KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN MUSEOVIERAILUT
OHJEET OPETTAJILLE / VARHAISKASVATTAJILLE
Opettaja, olethan oppilasryhmäsi mukana koko vierailunne ajan.
Opas ottaa ryhmän vastaan Sinkan pääovella. Pyri saapumaan paikalle täsmällisesti ja huomioi, että oman vuoron
odottaminen tapahtuu ulkona.
Ulkovaatteet jätetään naulakoihin ja oppilaat siirtyvät oppaan osoittamaan paikkaan odottamaan opastuksen
alkamista. Myös reput, juomapullot ym. jätetään naulakolle. Sinkan sisäänkäynnin yhteydessä on käsidesiautomaatti.
Opastuskierroksen aikana ei ole aikaa ottaa valokuvia, joten lapset voivat jättää kännykät yms. koululle tai naulakoille.
Opettajat / ryhmän aikuiset voivat halutessaan kuvata ryhmää ja teoksia museovierailun aikana. Salamaa ei saa
käyttää näyttelytiloissa.
Näyttelysaleihin ei voi viedä ruokaa tai juomaa ja kahvilassamme on vain muutama asiakaspaikka, joten eväiden
syömistä varten varaamme tarvittaessa Sinkan työpajatilan. Kysythän varatessasi onko tila vapaana!
Tällä hetkellä lapsiryhmien opastettuun museovierailuun ei sisälly aikaa omatoimiseen kiertelyyn. Pyydä erikseen,
mikäli toivot ryhmälle tilaisuuden kierrellä näyttelyssä opastuksen jälkeen.

Huom.

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

SINKAN MUISTISÄÄNNÖT LAPSIVIERAILLE
Sinkan muistisäännöt käydään yhdessä läpi opastuksen aluksi, mutta niihin on hyvä tutustua jo ennen
museovierailua. Kun lapset tietävät, mihin ovat tulossa, vierailulla päästään nopeasti kiinni itse asiaan.
Teoksiin ei saa koskea lainkaan, koska sormista tarttuu pienelläkin hipaisulla näkymätöntä rasvaa ja likaa, jotka
tuhoavat teosta vähitellen. Teoksiin kannattaakin pitää sopiva etäisyys. Myös muuta turhaa pintojen koskettelua
on syytä välttää.
Teokset voivat olla vaarassa myös, jos seiniin tai vitriineihin nojataan. Ethän nojaile
seiniin, ettet vahingossa osu taideteokseen tai heilauta siirrettävää seinää.
Museossa liikutaan rauhallisesti. Juostessa saattaa liukastua tai törmätä
taideteokseen tai toiseen museovieraaseen. Opastuksen aikana liikumme saleissa
yhdessä ryhmänä.
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