KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN VIERAILUT HEIKKILÄSSÄ
OHJEET OPETTAJILLE / VARHAISKASVATTAJILLE
Opettaja / kasvattaja, olethan ryhmäsi mukana koko vierailunne ajan!
Ohjeistathan ryhmääsi pukeutumaan sään huomioiden. Museon sisälläkään ei ole viileällä säällä yhtä lämmin kuin
nykyaikaisissa rakennuksissa.
Opas ottaa ryhmän vastaan päärakennuksen edessä. Pyri saapumaan paikalle täsmällisesti ja huomioi esimerkiksi
pyörien parkkeerauksen vaatima aika. Oman opastusvuoron odottaminen tapahtuu ulkona.
Kengät, takit, reput, juomapullot yms. jätetään naulakoille ja oppilaat siirtyvät oppaan osoittamaan paikkaan
odottamaan opastuksen alkamista. Heikkilän sisäänkäynnin yhteydessä on käsidesiautomaatti.
Opastuskierroksen aikana ei ole aikaa kuvata, joten lapset voivat jättää kännykät yms. koululle tai naulakoille.
Opettajat / ryhmän aikuiset voivat halutessaan kuvata ryhmää ja museoesineitä vierailun aikana. Salamaa ei saa
käyttää näyttelytiloissa.
Kotiseutumuseon sisällä ei voi syödä tai juoda. Mikäli haluatte viettää eväshetken, voitte tehdä sen ennen tai jälkeen
opastuskierroksen Heikkilän pihamaalla. Evästämistä varten kannattaa varata mukaan omia istuinalustoja tms.
Wc-tilat sijaitsevat Heikkilän pihapiirissä ”renkituvassa”.

HUOM. Heikkilässä noudatetaan samoja terveysturvallisuusohjeistuksia kuin koulussa. Mikäli ryhmä on
ohjeistettu käyttämään maskeja, otetaan maskit mukaan koululta. Museossa ei ole maskeja jaossa.

HEIKKILÄN MUISTISÄÄNNÖT LAPSIVIERAILLE
Heikkilän muistisäännöt käydään yhdessä läpi opastuksen aluksi, mutta niihin on hyvä tutustua jo ennen
museovierailua, jotta vierailulla päästään nopeammin itse asiaan.
Museossa esillä oleviin esineisiin ei saa koskea, koska sormista tarttuu pienelläkin hipaisulla näkymätöntä rasvaa
ja likaa, jotka tuhoavat esineitä vähitellen. Museoesineet voivat myös olla hauraita. Jos huomaat oppaan
koskevan museon esineiseen, kyseessä on museokäytöstä poistettu tavara, jota opas voi esitellä vierailijoille.
Esineiden lisäksi myös itse museorakennus on vanha. Lattialla voi tietenkin kävellä ja
istua, mutta ylimääräistä pintojen koskettelua ja esimerkiksi seiniin nojailua on
syytä välttää.
Museossa liikutaan rauhallisesti. Kotiseutumuseon tilat ovat pienet, joten ole
tarkkana, ettet vahingossa törmäile kalusteisiin, esineisiin tai kaveriin! Opastuksen
aikana liikutaan oppaan ohjeita noudattaen.
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