SERLACHIUS-MUSEOT TARJOAVAT

OHJELMAA LAPSILLE JA NUORILLE
Serlachius-museot Gustaf ja Gösta kutsuvat nuorta väkeä vieraakseen Mänttään! Gösta toivottaa tervetulleeksi kokemaan ja tekemään
taidetta vanhaan kartanoon ja uuteen paviljonkiin. Gustaf tarinoi entisessä pääkonttorissa elämyksellisesti historiasta ja innostaa
tutkimaan itse. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkipaketteja, joista voit valita ryhmällesi sopivan – yhden tai useampia. Vieraanamme
voit viettää tunnin tai pari, tai vaikka koko päivän! Ohjelmakokonaisuudet ovat räätälöitävissä ryhmäsi tarpeiden mukaan.
Ota yhteyttä, autamme ohjelman kokoamisessa.

Serlachius-museo Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2 I Serlachius-museo Gösta, Joenniementie 47, 35800 Mänttä
Varaukset: p. (03) 488 6800 tai yleisötyön päällikkö Päivi Nieppola, paivi.nieppola@serlachius.ﬁ.
Nettisivuillamme on myös vinkkejä suunnitteluun ja puuhaa koululaisille: www.serlachius.ﬁ
Koululaisvierailut Serlachius-museoilla järjestyvät sopimuksen mukaan.
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GUSTAF

OPASTUSKIERROKSET

GÖSTA

GUSTAFIN
KOULULAISKIERROS

GÖSTAN
KOULULAISKIERROS

Kierroksella sukelletaan Gustaf-museon näyttelyihin ja entisaikojen
maailmaan. Historian asioita käydään läpi hauskasti oppien. Opas johdattaa ryhmää
museossa ja tarinoi historiasta. Matkan varrella piipahdetaan Paperiperkele-näyttelyn
vahvasti dramatisoituihin tunnelmiin, tehdään toiminnallisia tehtäviä ja nähdään
taidetta.

Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia taide herättää? Sekä paviljongin että vanhan
kartanon käsittävässä koululaisopastuksessa tutustutaan Göstan näyttelyihin
periaatteella etsi, hoksaa ja löydä. Koululaisopastuksen tavoitteena on oivaltamisen
ilo ja taiteesta nauttiminen. Kierroksen henki on leikkisä, aktivoiva ja omiin
havaintoihin kannustava. Katsomisen lomassa tehdään pieniä suullisia tehtäviä.

Kesto: 1 tunti
Kielet: suomi, ruotsi, englanti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L2, L4, L6, L7
Paikka: Serlachius-museo Gustaf

Kesto: 1 tunti
Kielet: suomi, ruotsi, englanti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L4, L7
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Elämyksellistä historiaa

Upeaa taidetta eri aikakausilta

Kuva: Marko Marin

Kuva: Marko Marin
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GÖSTA

LUONTO JA LUOVUUS

METSÄPOLKU
Luonto ja taide

GUSTAF

KORUTYÖPAJA
Hämmästyttäviä aarteita

Näe ja koe metsän monet mahdollisuudet! Elämyksellisellä Metsäpolku-opastuksella
mennään ja tutustutaan metsään ja sen merkityksiin meille ja taiteelle.
Kierroksen aluksi kierretään Göstan läheinen Taavetinsaari, tehdään hauskoja tehtäviä
ja havainnoidaan luontoa. Lopuksi katsotaan sisällä aitoja metsäluonnon inspiroimia
taideteoksia.

Tutustu taide-esineisiin ja toteuta oma koru. Eric O. W. Ehrströmin monipuolinen tuotanto
taidekäsityöläisenä ja taideteollisuusmiehenä sisältää lasimaalausten, graﬁikan,
metallitöiden, astioiden ja tekstiilien suunnittelun sekä kuvitustöiden lisäksi myös emalija jalokivisepän töitä. Upeat esineet ihastuttavat ja inspiroivat taidokkuudellaan.
Ehrströmin suunnittelemien korujen innoittamana oppilaat valmistavat itselleen tai
lahjaksi korun, magneetin tai avaimenperän helmistä.

Opastukseen voidaan myös yhdistää puolen tunnin mittainen työpaja, jossa
työskennellään metsän innoittamana.

Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gustaf

Kesto: 1 tunti / 1,5 tuntia
Hinta: 1 € / 2 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L3, L4, L7
VASU: L1, L2, L3, L4
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Eric O. W. Ehrström, riipus ja korvakorut, 1881 - 1934. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuvat: Rauno Träskelin

4

GÖSTA

VÄRIÄ JA ARKKITEHTUURIA

GÖSTA

HERRA VATUPASSIN
TUTKIMUSMATKA
Vaikuttavia rakennuksia

VÄRI KOSKETTAA

Värillä ilmaistaan tunnetiloja ja vaikutelmia

Emme voi koskettaa väriä, mutta väri koskettaa meitä monin tavoin! Miten väreihin
liittyviä ilmiöitä on hyödynnetty taiteessa? Miten värillä ilmaistaan tunnetiloja ja
vaikutelmia? Näyttelykierroksella tutkimme taiteilijoiden värinkäyttöä ja sen merkitystä
taideteoksissa. Koemme ja havaitsemme, kuinka värit vaikuttavat meihin ja
ympäristöömme, ja miten ne jopa huijaavat meitä. Työpajassa teemme omat
väriteokset.

Mitä heijastuksia näet? Kuinka rakenteet soivat? Göstan paviljonkirakennuksessa
liikkuessaan nuorimmat museovieraat kohtaavat yllättäviä yksityiskohtia.
Arkkitehtuurikierroksella tutkitaan toiminnallisten leikkien avulla taloa ja tiloja.
Serlachius-museon laajennusosa koostuu kolmesta peräkkäisestä, maaston muotoja
myötäilevastä rakennusosasta. Vaikuttavista tiloista aukeaa hienoja näkymiä
ympäröivään puistoon ja näyttelytiloihin.

Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja tai päiväkotiryhmän mukana seuraava henkilökunta maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu päiväkoti-ikäisille ja alakoulun nuorimmille.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L7
VASU: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Claude Monet, Heinäsuova ilta-auringossa, 1891. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Rauno Täskelin
William Lönnberg, Kesäpäivä, ajoittamaton. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen
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GUSTAF

TARINOITA JA TOIMINTAA

GUSTAF

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE

PAPERIA OMIN KÄSIN

Tiesitkö, että suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtaja G. A. Serlachius oli ammatiltaan
apteekkari, joka myi rohtojen lisäksi kaikenlaista tavaraa kananpojista sieniin. Hänen
idyllisessä kauppahuoneessaan pääsee kokeilemaan entisaikojen ammatteja. Haluaisitko
olla vaikka puotipuksu, valokuvaaja tai yrttimestari?

Gustaf-museon paja muuttuu paperipajaksi, ja jokainen pääsee tekemään paperia
ihan itse. Ohjaajan opastuksella viiraa käyttäen syntyy esimerkiksi paperiarkki tai
paperiaskarteluna kukka kotiin viemisiksi.
Paperipajatuokiota tilattaessa sovitaan etukäteen, millaisia töitä ryhmänne tulee
tekemään.

Touhua paperipajassa

Roolileikit vievät moniin työtehtäviin

Apteekkarin kauppahuoneessa perehdytään vanhan ajan kaupankäyntiin ja moniin omin
käsin tehtyihin töihin. Kaiken tekemisen keskellä voi ottaa avuksi nykyajan mediat ja
vastailla sähköisiin tehtäviin.

Kesto: 45 min - 1 tunti
Kielet: suomi, englanti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Ryhmän koko: Maksimikoko 30 oppilasta.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L3, L6, L7
VASU: L1, L2, L3
Paikka: Serlachius-museo Gustaf

Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L4, L6, L7
VASU: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gustaf

Kuva: Tomi Aho
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Kuva:Marko Marin

GÖSTA

TAIDETTA JA TEKEMISTÄ

GÖSTA

MALLINA
MAALAUKSESSA
Eläydy mallin ajatuksiin!

VALLOITTAVA
VEISTOS
Heittäydy veistoksen vietäväksi!

Millaisia ajatuksia taideteoksen henkilöillä on? Maalauksessa näemme mallin, mutta
harvoin pohdimme, mitä hän on ajatellut samalla, kun taiteilija on maalannut kuvaa
hänestä.

Miten veistos voi liikkua? Millaisia muotoja ja ääniä veistokseen kätkeytyy? Tee yhdessä
ryhmäsi kanssa veistoksia havainnollistavia liikunnallisia ja tarinallisia harjoituksia.
Kiven muodot ovat vetäneet ihmistä puoleensa jo tuhansien vuosien ajan. Veistos voi
kuvata vauhdikasta liikettä, vaikka se ei itsessään liikkuisikaan. Ja eri suunnista
katsottaessa veistoksesta voi löytyä hyvin erilaisia ulottuvuuksia. Näyttelyiden ja
veistospuiston veistokset houkuttelevat tutkimaan niiden piirteitä ja muotoja. Kun
katsomme veistosta, odotamme koko ajan, että veistokseen vangittu ”tarina jatkuisi”.

Työpajassa eläydytään mallin asemaan ja tutustutaan Gösta-museon tunnettuihin
teoksiin ja niissä kuvattuihin henkilöhahmoihin tekemällä tuokiokuvia sekä suullisia ja
kirjallisia sanataideharjoituksia.
Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L4
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Hugo Simberg, Veljekset, 1904/1906. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Hannu Miettinen
Akseli Gallen-Kallela, Sissi Serlachiuksen muotokuva, 1889. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen

Emil Wikström, Hevosenkesyttäjä, 1919. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen
Harry Kivijärvi, Niilillä, 1979. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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GÖSTA

HISTORIAA JA TAIDETTA HAUSKALLA TAVALLA

NYKYPÄIVÄN
KANSALLISMAISEMA
Suomalainen maisema ennen ja nyt

GÖSTA

TAITEEN
AIKAMATKA
Maalaukset ja veistokset aikakauden kuvaajina
Mitä taideteokset kertovat historiasta? Lähde aikamatkalle Porilaisten marssin ja
Kalevalan sankareiden kanssa. Taideteokset kuvaavat aikaansa ja kertovat paljon
Suomen historian vaiheista. Työpajassa maamme historiaan sukelletaan
taidetarinoiden ja kuvien kautta. Ohjelmassa nähdään ja koetaan taidetta sekä
tehdään toiminnallisia tehtäviä.

Mitäpä jos olisit nykytaiteilija ja tehtäväksesi annettaisiin toteuttaa Suomen
identiteettiä vahvistava kansallismaisema? Työpajassa tutustutaan
maisemataideteoksiin ja pohditaan kansallismaisemaa ja sen merkitystä tämän
päivän Suomessa. Kolmiulotteiset, monenlaisista eri materiaaleista koostuvat teokset
toteutetaan ryhmätöinä. Opettajalle voidaan lähettää sähköpostitse
ennakkomateriaalia työpajan aiheesta.

Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L4, L7
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Kesto: 1,5 tuntia
Hinta: 2 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 40 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L4, L7
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Eero Järnefelt, Koli, 1908. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen
Albert Edelfelt, Porilaisten marssi, 1892. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen
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GÖSTA

TAIDETTA JA TEKEMISTÄ

MUOTOKUVA
TABLETTITIETOKONEELLA
Vahvoja omakuvia

GÖSTA

KOLALLA
GRAFIIKKAA
Ole hetki taidegraaﬁkkona ja tee oma taideteos!
Haluaisitko kokeilla graﬁikan vedostamista? Göstan graﬁikanpajassa tutustut museon
näyttelyiden teoksiin ja niiden innoittamana ideoit ja teet oman taideteoksesi kotiin
vietäväksi.

Heittäydy hetkeksi mediataiteen värikkääseen maailmaan! Toteuta
tablettitietokoneella itsestäsi muotokuva pop-taiteen hengessä. Työpajassa otetaan
valokuva, jota muokataan kirkkailla väreillä lisäämällä ja korostamalla siihen valittuja
yksityiskohtia.

Työpajassa käydään läpi graﬁikan tekemisen periaatteita. Luonnospapereihin piirtyneet
havainnot siirretään alumiinilevylle, valmistellaan jokaisen levy painokuntoon ja vedostetaan
oma työ. Tarvikkeina käytetään oikean prässin lisäksi muun muassa virvoitusjuomaa!
Jokainen saa oman kolalitograﬁatyönsä mukaansa.

Työskentely etenee taidekuvien tarkastelusta valokuvan ottamiseen ja sen
persoonalliseen työstämiseen. Helppokäyttöisen tablettiohjelman avulla jokainen
onnistuu muotokuvan tekemisessä.

Kesto: 1,5 tuntia
Kielet: suomi, englanti
Hinta: 2 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 40 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu yli 12-vuotiaille.
Ryhmän koko: Maksimikoko 20 oppilasta.
Opetussuunnitelma: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Kesto: 1 tunti
Kielet: suomi, englanti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L5
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Helene Schjerfbeck, Silkkikenkä, 1938. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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GUSTAF

HAHMOJA JA ELÄYTYMISTÄ ISOMMILLE

GÖSTA

YHTIÖLLE
TÖIHIN!
Historia herää henkiin pääkonttorilla!

TAITEENTUNTIJA
Vierailija rokokooajalta!

Elämyksellinen draamaopastus johdattaa työnhakuun ja toimintatapoihin 1950-luvulla.
Eletään vuotta 1951, ja ryhmänne onkin joukko työnhakijoita tutustumassa
paperiyhtiön monipuoliseen kesätyötarjontaan. Yhtiön pääkonttorissa teidät
vastaanottaa asemastaan ylpeä ja arvostaan tietoinen sihteeri. Hän perehdyttää uudet
työntekijät topakasti talon tavoille. Ja samalla tulevat etikettiasiatkin kerrattua. Lopuksi
testataan museon paperipajassa, miten paperinteko sujuu.

Taidemuseo Göstassa nuoria on vastassa rokokooajan hienostunut ranskalainen
Taiteentuntija, joka persoonallisella tavallaan johdattaa ryhmän taiteen mestariteosten
äärelle vanhassa kartanossa. Uudessa paviljongissa Taiteentuntija on aivan ymmällään
ja pyytää nuoria avukseen avaamaan nykytaiteen ja modernin elämänmenon saloja.
Ajatustenvaihto nykynuorten kanssa voi muuttaa Taiteentuntijan käsityksiä.
Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu yli 10-vuotiaille.
Opetussuunnitelma: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Kesto: 1 tunti
Kielet: suomi, englanti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu yli 10-vuotiaille.
Opetussuunnitelma: L2, L4, L6, L7
Paikka: Serlachius-museo Gustaf

Gunnar Berndtson, Taiteentuntijoita Louvressa, 1879. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen
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GUSTAF

HAHMOJA JA ELÄYTYMISTÄ PIENILLE

GÖSTA

MARJA MESIKÄMMENEN
MATKASSA
Välillä voit vaikka silittää karhun turkkia

BÉBÉ-KISSAN
TASSUNJÄLJILLÄ
Yllätyksellinen museovierailu

Gustaf-museon omalla karhunkierroksella lempeä karhumme Marja Mesikämmen
johdattelee pikkuväen metsien maailmaan. Kierros on pikkuisen jännittäväkin. Ja
hyvänen aika, ettei vaan koko joukko ole lopulta muuttumassa pikkukarhuiksi!
Kierroksen yhteydessä touhutaan Marja Mesikämmenen satu- ja puuhakirjan parissa.

Virginie-neito on ymmällään. Hänen lemmikkinsä Bébé on kadonnut! Tassuttelisikohan
kissa Serlachius-museo Göstan näyttelysaleissa – ainakin lattialla on tassunjälkiä.
Pikkuväki Bébé-kissan tassunjäljillä on Albert Edelfeltin maalauksen Tyttö ja kissa
(1881) ympärille rakennettu museokierros, jossa etsitään paitsi kadonnutta kissaa,
tutustutaan yhdessä keskustellen taidemuseoon ja sen teoksiin. Kierros soveltuu
pienen taiteenystävän ensimmäiseksi museovierailuksi.

Kesto: 45 minuuttia
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja tai päiväkotiryhmän mukana seuraava henkilökunta maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu päiväkoti-ikäisille ja alakoulun nuorimmille.
Opetussuunnitelma: L1, L2, L7
VASU: L1, L2, L5
Paikka: Serlachius-museo Gustaf

Kesto: 45 minuuttia
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja tai päiväkotiryhmän mukana seuraava henkilökunta maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu päiväkoti-ikäisille ja alakoulun nuorimmille.
Opetussuunnitelma: L1, L2
VASU: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Albert Edelfelt, Tyttö ja kissa, 1881. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen
Kuva:Marko Marin
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PELITYÖPAJAT

GUSTAF

GUSTAF/GÖSTA

PATRUUNAN
POLUILLA
Historiatarinoita jättimäisellä pelilaudalla

MUSEOSSA
MOBIILISTI
Tutustu museoon hauskasti pelin avulla!

Patruunan poluilla -lautapeli vie lasten silmin vuosikymmenten taakse, pienelle
tehdaspaikkakunnalle. Peliin kuuluu suuri, seinälle kiinnitetty pelilauta.
Historiallinen tarina juoksuttaa pelaajat eri puolilla pientä tehdaspaikkakuntaa,
kodista kartanoon. Etapeissa testataan pelaajien historian tietämystä tai
hoksottimien nopeutta.

Museossa mobiilisti -pajassa tutustutaan selainpohjaisen ohjatun
pelin (seppo.io -oppimisalusta) avulla Göstan tai Gustaﬁn
näyttelyihin ja museoiden tarinoihin. Peli motivoi, aktivoi ja haastaa
luovuuteen. Tabletit ja älypuhelimet toimivat pelissä yhteydenpidon
välineinä ja tarjoavat työkaluja tehtävien suorittamiseen. Peliohjaaja
antaa pelaajille heti välittömän palautteen. Pelillisten elementtien
lisäksi liikutaan museoiden näyttelyissä ja nähdään ja koetaan
aitoja asioita.

Kesto: 1,5 tuntia
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu yli 10-vuotiaille.
Opetussuunnitelma: L4, L5, L7
Paikka: Serlachius-museo Gustaf
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Kesto: 1,5 tuntia
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu yli 10-vuotiaille.
Opetussuunnitelma: L4, L5, L7
Paikka: Serlachius-museo Gustaf tai Gösta

SERLACHIUS-MUSEOT | MÄNTTÄ | WWW.SERLACHIUS.FI
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GÖSTA

ERIKOISOHJELMAA

VEISTOSTEN MAAILMA

GUSTAF/GÖSTA

VÄRILEIKKI

Mielenkiintoisia muotoja

Taidetta luonnonväreillä

Kokeile kuvanveistoa kipsistä! Veistostyöpajassa tutustut museon näyttelyiden
veistoksiin ja toteutat oman teoksen. Kiven sisällä olevat muodot ovat kautta aikojen
kiinnostaneet ihmisiä. Ihminen on historiansa aikana työstänyt kivestä työkaluja,
rakennuksia ja muistomerkkejä jo tuhansien vuosien ajan. Näyttelykierroksella
tarkastellaan eri materiaaleista toteutettuja veistoksia ja pohditaan miten niiden
muodot ilmentävät vaikkapa luonnonvoimia tai liikettä. Työpajassa veistetään oma
teos kipisistä kuvanveistäjän työkaluilla.

Maalaa mustikalla ja muilla luonnonväreillä! Värileikkiverstaassa pääsee
iloittelemaan visuaalisesti kaikkia aisteja käyttäen. Värileikissä koetaan ja maalataan
yhdessä hetkeen heittäytyen. Tärkeintä on yhteinen matka, seikkailu värien
maailmaan. Työskentely etenee taidekuvan, esimerkiksi seinäfreskon yhteisestä
tutkimisesta värien ja materiaalien kokeilemiseen ja mahdollisimman
luonnonmukaisilla väreillä maalaamiseen.
Serlachius-museoiden värileikkiverstas perustuu Porin lastenkulttuurikeskuksen –
Satakunnan lastenkulttuuriverkoston Värikylpy -metodiin™ ja verstasta ohjaa
värikylpykoulutuksen saanut ohjaaja. Ryhmän ohjelmasisältö sovitaan yhdessä
etukäteen.
Kesto: 1 tunti
Hinta: 1 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 20 €.
Opettaja tai päiväkotiryhmän mukana seuraava henkilökunta maksutta.
Soveltuvuus: Soveltuu leikki-ikäisille ja alakoululaisille.
Opetussuunnitelma: L1, L2
VASU: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gustaf tai Gösta

Kesto: 1,5 tuntia
Hinta: 2 € / oppilas, minimimaksu ryhmältä 40 €.
Opettaja oppilasryhmän kanssa maksutta.
Soveltuvuus: Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Opetussuunnitelma: L1, L2
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Helene Schjerfbeck, Hiekassa leikkivä tyttö, n. 1912. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Hannu Miettinen
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GUSTAF

LASTENKUTSUT

GÖSTA

JÄRJESTÄ ERILAISET SYNTYMÄPÄIVÄKEKKERIT SERLACHIUS-MUSEOISSA

LASTENKUTSUT GUSTAFISSA

LASTENKUTSUT GÖSTASSA

Museon oma nallekarhu, Marja Mesikämmen, toimii kutsujen emäntänä. Gustaﬁn
koristeltu paja on juhlien pääpaikka, jossa askarrellaan ja nautitaan kestityksestä.
Marja-karhun kanssa seikkaillaan eri puolilla taloa ja etsitään yllätyksiä.
Ja voi sitä ihmettä: onko koko joukko muuttumassa lopulta pikkukarhuiksi!

Gösta-museossa voit yhdistää juhlan taiteen kokemiseen ja tekemiseen. Kutsuilla
katsotaan näyttelyitä, tehdään hieman omaa taidetta työpajassa ja lopuksi
herkutellaan Göstan ravintolan antimilla. Pajasynttäreiden sisältö räätälöidään
kulloisenkin näyttelyn mukaan. Juhlien pääpaikkana on Göstan pedatila.

Kesto: 2 tuntia
Hinta: Museon ohjelma 40 e, sisältää myös pajan koristelun ja askartelumateriaalit.
Ravintolan tarjoilut 12 € / hlö*
Soveltuvuus: Soveltuu 4–10-vuotiaille. Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Ryhmän koko: Suositus 5–15 lasta
Paikka: Serlachius-museo Gustaf

Kesto: 1,5 tuntia
Hinta: Museon ohjelma 40 e, sisältää myös juhlatilan koristelun ja materiaalit.
Ravintolan tarjoilut 12 € / hlö*
Soveltuvuus: Soveltuu 4–10-vuotiaille. Sisältö räätälöidään ikäryhmälle sopivaksi.
Ryhmän koko: Suositus 5–15 lasta
Paikka: Serlachius-museo Gösta

Lastenkutsuja järjestetään
museon aukioloaikoina.
Varaus on tehtävä
viimeistään kaksi viikkoa
ennen kutsuja.

TARJOILU
12 € / hlö:
Pieniä lihapyöryköitä
Raikkaita dippivihanneksia
Kirsikkatomaatteja
Ranskanperunoita ja ketsuppia
Suklaisia kuppikakkuja
Keksejä
Mustaherukka- ja omenamehua
Virvoitusjuomat 4,20 € / plo
*Ravintolan hinta alkaen 10:n lapsen
seurueelle.
Kuva:Marko Marin

Kuva:Sherpa
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