KERAVAN KULTTUURIPOLKU

SINKKAPOLKU

Taide- ja museokeskus Sinkka on mukana Keravan kulttuuripolulla tarjoten Sinkan työpajoja
tai ikäryhmien mukaisesti räätälöityjä teemaopastuksia 2.- ja 7.-luokkalaisille. Lisäksi Heikkilän
kotiseutumuseon opastuksia tarjotaan syksyisin ensisijaisesti 4.-luokkalaisille. Museovierailut
vastaavat valtakunnallisen ja paikallisen opetussuunnitelman laaja-alaisen
osaamisen tavoitteisiin ja toimivat koulun ulkopuolisena
oppimisympäristönä.

4.-luokkalaisten Sinkkapolku
ELÄMÄÄ HEIKKILÄSSÄ - toiminnallinen opastus

2022
2023

Heikkilän kotiseutumuseossa ti, ke, to 13.9.–13.10.

Historian opiskelua aloittelevat neloset pääsevät Sinkkapolulla vierailulle Heikkilän
kotiseutumuseoon. Toiminnallisella kierroksella tutkitaan oppaan johdolla ja yhdessä
kokeillen kuinka 200 vuoden takainen elämä Keravalla poikkesi tämän päivän arjesta. Mitä
valitsisit omalle lautasellesi Heikkilän väen ruokapöydästä? Millainen voisi olla sinun
puumerkkisi? Kuinka kangaspuut toimivat?
Opastuksia on tarjolla tiistaista torstaihin 13.9.–13.10. seuraavasti:
Opastus 1 klo 9
Opastus 2 klo 10
Opastus 3 klo 11.30
Opastuksen kesto on n. 45 minuuttia. Ryhmän maksimikoko
28 oppilasta + aikuiset. Huom! Kotiseutumuseo ei
valitettavasti ole esteetön: rakennukseen noustaan portaita
pitkin ja sisällä huoneiden välillä on korkeita kynnyksiä.
4.-luokkalaisten museovierailulla tutustutaan oppaan johdolla Heikkilän
kotiseutumuseoon, jonka museoitu päärakennus ja pihapiiri esittelevät elämää Keravalla 1800–1930luvuilla. Kotiseutumuseo tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutkia kotialueensa historian ilmiöitä
moniulotteisesti ja moniaistisesti. Tieto menneisyydestä syventää ymmärrystä nykyhetkestä ja siihen
johtaneesta kehityksestä sekä ohjaa pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Elämyksellinen oppimisympäristö
kannustaa arvostamaan kulttuuriperintöä ja herättelee luontevasti innostusta historian pariin.
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7.-luokkalaisten Sinkkapolku
POHJOINEN MYRIADI -työpaja

Taide- ja museokeskus Sinkassa 15.11.–9.12.
Kotimaisen nykykuvanveiston kärkinimiin kuuluvan Kirsi Kaulasen koristeelliset
teräsveistokset valtaavat Sinkan lokakuussa heijastaen ympärilleen lumoavan
varjomaiseman.Kaulanen tutkii teoksissaan luontoa. Inspiraation lähteenä voivat toimia
niin pikkuruiset uhanalaiset kasvit, valtavat puut juurakkoineen kuin avaruuden
äärettömyyskin. Näyttelyssä ovat mukana myös valosuunnittelija Sara Leino, säveltäjä
Lauri Porra ja muusikko Teho Majamäki, joiden luoma valo- ja äänimaailma kutsuu
pysähtymään ja ihmettelemään juuri tätä hetkeä.

Pajoja on tarjolla ti–pe 15.11.–9.12. Aloitusajat
sovittavissa klo 8.30–14.00 välille.
Opastuksen ja työpajan yhteiskesto on n. 75
minuuttia. Ryhmän maksimikoko 28 oppilasta +
aikuiset.
7.-luokkalaisten museovierailulla tutustutaan Sinkassa oppaan
johdolla kulloinkin esillä olevaan taide- tai muotoilusisältöiseen näyttelyyn.
Osallistavalla näyttelykierroksella tarkastellaan taiteen tai muotoilun kautta ajankohtaisia ilmiöitä ja/tai
kulttuurihistoriaa ilmiöpohjaisessa oppimisympäristössä. Näyttelyyn perehtymisen ohessa harjoitellaan
monilukutaitoa sekä tutkitaan visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan kohti aktiivista kansalaisuutta rohkaisemalla heitä
jakamaan ja perustelemaan ajatuksiaan, kunnioittamaan erilaisia näkemyksiä ja kyseenalaistamaan
tulkintoja.
Työpajoissa tehdään näyttelyn innostamina kuvia tai muotoillaan erilaisin tekniikoin ja välinein.
Pajatyöskentelyn ytimessä on oma luova ilmaisu ja ongelmanratkaisu sekä omien ja toisten tekemien
töiden arvostaminen. Pajan sisältö vaihtelee näyttelyn mukaan.
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Kirsi Kaulanen: Samsara (2022). Kuva: Jussi Tiainen

Sinkkapolulla kutsumme kaikki seiskaluokkalaiset tutustumaan Pohjoinen myriadi näyttelyyn työpajan merkeissä! Museovierailun aikana seiskat tutustuvat Pohjoinen
myriadi -näyttelyyn oppaan johdolla sekä pääsevät luomaan omia,
luonnosta inspiroituneita kolmiulotteisia teoksia työpajassa.
Teokset kuvataan green screen -tekniikkaa hyödyntäen
ja kuvat ovat vierailun jälkeen katseltavissa koululla
tai tallennettavissa omalle laitteelle linkin kautta.

2.-luokkalaisten Sinkkapolku
Tulossa kevätlukukaudella 2023

Tarkempi sisältö, ajankohta ja ilmoittautumisohjeet tiedotetaan myöhemmin!
2.-luokkalaisten museovierailulla tutustutaan oppaan johdolla kulloinkin esillä olevaan taide- tai
muotoilusisältöiseen näyttelyyn. Osallistavalla näyttelykierroksella tarkastellaan taiteen tai muotoilun
kautta ajankohtaisia ilmiöitä ja/tai kulttuurihistoriaa ilmiöpohjaisessa oppimisympäristössä. Näyttelyyn
perehtymisen ohessa harjoitellaan kuvanlukutaitoja, havaintojen sanallistamista ja opitaan taiteen
sanastoa. Pienten tehtävien avulla oppilaita kannustetaan jakamaan ajatuksiaan, huomioimaan erilaiset
näkemykset ja kyseenalaistamaan tulkintoja.
Työpajoissa tehdään näyttelyn innostamina kuvia tai muotoillaan erilaisin tekniikoin ja välinein.
Pajatyöskentelyn ytimessä on oma luova ilmaisu ja omien sekä toisten tekemien töiden arvostaminen.
Pajan sisältö vaihtelee näyttelyn mukaan.

VARAA OPASTUS TAI TYÖPAJA
Opastusvaraukset osoitteeseen: sinkka@kerava.fi
Kerro opastusvarauksen yhteydessä seuraavat tiedot:
Kumpaan museokohteeseen teet varausta (Sinkka/Heikkilä)
Toivottu ajankohta
Helpoimmin löydämme kalenterista sopivan ajan, jos esität
samalla useamman vierailullenne sopivan ajankohdan.
Koulun nimi
Ryhmän luokka-aste
Ryhmän koko

Tavataa
museoss n
a!

Varaajan sähköpostiosoite
Puhelinnumero, josta varaajan tavoittaa äkillisten muutosten sattuessa
Muuta huomioitavaa
Erityistarpeet, käytössä olevat apuvälineet tms.

Taide- ja museokeskus Sinkka, Kultasepänkatu 2
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