Lainattavat maailmat

Lainattavat
maailmat
Lainattavat maailmat -esitteeseen on koottu Kuopion
ja lähialueen kulttuuritoimijoiden kokoamia lainattavia materiaalipaketteja. Aineistoja voi käyttää ja
soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Tarkempi
kohderyhmä mainitaan kunkin lainattavan aineiston
kohdalla, mutta niiden soveltuvuutta voi tiedustella
muillekin kohderyhmille. Aineistot lainataan kustakin
toimipisteestä.
Anna Lainattavien maailmojen viedä sinut ja
läheisesi huikeille matkoille eri aikakausiin, taiteen lajeihin, materiaaleihin, väreihin…
Toimitus: Kirsi Heikkinen
Taitto: Paula Karjalainen / Paolakoo
Paino: Offsetpaino Tuovinen, Kuopio 2013
Julkaisija: Kuopion kaupunki, Hyvinvoinnin edistämisen
palvelualue, Kansalaistoiminnan aktivointi

Alueellinen
elokuvakeskus Isak ry
Microkatu 1

LEFFAGENERAATTORI
Leffageneraattori on alakoululaisille suunnattu mediakasvatuksen apuväline,
jolla opitaan hauskasti ja käytännönläheisesti elokuvien leikkaamista sekä
samalla laajemmin elokuvallista ajattelua ja kuvakerrontaa. Generaattorin on
suunnitellut ja ideoinut elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Janne Heinonen.
Leffageneraattoria varten on kuvattu kohtauksia ja otoksia, jotka muodostavat
lyhyen elokuvan. Käyttäjä saa eteensä tehtäviä, joissa hänen on koottava annetun ohjeistuksen mukaisesti valmiita elokuvakohtauksia. Käyttäjä voi valita
valmiiseen kohtaukseen myös haluamansa ääni- ja musiikkimaiseman eri vaihtoehdoista. Generaattori ohjeistaa käyttäjää kohtauksen rakentamisessa havainnollisilla infoteksteillä. Samalla opitaan perusasioita elokuvakerronnasta.
Lopulta käyttäjän leikkaamat kohtaukset muodostavat lyhyen elokuvan, jonka
voi katsoa kokonaisuudessaan.

UNOHTUMATTOMIA ELÄMYKSIÄ
Tehdään elokuvakäsikirjoituksia valokuvasarjan inspiroimana. Tehtäväleikki
antaa harjoitusta kuvakerronnasta ja dramaturgiasta sekä syventää lasten
medialukutaitoa. Paketti sisältää yhden DVD-elokuvan, 45 valokuvaa ja ohjeet.

Tilattavissa veloituksetta kouluille (koulu vastaa posti- tai rahtikuluista). Lainaaika n. 2-3 viikkoa/ koulu.
Tiedustelut ja varaukset:
saija.nissinen@kuopio.fi

Kuopion luonnontieteellinen museo
Poijutie 4 A

TALVILINNUT

Laatikosta löytyvät lintulaudan tavallisimmat siivekkäät vieraat ja talvisessa
metsässä tirskuttavat pikkulinnut ympäristötiedon tai biologian lajintunnistusharjoittelua varten. Materiaali sopii niin päiväkoteihin, alakouluihin kuin
yläkouluihinkin.
Tiedustelut ja varaukset:

konservointimestari Terho Hämäläinen, p. 044 7182 648,
terho.hamalainen@kuopio.fi

LAINATTAVAKASVIKOKOELMA
Kasvikokoelmassa on yleisimpiä metsien, pihojen ja soiden kasveja. Paketista
löytyy myös tehtäviä alakoululaisille. Kokoelma on lainattavissa huhtikuussa
2014 lähtien.
Tiedustelut ja varaukset:
luontopedagogi Mari Wikholm, p. 044 718 1543, mari.wikholm@kuopio.fi

Kuopion
kaupunginteatteri
TEATTERILAATIKKO

Omaa pöytäteatteriesitystä valmistettaessa sadut ja tarinat muuttuvat moniaistisiksi elämyksiksi, joiden luomiseen kaikki voivat osallistua, kukin omalla tavallaan.
Teatterilaatikot on tarkoitettu kiertämään päiväkodeissa ja alakoulun 1.-2.
luokissa. Laatikosta muodostuu pöytäteatterinäyttämö, johon lapset voivat itse
valmistaa lavasteita, tikkunukkeja tai muita hahmoja sekä erilaista tarpeistoa.
Pöytäteatterissa voi esittää valmiita tarinoita tai lapset voivat itse keksiä esim. saduttamalla oman tarinansa. Laatikosta löytyy valmis metsäaiheinen taustakuva,
sivusermit, irtolavaste ja pienoisvalot, jotka on tarkoitettu vinkiksi lasten omille
tuotoksille. Laatikossa on myös teatteriesityksen valmistumisesta kertovaa kirjallisuutta, Teatterissa laulu sekä ohjeita ja ideoita oman esityksen tekemiseen.

Teatterilaatikko on musta, kuten usein teatteritilakin. Musta väri mahdollistaa
valojen käytön ja luo teatterin taikaa myös laatikon tapahtumiin. Katon kautta
voi ”sataa lunta” tai syksyn lehtiä.
Teatterilaatikon avulla voi tutustua teatterin tekemisen vaiheisiin sekä teatteriammatteihin. Jokainen voi löytää oman työtehtävänsä, joko teatterin teknisenä
osaajana, esiintyvänä taiteilijana tai ennakkovalmisteluissa mukanaolevana
jäsenenä.
Laina-aika: max. 6 viikkoa. Lainaaja huolehtii kuljetuksesta.
Tiedustelut ja varaukset:
p. (017) 182 406, terhi.monkkonen@kuopio.fi

VB-valokuvakeskus
Kuninkaankatu 14-16, 70100 Kuopio

VALOISA HUONE - Valokuvan
kultainen laatikko
Valokuvalaatikko avaa tien valokuvan maailmaan, johdattaa kuvaamisen alkulähteiltä digiaikaan.
Laatikko sisältää muun muassa kameroita eri aikakausilta sekä ohjeet oman
camera obscuran ja neulanreikäkameran rakentamiseksi. Eri aihepiireihin

liittyen valokuvateosten tutkimisen kautta etsitään valokuvan yhteyttä eri
oppiaineisiin. Lopuksi päästään ottamaan myös itse kuvia mukana seuraavalla digikameralla ja tutkimaan muiden laatikon lainaajien valokuvateoksia.
Valokuvalaatikon tehtävien esiin tuomia teemoja ja aihepiirejä voi käsitellä esimerkiksi kuvataiteessa, matematiikassa, äidinkielessä ja ympäristö- ja
luonnontiedossa. Toivomme että vinkeistä ja tehtävistä löytyy myös ideoita perusopetuksen aihekokonaisuuksien tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamiseen.
Laatikko on tarkoitettu kouluille ja on ilmainen. Lasten valokuvatyöpajoihin voi
lainata digipokkareita tai neulanreikäkameroita.

KIERTONÄYTTELYT
VB-valokuvakeskuksella on kymmenkunta erikokoista lainattavaa valokuvanäyttelyä. Niihin voi tutustua osoitteessa www.vb.kuopio.fi.
Tiedustelut ja varaukset:
p. 044 7446424, info@vb.kuopio.fi

Kuopion taidemuseo

Värikäs näyttelykooste vie katsojan kiehtovaan maailmaan ihmettelemään
taikatemppuja, akrobatiaa, anatomista vahakabinettia yms. Sopii erityisesti
päiväkodeille ja alakoululaisille.

METSÄ-TAIDELAATIKKO
Laatikkoon on koottu metsään liittyviä taideteoksia (7 kpl) ja erilaisia aistimateriaaleja, mm. käpyjä, höyheniä, kuivattuja marjoja sekä lintujen laulua.
Kooste antaa mahdollisuuden vuorovaikutteiseen keskustelu-, muistelu- ja
taidetapahtumaan metsäisissä tunnelmissa. Teokset eivät edellytä ripustusta.
Sopii ryhmätyöskentelyyn päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa laitosympäristöissä. Vanerisen laatikon koko: korkeus 35 cm x leveys 65 cm x syvyys 65 cm.

MATKALAUKUT
Vanhoissa matkalaukuissa sisältökokonaisuuksia, jotka suunniteltu moniaistiseen ja vuorovaikutteiseen taidekokemukseen ja ryhmätyöskentelyyn. Sopivat
erilaisiin laitos- ja oppimisympäristöihin. Helppoja kuljettaa, ei tarvitse ripustaa.

KUVA KULJETTAA KAUPUNKIIN
Aineistoa muuttuvan kaupunkiympäristön tarkasteluun ja muisteluun. 25 kuvaa
Kuopio-aiheisista taideteoksista, pienoisveistoksia, musiikkia. Toimii virikeaineistona erityisesti palvelutaloissa, myös taide- ja kulttuurikasvatuksen tarpeisiin.

Kauppakatu 35

POLKASTA BALETTIIN

VOI IHME!

Tanssiaiheinen matkalaukku, jonka sisältö vie lavatansseista ballerinojen maailmaan, diskotanssia unohtamatta. 16 taideteoskuvaa, niihin liittyvää musiikkia,
erilaisia tanssikenkiä, silkkihuiveja, yms. Ohjeita varjoteatterin toteuttamiseen.

Kahdeksan kehystettyä (60x80cm) sirkusjulistetta 1800- ja 1900-luvun vaihteesta taikuri Solmu Mäkelän kansainvälisestä sirkusjulistekokoelmasta.

VÄRISALKUT
Vaihtoehtoina punainen, keltainen, sininen, lila ja valkoinen salkku. Jokaisessa
salkussa yksi sen väriteemaan valittu kehystetty taideteoskuva sekä välineitä
musiikki- ja tanssi-ilmaisuun. Salkut lainattavissa myös yksittäin. Vanerisalkun
koko on 60x80x10 cm.
Lainauskäytännöt:
Pohjois-Savon alueella:
• lainausmaksu 35 € (sis. alv) / max. 1 kk + 20 € lisäkuukausi. HUOM. Lainausmaksu ei koske alueen päiväkoteja, oppilaitoksia, palvelukeskuksia yms.
• lainaaja vastaa kuljetuksista
• lainaaja vastaa materiaalin turvallisuudesta; aitojen taideteosten tai muuten
korvaamattoman materiaalin osalta ilmoitettujen vakuutusarvojen mukaan
(vakuuttaminen ei koske Kuopion kaupungin laitoksia)
• näyttelyn ripustus/esittely 50 € / t / henkilö + matkakulut
Pohjois-Savon ulkopuolella:
• lainausmaksu 100 € / 1 kk + 50 € lisäkuukausi + kuljetukset ja mahdolliset
vakuutukset
Tiedustelut ja varaukset:
Museoassistentti Anna Vepsä, p. (017) 182 633, anna.vepsa@kuopio.fi

Kuopion korttelimuseo
Kirkkokatu 22

LUETTIINPA LEHDESTÄ
Laukku sisältää 1930- ja 1940-luvun kuopiolaisten kaupunkielämään liittyviä
lehtijuttuja ja mainoksia. Lehden selailemisen lomassa voi tunnustella ja haistella aikakaudelle ominaisia esineitä ja tuoksuja. Laukku on suunniteltu palvelutalojen ikäihmisille, joille esineet ja tuoksut voivat tuoda muistoja mieleen.
Mutta aivan yhtä hyvin myös koululaisryhmät voivat laukun sisältöä soveltaa.
Hehän pääsevät ehkäpä ensimmäistä kertaa elämässään tunnustelemaan esimerkiksi kalosseja ja nylonsukkia.
Luettiinpa lehdestä -laukkukokonaisuus linkittyy Kuopion korttelimuseon perusnäyttelyn 1930-luvun kotiin. Laukun voi etukäteen varata käyttöönsä joko
museovierailulle 30-luvun museokotiin tutustumista elävöittämään tai vaihtoehtoisesti museon ulkopuolelle, esim. palvelutaloihin tai kouluihin. Tällöin
täytetään lainaussopimus.
Kohderyhmä: ikäihmiset sekä koululaiset.

HELLAHUONEEN ASUKKAAT –
MATKALAUKUT
Laukuista löytyvät pienesineet, vaatekappaleet ja lyhyet tekstimateriaalit
auttavat eläytymään kuvitteellisten entisajan teollisuustyöläisten vaatimattomaan arkeen ja ahtaaseen asumiseen Kuopiossa. Etukäteisvaraus.

Vaihtoehdot:
• Hellahuoneen Paavo. Kohderyhmä: alakoululaiset sekä päiväkoti-ikäiset.

• Hellahuoneen Inkeri ja Elvi
Kohderyhmä: yläkoululaiset sekä yli 16-vuotiaat. Alakoululaiset voivat käyttää laukkua soveltuvin osin.

METSÄN ANTIMET MASSUILLE
JA TASSUILLE
Pajukorista löytyy havaintomateriaalia omatoimista museokierrosta varten.
Sisältö kertoo 1900-luvun alun Kuopiosta – puuteollisuuden ja puunkäytön
näkökulmasta. Millä eri tavoin puuta on käytetty?
Kohderyhmä: päiväkoti-ikäiset sekä pienet alakoululaiset.

TUNNISTA ESINE –KUVAKORTIT
Omatoimisella museokierroksella erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti suomen
kieltä opiskelevat vasta maahan muuttaneet voivat opettajansa johdolla hyödyntää nimilapuilla varustettuja valokuvakortteja museokotien ja apteekkitalon esineistöstä ja huonekaluista. Etukäteisvaraus.
Kohderyhmä: maahanmuuttajat sekä erityisryhmät.

Tiedustelut ja varaukset:
museoassistentti Maria Myers, p. (017) 182 625, maria.myers@kuopio.fi
www.korttelimuseo.kuopio.fi
Lainaaja huolehtii itse laukkujen kuljetuksesta.
Nouto ja palautus: Kuopion korttelimuseon lipunmyyntipisteen aukioloaikoina.

Kuopion Musiikkikeskus
Kuopionlahdenkatu 23

MUSIIKKILAATIKOT
Musiikkilaatikoissa on kolme eri teemaa: klassinen musiikki, suomalainen kansanmusiikki, jazzmusiikki. Jokaisessa laatikossa on tietoa ja esimerkkejä sen
esittelemästä musiikin lajista, ideoita ja ohjeita musiikkiliikuntaan, soittamiseen, laulamiseen ja musiikin kuunteluun. Laatikot on suunniteltu erityisesti
avointen varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön, mutta niitä voi hyödyntää myös
päiväkodeissa ja alakouluissa.
Laina-aika: max. 4 vkoa. Lainaaja huolehtii kuljetuksesta.
Tiedustelut ja varaukset:
suvi.koutola@kuopio.fi , p. 044 7182 364

Kuopion museo
Kauppakatu 23

ESIHISTORIALLISEN IHMISEN
SELVITYMISSALKKU
osana Esihistoriallisen ajan näyttelyä 3. kerroksessa
Pohjois-Savossa asustaneen muinaisen ajan ihmisen elinpiiriin voi eläytyä tutustumalla vedettävän rullalaukun sisältöön, esim. tutkailemalla muinaisrukiin
siemeniä ja kuituja. Löytyypä pieniä ruukunpalasia, launi, palanutta luuta,
hauen leukaluita ja terveysyrttejä. Rautakauden purkeista löytyy mm. oikeaa
järvimalmia ja pronssikaudelta ohranjyviä. Laukusta löytyvät ohjeet opettajalle, museoarkeologin työstä kertova Indiana Jouko dvd sekä oikeat arkeologin
työvälineet omatoimisia kaivauksia varten.
Kohderyhmä: perusopetusryhmät, sopii myös museopolkukierrokselle teemalla ”Esi-isän ja äidin elämänpiiri”

VIPINÄÄ JA VIRIKETTÄ
Pohjois-Savon esihistoriaan opetuspaketti on sisällöltään sama kuin Esihistoriallisen ihmisen selviytymislaukkukin. Lisättynä kuitenkin maakerrostumalaukulla, jonka läpinäkyvästä seinästä löytyy arkeologisia löydöksiä jääkaudelta
nykyaikaan. Raskaaseen kannettavaan maakerrostumalaukkuun löytyy metallikärry. Vetolaukussa on renkaat.

Kohderyhmä: 5-luokkalaiset, perusopetusryhmät ja kaikki asiasta kiinnostuneet.

KANSANPUVUN KÄSITYÖLAUKKU
Vaatteet waroja myöten – näyttelystä, josta osa nähtävillä 4. kerroksessa
Laukku on 1800-luvun pohjoissavolaista kansan pukeutumista ja naisten käsityötä esittelevän näyttelyn opintopaketti. Kohderyhmänä ovat tekstiilikäsityöryhmät peruskouluissa ja oppilaitoksissa. Sopii hyvin myös virikkeeksi ja muistelulaukuksi senioreille vanhustentaloihin ja palvelukoteihin. Kangaslaukkuun
kuuluvat mm. ohjekansio, kirjoja, Pielaveden Eemelin villasukat, tasku sekä työvälineitä ja materiaaleja. Kangaslaukku tarvitsee kuljetukseen auton tai kärryn.

SAVUTUVAN ESINEET
esineet kertovat elämästä 3. kerroksen savutuvassa
Yhä uudelleen uutukaiset ikäpolvet ihastuttava ja ilahduttava pärekori sisältää
monenmoista tunnusteltavaa, haisteltavaa ja kuunneltavaa. Savutuvan ihmisten
elämänmeno paljastuu esine esineeltä lähes tuhannen vuoden ajalta. Tunnustelupussien sisällöt kertovat arkipäiviin ja vuodenaikoihin liittyvistä askareista ja
ihmisille tarpeellisista materiaaleista. Pärekorista löytyvät ohjeet, tiedot esineistä
ja pieni tarinavihkonen lukuhetkeä varten. Ison korin kuljetukseen tarvitaan auto.
Kohderyhmä: päiväkoti-ikäiset sekä alakoululaiset. Kori sopii museopolkukierrokselle teemalla ”Etsi savutuvan esineet”.

TAITAVAT KÄDET YMPÄRI VUODEN
osana 4. kerroksen puuesineiden näyttelyä
Pajukorin sisältöä tutkimalla selviää miten puu metsästä päätyi käyttöesineeksi
ennen ja nyt. Korissa on mukana ohjeet, tietoa puun merkityksestä PohjoisSavolle sekä selitykset puuesineistä ja niiden käyttötarkoituksista. Huom! Kannettava kori on useamman kilon painoinen.
Sopii myös museopolkukierrokselle. Kohderyhmiä perusopetusryhmät, sopii
museopolkukierrokselle teemalla ”Käden taidot kannattaa”.
Tiedustelut ja varaukset:
p. (017) 182 603 kuopionmuseo@kuopio.fi
Kaikkiin lainattaviin materiaaleihin voi tutustua etukäteen oppaan johdolla museossa.

RIISA – SUOMEN
ORTODOKSINEN
KIRKKOMUSEO
Karjalankatu 1

Matkalaukku museoon
Millaista olisi työskennellä museossa? Mitä tarinoita kirkkomuseon esineisiin
liittyy? Nyt saat tilaisuuden pukea tutkijan hansikkaat käteen ja kokeilla. Vanhaan matkalaukkuun on koottu mitä erilaisempia esineitä, mutta saatko sel-

ville, mitä ne ovat? Tehtäväpaketin avulla opitaan toiminnallisesti niin museotyöstä, historian palapelin rakentamisesta kuin ortodoksisesta kulttuuristakin.

Sadutussalkut
Anna mielikuvituksen lentää ja katso mihin se kuljettaa! Ikoneista ja kirkkotekstiileistä tutut eläimet ja kasvit nousevat uudella tavalla esiin alle 10-vuotiaille
suunnatuissa sadutussalkuissa, joissa sudet ulvovat, kultakalat ja kurjet seikkailevat ja ruusut tuoksuvat. Kuvien ja aistimateriaalien lisäksi salkuista löytyy lisätietoa sadutuksesta sekä vinkkejä sadutuksen ohjaamiseen. Sadutusmenetelmä
tukee lapsen mielikuvitusta, tarinankerronnan kykyjä sekä vuorovaikutustaitoja.

Muistelusalkut
Ikäihmisille suunnitellut muistelusalkut tutustuttavat sadutusmenetelmään,
jota käytetään muistelun apuvälineenä. Salkkuihin on koottu kuvia, aistimateriaaleja ja esineitä, jotka johdattavat muistoihin ja menneisyyteen. Lisäksi salkuista löytyy lisätietoa sadutuksesta sekä vinkkejä sadutuksen ohjaamiseen. Elämyksellinen prosessi on onnistuessaan palkitseva niin ohjaajalle kuin ohjattavallekin.
Laina-aika max. 6 viikkoa. Lainaaja huolehtii kuljetuksista.
Tiedustelut ja varaukset:
Liisa Hämäläinen, puh. 020 610 0264, liisa.hamalainen@ort.fi
www.ortodoksinenkirkkomuseo.fi

Lastenkulttuurikeskus

Lastu

KIERTONÄYTTELYT

Linnansalmentie 85, 73100 Lapinlahti

Kiertonäyttelyt sopivat esimerkiksi kouluille, kirjastoihin ja muihin näyttelytiloihin esiin asetettavaksi. Näyttelyiden koko ja ripustus voidaan muokata
erilaisiin tiloihin sopiviksi.

LORUPAKKI K3

KOSKETA TAIDETTA

Lorupakin uumenista löytyy elävöitystä yhteisiin loruhetkiin. Pakin uumenissa
luuraa uudempiin ja vanhempiin lastenloruihin liittyvää leikki- ja kädentaitovinkkejä sekä vinkkejä innostaviin lorulähteisiin erityisesti alle 3 -vuotiaiden
toimintaan.

Lapinlahden taidemuseon ja Lastenkulttuurikeskus Lastun tuottama näyttely
tutustuttaa käsin kosketeltavan konkreettisesti kuvataiteen eri tekniikoihin.
Mukana on myös maistiaisia yläsavolaisesta taidehistoriasta 1800-luvun lopusta nykypäivään.

Lainausta koskevat tiedustelut Kuopiossa: Kuopion kaupunginkirjaston
lastenosasto
Lainaus maakunnassa: Lastenkulttuurikeskus Lastu

SANATALO
Kuka asuu täällä, suuren mäen päällä? Kuka nukkuu majassa tai kenkärajassa?
Sanatalo houkuttelee tarinoinnin maailmaan sanataide-, leikki- ja kädentaitovinkein erityisesti 5-6 -vuotiaita ohjaajineen.

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

TUNNE TILASTA TARINAAN
Sujahda näyttelyn erilaisiin tiloihin sisään ja tutustu samalla arkkitehtuuriin.
Etsi tiloihin piiloutuneita tarinoita tunnustellen, kuunnellen, katsellen ja haistellen. Innostu itse rakentelemaan tilataideteoksiin tutustuen!
Lainaus: Lainaaja huolehtii materiaalipakettien ja näyttelyiden kuljetuksesta
tai kuljetuskustannuksista.
Tiedustelut ja varaukset:
Mervi Eskelinen, p. (017) 733 308, 050 326 7243 lastu@lastu.fi

Kirjastoista lainattavat
liikuntavälineet
Kirjojen lisäksi osasta Kuopion kirjastoja voi lainata kirjastokortilla myös liikuntavälineitä. Liikuntavälinelainauksen ajatus on tarjota kaikille tasapuolinen ja
ilmainen mahdollisuus tutustua eri liikuntavälineisiin, joiden avulla voi pitää
yllä virkeyttä, työkykyä, terveyttä tai kuntoutua iästä riippumatta. Lainattaviin
liikuntavälineisiin kuuluvat muun muassa jumppakuminauhoja, askelmittareita, kahvakuulia, gymstickejä ja tasapainolautoja. Liikuntavälineiden laina-aika
on kaksi viikkoa.
Kirjastot:
- Puijonlaakso, Mailatie 2
- Jynkkä, Soikkokuja 12
- Karttula, Kissakuusentie 20
- Riistavesi, Vaarutie 1
- Nilsiä, Ukko-Paavontie 5

