Matkalla museoon
– ohjeita opettajalle ja oppilaille
o Tutustukaa ennen museokäyntiä museon kokoelmista kertovaan
esitteeseen “Orimattilan taidemuseo – pieni aikamatka Suomen taiteen
historiaan”. Tietoja taidemuseosta ja vaihtuvista näyttelyistä löytyy
myös Orimattilan kaupungin Internet-sivuilta
www.orimattila.fi/taidemuseo sekä taidemuseon Facebook-sivuilta
www.facebook.com/orimattilantaidemuseo
o Taidemuseossa opas esittelee museon kokoelmat lyhyesti luokalle ja oppaan kanssa katsotaan
yhdessä muutamia merkittävimpiä teoksia. Tämän jälkeen oppilaat tekevät tehtäviä kokoelmiin
liittyen.
o Tehtävää tehtäessä on huolehdittava, että paperille kirjoitetaan ainoastaan museon pyöreiden
pöytien ääressä tai lattialla. Näyttely-loosien väleillä olevat seinät heiluvat, jos niihin koskee. Seiniin
koskemista on vältettävä, jotta taulut eivät tipu alas seiniltä.
o Kaikki museon taideteokset ovat ainutlaatuisia ja korvaamattoman arvokkaita. Siksi teosten
lähettyvillä – erityisesti patsaiden – tulee liikkua rauhallisesti. Museossa ei saa juosta, töniä kaveria tai
leikkiä piilosta. Taideteoksiin ei saa koskea lainkaan, koska sormista irtoava rasva pilaa teoksen.
Taidemuseossa olevat antiikkihuonekalut ovat myös museoesineitä, joten niihinkään ei tulisi koskea.
o Museossa ei tarvitse olla hiljaa, vaikka niin usein kuvitellaan. Museossa saa, ja on hyväkin keskustella
ja kertoa omia ajatuksiaan ääneen. Jokainen kokee taiteen omalla tavallaan, joten taiteesta on
mahdotonta sanoa väärää mielipidettä. Kaikki näkemykset, kokemukset, tuntemukset ja mielipiteet
ovat oikeita ja niiden jakaminen muiden kanssa tekee museokäynnin mielenkiintoisemmaksi.
o Taideteoksista saa ottaa valokuvia, mutta kuvat on otettava ilman salamaa. Salamavalo saattaa
vahingoittaa herkkien teosten pintaa.
o Orimattilalaisilla koululaisryhmillä on aina ilmainen sisäänpääsy Orimattilan taidemuseoon. Vierailut
voidaan järjestää myös museon aukioloaikojen ulkopuolelle.
o Museokäynnin jälkeen oppilaat voivat palauttaa mieleen museossa näkemäänsä ja kuulemaansa
tekemällä luokassa Seinätön museo -mobiiliopasteen, joka mahdollistaa kokoelmiin liittyvän tehtävän
ratkomisen älypuhelimella tai tabletilla. Tehtävä löytyy osoitteesta
http://tarinasoitin.fi/orimattilantaidemuseo Tehtävän tekeminen ei vaadi erillisen sovelluksen
lataamista, vaan se toimii nettiselaimessa. Mobiiliopastetta voi käyttää myös museossa, mikäli
oppilailla on omat älypuhelimet mukana.

Yhteystiedot ja aukioloajat:
Orimattilan taidemuseo, kulttuuritalon 2. krs, Lahdentie 65, 16300 Orimattila, p. 044 781 3567
Avoinna: ti-pe klo 12-16, la 10-14, su 11-15, ryhmille sopimuksesta myös muina aikoina.
Kulttuurikasvatusohjelmaan liittyvien 4. ja 7. luokkien taidemuseokäyntien varaukset ja muut
tiedustelut museon aukioloaikojen ulkopuolella kulttuuritoimenjohtajalta p. 040 569 6672 tai
henrika.suna@orimattila.fi

