Suomen kieltä  
museossa –oppimiskortteja 
Kulttuurihistoriaa ja luonnontiedettä tutuksi maahan-
muuttajille. Perusnäyttelyihin tutustutaan kuvakorttien 
avulla. Kortteja myös korttelimuseossa, taidemuseossa 
ja kaupungin pääkirjastossa. Kysy asiakaspalveluista!

MUSEOPOLKU  
OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Museopolku on osa Kuopion kaupungin kulttuuripolkua. 
Museopolku tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiseen op-
pimiseen erilaisessa ympäristössä. Kuopion kaupungin 3. 
luokkalaisille suunnattua museopolkumateriaalia voivat 
käyttää myös muut luokka-asteet ja esim. maakunnan 
koulut. http://kuopionmuseo.fi/omatoimiset-kierrokset 

OPPIMISEN TUEKSI KUOPION KULTTUURIHISTORI-
ALLISEN MUSEON KUVIA INTERNETISSÄ
Kuvapalvelu on aluillaan. Jatkossa tulee lisää kuvia va-
paasti ladattavaksi ja käytettäväksi vapaan lähdekoodin 
lisenssillä (CC-BY-NC-SA) Flickr-tilillä.
Tutustu linkkiin http://bit.ly/2yKppbk
Opettajat voivat toivoa opetuksen tueksi kuva-aiheita 
museolehtori 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., yhteis-
lippu 14 €
Museokauppa

LINKKEJÄ OPPIMISEN TUEKSI
Pohjois-Savon muisti eli Pulkka-sivustolta löytyy paljon 
tietoa alueellisesta historiasta, arkeologiasta, alueen 
perinteestä, museoista ja kotiseutuyhdistyksistä:  
www.pohjois-savonmuisti.fi eli PULKKA
Vipinää ja virikettä arkeologiasta kiinnostuneille
Indiana Jouko: http://bit.ly/2wVQVN8
Suomen esihistoriallinen keramiikka:  
http://bit.ly/2zImz6F
Suomen kivikauden esineistö:  
http://bit.ly/2AmVNgu
Kulttuuriympäristörekisteriportaali:  
http://bit.ly/2oAPW5t
Elämää Kuopiossa 1800-luvun lopulla:  
http://bit.ly/2yrf8w4
Kesäinen Kuopio: http://bit.ly/2yHDoe2
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KUOPION KORTTELIMUSEO  
OPPIMISEN TUKENA
Vinkki! Isoa puutalopihapiiriä voi hyödyntää vaikkapa liikuntatuntien 
pitopaikkana, sillä se on oivallinen ympäristö perinteisille pihaleikeil-
le, kuten tervapata, väri, peili tms. Lisäksi pihalla mahtuu hyppää-
mään ruutua, narua ja vistiä, pyörittämään hulavanteita, pelaamaan 
mölkkyä sekä kokeilemaan puujalkakävelyä. Talvella puolestaan voi 
pyöräyttää porukalla lumiukkoja tai jopa pienen lumilinnan.
Korttelimuseoon voi tulla vierailulle monien eri oppiaineiden 
puitteissa, sillä vain mielikuvitus on rajana, kun sovelletaan ilmiöop-
pimista! Vinkkejä voi kysyä asiakaspalvelun yleisötyöntekijöiltä, he 
auttavat ideoinnissa mielellään.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Pikku Kakkosen  
juhlanäyttely
27.1. SAAKKA
Hyppää television sisään, juonna Pikku Kakkosta tai tee ihan oma 
ohjelma! Pikku Kakkosen 40-vuotisjuhlanäyttely on ihastuttava ja 
toiminnallinen elämys lapsille ja nostalginen aikamatka aikuisille.
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Suuri lukuseikkailu
27.1. SAAKKA
Lastenkirja on kuin aikakone – avaa oven salaperäiseen 
maailmaan. Lumoudu ihmeellisistä tarinoista, sukella 
synkkiin metsiin tai vieraile satumaisissa juhlissa. Mu-
kana Suomi 100 Kuvitustaiteen klassikot kuten Rudolf 
Koivu, Tove Jansson, Maija Karma, Camilla Mickwitz, 
Hannu Taina ja Kristiina Louhi. Tarinoiden puisto – 18 
nykykuvittajaa -osiossa lasten suursuosikit Tatu ja Patu, 
Risto Räppääjä sekä Heinähattu ja Vilttitossu.
Näyttelyt järjestetään yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus 
Lastun ja Sanataidekoulu Aapelin kanssa. Sanataideteh-
täviä ja oppituntivinkkejä alakoulusta yläkouluun:  
www.suurilukuseikkailu.fi/opettajalle ja  
www.lastenkirjallisuustalo.fi/tehtavia

Tulossa tapahtumia ja teemapäiviä, katso  
http://korttelimuseo.kuopio.fi/ajankohtaista

Toivon ja  
sekasorron aika
KUOPIO ITSENÄISYYDEN ALKUVUOSINA
6.3.–3.11.
Sisällissodan tapahtumia ja arkielämää Kuopiossa 
1917–1925. 

OPI KUUNNELLEN  
JA KOKIEN

Etukäteisvaraus kaikkiin opastuksiin:

Museokoti- 
kierros
Kierroksella tutustutaan säätyläiskotiin, Minna Canthin 
salonkiin, käsityöläisten tupiin, tehtaassa työskente-
levän perheen hellahuoneeseen, 1930-luvun kotiin ja 
apteekkimuseoon. Opastusta voidaan myös räätälöidä 
keskittymällä syvällisemmin vaikkapa vain kahteen tai 
kolmeen rakennukseen.

Entisajan  
apteekissa
Minna Canthin  
salonki 
Miten ennen  
sisustettiin
Tyyliopastus
Toivon ja  
sekasorron aika

LAINAA OPPIMISMATERI-
AALEJA OMATOIMISELLE  
MUSEOKÄYNNILLE  
ETUKÄTEISVARAUS

Metsän antimet  
massuille ja tassuille
Lasten talvi-  
ja kesäkartat
Korttelin lorupolku
Hellahuoneen  
Paavo -laukku
Kylässä Kortteli- 
museossa (museopolku) 
Luettiinpa  
lehdestä -laukku,  
1930-luvun koti
Karmeat käräjät  
-paketti

Opettajat voivat käydä tutustumassa etukäteen maksutta 
omatoimikierrosten oppimateriaaleihin sekä muutenkin 
tulla oppituntia valmistelemaan. Lainattaviin materiaa-
leihin tutustuminen kannattaa sopia ennakkoon. Osaan 
aineistoista voi tutustua myös museon www-sivuilla.
Omatoimiset museovierailut opettajan johdolla ovat 
ilmaisia kaikille oppimisryhmille. Opastetut kierrokset 
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J. V. SNELLMANIN  
KOTIMUSEO
J. V. Snellmanin kotimuseo on avoinna koululaisryhmille 
sopimuksen mukaan. VARAUKSET ETUKÄTEEN:
 puh. 017 182 625, korttelimuseo@kuopio.fi 

Opi kuunnellen 
ja kokien:  
Rehtori J. V.  
Snellman Kuopiosta 
Ohjatulla kierroksella tutustutaan kansallisen suur-
miehen Kuopion kotiin, työhön ja perhe-elämään sekä 
1840-luvun kuopiolaiseen elämänmenoon. Opastus sopii 
erityisesti seiskaluokille, mutta on räätälöitävissä myös 
muille luokka-asteille.                           

Oppimisryhmien omatoimiset käynnit opettajan johdol-
la ovat ilmaisia. Kuopion kaupungin varhaiskasvatus-, 
perusopetus- ja lukioryhmille sekä kaikille maahan-
muuttajaryhmille ovat myös opastuskierrokset maksut-
tomia. Muilta ryhmiltä opastusmaksu 28 €. Varaukset 
etukäteen. Pääsymaksu 6 €, oppimisryhmät sekä alle 
18-v. maksutta. 

ovat etukäteen varattuina maksuttomia Kuopion kau-
pungin varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukioryhmille 
sekä kaikille maahanmuuttajaryhmille. Muilta ryhmiltä 
peritään opastusmaksu, 28 €. Ryhmien suosituskoko on 
noin 5–26 hlöä. Opastuksen kesto on yleensä noin 45 
min., mutta voi tarvittaessa vaihdella 20–60 min. teemo-
jen sekä ryhmän toiveiden mukaan. Muistattehan varata 
opastusajan hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä.
Kaikki Kuopion korttelimuseon näyttelyt, työpajat, 
omatoimikierrokset ja opastukset soveltuvat yhtälailla 
myös maakuntien koulujen ryhmille. 

OMATOIMIKIERROKSET 
JA OPASTUKSET SUOMEN 
KIELTÄ OPISKELEVILLE 
RYHMILLE

Omatoimisella museokierroksella vasta maahan muut-
taneet voivat ohjaajansa johdolla hyödyntää esimerkiksi 
kuvakortteja. Lisäksi voi varata selkosuomiopastuksen. 
Sekä omatoimikierrokset että opastukset ovat maksut-
tomia kaikille maahanmuuttajaryhmille. Opastus- ja 
kuvakorttivaraukset etukäteen.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
puh. 017 182 625, korttelimuseo@kuopio.fi
www.korttelimuseo.kuopio.fi
PÄÄSYMAKSUT: 6/4 €, oppimisryhmät sekä  
alle 18-v. maksutta
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Pyhyyden portailla
Kokoelmanäyttelyssä vuosituhantinen bysanttilainen 
traditio ja karjalais-ortodoksinen uskonnollisuus koh-
taavat. Näyttelytilat johdattavat ortodoksisuuden maa-
ilmaan ja kansallisen kulttuuriperintömme kauneuteen 
maailmankatsomuksesta riippumatta. 

Tuõddri Peeʹrel  
– Tunturien helmet 
19.1. – 10.3.
Näyttely tutustuttaa kolttasaamelaisten kulttuuriin, käsi-
töihin ja perinteeseen. Elinympäristön kauneus ja kulttuu-
rin rikkaus välittyvät upeissa valokuvissa ja perinteisissä 
käsitöissä. Niiden kautta kuvastuu elävä kolttakulttuuri, 
taidokkaasti valmistetut esineet ja perinteisten asujen 
värikkäät yksityiskohdat. 
Kolttasaamelaiset ovat saamelaisten pieni vähemmistö. 
Heidän alkuperäinen asuinalue on sijainnut Suomen ja 
Norjan Lapin koillisimmissa osissa sekä Kuolan alueen luo-
teisosassa Venäjällä. II maailmansodan jälkeen kolttasaa-
melaiset asutettiin Inarin kunnan Sevettijärven, Nellimin 
ja Keväjärven kyliin. Nykyään Suomessa asuu noin 600-700 
kolttasaamelaista. Koltan kieli ja kulttuuri ovat uhanalaisia. 
Näyttelyn on toteuttanut Kolttakulttuurisäätiö.
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Kivestä Kuvaksi 
22.3. – 8.9. 
Mosaiikkitaide ammentaa inspiraationsa Bysantin 
kukoistuskaudesta. Vuosituhansia vanha tekniikka elää 
edelleenkin mosaiikkitaiteilijoiden käsissä. Tekniikka 
vaatii vuosien harjoittelun ennen kuin materiaali taipuu 
taitajansa tahtoon. Pienet ja kimaltavat kivipalat muut-
tuvat lopulta taidokkaiksi kuviksi. 
Kivestä Kuvaksi -näyttelyssä on Mosaiikki-ikonikerho 
Petroksen parhaimmistoa ja mosaiikkitaiteen nyky-
tulkintoja. Näyttely juhlistaa 100-vuotiasta itsenäistä 
Suomen ortodoksista kirkkoa.

Monitoimitila mosaiikki
Monitoimitila Mosaiikki on tekemisen ja kokemisen 
paikka: yksin, yhdessä, ohjatusti ja itsenäisesti. Mu-
seovierailun yhteyteen voi tilata ohjattuja tai itsenäisiä 
työpajoja materiaalimaksun hinnalla:
• Eläinsafari PH, AK
• Suojele eläintä -työpaja PH, AK
• Maatuska-työpaja PH, AK, YK, L
• RIISAn aarteet -tietokilpailu YK, L
• RIISAn ristikko YK, L
RIISAn vaihtuvat näyttelyt soveltuvat yläkouluille ja 
lukiolaisille. Kuvataiteen pedamateriaalit löytyvät RIISAn 
nettisivuilta. Etukäteisvaraukset asiakaspalvelusta.

OPETUSMATERIAALI-
PAKETIT

Eläintarinoita
-sadutussalkut, 
Anna mielikuvituksesi lentää! Ikoneista ja kirkkotekstii-
leistä tutut eläimet ja kasvit saavat uuden ulottuvuuden 
alle 10-vuotiaille suunnatuissa Eläintarinoita-sadutus-
salkuissa. Salkuissa sudet ulvovat, ruusut tuoksuvat ja 
kultakalat polskivat. Salkkuihin on koottu esineitä ja 
materiaaleja kaikille aisteille. Lisäksi salkuista löytyy 
tietoa sadutukseen.

RIISALLA ON KOLME ERISISÄLTÖISTÄ ELÄINTARINOI-
TA-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 palautetaan RIISAan osoitteeseen Karjalankatu 
1. Materiaaleja voi hyödyntää myös Monitoimitila 
Mosaiikissa. 

ILMOITTAUTUMISET JA VARAUKSET: 
puh. 0206 100 266. Myös omatoimisten koululaisryh-
mien toivotaan ilmoittavan tulostaan etukäteen.
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TAIDEMUSEO EEMIL
Taidemuseo Eemil on mainio ympärivuotinen retkikohde 
ja oppimisympäristö. Asiantuntijaoppaan johdolla 
ryhmät perehtyvät pohjoissavolaisen kuvanveistäjän 
Eemil Halosen elämäntyöhön ja muihin ajankohtaisiin 
näyttelyihin. Sohvin soppi -työpajatilassa opetusryhmät 
voivat pitää myös omia oppituntejaan ja hyödyntää 
taidenäyttelyitä 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 tutustumme Eemil Halosen 
elämäntarinaan köyhästä maalaispojasta osaksi nuoren 
kansakunnan sivistyneistöä. Eemil liikkui luontevasti niin 
Pariisin taidepiireissä kuin Linnansalmen tilansa pelloilla 
ja navetassa. Oma suku ja tutut kylän ukot ja eukot 
toimivat taiteilijalle realististen kansantyyppien mal-
leina. Helsingin ateljeessaan hän ikuisti myös lukuisia 
kansallisia merkkihenkilöitä presidenteistä ja poliitikois-
ta taiteilijoihin ja liikemiehiin.

Antti Immonen  
ja Timo Kokko:  
Avaruudellisia veistoksia  
ja installaatioita 
1.2.–20.5.
Kahden kuopiolaisen kuvanveistäjän yhteisnäyttelyssä 
nykykuvanveiston tekijät tulevat lähelle sekä teostensa 
että henkilöidensä kautta. Antti Immosen (s. 1973) ja 
Timo Kokon (s. 1978) Avaruudellisia veistoksia ja instal-
laatioita toimii rinnakkaisnäyttelynä taidemuseon Eemil 
Halosen Taiteilijan tie -kokoelmanäyttelylle. Näyttelyn 
aikana Studioon rakentuu kuvanveistäjien ja nuorten 
yhteisteos. Näyttely on osa Suomen Kulttuurirahaston 
Taidetestaajat-hanketta.

MAKSUT: Alle 18-v. ilmaiseksi. Asiantuntijaopastus 
alle 18-v. ryhmille 60 €/ryhmä (max. 25 hlöä). 
Sohvin soppi -työskentelytilan käyttö on alle 
18-v. opetusryhmille maksutonta. Opastus- ja 
tilavaraukset sovittava viimeistään 2 viikkoa ennen 
vierailua. Päällekkäisyyksien välttämiseksi myös 
omatoimiryhmiä pyydetään varamaan vierailuaika 
etukäteen. 
 
TIEDUSTELUT: Taidemuseo Eemil,  
puh. 187 2678, info@eemil.fi
Avoinna pääsääntöisesti  
ke–pe klo 11–16, la–su klo 11–15.
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LASTENKULTTUURIKESKUS LASTU

Lastenkulttuurikeskus Lastu tarjoaa monipuolista taidekasvatustoimintaa pohjoissavolaisille 
lapsille, nuorille ja heidän parissaan työskenteleville aikuisille. Lastun erityisosaamisalue on 
arkkitehtuurikasvatus, jonka sisältöjä käsitellään esimerkiksi työpajoissa, kerhoissa, leireillä, 
leirikouluissa, kursseilla ja koulutuspäivillä. Tutustut toimintaan: www.lastu.fi ja Facebookissa.

Lasten ja nuorten  
taide esiin 
Kuopion kirjaston lastenosasto tarjoaa näyttelytilaa lasten ja nuorten ryhmien taidenäyt-
telyille. 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! Lasten-
kulttuurikeskus Lastun pihapiiri Lapinlahdella on oiva retkikohde esimerkiksi päiväkoti- ja 
koululaisryhmille. Retkipäivälle voi valita mieleisen ohjelman erilaisista arkkitehtuuri- ja 
taidetyöpajoista. Tilaa tarkempi työpajaohjelma Lastusta. Varaa retkipäivä ajoissa, jotta var-
mistat toivomasi retkiajankohdan.
PAIKKA: Lastenkulttuurikeskus Lastu, Lapinlahti
RYHMÄN KOKO: enintään 40 lasta
HINTA: 7 €/lapsi. Hinta sisältää työpajan ohjauksen ja materiaalit
VARAUKSET JA LISÄTIETOJA: nina.venalainen@lastu.fi, puh. 050 438 9003
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Polulla -ympäristö- 
polkutyöpajat

Tutkitaan yhdessä oman kotiseudun rakennetun ja 
kulttuuriympäristön tuttuja ja tuntemattomia polkuja 
sekä tutustutaan Kuopion ja maakunnan Ympäristöpolun 
materiaaleihin: osoitteeseen https://peda.net/kuopio/
muu-toiminta/kulttuuripolku ja www.lastu.fi/laku/
kulttuuripolku
OPETTAJA: tutustuthan jo ennen pajaa käytettäviin 
materiaaleihin ja suunnittelet omaa opetuskokonai-
suutta, johon työpaja sijoittuu tarvitsemaasi kohtaan. 
Polun toteuttajalle on mahdollista myös esittää toiveita 
työskentelyn suhteen.
AJANKOHTA JA KESTO: kevätlukukausi 2018, työpajan 
kesto n. 4 h
PAIKKA: oma koulu
HINTA: koulut kustantavat käytettävät materiaalit ja mah-
dolliset tutustumisretkien matkakulut, muutoin maksuton
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: jaana.hiltunen@
lastu.fi, puh. 050 582 2067

Kiertonäyttelyt
Tilaa näyttely kotikulmillesi! Lastun kiertonäyttelyt 
sopivat esimerkiksi kouluille, kirjastoihin ja muihin 
näyttelytiloihin esiin asetettaviksi. Näyttelyjen koko ja 
ripustus voidaan muokata erilaisiin tiloihin sopiviksi.
AJANKOHTA JA KESTO: vuosi 2018, laina-aika n. 1 kk
PAIKKA: oma koulu, päiväkoti, kirjasto tai muu sopiva tila
HINTA: tilaaja huolehtii kuljetuksesta tai kuljetuskus-

tannuksista ja mahdollisista vakuutuksista, muutoin 
maksuton
TILAUKSET JA LISÄTIETOJA NÄYTTELYISTÄ: lastu@lastu.fi, 
puh. 050 326 7243

Kosketa taidetta
Halosten museosäätiön ja Lastenkulttuurikeskus Lastun 
tuottama näyttely tutustuttaa käsin kosketeltavan konk-
reettisesti kuvataiteen eri tekniikoihin. Mukana on myös 
maistiaisia yläsavolaisesta taidehistoriasta 1800-luvun 
lopusta nykypäivään.

Tunne tilasta tarinaan
Tutustu arkkitehtuuriin erilaisia tiloja tunnustellen, 
kuunnellen, katsellen ja haistellen. Innostu itse rakente-
lemaan tilataideteoksia tutkien!

OPETUSMATERIAALI- 
PAKETIT

TILAA OPETUSMATERIAALIPAKETTI  
KOULULLESI TAI PÄIVÄKOTIISI!
AJANKOHTA JA KESTO: vuosi 2018, laina-aika n. 1 kk
HINTA: tilaaja huolehtii kuljetuksesta tai kuljetuskustan-
nuksista, muutoin maksuton
TILAUKSET JA LISÄTIETOJA: lastu@lastu.fi,  
puh. 050 326 7243

Arkkitehtuuri- 
laatikko

Arkkitehtuurilaatikko vie tutkimusretkelle rakennetun 
ympäristön tiloihin ja taloihin. Laatikon materiaalit ja 
tehtävävinkit kannustavat oman ympäristön tutkimi-
seen. Samalla tutustutaan arkkitehtuurin ja rakennetun 
ympäristön eri elementteihin ja ominaisuuksiin.

Lorupakki K3
Lorupakin uumenista löytyy elävöitystä päiväkodin 
yhteisiin loruhetkiin. Pakin uumenissa luuraa uudempiin 
ja vanhempiin lastenloruihin liittyvää virikemateriaalia 
sekä vinkkejä innostaviin lorulähteisiin erityisesti alle 
3-v. toiminnan tueksi. Lorupakin ovat tuottaneet Lasten-
kulttuurikeskus Lastu ja Kuopion kulttuuripalvelut.
HUOM! LAINAUS KUOPIOSSA: Kuopion kaupunginkirjas-
ton lastenosasto puh. 017 182 321
LAINAUS MAAKUNNASSA: Lastenkulttuurikeskus Lastu

Liikelaatikko
Jos päiväkodillasi tai koulullasi ei vielä ole ollut mahdolli-
suutta 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
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VB-VALOKUVAKESKUS
Magnus Wennman:  
Where the  
Children Sleep
12.1.–11.3.
World Press Photo -palkitun ruotsalaisen kuvajourna-
listin Magnus Wennmanin näyttely Where the Children 
Sleep ottaa koskettavalla tavalla kantaa ajankohtaiseen 
pakolaisuuteen ja pitkään jatkuneeseen Syyrian kon-
fliktiin. Wennman on kuvannut nukkuvia pakolaislapsia 
matkalla halki Euroopan kohti epävarmaa tulevaisuutta. 
Lapset ovat paenneet loputtomalta tuntuvaa sotaa, joka 
on vienyt heiltä kaiken. Näyttely on Tukholman valoku-
vataiteen museon Fotografiskan kiertonäyttely.

Tiina Puputti:  
Hetken kuvia
12.1.–11.3.
Tamperelainen valokuvaaja, kouluttaja ja tietokirjailija 
Tiina Puputti on jo vuosia ihaillut maailmankuulun 
ranskalaisen valokuvaajan Henri Cartier-Bressonin 
ratkaisevan hetken valokuvia ja tutkinut niiden teemoja, 
aiheita, ilmaisua ja sommittelua. Hetken kuvia -näyttely 
on kunnianosoitus mestarille: “Näkeminen merkitsee 
minulle nyt läsnäolemista hetkessä, ja kameran laukai-
simen painamista pohjaan valitulla hetkellä. Juuri sillä 
oikealla hetkellä. Olen kuvannut kuvia tätä näyttelyä 

varten vuosina 2015–2016. Kuvat on kuvattu New 
Yorkissa, Barcelonassa, Pietarissa ja Hong Kongissa.”

Wilma Hurskainen,  
Kati Leinonen,  
Johanna Sjövall:  
Yhteisiä unia – Kolme  
kertomusta ihmisen ja  
hevosen suhteesta
16.3.–1.5.
Kevään näyttelykokonaisuus esittää kolmen suomalaisen 
naisvalokuvaajan kuvia hevosista. Wilma Hurskaisen teok-
set pohtivat erityisesti ihmisen ja hevosen välisen ymmär-
ryksen ja kommunikaation mahdollisuutta. Kati Leinosen 
Momentum-sarjan kuvat pysäyttävä hevosen liikkeen 
poikkeukselliseen hetkeen ja outoon asentoon. Leinosen 
näyttelyyn valikoidut hevosihmisten muotokuvat on 
toteutettu 1800-lukulaisella märkälevytekniikalla. Johanna 
Sjövallin kuvissa hevonen näyttäytyy katsojalle satumai-
sena, melkein epätodellisena olentona. Upeita maisemia 
vasten kuvattu hevonen on ansaitsemallaan paikalla.
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TANSSITEATTERI MINIMICamilla  
Åkrans: 
My Secret Garden 
1.6.–2.9.
Maailmankuulun ruotsalaisen muotivalokuvaajan 
Camilla Åkransin näyttely My Secret Garden on 
ainutlaatuinen kokonaisuus, joka kootaan VB-
valokuvakeskuksen kesää varten. Camilla Åkrans on 
kuvannut lukuisia julkisuuden henkilöitä maailman-
kuuluihin muotilehtiin kuten Vogueen ja Harpers 
Bazaariin. VB-valokuvakeskuksen kesänäyttely 
keskittyy Åkransin kuviin naisista ja kukista. “Esitän 
naiset sellaisena kuin haluaisin itse tulla nähdyksi. 
Haluan näyttää kaikki puoleni, niin sen kauniin kuin 
myös sen piikikkään ja hiomattoman. Naiset ovat 
kuin kukkia”, kuvailee Åkrans.
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Arja Tiili Dance 
Company: Break the 
Fight – I was here! 

SOTKU-TEATTERI, SUOKATU 42/2
Break the Fight – I was here! on esitys vallankäytöstä, 
väkivallasta, ahdistuksista, mutta myös haaveista ja voi-
masta, joka yhdessä tekemisestä kumpuaa. Tanssiesitys 
yhdistelee katukulttuurista tuttuja elementtejä. 
Räjähtävän taidokas b-boying eli breikkaus on höystetty 
nykytanssilla ja räppäyksellä. Tanssia siivittää videoani-
maation energinen visuaalisuus.
Esitys on osa Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaa-
mista vastaan -hanketta, jonka tavoitteena on ehkäistä 
koulukiusaamista. 
ESITYKSET: 26.1. klo 12 ja klo 19 
KESTO: n. 45 min.
IKÄSUOSITUS: 10 v. ylöspäin
LIPUT: 18/10 €, yksi ohjaaja ryhmää kohden ilmaiseksi
LIPUNMYYNTI JA LISÄTIETOJA: www.minimi.fi
TIEDUSTELUT: 044 066 7338, minimi@minimi.fi

Hybrid  
Momentum

Sotku-teatteri, Suokatu 42/2
Minimin omaa tuotantoa oleva Hybrid Momentum yhdis-
telee nykytanssia ja katutanssia. Teos on kahden aikuis-
tumista välttelevän tanssijan liikkeellinen leikkikenttä, 
jossa näyttämö on nykytanssin abstraktilla herkkyydellä 
sekä katutanssin taidokkaalla ilottelulla puhutteleva 
hybridi, joka tempaa katsojan mukaansa. 
KOREOGRAFIA JA TANSSI: Antti Lahti ja Mikko Makkonen.
ESITYKSET: 20.4. klo 19 (ensi-ilta), 21.4. klo 19, 25.4. klo 
12, 26.4. klo 19
KESTO: n. 40 min.
LIPUT: 18/10 €, yksi ohjaaja ryhmää kohden ilmaiseksi
LIPUNMYYNTI JA LISÄTIETOJA: www.minimi.fi
TIEDUSTELUT: 044 066 7338, minimi@minimi.fi

Kikatuslauantai
Sotku-teatteri, Suokatu 42/2
Perinteinen Kikatuslauantai perheen pienimmille, 
tanssiteatteriesityksellä höystettynä.
ESITYS: 9.6. klo 16
KESTO: n. 1 h 
LIPUT: 10/5 €
LIPUNMYYNTI JA LISÄTIETOJA: www.minimi.fi
TIEDUSTELUT: 044 066 7338, minimi@minimi.fi
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ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS

Hakkarainen -  
Salmi - Ström: RUMIS
SOTKU-TEATTERI, SUOKATU 42/2
27.1. KLO 14 TYÖPAJA
27.1. KLO 15 ESITYS
Lasten tanssiteos RUMIS pohjautuu perinteiseen H.C. Andersenin 
Ruma ankanpoikanen -tarinaan, jonka työryhmä on päivittänyt 
tanssin, puvustuksen ja äänimaailman keinoin tähän päivään. 
Miten meidän ryhmällä menee? 
Onko keskuudessamme joku, jota ei oteta mukaan? 
Millaisia hienoja juttuja meissä kaikissa on? 
Voitaisiinko jatkossa kuitenkin ottaa kaikki mukaan?
RUMIS-työpajassa pohditaan teoksen teemoja tanssin ja liikkumisen 
kautta yhdessä työpajaporukan kesken. Työpajan aikana myös 
tutustutaan hieman teoksen äänimaailmaa luoviin soittimiin. Pajan 
aikana valmistetaan yhdessä tanssi, jolla halukkaat voivat osallistua 
teoksen loppukohtaukseen Rumiksen uusina ystävinä. Työpajaan 
osallistuminen ei edellytä tanssitaustaa, mukaan tarvitset vaatteet, 
joissa on mukava liikkua. Työpajaan mahtuu 20 osallistujaa. Esityk-
seen voi osallistua, vaikka ei työpajaan mahtuisikaan.
LIPUT ESITYKSEEN: 10/5 €
TYÖPAJAMAKSU: 5 €
LIPUT ENNAKKOON: www.itak.fi  
Liput ovelta 30 min. ennen esityksen alkua.
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SAVONIA-AMMATTI- 
KORKEAKOULU, MUSIIKIN  
JA TANSSIN YKSIKKÖ
Las Estrellas
SOTKU-TEATTERI, SUOKATU 42/2
8.2. KLO 19 (E-I), 9.2. KLO 10 JA KLO 19, 10.2. KLO 19
Jokaisessa meissä on jotain ainutlaatuista, tähtiainesta! 
Sirpa Möksyn jazzkoreografiassa esiintyvät Savonian 3. 
vuosikurssin tanssinopettajaopiskelijat. 
LIPUT: 5 € koululaiset, opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi 
Iltaesitykset 5/10 €

AmKo-Sinfonia
ALAVAN KIRKKO, KEIHÄSKATU 5 B 
 16.2. KLO 10 JA KLO 18 
Kuopion konservatorion ja Savonia Musiikin opiskeli-
joista koostuvan AmKo Sinfonian konsertissa orkesterin 
jouset sukeltavat Shostakovitshin Kamarisinfonian 
riipaiseviin tunnelmiin Kamus-kvartetin luotsaamana. 
Koko vahvuudellaan sinfoniaorkesteri pääsee ääneen 
kapellimestari Rauno Tikkasen johdolla Schubertin 
Keskeneräisessä sinfoniassa.
LIPUT: 3 € koululaiset, opettajat ilmaiseksi,  
muut 10 € / 15€

huom.
SOTKU-TEATTERI, SUOKATU 42/2
27.3. KLO 19 (E-I), 28.3. KLO 10 JA 19,  29.3. KLO 10
Johanna Partio Nykytanssi-koreografia 2. vuosikurssin 
tanssinopettajaopiskelijoille. 
LIPUT: 5 € koululaiset, opettajat ja ohjaajat ilmaiseksi 
Iltaesitykset 5/10 €

LIPUT, VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 
Terhi Mönkkönen, 044 7855835,  
terhi.monkkonen@savonia.fi

Kate Denborough: 
Caught in the  
Middle 

SOTKU-TEATTERI, SUOKATU 42/2
8.3. KLO 19
Caught in the Middle on kaunis ja vaikuttava teos, 
joka on inspiroitunut alkuperäiskansojen taiteili-
joiden Heath Bergersenin ja Elle Sofe Henriksenin 
kokemuksista. Australialaisen Kate Denboroughin 
ohjaama teos yhdistelee saamelaisten ja Austra-
lian alkuperäiskansojen tanssiperinteitä uuteen 
muotoon. Caught in the Middle kannustaa meitä 
kaikkia huomioimaan omat identiteettimme ja 
yhteytemme alkuperäiskansoihin.
LIPUT: 18/10 € 
LIPUT ENNAKKOON: www.itak.fi  
Liput ovelta 30 min. ennen esityksen alkua.
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SANATAIDEKOULU AAPELI, 
VESTÄJÄT RY

Sanataidekoulu Aapeli on sanataideverkosto, joka yhdessä 
yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestää Pohjois-Savon 
alueella lasten ja nuorten sanataideopetusta, sanataide-
työpajoja kouluille, päiväkodeille, erityisryhmille ja muille 
yhteisöille. Aapeli on vahvasti mukana lasten ja nuorten 
taidekasvatuksen kehittämistyössä Pohjois-Savon alueel-
la. Lisäksi Aapeli tarjoaa sanataidekoulutusta varhaiskas-
vatukseen, perusopetukseen sekä muille yhteisöille.
- Tilaa omalle luokallesi tai päiväkotiryhmällesi sana-
taidetyöpaja!
- Virkisty verkkosivujen äärellä ja vilkaise Aapelin 
kirjavinkit sekä linkit sanataidetehtäviin ja kiinnosta-
viin blogeihin!
- Tilaa virkistävä ja hyödyllinen sanataidekoulutus 
työyhteisöillesi vaikkapa TYHY-päivään! 

TILAUSTYÖPAJAT
Tilaa päiväkotiryhmälle tai koululuokalle oma työpaja 
itse valitsemaanne aiheeseen liittyen tai valikoi valmiista 
listasta Aapelin sanataidepaja eri aiheisiin liittyen. Kai-
kissa työpajoissa toteutetaan kirjallisuuslähtöistä sana-
taidekasvatusta ja tuokiot/tunnit ovat toiminnallisia.
Tarjolla mm. ympäristöaiheisia sanataidepajoja eri 
ikäryhmille, tunnetaitopaja päiväkotiin ja alakouluun, 
runopaja koululaisille sekä uutuus-tietokirjoihin pohjau-
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tuvia sanataidepajoja. Tarjolla myös Lorukimara päiväko-
din pienimmille sekä dekkaripaja yläkouluun. 
Kurkista tarkemmat tiedot ja hinnat Aapelin verkkosivuilta!
Mittatilaustyöpajassa päiväkoti voi toivoa käsittelyyn 
omaa teemaa, jonka pohjalta Aapelin väki räätälöi juuri 
teidän lapsiryhmäänne innostavan kokonaisuuden. 
KESTO 60-90 min. 
KYSY LISÄÄ: karjulanne@gmail.com, puh. 050 593 1206

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

SUURI LUKUSEIKKAILU JA 
PAKKASPÄIVÄT 
Korttelimuseolla on esillä Suuri lukuseikkailu –näytte-
lykokonaisuus, jonka tiimoilta Sanataidekoulu Aapeli 
tarjoilee työpajoja ja loruhetkiä Pakkaspäivillä mm. 
yhdessä Lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa.
Letkeä loruseikkailu vie alle kouluikäiset pakkaspäivänä-
kin riimien ja rytmien lämpöön. Ajankohta tarkentuu 
tammikuun alussa.
Tammikuun viimeisellä viikolla toteutettavat Leena 
Laulajaisen ja Katri Kirkkopellon samannimiseen teok-
seen pohjautuvat Kumma kirje –työpajat on suunnattu 
1.-3.luokille ja niitä voi tiedustella vuoden alussa Aapelin 
vastaavilta ohjaajilta. Työpajat ovat maksuttomia.

MINNA C – TYÖPAJAT  
ERITYISNUORILLE
Jo perinteeksi muodostuneet Minna C –työpajat nostavat 
tasa-arvon pöydälle yhdessä nuorten kanssa. Työpaja-
kokonaisuus on suunnattu erityisnuorille ja se on toteu-
tettavissa niin perusopetuksessa, nuorisotaloilla kuin 
oppilaitoksissakin. Haluatko ryhmäsi mukaan maksutto-
maan työpajaan? Seuraa Minna C –ilmoituksia Aapelin 
verkkosivuilla ja ilmoittaudu mukaan helmikuussa!

AvoT –  
TAIDEKASVATUSMALLI
AvoT jalkauttaa taidekasvattajan 8 viikon ajaksi 3-5-vuo-
tiaiden varhaiskasvatusryhmään. Uuteen VASUun 
vahvasti pohjaavassa mallissa osallisuutta ja leikkiä 
rakennetaan taiteen keinoin ja koko yhteisön voimin. 
Haluatko ryhmäsi mukaan? Hanke on suunnattu Kuopion 
maaseutualueille ja se toteutetaan yhdessä Kuopion 
kaupungin, Lastenkulttuurikeskus Lastun ja Sanataide-
koulu Aapelin kanssa. 
Toiminta toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Kuopion kaupungin rahoituksella. 
KURKISTA TARKEMMAT TIEDOT AAPELIN NETTISIVUILTA:  
www.sanataidekouluaapeli.fi
TIEDUSTELUT JA TILAUKSET: karjulanne@gmail.com,  
puh. 050 593 1206
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KUOPION KONSERVATORIO
Pianistien juhlat
10.2. KLO 10–16 LAPINLAHDEN LUKION JA  
KUVATAIDELUKION AUDITORIO, KIVISTÖNTIE 2
Kuopion konservatorio järjestää joka toinen vuosi toimipisteidensä yhteisen Pianistien 
juhlat -pianokatselmuksen. Tänä keväänä katselmus pidetään Lapinlahdella ja siellä 
kuullaan konservatorion piano-oppilaita Lapinlahden lisäksi myös Juankoskelta, Nilsiästä, 
Siilinjärveltä ja Suonenjoelta. Katselmuksen tarkoituksena on lisätä soittamisen iloa ja 
intoa! Tapahtumassa on kolme sarjaa: ensimmäinen sarja 12-v. ja sitä nuoremmille, toinen 
sarja 13–14-v. ja kolmas sarja 15-v. ja sitä vanhemmille. Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Talvikamari-festivaali
17.–24.2. KUOPIO 
Talvikamari-festivaalilla on tarjolla perinteisen kamarimusiikin lisäksi tyylilajien raja-aidat 
ylittävää musiikkia tanssilla terästettynä! Esiintyjinä nähdään Kuopion konservatorion, Savonia-
ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 
Kuopion yksikön oppilaita ja opiskelijoita. Vuoden 2018 festivaali levittäytyy poikkeuksellisen 
laajasti ympäri Kuopiota, ja pitää sisällään useita lapsille ja nuorille suunnattuja esityksiä! Festi-
vaali huipentuu Matkuksen kauppakeskuksessa 24.2. järjestettävään Lasten lauantaihin, jonka 
ohjelmassa on lastenkonsertteja seka soitinpolku. Soitinpolussa lapset saavat tutustua ja kokeil-
la eri soittimia ammattilaisten opastuksella. Kaikkiin festivaalin tapahtumiin on vapaa pääsy!

Itä-Suomen Nuorisosinfonia-
orkesterin konserttikiertue
15.4. KLO 17 KUOPION TAIDELUKIO, LUMITIN SALI
Kuopion konservatorio, Kuhmon musiikkiopisto sekä Pielisen Karjalan musiikkiopisto yhdis-
tävät voimansa kokoamalla 80 soittajan Nuorisosinfoniaorkesterin Itä-Suomessa tehtävälle 
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KUOPION 
KANSALAISOPISTO
Kuopion kansalaisopisto tarjoaa kursseja kaikenikäisille 
lapsille ja nuorille, sekä yhteisiä kursseja lapsille ja aikui-
sille. Kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen koostuen 
eri ainealueista. Mukaan voivat tulla aiheista kiinnostu-
neet kaiken ikäiset lapset ja nuoret.  Järjestämme myös 
kursseja tilauksesta.

Kuvataidekoulu VÄRIKÄS 
ja Käsityökoulu TAITURI 
antavat laadukasta ja monipuolista taiteen perusope-
tusta kuvataiteesta ja käsitöistä kiinnostuneille lapsille 
ja nuorille. Ryhmissä lapsi voi toteuttaa luovuuttaan ja 
kekseliäisyyttään, harjoitella havaintojen tekemistä ja 
tutustua eri materiaaleihin ja välineisiin.
Oivallus, elämys ja tekemisen ilo ovat tärkeitä, samoin 
vuorovaikutus ryhmässä. Opetusta annetaan koko 
lukuvuoden kestävillä kursseilla ikäryhmän mukaisesti, 
tarjolla on myös erilaisia lyhytkursseja. Ryhmät ko-
koontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin Kuopion 
keskustassa Puistokartanossa ja Kuopion kouluilla.

konserttikiertueelle! Kiertueen avajaiskonsertti 
pidetään Kuopion Taidelukio Lumitin salissa su 
15.4., ja seuraavat konsertit kuullaan viikon päästä 
Lieksassa ja Kuhmossa. Ohjelmassa on musiikkia 
Taru sormusten herrasta- ja Schindlerin lista 
-elokuvista sekä Franz Schubertin Sinfonia nro 8 
h-molli ”Keskeneräinen”. 
Ohjelma 10 € ovelta käteisellä. Ohjelmamyynti 
aukeaa tuntia ennen konsertin alkua.
LISÄTIEDOT:
www.kuopionkonservatorio.fi
anu.piispanen@kuopionkonservatorio.fi,  
puh. 044 727 9216

Liekeissä! 
-festivaali
14.-19.5. CAPRI MARINA, KUOPIO
Kuopion konservatorion perinteeksi muodostuneel-
la Liekeissä!-festivaalilla esiintyvät konservatorion 
ammatillisen koulutuksen rytmimusiikin opiske-
lijat, joista useimmat suorittavat tapahtumassa 
ammattiosaamisen näyttöjä. Taattua laatua ja 
ammattitaitoa on siis luvassa lavan täydeltä! Vapaa 
pääsy, pe-la K-18.
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KUOPION ROUVASVÄEN-
YHDISTYS RY/KUOPION 
MUOTOILUAKATEMIA

LUOVIEN 
ALOJEN 
KESKUS 
MYLLY

Kuopion Rouvasväenyhdistys on vuonna 1860 perustettu merkittävä kuopiolainen kulttuuriyhdistys. Kuopion 
Rouvasväenyhdistyksen Kuopion Muotoiluakatemia on taiteen ja muotoilun opintoja tarjoava, kaikille avoin 
koulu, joka tarjoaa muotoilun opetusta lukukausittain niin lapsille, nuorille, aikuisille, kuin senioreillekin. 
Lisäksi Muotoiluakatemian tiloissa Piispankadulla järjestetään muotoiluun ja käsitöihin liittyviä tapahtumia, 
työpajoja ja koulutuksia myös tilauksesta.

Lasten-, nuorten-, aikuisten ja seniorien Muotoiluakatemiat ovat eri-ikäisille suunnattuja muotoilukasvatuk-
seen perustuvia harrasteryhmiä, jotka noudattavat muotoiluun painottuvaa käsityön taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa. Kevään teemana on kansallisromantiikka suomalaisessa muotoilussa. Muotoiluakatemi-
oissa romantiikan ajan kuvioiden mystiset luontoteemat heräävät nykyaikaan muotoilun työpajoissa, lue lisää 
ja tutustu opetusohjelmiin www.muotoiluakatemia.fi

Kuopion Muotoiluakatemian opetusryhmät ovat mukana järjestämässä ohjelmaa Design Week Kuopio –tapah-
tumaan! Seuraa tiedotusta designweekkuopio.com
 
Koululaisille suunnattu Muotoilun leirikoulu järjestetään Muotoiluakatemialla ensimmäisellä kesälomaviikolla. 
Tutustu leirikoulun ohjelmaan www.muotoiluakatemia.fi
LISÄTIEDOT: office@designkuopio.fi, 044 731 8003

Luovien alojen keskus Mylly kokoaa yhteen pohjoissavo-
laisia luovan alan toimijoita, kuten taiteilijoita, käsityö-
läisiä sekä yhdistyksiä ja yrityksiä. Aktiiviset myllyläiset 
järjestävät mm. avoimia ovia, näyttelyitä ja pop up 
-tapahtumia. Kuulumisia voi seurata Facebookista (Mylly 
- luovien alojen keskus) ja Instagramista (Artmylly) 

#artmylly 
www.artmylly.com 
info@artmylly.com
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KULTTUURIPOLKU KOULUILLE  
JA VARHAISKASVATUKSELLE

Kulttuuripolku tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri taiteen ja kulttuurin 
aloihin osana koulu- tai päivähoitopäivää. Vinkkejä kulttuuripolkujen käy-
tännön toteuttamisesta löydät tämän julkaisun lopusta sekä pedanetistä 
peda.net/kuopio/muu-toiminta/kulttuuripolku. Samoilta sivuilta löydät 
myös kulttuuripolkujen oppimateriaalit, joihin voit tutustua jo ennen kulle-
kin polulle lähtemistä. 

VARHAISKASVATUS

Kinttupolku 4-5-vuotiaille
Arkkitehtuuri- muotoilukasvatusta päivähoitoon

KINTTUPOLKU-KOULUTUS
Koulutuksessa saat ideoita, miten toteuttaa arkkitehtuuri- ja muotoilukasva-
tusta päivähoitoryhmien omissa arkiympäristöissä. Koulutus on suunnattu 
kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Kinttupolku-koulutus toteute-
taan päiväkoti- ja aluekohtaisilla pieninfoilla. Lastun ohjaaja on yhteydessä 
päivähoitoyksiköihin. Voitte olla myös Lastuun yhteydessä (jaana.hiltunen@
lastu.fi, puh. 050 582 2067) ja toivoa perehdytystä teille sopivaan ajankohtaan.
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KÄDESTÄ PITÄEN KINTTUPOLULLE!
Koulutuksen käytyäsi sinulla on mahdollisuus hakea 
työpajaa, jossa laitetaan alulle tai avustetaan oman 
päivähoitoryhmäsi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus-
työskentelyä. Hakiessasi pajaa sinulla tulee olla idea, 
joka kytkeytyy oman hoitoryhmäsi arkeen ja suunnitte-
lemaasi toimintaan.
Työpajoja on rajoitettu määrä ja ne toteutetaan kevätlu-
kukauden 2018 aikana. 
TYÖPAJAHAUT: jaana.hiltunen@lastu.fi,  
puh. 050 582 2067

Tanssipolku 4-5-vuotiaille
Tanssinopettaja Salla Pakarinen-Räsänen ohjaa tanssi-
pajoja kuopiolaisissa 4-5-vuotiaiden päivähoitoryhmissä 
kevään aikana. HUOM! Pajahaku oli elokuussa 2017, 
seuraavan kerran elokuussa 2018.

Tarinapolku esikouluille
Tarinapolku-oppimateriaalissa kieleen ja kirjallisuuteen 
syvennytään sanataiteen keinoin. TARINAPOLKU-OPPI-
MATERIAALIN LÖYDÄT PEDANETISTÄ: peda.net/kuopio/
muu-toiminta/kulttuuripolku/kirjastopolku
Materiaali sisältää vinkkejä pienten koululaisten ja esikou-
lulaisten arkeen: liikunnallisia harjoituksia, kielellistä kutit-
telua, sadutusta, riimittelyä ja tarinankerrontaa. Astu Ta-
rinapolulle ja nappaa virikkeitä ja uusia ideoita opetukseen!
Tarinapolku-työpajakokonaisuus jatkuu esiopetuksessa. 
HUOM! Pajahaku oli elokuussa 2017, seuraavan kerran 
elokuussa 2018.

KOULUT

Kiitos kaveruudelle  
–kokonaisuus

KÄSIKIRJA
Kiitos kaveruudelle -käsikirja sisältää yli 50 toiminnal-
lista ja helppoa harjoitusta ja vinkkiä tunne- ja vuoro-
vaikutustaitojen ohjaajalle. Harjoitusten avulla voidaan 
käsitellä vuorovaikutus-, kaveri- ja ryhmätyötaitoja, 
itsetuntoa, itsetuntemusta ja tunneilmaisua. KÄSIKIRJAN 
VOI LADATA MAKSUTTA: www.kuopio.fi/fi/lapset-ja-
nuoret2 tai tilata draamakasvattaja Anni Marinilta  
anni.marin@kuopio.fi

KOULUTUKSET
Draamakasvattaja Anni Marin ohjaa opettajille ja lasten 
ja nuorten parissa työskenteleville koulutuksia osana 
täydennyskoulutusohjelmaa. Koulutuksissa perehdytään 
draaman ohjaamisen perusteisiin ja käsikirjan teemoihin. 
Koulutuksista tiedotetaan kouluja lukukauden aikana!

TYÖPAJAT
Kiitos kaveruudelle –työpajoja 6. luokille. Työpajoissa 
käsitellään käsikirjan teemoja. Työpajoja rajoitettu mää-
rä, kesto ja tarkempi sisältö sovitaan opettajan kanssa. 
Opettajalta edellytetään työskentelyä draamakasvatta-
jan kanssa työpajan aikana.  
TYÖPAJAHAUT: anni.marin@kuopio.fi

Kirjastopolku
1. LUOKKA
Kirjastopolulla mennään tarinoiden ihmemaahan ja tu-
tustutaan omaan lähikirjastoon (muutamia poikkeuksia 
lukuun ottamatta). Vierailun aikana tutustutaan kirjas-
toon ja kirjaston käytön perusasioihin. Opettajien käy-
tössä on myös Tarinapolku-oppimateriaali, jossa kieleen 
ja kirjallisuuteen syvennytään sanataiteen keinoin. 
TARINAPOLKU-OPPIMATERIAALI: peda.net/kuopio/
muu-toiminta/kulttuuripolku/kirjastopolku
Ilmoittautumiset suoraan omaan kirjastoon!
1. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Hirvilahti, Länsi-
Puijo, Vehkalampi, Pyörö, Puijonsarvi, Paloaho, Särki-
niemi, Rytky, Pirtti, Pohjantie, Kurkimäki, Alava, Jynkkä, 
Kaislastenlahti, Melalahti, Karttulanlahti, Neulamäki, 
Nilsiän yhtenäiskoulu, Juantehdas, Muuruvesi.

Taidepolku
2. LUOKKA
Kuopion taidemuseon perusnäyttely ja siihen liittyvät 
taidekasvatusmateriaalit uusitaan kevään ja kesän 2018 
aikana. Tuona aikana 2. luokkalaisten taidepolkuvierailut 
suunnataan Suomen taiteen tarina ja Veljekset von 
Wright –näyttelyihin. Ko. luokkien opettajat ovat terve-
tulleita näiden näyttelyiden perehdytyksiin 11.1. ja 5.4. 
ILMOITTAUTUMISET VIIM. EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ:  
anna.vepsa@kuopio.fi  
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ILMOITTAUTUMISET: Omatoimisten taidepolkuryhmien 
toivotaan ilmoittavan tulostaan etukäteen asiakaspal-
veluun puh. 017 182 633 taidemuseon aukioloaikoina: 
ti-la klo 10-17.
2. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Kemppaanmäki, 
Pihkainmäki, Jynkkä, Pitkälahti, Vehmersalmi, Rajala, 
Rytky, Pirtti, Vehmasmäki, Vehkalampi, Särkiniemi, 
Puijonsarvi, Martti Ahtisaari, Nilsiän yhtenäiskoulu, 
Juantehdas, Muuruvesi. 

Museopolku
3. LUOKKA
Museopolku tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiseen 
oppimiseen erilaisessa ympäristössä. Kuopion museon ja 
korttelimuseon materiaalit sekä linkki Ortoboxiin: 
peda.net/kuopio/muu-toiminta/kulttuuripolku/mu-
seopolku

KUOPION MUSEO
Museopolulla tutustutaan Kuopion museon perus-
näyttelyyn valmiiden tehtävien avulla, joita kannattaa 
hyödyntää myös ennen museovierailua. Museopolkuma-
teriaaliin voi tutustua koulutuksessa, joita järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa. Muina aikoina opettaja voi tulla 
perehtymään materiaaleihin omatoimisesti maksutta tai 
netissä kuopionmuseo.fi/omatoimiset-kierrokset 
Museopolkukäyntiä varatessaan opettaja voi pyytää 
etukäteen oppimiskokonaisuuksia valmiiksi näytte-
lyyn odottamaan luokkansa saapumista ti-la puh. 
017 182 603, kuopionmuseo@kuopio.fi

KOULUTUS: ke 14.3. klo 14-14.45 (tilaisuus jatkuu Kuopi-
on korttelimuseossa klo 15-15.45). 
ILMOITTAUTUMISET 13.3. MENNESSÄ:  
marita.frangen@kuopio.fi

KUOPION KORTTELIMUSEO
Museopolulla tutustutaan museokoteihin ja apteekkita-
loon valmiiden tehtävien avulla. Museovierailua varten 
kannattaa jo etukäteen tutustua Kylässä Korttelimuseos-
sa -tehtäviin Korttelimuseon www-sivuilla. Museokäyn-
nin varauksen yhteydessä opettaja voi varata ryhmälleen 
muitakin moniaistisia tehtäväpaketteja museokierrosta 
elävöittämään. Tarjolla oleviin tehtäväpaketteihin voi 
tutustua koulutuksessa, muina aikoina opettajat voivat 
tulla perehtymään niihin omatoimisesti maksutta. 
Maksuton tutustumisaika kannattaa sopia etukäteen.
KOULUTUS: ke 14.3. klo 15–15.45.
ILMOITTAUTUMISET 13.3. mennessä:  
maria.myers@kuopio.fi
ILMOITTAUTUMISET: omatoimisten Museopolkuryhmien 
toivotaan ilmoittavan tulostaan etukäteen Kuopion 
museon asiakaspalveluun puh. 017 182 603 ja Kuopion 
korttelimuseon asiakaspalveluun puh. 017 182 625 mu-
seoiden aukioloaikoina (su-ma suljettu). Samassa yhtey-
dessä voi varata mahdolliset lainattavat materiaalit.

RIISA – SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKOMUSEO
Museopolun museokäyntiä suunnitellessa kannattaa 
pohjustaa vierailua koulussa esimerkiksi Ortoboxin 
monipuolisten tehtävien avulla. www.ortoboxi.fi

ILMOITTAUTUMISET: hyvissä ajoin etukäteen asiakaspal-
veluun puh. 0206 100 266   
3. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Pihkainmäki, Au-
rinkorinne, Haapaniemi, Särkiniemi, Vehmersalmi, Pirtti, 
Rajala, Neulamäki, Hirvilahti, Pyörö, Rytky, Kurkimäki, 
Hiltulanlahti, Alava, Nilsiän yhtenäiskoulu, Juantehdas, 
Muuruvesi.

Mediapolku
4. LUOKKA
Mediapolulla mennään leffaan Kino Kuvakukkoon ja 
VB-valokuvakeskuksen näyttelyyn 
www.vb-valokuvakeskus.fi
ILMOITTAUTUMINEN VB-VALOKUVAKESKUKSEEN: puh. 
044 744 6424, info@vb-valokuvakeskus.fi
http://vb-valokuvakeskus.fi/palvelut/opetusmateriaalit

MEDIAPOLKU-ELOKUVA
KE 28.3. KLO 9.30 KINO KUVAKUKKO
KAUNOTAR JA HIRVIÖ
Disney, Yhdysvallat 1991. 84 min. K7
ILMOITTAUTUMINEN 20.3. MENNESSÄ: 
 paul.staufenbiel@kuopio.fi
Nilsiän yhtenäiskoulun, Palonurmen ja Pajulahden esi-
tykset Kino Mantulla. Aika ilmoitetaan kouluille suoraan 
talven aikana!
4. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Karttulanlahti, 
Länsi-Puijo, Pirtti, Hiltulanlahti, Kettula, Paloaho, Neu-
lamäki, Vehmersalmi, Särkiniemi, Snellman, Hirvilahti, 
Alava, Martti Ahtisaari, Nilsiän yhtenäiskoulu, Palonur-
mi, Pajulahti, Juantehdas, Muuruvesi.
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Ympäristöpolku

5. LUOKKA
JOHDATA LUOKKASI YMPÄRISTÖPOLULLE: peda.net/
kuopio/muu-toiminta/kulttuuripolku/ 
Sivustolta löytyvät koulujen kulttuuriympäristömateri-
aalit, joihon sisältyy koulun lähiympäristössä ja koulussa 
opettajan johdolla toteutettavia tehtäviä. Materiaalit 
sopivat hyvin myös muiden luokka-asteiden ja alueen 
esikouluryhmien 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 
tutustumme 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: Kevätlukukausi 2018, työpajan 
kesto n. 4 h
PAIKKA: Oma koulu
HINTA: Koulut kustantavat käytettävät materiaalit ja 
mahdolliset tutustumisretkien matkakulut, muutoin 
maksuton
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN: jaana.hiltunen@
lastu.fi, puh. 050 582 2067

KOULUTUS: perehdytys Ympäristöpolulle toteutetaan 
koulu- ja aluekohtaisilla pieninfoilla! 
Lastun ohjaaja on yhteydessä kouluihin. Voitte olla 
myös Lastuun yhteydessä (jaana.hiltunen@lastu.fi, puh. 
050 582 2067) ja toivoa perehdytystä teille sopivaan 
ajankohtaan!

Tanssipolku
6. LUOKKA
- Lainaa vuorovaikutteisuuteen, itseilmaisuun ja liikkee-
seen perustuva Liikelaatikko ja pelaa oppilaiden kanssa! 
Liikelaatikon lainaukset: riitta.nevalainen@kuopio.fi
- Tilaa omaan luokkaasi tanssityöpaja (2 tapaamisker-
taa/luokka). Työpajan kesto 2 x 90 min. Työpajoja on 
tarjolla rajoitettu määrä
ILMOITTAUTUMISET TYÖPAJOIHIN 16.1. MENNESSÄ: 
jonna.forsman@kuopio.fi  
Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuessasi voit esittää toiveen työpajan ajankohdasta. Tans-
sinopettaja ottaa yhteyttä tarkemman ajan sopimiseksi. 
6. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Hirvilahti, Kaislasten-
lahti, Pohjantie, Melalahti, Puijonsarvi, Aurinkorinne, Rytky, 
Hiltulanlahti, Vehkalampi, Kettula, Pirtti, Jynkkä, Pajulahti, 
Palonurmi, Nilsiän yhtenäiskoulu, Juantehdas, Muuruvesi.

Musiikkipolku
7. LUOKKA
Musiikkipolulla tutustutaan kapellimestarin tehtävään
Kuopion kaupunginorkesteri - Atso Almila, joht.
Mistä orkesteri tietää, mitä kapellimestari heiltä haluaa? 

Musiikkipolulla Kuopion kaupunginorkesterin romant-
tinen kokoonpano esittäytyy Atso Almilan johdolla 
1800-luvun loppupuolen romantiikan ajan sävelin. Tutuksi 
tulevat niin orkesterin soittimet kuin kapellimestarin työ-
kin. John Williamsin säveltämä Darth Vaderin pahuuden 
voimia edustava elokuvateema haastaa Jean Sibeliuksen 
sata vuotta vanhemman sankarillista isänmaallisuutta 
nostattavan Alla marcian. Kumpi voittaa, hyvä vai paha?
Soitinesittelyssä tutustutaan erilaisiin soittimiin lähemmin. 

ORKESTERIHARJOITUKSET JA SOITINESITTELY 7. LUOKILLE:
Ma 12.2. Musiikkipolku Pyörön koululla:
klo 10-10.45 Pyörö ja Kissakuusi
klo 11.15-12 Jynkänlahti ja Juankoski
 Ti 13.2. Musiikkipolku Minna Canthin koululla:
klo 10-10.45 Minna Canthin koulu (puolet) ja Pohjantie
klo 11.15-12 Minna Canthin koulu (puolet) ja Neulamäki

Musiikkipolun kokonaiskesto on n. 45 min. Tutustu 
ennen orkesterivierailua Musiikkipolku-oppimateriaaliin: 
peda.net/kuopio/muu-toiminta/kulttuuripolku/mu-
siikkipolku
Teatteripolku
8. LUOKKA
RONJA RYÖVÄRINTYTÄR –NÄYTELMÄN HARJOITUKSET 
KUOPION KAUPUNGINTEATTERISSA MINNA-NÄYTTÄ-
MÖLLÄ:
Ma 29.1.
klo 10.30-11.30 Hatsalan klassillinen, Pohjantie 
klo 12.30-13.30 Kissakuusi, Nilsiän yhtenäiskoulu, Alava, 
Juankoski, Puijonsarvi, Neulamäki, Paloaho
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ILMAISUN JA VUOROVAIKUTUKSEN TYÖPAJAT
Hae työpajaa luokallesi! Liitä hakemukseen perustelut 
miksi paja olisi tarpeellinen luokallesi (esim. luokan 
vuorovaikutusongelmat, ryhmädynamiikka) sekä omat 
ammatilliset kehittymistoiveesi ilmaisun ja vuorovaiku-
tuksen suhteen. Paja koostuu kolmesta erikseen pidet-
tävästä kaksoistunnista (3 x 90 min.), joissa tutkitaan ja 
kehitetään itseilmaisun perusteita, vuorovaikutustaitoja 
ja tunneälyä. Paikkoja rajoitetusti. Pajat ohjaa draama-
kasvattaja Anni Marin. Aikataulusyistä saman koulun 
pajat pidetään saman päivän aikana! 
PAJAHAUT PERUSTELUINEEN 16.1. MENNESSÄ:  
anni.marin@kuopio.fi
8. LUOKAT SEURAAVISTA KOULUISTA: Hatsalan klassilli-
nen, Kissakuusi, Paloaho, Pohjantie, Puijonsarvi, Neula-
mäki, Alava, Nilsiän yhtenäiskoulu, Juankoski.

K9-kortti

K9-korttia vilauttamalla Kuopion ja Pohjois-Savon ysit pääsevät maksutta tai alennuksella kulttuurimenoihin. 
TARKEMMAT TIEDOT: peda.net/kuopio/muu-toiminta/kulttuuripolku/k9-kortti
OPETTAJA: muistathan kannustaa koulusi ysejä kortin käytössä!

Vinkkejä

VIERAILUT KULTTUURIPOLKU-KOHTEISIIN: 
Muista ilmoittautua kohteisiin hyvissä ajoin! Vierailut ovat pääosin omatoimisia, opettajan johdolla tapahtuvia. 
Poluille järjestetään perehdytys kulttuurikohteissa pääasiassa syksyisin.
Kulttuuripolku ei sulje pois mahdollisuutta käydä kulttuurikohteissa muutoinkin. Koululais-, varhaiskasvatus-, 
esiopetus- ja kerhoryhmät ovat erittäin tervetulleita vierailemaan esim. museoissa pitkin lukuvuotta! 
Kulttuuripolkuun liittyvät oppimateriaalit löytyvät pedanetistä peda.net/kuopio/muu-toiminta kunkin polun 
kohdalta. Materiaaleja voi muokata oman ryhmän tarpeisiin sopiviksi. 

KULTTUURIPOLUN KULJETUKSET JA KUSTANNUKSET:
Keskustassa tai sen tuntumassa sijaitseville kouluille ei ole mahdollisuutta järjestää linja-autokuljetusta. Mahdol-
liset 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 kouluille, mutta pienet materiaalimaksut ym. ovat 
mahdollisia, ilmoitetaan erikseen polkujen yhteydessä.
Tervetuloa Kulttuuripolulle!

LISÄTIETOJA: Kulttuurisuunnittelija, puh. 044 718 2468



Kiitos, kun 
puutut

kiusaamiseen!
Kuopion kaupungin koulut
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TAPAHTUMIA

Lasten ja nuorten Pakkaspäivät  
22.-28.1.2018
Lasten ja nuorten Pakkaspäiviä vietetään jälleen tammikuun viimeisellä viikolla, jolloin 
voi tutustua monipuolisesti kulttuurin ja liikunnan sisältöihin. Ole nopea, pajat ja 
esitykset täyttyvät nopeasti! www.kuopio.fi/tapahtumat

Hyperhiihtoloma 5.-11.3.2018 
Hiihtolomaviikolla runsaasti ohjelmaa liikunta- ja kulttuuripaikoissa, nuorisotaloilla, 
leirejä, kerhoja ja kursseja maksutta tai alennuksella! www.kuopio.fi/tapahtumat

Liikennepuisto 
Liikennepuisto avautuu tilauksesta taas toukokuussa! Koulut ja päiväkodit voivat varata 
aikoja toukokuun alusta alkaen Niiralassa sijaitsevaan liikennepuistoon. Varaukset: 
laura.maria.korhonen@kuopio.fi, puh. 044 718 1303

Kiva kesä!
Kesäloman alkuviikoilla lapsille ja nuorille runsaasti ohjelmaa mm. museoissa, nuoriso-
taloilla, leirejä, kerhoja ja retkiä maksutta tai alennuksella! 

Kuopio Tanssii ja Soi 13.–19.6.2018
Ohjelma julkistetaan kevättalvella 2018: www.kuopiodancefestival.fi

Kuopio Juhlii 24.-26.8.2018 
Perinteinen syyskauden aloitusviikonloppu tarjoaa monipuolisesti tapahtumia kaiken-
ikäisille.
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YHTEYSTIEDOT
Kuopion kaupunki
Kulttuuriin aktivointi/lapset ja  
nuoret 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 kaupunginorkesteri
Linnanpellonkatu 25, 70500 Kuopio
puh. 044 182 364
musiikkikeskus@kuopio.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

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

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
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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

Luovien alojen yhdistys  
Pro Mylly ry
Puijonkatu 26, 3. krs, Kuopio
www.artmylly.com 
info@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: 017 187 2678
info@eemil.fi
www.eemil.fi

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

Riuttalan Talonpoikaismuseo
Riuttalantie 719, 72100 Karttula
puh. 050 5954 183
info@riuttala.fi
www.riuttala.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. 044 731 8003
office@designkuopio.fi
www.designkuopio.fi

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

Savonia-ammattikorkeakoulu/
Musiikki ja tanssi 
kulttuurituottaja Terhi Mönkkönen 
puh. 044 7855835 
terhi.monkkonen@savonia.fi 
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