
Kotkassa sijaitsevan Merikeskus Vellamon monipuoliset näyttelyt ja 
laaja palvelutarjonta mahdollistavat niin innostavan oppimiskäynnin 
kuin mukavan huviretkenkin. Merikeskus Vellamossa toimivat Suomen 
merimuseo, Kymenlaakson museo ja Tietokeskus Vellamo. Alle 18-vuo-
tiaat pääsevät museoon aina ilmaiseksi ja opettajat opintokäynnin 
yhteydessä. 

KOULUT: opastukset ja työpajat

RATSUPOLUSTA RANTATIEKSI, RANTATIESTÄ MOOTTORITIEKSI

Kymenlaakson museon Mutkat suoriksi -näyttely esittelee Suuren Rantatien vaiheita ja 
jakautuu kolmeen pääteemaan, jotka esittelevät tien kehitystä 1300-luvun ratsupolusta 
moderniksi moottoritieksi, tien rakentamisen vaiheita ja tien käyttäjiä.

Kesto: noin 45 min.
Hinta: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
Aikataulu: tiistaista perjantaihin
Kenelle: alakoulut, yläkoulut, lukio
Varaukset: Merikeskus Vellamon info, info@merikeskusvellamo.fi, 040 350 0497

KARVANOPPA! -TYÖPAJA
Työpajassa tehdään karvanoppien innoittamana nopanmallinen autokoriste - tai karvanop-
pa.

Kesto: noin 1½ tuntia
Hinta: 60€/ryhmä
Kenelle: alakoulut, yläkoulut, lukiot
Varaukset: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

 MUTKAT SUORIKSI.

Opetustiedote 
syksy 2017



SATA KASVOA KYMENLAAKSOSTA, KYMMENEN KOTKASTA -opastus

Kasvoja Kymenlaaksosta on kahdentoista museon yhteisponnistus kymenlaaksolaisten 
vaikuttajien esittelyssä Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Näyttelyyn on valittu niin 
arjen ahertajia kuin vaikuttajapersooniakin, joita kaikkia yhdistää Kymenlaakso synnyin- tai 
asuinpaikkana. Kymenlaakson museo nostaa opastuksessaan esiin Kotkassa vaikuttaneita 
henkilöitä ja heidän tarinoitaan. Opastukseen liittyy pieni tehtävävihko, jonka voi täyttää 
kierroksen aikana tai jälkeen. 

Kesto: noin 45–60 min
Hinta: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
Kenelle: 3.-6.lk
Varaukset: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

 LASIA KAIKILLE. KARHULASTA.

 KASVOJA KYMENLAAKSOSTA.

LASIA KAIKILLE -opastus

Karhulan lasitehdas (1889–2009) oli yksi Suomen merkittävimmistä lasitehtaista. 1930-luvul-
la 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 lasiteol-
lisuuden muutoksesta. Esillä on yli tuhat lasiesinettä arkisista lasitölkeistä kuriositeetteihin ja 
1930-luvun maailmannäyttelyiden tähtiin. 

Kesto: noin 45 min
Hinta: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
Kenelle: yläkoulut, lukiot, ammatilliset koulut 
Varaukset: Merikeskus Vellamon info, info@merikeskusvellamo.fi, 040 350 0497

TAIDEOPASTUS ALAKOULULAISILLE LASIA KAIKILLE -NÄYTTELYYN
Kysy myös alakoululaisille suunnattua taideopastusta, jossa tutustutaan tarkemmin muuta-
man lasiesineen väreihin, koristeluun, muotoiluun ja tarinaan. Lopuksi harjoitellaan käden-
taitoja piirtämällä ja/tai värittämällä näyttelystä valittu esine.

Kesto: noin 45-60 min
Hinta: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
Kenelle: alakoulut
Varaukset: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

 



ELÄMÄÄ KIVIKAUDEN SUOMESSA -opastus ja työpaja

Toiminnallinen opastus, jonka aikana pelataan muinaispictionarya, käydään kivikauden 
”vaatekaupassa” ja tutustutaan oikeisiin kaivauslöytöihin.

Kesto: noin 1½ tuntia
Aikataulu: tiistaista perjantaihin
Hinta: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
Kenelle: 5.-7.lk
Varaukset: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

SALAPERÄISET SAVI-IDOLIT - TYÖPAJA
Kivikauden asuinpaikoilta löytyneet salaperäiset savi-idolit, tai niiden katkelmat, innoittavat 
työpajalaiset muovaamaan oman idolin. Pajaan kuuluu myös käynti näyttelyssä ja tutustumi-
nen kivikauden uskomusmaailmaan.

Kesto: noin 1½ tuntia 
Hinta: 60€/ryhmä
Kenelle: 5.-7.lk
Varaukset: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

 ELÄMÄÄ KIVIKAUDEN SUOMESSA.

VENÄLÄISTÄ NYKYTAIDETTA ERARTASTA 29.9.-26.11.2017

ERARTA on yksityinen Pietarissa toimiva museo, joka esittelee nykytaidetta kaikkialta 
Venäjän alueelta ja pyrkii edistämään venäläistä nykytaidetta niin kotimaassa kuin ulkomail-
lakin. Museon nimi tulee sanoista ”Era” ja ”Arta” eli taiteen aika. Vuonna 2010 toimintansa 
aloittaneella ERARTAlla on oman kokoelman lisäksi myös galleriatoimintaa, tapahtumia ja 
konserttisali.

ERARTAn kokoelmista koottu Noise of Time -näyttely esittelee nykytaideteoksia yli kahdelta-
kymmeneltä tunnustetulta taitelijalta eri puolilta Venäjää. Näyttely tarjoilee kattauksen niin 
tämän hetken kuin neuvostoajankin taiteesta. 

Näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti tai opastettuna.
Opastusvaraukset: maarit.laitala@kotka.fi tai 040 350 6369
Kesto: noin 30 min.
Aikataulu: tiistaista perjantaihin 24.11. saakka
Hinta: Omatoiminen vierailu maksuton., opastettuna käynti on maksuton kotkalaisille 
koululaisille, muille 40€.
Kenelle: kaikenikäisille

 NOISE OF TIME.



TAIKURI MANO D’ORON KOKOELMAN AARTEITA 14.10.2017 - 3.6.2018

Taikatemput ovat nykyään yhtä kiehtovia kuin taannoisina aikoina, jolloin niitä harjoitettiin 
fysiikan kabineteissa ja ne olivat tiedemiesten erioikeus. Tämä taikuuden historiasta kertova 
näyttely on vuosien tutkimustyön ja onnekkaiden löytöjen tulos. Näyttelyssä esillä oleva 
kokoelma on täynnä harvinaisuuksia, ja se on ainoa laatuaan Suomessa. Näyttelyn esineet 
kuuluvat taikuri Mano d’Oron (Philippe Todaro) ja Merja Todaron ”Taikamuseoon”. 

Belgialaissyntyinen Mano d’Oro aloitti taikatemppujen tekemisen jo koulupoikana, jolloin 
hän myös alkoi kerätä taikuuteen liittyviä esineitä. Vuosien keräilyharrastuksen jälkeen syntyi 
idea paikasta toiseen siirrettävästä ”Taikamuseosta”. Vellamoon ammattitaikuri Mano d’Oro 
on laajasta kokoelmastaan tuonut mm. vanhoja taikalaatikoita, illuusiotempuissa käytettyjä 
välineitä sekä muita taikureiden historiasta kertovia esineitä, julistetaidetta ja lasten leluiksi 
aikoinaan valmistettuja ihastuttavia automaatteja.

Kesto: noin 30 min
Aikataulu: tiistaista perjantaihin 31.10. alkaen 
Hinta: Maksuton kotkalaisille kouluryhmille, muut kouluryhmät 40€/opas
Kenelle: alakoulut, yläkoulut, lukiot
Varaukset: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

WIZARD ACADEMY - Taikuri Mano d’Oron vetämä työpaja

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa taikurin työhön ja harjoitella itse erilaisia temp-
puja.  Mukaan saa myös materiaalia myöhempää työstämistä varten. Yhdessä työpajassa 
on kaksi puolen tunnin mittaista osaa. Osat ovat yhteneväiset eli luokka jaetaan kahtia ja 
molemmat ryhmät saavat samansisältöisen pajan. Yhden ryhmän koko 10-15 henkilöä (max 
30 hlöä/yksi työpaja). 

Työpajoja on tarjolla seuraaville päiville: 15.–16.11.2017 ja 24.–25.1.2018 (klo 9-10, klo 
10.30-11.30 ja klo 12.30-13.30). 

Työpaja toteutuu, jos samalle päivälle on kolme varausta. Sitovat varaukset viikkoa ennen 
työpajaa.

Kesto: 1 tunti 
Hinta: 100€/2x30 min 
Kenelle: eskarilaiset, alakoulut
Varaukset: Maarit Laitala, maarit.laitala@kotka.fi, 040 350 6369

 TAIKAA MUSEOSSA.

UNIKUDELMIA  26.1.-8.4.2018

Tammikuun 2018 lopulta alkaen voi museossa matkata unien maailmaan. Unikudelmia 
on elämyksellinen näyttelymaailma, joka kertoo yli kolmenkymmenen suomalaisen kirjan 
tarinoita unista ja nukkumisesta. Kirjoista vanhin on Marjatta Kurenniemen vuonna 1947 
julkaistu Unikon satuja ja kaikkein uusin oululaisen Satu Alajoen vuoden 2017 huhtikuussa 
ilmestynyt Valon sankari. Näyttelyssä tutuiksi tulevat niin huijarisänkykauppiaan antiikki-
sänky kuin Uppiksen talvipesä, lohikäärmeunet ja Nunnun haukotushuiska. Tarinoihin voi 
tutustua jo ennakolta http://www.lumotutsanat.fi/unikudelmia-nayttely/. Yksi luokka (max 
25 oppilasta) kerrallaan.

Kesto: noin 1½ tuntia + matkat
Aikataulu: tiistaista perjantaihin, 30.1.2018 alkaen
Kenelle: eskarilaiset, alakoulut
Varaukset: maarit.laitala@kotka.fi tai 040 350 6369.
UNIKUDELMIA on lukuvuoden 2017/18 Kulttuuripolkuohjelma ekaluokkalaisille.

 UNIKUDELMIA. 



Uusi näyttely 3.12.2017 alkaen

Höyrylaivat lipuvat, junat puhkuvat ja lentokoneet pyyhkäisevät Suomen merimuseon 
vaihtuvien näyttelyiden tilaan, kun Suomea mainostaneet nostalgiset matkailujulisteet 
asetetaan seinille.

Come to Finland -näyttely kertoo, miten Suomea markkinoitiin maailmalla ennen ja jälkeen 
itsenäistymisen. Matkailujulisteet ja iskulauseet loivat kuvaa paratiisista, jossa saattoi kokea 
koskemattoman luonnon lumoa mutta myös tutustua Suomen edistykselliseen, kansainväli-
seen ja avoimeen yhteiskuntaan. 

Matkailujulisteilla seikkailunhaluisia eurooppalaisia ja amerikkalaisia houkuteltiin kokemaan 
jotakin uutta ja ennennäkemätöntä kaukaisessa Suomessa kauniiden kuvien ja houkuttelevi-
en iskulauseiden avulla.

Come to Finland -näyttely tutustuttaa sinut tunnettujen taiteilijoiden lisäksi lukuisiin vähem-
män tunnettuihin julistetaiteilijoihin ja heidän panokseensa Suomen viemiseksi maailman-
kartalle.

Näyttely on avoinna: 3.12.2017–29.4.2018

Näyttelyyn voi tilata opastuksen ja siihen löytyy tehtäviä: http://www.cometofinland.fi/fi/
nayttely/kouluille/ 

Kesto: 30 min
Hinta: 20 € 
Kenelle: sovellettavissa eri-ikäisille. Sopii kuvataiteen opetukseen, viestintään, historiaan, 
äidinkieleen, englantiin...

Varaukset: johanna.aartomaa@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6486

Omatoimisista ryhmäkäynneistä Vellamon aukioloaikoina tiistaista sunnuntaihin klo 10–17, 
ke klo 20 asti on hyvä ilmoittaa info@merikeskusvellamo.fi 

COME TO FINLAND.



merikeskusvellamo.fi
ti, to–su 10–17, ke 10–20,
ma suljettu

PÄIVÄKODIT: opastukset ja työpajat

Merikeskus Vellamo 
Tornatorintie 99, 48100 Kotka
info@merikeskusvellamo.fi
040 350 0497

RATSUPOLUSTA RANTATIEKSI, RANTATIESTÄ MOOTTORITIEKSI 

Kymenlaakson museon Mutkat suoriksi -näyttely esittelee Suuren Rantatien vaiheita. 
Yhdessä tutustumme tiellä matkaamisen eri tapoihin, liikennemerkkeihin ja tulevaisuuden 
tiehen - vai onko tietä ollenkaan! Matkan varrella kokeillaan myös, millaista on ”ajaa” 
pienellä punaisella Fiatilla ja istua vanhoilla bussinpenkeillä. Lopuksi jokainen saa värittää/
maalata/liimata pienen liikennemerkin omiin leikkeihinsä. 

Kesto: noin tunti
Hinta: Kotkalaisille päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmille ilmainen, muille 60€/ryhmä.
Kenelle: 5.-6-vuotiaat 

Elämyksellinen näyttelymaailma sopii myös päiväkoti-ikäisille ja eskarilaisille! Wizard 
Academy myös eskarilaisille! Katso tarkemmat tiedot koulujen ohjelmasta. 

 MUTKAT SUORIKSI.

 UNIKUDELMIA JA WIZARD ACADEMY. 

Alle 18-vuotiaille 
sisäänpääsy on 
maksuton. Opet 
ja avustajat myös 
maksutta opetus-

käynnille.


