
Kotkassa sijaitsevan Merikeskus Vellamon monipuoliset näyttelyt ja laaja palvelutarjonta mahdollistavat niin innostavan 
oppimiskäynnin kuin mukavan huviretkenkin. Merikeskus Vellamossa opastuksia tarjoavat Suomen merimuseo ja 
Kymenlaakson museo. Alle 18-vuotiaat pääsevät museoon aina ilmaiseksi ja opettajat opintokäynnin yhteydessä. 

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.merikeskusvellamo.fi/koulut-ja-paivakodit.

ELÄVIÄ KUVIA, HIIVAGRAMMEJA 1.12.2019 asti
Merikeskus Vellamossa on avautunut elävien kuvien tutkimuskeskus. Johanna Rotkon Eläviä 
kuvia, hiivagrammeja -näyttely pitää sisällään oikeita eläviä kuvia eli hiivagrammeja sekä 
videoita hiivagrammien prosessista. 

Kotkalainen Johanna Rotko on visuaalinen taiteilija, jonka tekee kuvia elävän materiaalin, 
pääasiassa hiivan avulla. Työskentelytapa on taiteellista kokeellista tutkimista, jonka mene-
telmät on lainattu biotieteiltä. Projektin taiteellisen tutkimisen teemana on ollut  Rotkon 
oman luontosuhteen tutkiminen ja se, miten hänen tekonsa vaikuttavat ympäristöön.

Näyttelyyn voi varata opastuksen.
KESTO: noin 30-40 min.
HINTA: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
KENELLE: yläkoulut, lukiot
TIEDUSTELUT  JA VARAUKSET: Mirkka Kallio, mirkka.kallio@kotka.fi tai 040 530 7858

Näyttelyyn liittyy myös neljä tilaisuutta, jolloin Johanna Rotko kertoo hiivagrammien  
prosessista ja erityispiirteistä. Kävijät pääsevät tällöin tarkastelemaan hiivakuvia lähempää. 
Jos olet kiinnostunut tuomaan kuvataideryhmäsi johonkin näistä tilaisuuksista/tutustumaan 
itse aiheeseen, otathan yhteyttä: maarit.laitala@kotka.fi  tai 040 350 6369. 

Opetustiedote syksy 2019

Eläviä kuvia, hiivagrammeja -näyttelyn kuvista osa on 
oikeasti elossa ja ne muuttuvat pikkuhiljaa näyttelyn 
edetessä. Taiteilija valottaa uusia kuvia näyttelyn aikana 
näyttelytilassa olevassa tutkimuskeskuksessa ja järjestää 
näiden kuvien vaihtohetkien yhteyteen tilaisuuksia. 

MITÄ ON BIOTAIDE?
Su 29.9. klo 13-15 
Mihin taiteen genreen kuuluu biotaide? Tilaisuudessa 
kerrotaan biotaiteesta esimerkki taiteilijoiden ja teosten 
sekä taiteilijan oman prosessin kautta. Millaista biotai-
detta tehdään ympäri maailman?

HIIVAGRAMMIEN PROSESSI
Su 13.10. klo 13-15 

VIHREÄÄ TAIDETTA
Ke 30.10. klo 18 -19.30
Mitä on vihreä taide? Voiko taide olla ekologista? 
Tilaisuudessa kerrotaan vihreästä taiteesta esimerkki 
taiteilijoiden ja teosten sekä taiteilijan oman prosessin 
kautta.

HIIVAKUVAT VELLAMOSSA
Ke 13.11. klo 18-19.30
Viimeisen tilaisuuden teemana on hiivakuvien  
elämä Vellamossa. Taiteilija esittelee kuva- 
sarjan näyttelyn alusta tähän päivään

TALENTTI TÄKILLÄ 
Talentti täkillä -opastus kertaa vesillä liikkumisen ja veden äärellä olemisen perustaitoja. 
Opastuksella tutustutaan Merivartiomuseon veneilyvarusteisiin sekä pohditaan, miten on-
nettomuuksia voidaan estää ja miten hätätilanteessa tulee toimia. Lopuksi pelataan muisti-
peliä. Tietosisällöt on tuotettu yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. 

KESTO: 45-60 min
HINTA: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
KOHDERYHMÄ: sovellettavissa kaikenikäisille.
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi tai 040 350 6369

ELÄVIÄ KUVIA -NÄYTTELYN TAPAHTUMAT



 LASIA KAIKILLE. KARHULASTA.
LASIA KAIKILLE -OPASTUS 

Karhulan lasitehdas (1889–2009) oli yksi Suomen merkittävimmistä lasitehtaista.  
1930-luvulla Karhula oli keskeisessä roolissa, kun suomalainen lasimuotoilu loi oman 
ilmaisukielensä ja teki kansainvälisen läpimurtonsa. Taidelasia isompi vaikutus suomalaisten 
arkeen oli kuitenkin muilla tuotteilla. Karhula ehti valmistaa yli sadan vuoden taipaleensa 
aikana satoja miljoonia lasipakkauksia ja lukuisia muita tuotteita. Suomen viimeisenä  
pakkauslasitehtaana se vastasi parikymmentä vuotta yksin alan tuotannosta maassa. 

Näyttely kertoo tehtaan tuotannon moninaisuudesta, tekijöiden ammattitaidosta ja lasi- 
teollisuuden muutoksesta. Esillä on yli tuhat lasiesinettä arkisista lasitölkeistä kuriositeettei-
hin ja 1930-luvun maailmannäyttelyiden tähtiin. 

KESTO: noin 45 min
HINTA: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
KENELLE: yläkoulut, lukiot, ammatilliset koulut 
TIEDUSTELUT  JA VARAUKSET: Merikeskus Vellamon info, info@merikeskusvellamo.fi, 
040 350 0497

LASIA LAPSILLE

Kysy myös alakoululaisille suunnattua toiminnallista opastusta. Kesto ja hinta, ks. edellä. 
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

Alle 18-vuotiaille 
sisäänpääsy on 

maksuton. Myös 
opet ja avustajat  
maksutta opetus-

käynnille.



LAIVAKOIRA VELLUN TASSUNJÄLJISSÄ

Leikillisellä opastuksella merivartijat etsivät näyttelystä salakuljettajien piilottamia lasteja. 
Mitä kaikkea säkeistä paljastuukaan? Opastuksella tutustutaan salakuljetukseen ja sen histo-
riaan. 

KESTO: noin 1 tunti
HINTA: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
KOHDERYHMÄ: alakoulun 1.-4. luokat
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi tai 040 350 6369

Toiminnallinen kierros, jossa tutustutaan Suomen merimuseon päänäyttelyyn seuraamalla 
Laivakoira Vellun jättämiä jälkiä. Opastuksella kierretään päänäyttelyn toimintapisteet histo-
riallista tietoa unohtamatta. Matkan varrella kokeillaan mm. ankkurinnostoa, laivanlastausta 
sekä tarkastellaan laivoilla kuljetettuja tuotteita.

KESTO : 1 tunti
HINTA: 40 €/opastus
KOHDERYHMÄ: esiopetus, alakoulun 1.-3. luokat
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Merikeskus Vellamon info, info@merikeskusvellamo.fi, 
puh. 040 350 0497

SEIS, SALAKULJETTAJA! 

VELLAMON VENEHALLI 
Opastus Vellamon venehallissa auttaa oppilaita tutustumaan veneisiin ja veneilyyn liittyvään 
kulttuuriperintöön tutkimalla esillä olevia veneitä eri aikakausilta. Mihin erityyppisiä veneitä 
on käytetty ja miksi? Miten ne on tehty ja mistä? Mitä veneet kertovat meille entis- ja nyky-
ajan elämästä Suomessa? 

KESTO 1 h
HINTA: 40€/ opastus
KOHDERYHMÄ:  peruskoulun 5-9 lk., lukiot ja ammatilliset oppilaitokset

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Merikeskus Vellamon info, info@merikeskusvellamo.fi, 

puh. 040 350 0497



Merikeskus Vellamo 
Tornatorintie 99, 48100 Kotka
info@merikeskusvellamo.fi, 040 350 0497
www.merikeskusvellamo.fio–su 10–17, ke 10–20, ma suljettu

MERIMONSTERIT
Kun maa oli litteä ja meri kuhisi hirviöitä…! Opastettu kierros seikkailulliseen Merimons-
terit-näyttelyyn, jossa tutustutaan jännittävien monstereiden lisäksi myös myöhäiskeski-
aikaiseen Carta Marina -karttaan ja pohditaan mistä hirviölegendat saivat alkunsa ja 
mitä merenpinnan alta löytyy. Opastuksessa tutustutaan myös yleisemmällä tasolla 
karttojen merkitykseen merenkulussa ja nykyajan suurimpaan merihirviöön, muoviin. 

KESTO : 1 tunti
HINTA: 40 €/opastus
KOHDERYHMÄ: esiopetus, 1-6 lk.
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Merikeskus Vellamon info, info@merikeskusvellamo.fi, 
puh. 040 350 0497

Opastus Pohjantähti, Etelän risti -näyttelyyn tutustuttaa merenkulun historiaan ja siihen, 
miten merenkulku vaikuttaa meidän kaikkien arkeen. Aiheeseen perehdytään niin merenkul-
kijoiden, laivojen kuin lastituotteidenkin näkökulmasta.

KESTO : 1 tunti
HINTA: 40 €/opastus
KOHDERYHMÄ: peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Merikeskus Vellamon info, info@merikeskusvellamo.fi, 
puh. 040 350 0497

POHJANTÄHTI, ETELÄN RISTI




