
KULTTUURI EDISTÄMÄSSÄ LASTEN 
JA NUORTEN HYVINVOINTIA

- Esimerkkinä Activity morning for mothers and children

Mikä ihmeen perhekeskus? 13.9.2018 

Kuopion kaupungin museot, Museolehtori Sanna Reinikainen



Kuopion kaupungin museot

•Kuopion museo

•Kuopion taidemuseo

•Korttelimuseo

• J. V. Snellmanin kotimuseo



Museokeskuksen palvelustrategia

Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin 
museopalveluista, jotka tuotetaan  
museoiden toiminta-ajatuksiin perustuen, 
ottaen huomioon kunkin museoalan  
vaatiman erityisasiantuntemuksen ja 
alueellisia tehtäviä koskevat sopimukset

(Kuopion museokeskuksen toiminta ja taloussuunnitelma 2017-2020)



Activity morning Kuopion museolla

MUSEOAAMU
MUSEUM MORNING
Pe 1.6. klo 10–12
Paikka: Kuopion museo, Kauppakatu 23,
MuseoLab
Ohjelma:
- askartelutyöpaja
- opastus ”Elämän historia”-näyttelyyn
- välipala
Programme:
- arts & crafts workshop
- a guided tour in the exhibition
”History of Life”
- snacks
Ilmoittautumista ei tarvita.
No need to sign up.

Tervetuloa! Welcome!



Paikalla:

• Kuopion kaupungin museot ja MuseoLab-hanke

• Kuopion kaupungin Neulamäen äitiysneuvola 

• Kuopion kaupungin kulttuuriin aktivointi

• MLL Pohjois-Savo

• Kuopion kaupungin hammashoito



Kulttuuriin aktivoinnin kustantamalla välipalalla 

Kustannukset jaettiin 
toimijoiden kesken!



Dinoteemainen
askartelu

Työpajassa harjoiteltiin kädentaitoja.



Opastettu kierros Elämän historia -näyttelyyn

Tietoa maapallon 
kehittymisestä saatiin 
museoassistentti Henry 
Ericsonin vetämällä 
opaskierroksella.



Elämyksiä 
koettiin!



Kompassin pikkujoulut 12.12.2017
Teemana siirtolaisuus ennen ja nyt

• Haettiin keskusteluyhteyttä evakkojen ja nykypäivän siirtolaisten välille
• Kädentaidon työpajana karjalanpiirakoiden leivontaa
• Osallistujilla oli mahdollisuus vierailla pikkujoulujen lisäksi oppaan johdolla Kuopion museon 

Sydämen kodit – siirtokarjalaiset ja heidän perillisensä Savossa –näyttelyssä

Mukana:

• Kuopion kaupungin museot

• Kuopion pääkirjasto

• Kulttuuriin aktivointi

• Neulamäen äitiysneuvola

• MLL

• Martat

• Sponsorina Neulamäen apteekki



Martat ja MLL



Kulttuuriin aktivointi

Kulttuurisuunnittelija Liisa 
Hämäläinen järjestelemässä 
leivontavälineitä työpajaa 
varten.



Karjalanpiirakoiden leivontaa



Vapaaehtoiset Salmi-seurasta 

Sydämen kodit –
näyttelyn teossa oli 
mukana Suojärven ja 
Salmin innokkaat 
pitäjäseuralaiset. 
Salmi-seurasta 
saatiin myös iloisia 
leipureita 
pikkujouluihin.







Pinarin joulujuhla 17.12.2017

Mukana tunnelmassa:

Pinarin nuorisotyö
Seurakunta
Kuopion kaupungin museot
Petosen lähikirjasto
Kulttuurikeskus Lastu
Petosen asukasyhdistys
Pitkälahden puutarhaseura



Päivän aikana mm.

- Syötiin puuroa ja juotiin   
kahvia
- Lapset onkivat
- Katsottiin vanhoja kuvia 
Kuopiosta
- Askarreltiin perinteisiä ja ei 
niin perinteisiä joulukoristeita
- Tutustuttiin sähköisesti 
korttelimuseon 
joulunäyttelyyn 
- Joulupukki vieraili



Miten museot edistävät 
lapsen ja nuoren hyvinvointia?

• Ohjaamalla oikean tiedon äärelle

• Luomalla turvallisen ympäristön

• Tarjoamalla elämyksiä

• Antamalla tiloja yhteistyössä suunnitelluille tapahtumille tai osallistumalla niihin muualla

• Yhteistyöllä toisten toimijoiden kanssa:

Museot yhdessä omien yhteistyökumppaneiden kanssa

Kulttuuriin aktivointi

Kirjastot

Koulut ja oppilaitokset

Terveydenalan ja sosiaalialan toimijat

Perheentalot, nuokkarit, asukastuvat

Seurakunnat

Seurat ja yhdistykset, vapaaehtoiset

MLL, Martat 

Yritykset



Liikuttavat retket ja uudet oppimisympäristöt
Omatoimiset kierrokset:

• Kuopion torin historiapolku, alakouluikäisille: Pin-koodi: 3B6020

• Kuopio 1918, yläkouluikäisille: Pin-koodi: D3B7E4

• Kuopio 1700-luvulta Suomen sodan aikaan, yläkouluikäisille:  Pin-koodi: 3D6946

• Ammattioppilaitosten Kuopio tutuksi –kierros: Pin-koodi: 1E89AE, in english: Pin-koodi: 02472B

• Kuopion patsaat ja muistolaatat: Kuopion patsaat / Kuopion patsaat peli-web

Tulossa: Minna Canthin Kuopio, yläkouluikäisille

Kävelyt Kuopion korttelimuseolta: 

Elämää Kuopiossa, korttelimuseon ja Snellmanin kotimuseon kierros, osallistumismaksu 10 € 

Minna Canthin Kuopio –kävelykierros, osallistumismaksu 6 €

Kuopio 1918 –kävelykierros, osallistumismaksu 6 €

Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi

Flickerissä tuhansia kuvia Kuopiosta ja kuopiolaisista: https://www.flickr.com/photos/kuhmu/

Vielä ehdit syksyn viimeiselle retkelle:

• Liito-oravaretki la 13.10.2018 klo 11

https://citynomadi.com/route/ded9edfbab519fa081b9b40443bdf2a1
https://citynomadi.com/route/06a66b8c8214cb82e12ebfa6df748a79
https://www.flickr.com/photos/kuhmu/
https://kuopionmuseo.fi/2018/06/29/retki-liito-oravaretki-la-13-10-2018-klo-11/


Museossa opitaan…



Museossa koetaan elämyksiä…



Museot ovat myös leikkipaikkoja



Tervetuloa hyödyntämään museoiden 
palveluita lasten ja nuorten hyväksi!

Kiitos mielenkiinnostanne,

museolehtori Sanna Reinikainen

Kuopion kaupungin museot

sanna.reinikainen@kuopio.fi

044-7181459

mailto:sanna.reinikainen@kuopio.fi

