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Omatoimimateriaali 
opettajille

Hei opettaja!

Tämä materiaali on koottu sinulle ja sopii kaikille luokka-asteille.  
Alta löydät lisätietoja saapumisesta museolle, miten vierailuun voi val-
mistautua etukäteen ja vinkkejä, joita voi käyttää museossa  
paikan päällä sekä koulussa/päiväkodissa museokäynnin jälkeen.

Toivottavasti tästä on sinulle hyötyä!

Terveisin, 

Amos Rexin taidekasvattajat

Sisältö
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Ennen vierailua

Ennakkoilmoittautuminen

Pyydämme kaikkia ryhmiä varaamaan vierailunsa etu-
käteen, jotta voimme palvella paikan päällä mahdolli-
simman hyvin. Ryhmävarauksen myötä voit siirtyä 
suoraan alakerran ryhmille tarkoitetulle kassapisteelle, 
kulke matta yläkerran kassojen kautta. 

Ilman varausta emme voi taata sisäänpääsyä, mikäli  
museossa on ruuhkaa. Maanalaisen museomme  
kapasiteetti on rajallinen.

Opeinfo

Opettajille suunnattuja infotilaisuuksia järjestetään  
1—3 kertaa vuodessa. Saat niistä tiedon ensimmäisten 
joukoissa liittymällä opepostilistalle täältä:   
www.amosrex.fi/tule-meille/kouluille-ja-paivakodeille/

Opeinfot ovat avoimia kaikkien luokka-asteiden  
opet tajille, myös päiväkotiohjaajille.

Suunnitteluvierailu

Jos sinulla on voimassa oleva ryhmävaraus, pääset 
ilmaiseksi museoon suunnittelemaan vierailua ja tutus-
tumaan näyttelyihin. Muutoin sisäänpääsy opettajille 
on 12€.

 
Omatoimitehtävät museossa

Ryhmäpisteeltä voi tarvittaessa lainata kirjoitus alustoja. 
Museossa ei saa maalata, mutta piirtää saa toki!  
Ettehän nojaa seiniä vasten kirjoittaessa tai piirtäessä.  
Museossa on myös lainattavia kannettavia jakkaroita 
sekä istuinalustoja.

Puhelinta ja kameraa saa käyttää muistiinpanovälineenä. 
Kuvia saa ottaa, mutta vain ilman salamaa.

Opettajat saavat mielellään ohjata omaa ryhmäänsä  
museossa, mutta pyydämme teidät tarvittaessa väistä-
mään ja huomioimaan Amos Rexin oppaat ryhmineen. 

http://www.amosrex.fi/tule-meille/kouluille-ja-paivakodeille/
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Saapuminen 

Saavutte ryhmän kanssa helpoiten Lasipalatsinaukion 
kautta, josta löytyy esteetön sisäänkäynti. Lähimmät 
metroasemat ovat Kamppi ja Rautatieasema. Näistä  
molemmista pääsee museoon ylittämättä ruuhkaisia 
teitä: Kampista Narinkkatorin läpi ja Rautatieasemalta 
asematunnelin alikulkukäytävää pitkin (uloskäynti D). 
 
Paikan päällä ryhmä (vain ennakkovarauksella) voi siirtyä 
suoraan alakertaan. Alakerran kassalla ilmoittautuessanne 
saatte ryhmänohjaajan lätkän. Mikäli ryhmässänne on 
tarpeeksi vanhoja oppilaita liikkumaan museossa itse-
näisesti, saatte myös pääsylipputarrat. Muistutattehan 
oppilaitanne museon säännöistä ennen kuin päästätte 
heidät liikkumaan itsenäisesti. 
 
Kouluryhmillä ja heidän mukanaan seuraavilla opettajilla/
avustajilla on ilmainen sisäänpääsy museoon. Yli 18-vuoti-
aiden opiskelijalippu maksaa 5€/hlö, mikäli opiskelijat 
vierailevat itsenäisesti ilman ryhmää. Toisen asteen oppi-
laitosten sisäänpääsyt ovat ryhmässä ilmaiset, vaikka 
ryhmässä olisi yli 18-vuotiaita mukana.  
 
Alakerrasta löytyy maksuton narikka, lukittavia kaappeja 
(joissa osassa voi ladata puhelinta) ja vessat. Aulassa on 

mahdollista nauttia eväitä, mutta siellä saattaa olla ruuh-
kaa. Henkilökunta auttaa mielellään paikan päällä! 
 
Lisätietoja saavutettavuudesta löytyy nettisivuiltamme 
osoitteessa https://amosrex.fi/tule-meille/  
 
Pienemmät vierailijat 
 
Alakerrassa on vaatesäilytyspiste, josta henkilökunta 
tarjoaa teille ison kärryn ryhmän ulkovaatteita ja reppuja 
varten. Jos ryhmässänne on hajamielisiä vierailijoita, voitte 
lainata narikasta museonarun. Narusta voi pitää kiinni 
vierailun ajan, niin ryhmänne pysyy paremmin yhdessä. 
Narikasta saa lainaan myös istuinalustoja, huomioliivejä, 
pieniä kännykkäpusseja ja kuulosuojaimia. 
 
Isommat vierailijat 
 
Museossa saa lojua vapaasti siellä missä se tuntuu muka-
valta, teokset ja muut ihmiset huomioon ottaen. Museossa 
on lainattavia istuinalustoja ja kannettavia jakkaroita. 
Vaikka suosittelemme katsomaan teoksia omien silmien  
kautta, on museossa myös ilmainen WiFi ja kuvia saa  
mielellään jakaa somessa tunnisteella #amosrex. 
Muistatte han, että teoksia ei saa kuvata salamalla! 
 
Muistutus: opettaja on vastuussa ryhmästään koko  
museovierailun ajan.

https://amosrex.fi/tule-meille/ 
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Main entrance:
Amos Rex & Bio Rex

Entrance
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Museon säännöt 
(ja miksi ne ovat 
olemassa)

Kaikki tietävät, että museossa ei saa koskea mihinkään.  
Mutta miksi?

Tässä eriteltynä museon säännöt sekä miksi niitä ylipäätään  
kuuluu noudattaa!

Museon pääsääntöisenä tehtävänä on esitellä taidetta ja huolehtia, 
että teokset säilyvät ehjinä ikuisesti. Museo sitoutuu pitämään huolta 
omista -ja lainateoksista, jotta vierailijoille on mahdollista tarjota 
mielenkiintoisia näyttelykokemuksia ja teoksia ympäri maapalloa.  
Eli sääntöjen noudattamisesta hyötyvät kaikki!
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Säännöt

• Teoksiin ei saa koskea, ellei siihen erikseen kehoteta.   
Tämä siksi, että ne saattavat mennä rikki, mutta myös, 
jotta ne eivät likaannu. Vaikka ihmisellä on puhtaat 
kädet, niissä on silti luonnollinen kerros rasvaa, joka 
syövyttää teosten pintaa ajan saatossa.

• Teoksiin kuuluu pitää kunnon etäisyys.  Esimerkiksi 
kompastuminen tai jopa aivastus voi olla taide-
teokselle kohtalokasta. Hyvä etäisyys teoksista ja 
jalustoista on vähintään 1m. 

• Museossa kuljetaan rauhallisesti. Saa olla innois-
saan, mutta pitää malttaa olla juoksematta, ettei 
kompastu ja vaaranna teoksia.

• Museoon ei saa tuoda nesteitä, sateenvarjoja tai 
märkiä ulkovaatteita. Tämä siksi, ettei teoksiin 
vahingossa tule tippaakaan vettä ja ettei tarkkaan 
säädelty museoilmasto tule liian kosteaksi sade-
päivinä ihmisten märkien takkien ja sateenvarjojen 
vuoksi. 

• Valokuvausjalustoja tai selfiekeppejä ei saa käyttää 
kuvattaessa. Selfiekeppi osuu vahingossa helposti 
teoksiin, koska etäisyyttä on vaikeampi arvioida. 

Kuvausjalustalla saa puolestaan liian korkealaatui-
sia kuvia, ja näin kuvat olisivat helposti väärinkäy-
tettävissä esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin.

• Isot reput on jätettävä narikkaan tai lukittaviin 
kaappeihin. Pienet laukut ja reput (max. 30x30cm) 
voi pitää mukana kädessä tai vatsan puolella. Tämä 
museosääntö on olemassa teosturvallisuuden vuoksi 
– selässä oleva lisäuloke repusta tai laukusta osuu 
helposti kantajansa huomaamatta teoksiin.

• Museossa ei suinkaan tarvitse olla hiljaa! Aina 
saa jutella, mutta pyydämme huomioimaan muut 
vieraili jat, jotta kaikilla olisi mukava ja mieluista 
näyttelykokemus. 

• Museossa saa tuntea. Jos naurattaa saa nauraa, ja 
jos itkettää niin sekin on ok!

• Ja vielä viimeisenä:  
Henkilökunnan ohjeita pitää noudattaa, he ovat 
museossa kävijöitä varten. Paikan päällä on myös 
keskusteluoppaita, joiden työtehtäviin kuuluu 
nimenomaan keskustella ja vastata vierailijoiden 
kysymyksiin.
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Ajankohtaiset 
näyttelyt

Frosterus-kuva 
tähän
Sigurd 

Frosterus

Generation 
2020
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Generation 2020

12.02. — 10.05.2020

Generation 2020 -näyttely esittelee nuorten tekijöiden nousevaa  
taidetta. Kolmen vuoden välein järjestettävä Generation -näyttely 
nähtiin ensimmäisen kerran Amos Andersonin taidemuseossa  
keväällä 2017.

Näyttelyyn osallistuu yhteensä 80 taiteilijaa. Taiteilijat valittiin avoimen  
haun kautta, johon tuli 468 hakemusta ja yli 1600 teosehdotusta 
15—23-vuotiailta tekijöiltä.

Taiteilijoiden kirjoittamat lyhyet esittelytekstit löytyvät näyttely-
esitteestä, joka on saatavana paikan päältä.

Luontevia teemoja  
käsiteltäväksi Generation 
2020 -näyttelyn yhteydessä:

• Taiteilijuus. Minkä 
ikäisenä voi kutsua 
itsensä taiteilijaksi? 
Minkä koulutuksen tai 
kokemuksen siihen 
tarvitsee? 

• Itseilmaisu ja 
itseilmaisun eri muodot. 
Henkilökohtaiset aiheet 
taiteessa.

• Videotaide

• Performanssitaide
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Generation 2020 
12.02. — 10.05.2020

HUOM! Näyttely sisältää 
osittain raskaita ja ahdistavia 
teemoja, joita voi olla hyvä 
valmis tautua avaamaan ryh-
mälle. Museossamme on nolla-
toleranssi syrjivälle puheelle, 
tämä voi olla hyvä asia käydä 
läpi, kun keskustelette ryh-
männe kanssa arkaluontoisista 
aiheista.

Näyttelyssä on lapsille epä-
sopivia teoksia, ne ovat erik-
seen merkitty näyttelykart-
taan. Keskusteluoppaamme 
auttavat myös mielellään 
paikan päällä!Sigurd 

Frosterus
kokoelma

Studio Rex

Laajempi sisältöhuomautuslista saatavilla 
henkilökunnalta ja nettisivuilta: www.amosrex.fi/huom

Hissi

ULOS

SISÄÄN

WC

TEOS

Sisältöhuomautus: alastomuutta ja seksuaalista sisältöä

VAROITUS: voimakas ääni ja vilkkuva valo

Seuraa sydäntäsi! 
Voit kiertää näyttelyn missä tahansa järjestyksessä.
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Generation 
2020 -taiteilijat 
 
Saara Abdi / Mimmi Ahonen / Henri Airo / Mikael Alanko 
/ Ellinor Andersson / Ceylan Beriwan / Soyoung Chung 
/ Vera Den Arend / Catrin Edlund / Emil Fihlman / Filipp 
Gregory Girishan / Jasmin Gummerus / Malin Gustafsson 
/ Birit Haarla / Jere Hasunen / Pauliina Heiskanen / Emili 
Hellman / Venla Huhtinen / Jenny Hytönen / Hermanni 
Härmälä / Johan Högsten / Ona Iivonen / Leevi Ikäheimo 
/ Lotta Ilonen & Veera Huppunen / Siiri Karhapää / Eero 
Karjalainen / Mikko Kauppila / Aarne Kivelä / Sylvester 
Kivelä / Riku Koponen / Annika Korhonen / Heikki Kor-
kala / Nadja Koshevenko / Otto Koskelo / Deria Kurkan 
& Kiia Laatio / Oskari Kymäläinen / Ainu Kyrönseppä / 
Sakari Kyyrönen / Juho Könkkölä / Emilia Laatikainen / 
Aura Latva-Somppi / Ville Laurinkoski / Erja Levikari / 
Liisa-Irmelen Liwata / Eliisa Loukola / Alex Luonto & Iiris 
Kamari / Annika Luukko / Emil Lyytikkä / Minea Lång / 
Laura Manninen / Julia Masalin / Karoliina Multas / Mari 
Mäntynen / Kai Nordfors / Emilia Ojala / Maija Paunu 
/ Viljo Pertola / Jessica Piasecki / Sara-Maria Pirhonen 
/ Charlotta Rajala / Iida-Maria Remes / Pinja Salmi / 

Rosalia Silfer / Tanja Silvestrini / Joel Stenroos / Elmer 
Strang / Viktor Sundman / Irene Suosalo / Delilah Sykes 
/ Kaisa Syrjänen & Maija Viipuri / Aki Särkiniemi / Ida 
Karolina Tomminen / Lumi Tuomi / Tuuli Turunen / Nen-
na Tyni / Anna-Karoliina Vainio / Henna Vihantavaara / 
Verna Virkkunen / Lumi Wiikari / Alma Äijö

• 

• Musiikki ja kuvataide
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Generation 
Festival 2020 
 
Generation 2020 huipentuu festivaaliin näyttelyn  
viimeisenä viikonloppuna 9.–10.5.2020, jolloin se 
laajen tuu elämykselliseksi esitys- ja videotaiteen  
tapahtumaksi. Tämän viikonlopun ajan voit nähdä  
Generation 2020 näyttelyn esitystaiteen teoksia 
näyttely tilassa, Bio Rexissä ja Lasipalatsin aukiolla. 
 
Näyttelyssä on paljon esitystaiteen teoksia, joista  
osan voit nähdä kevään aikana, ja osan vain festi-
vaalissa. Esitystaide on nykyteatterin, performanssin 
ja muiden esittävän taiteen välimaastossa liukuva 
hybridi, joka haastaa taiteen perinteisiä esitysmuotoja. 
Yleensä esitystaiteelle yhteistä on hetkellisyys ja ylei-
söjen kohtaaminen.

Game  
Amos 
 
Generation-näyttelyn avoimessa teoshaussa pystyi 
hake maan mukaan eri kategorioihin, joista yksi on peli-
taide. Näyttelyn aikana 15.–16.4. järjestetään suuri peli-
taiteen seminaari, jossa on myös koululaisille soveltuvaa 
ohjelmaa.
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Sigurd  
Frosteruksen  
kokoelma

12.02.2020 – 10.05.2020

Amos Rexissä on vaihtuvien näyttelyiden lisäksi pysyvä ripustus 
Sigurd Frosterus -kokoelmasta, joka tarjoaa kävijöille maalaukselli-
sen värikylvyn.

Sigurd Frosterus -sali on toteutettu Amos Rexin ja Sigurd Frosteruksen 
säätiön yhteistyönä. Säätiön tehtävä on hoitaa Frosteruksen taide-
kokoelmaa ja vaalia hänen henkistä perintöään. Sigurd Frosteruksen 
(1876–1956) taidekokoelma on ensimmäisiä merkittäviä kotimaisen 
ja ulkomaisen modernin taiteen yksityiskokoelmia Suomessa. Suurin 
osa teoksista on ajalta 1905–1915, jolloin Frosterus toimi aktiivisesti 
taidekriitikkona ja esseistinä. Tiesitkö, että Frosterus on suunnitellut 
monelle tutun rakennuksen, nimittäin Stockmannin tavaratalon!

Luontevia teemoja  
käsiteltäväksi kokoelma- 
näyttelyn yhteydessä:

• Värioppi

• Kolorismi, pointillismi, 
modernismi, jälki-
impressionismi

• Arkkitehtuuri, 
sisustusarkkitehtuuri

• Taidekokoelmat, 
taiteen kerääminen
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Tehtäväpankki

Generation 2023 
ennen vierailua  / vierailun jälkeen

Generation-näyttely järjestetään kolmen vuoden välein, ja 
siihen on avoin haku 15—23 vuotiaille. Seuraava Generation 
on kolmen vuoden päästä. Millaisella teoksella hakisit itse 
mukaan?

Tehkää yksin, pareittain tai pienryhmissä teosehdotus. 
Huomioikaa ainakin seuraavat seikat:

Mistä teos kertoo, teema tai spesifi aihe?

Materiaali tai tekniikka, miten teos on tehty?

Minkä kokoinen se on ja miten se esitettään tilassa?

Miten esittelette teosideanne?

13
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Tehtäväpankki

Generation 2023: lisätehtävä 
 
Pitchatkaa ehdotuksenne ryhmällenne! 
Pitch on englantia ja tarkoittaa lyhyttä myyntipuhetta, niin 
kutsuttua hissipuhetta. Hyvä kesto hissipuheelle on maksi-
missaan 4 min. Opettaja voi toimia ajanottajana. 

Manifesti!  
paikan päällä / vierailun jälkeen

Museon taidepajatila Studio Rexin valtavan lasiseinän läpi on 
nähtävillä Minea Långin teos nimeltään FOCT (Future of Collec-
tive Thinking). Teosta muokkaavat taidetestaajat, eli kasiluokka-
laiset vierailijat maalis- ja huhtikuun ajan. Kuunnelkaa teosta ja 
lukekaa teokseen liittyvä teksti.

Kirjoittakaa oma kolmen lauseen manifesti, joka kertoo mitä 
teidän mielestänne taide on. Olkaa päättäväisiä, mahtipontisia ja 
itsevarmoja. 

Käyttäkää tekstissä vähintään kolmea sanaa, jotka toistuvat  
Minea Långin teoksessa. Lauseiden ei tarvitse rimmata, tai yli-
päätään sopia yhteen. Pääasia on saada puettua sanoiksi väit-
tämät siitä, mitä taide teidän mielestänne on.

14
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Tehtäväpankki

Nyt meni tunteisiin 
paikan päällä 

Yksi taiteen tehtävistä on herättää katsojassa tunteita.  
Generation 2020-näyttelyn teokset ovat osittain hyvinkin latau-
tuneita ja ne saattavat herättää erilaisia tunnelmia: naurua,  
surua, ahdistusta, ärsyyntymistä jne. Mitä kaikkia tunteita tun-
nette näyttelyssä, mitä tuntemuksia teokset teissä herättää ja 
miksi? Osaatteko sanallistaa niitä? Entä jos ei tunnu missään, 
mistä se johtuu?

Tehtävän voi tehdä yhdessä näyttelyä kiertäen (nuoremmat 
oppilaat/esikoululaiset) tai kirjoittamalla ne ylös näyttelykäynnin 
aikana (vanhemmat oppilaat).

1515
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Tehtäväpankki

MuseumTube 
paikan päällä / vierailun jälkeen

Valitkaa yksi tai useampi videoteos, jonka katsotte vierailun aika-
na kokonaan läpi – joko kerran tai useamman kerran, riippuen 
teoksen pituudesta. Kirjoittakaa ylös, jos teette tehtävän yksitel-
len (vanhemmat oppilaat) tai sanallistakaa havaintonne yhdessä 
ääneen, jos liikutte ryhmänä (nuoremmat oppilaat/esikoululaiset):

Mitä videossa tapahtuu? 
Kuka sen on tehnyt? 
Kuka/mikä videossa esiintyy?

Miltä kyseinen videoteos näyttäisi esimerkiksi maalauksena tai 
veistoksena, tai jossain muussa muodossa?

Kokoelmasali 
paikan päällä 

Sigurd Frosteruksen kokoelmasalissa on hyvin erilainen tunnel-
ma kuin päänäyttelyssä. Valitkaa lempiteos (yksin tai ryhmässä) 
ja selvittäkää, minkä ikäinen taiteilija on ollut teosta tehdessään. 

Kaikki taide on kerran ollut nykytaidetta, miten modernistinen 
tyylisuuntaus (joka kokoelmasalissa on esillä) eroaa tämän päi-
vän kuvataiteesta?

1616
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Vierailun  
jälkeen

Vierailun jälkeen voitte ryhmänä/pienryhmissä kes-
kustella siitä, mitä näyttelyistä tai koko museosta jäi 
päällim mäisenä mieleen. Haluamme aina kannustaa 
lapsia, nuoria ja aikuisia keskustelemaan taiteesta, oli 
se sitten hyvänä tai huonona taiteena pidettyä. Taide 
on aina henkilökohtainen kokemus, eikä mikään perus-
telu ole väärä!

Voitte käyttää seuraavia kysymyksiä keskustelun  
avaajana:

• Mikä oli vierailun paras teos? Miksi?

• Mikä teos ei ollut mieleesi?  
Perustele vähintään kahdella lauseella.

• Miltä näyttely tuntui? Löydättekö sille sopivia  
kuvailevia sanoja?

• Mistä teokset kertoivat? 

• Huomasiko jostain, että näyttelyn taiteilijat ovat 
nuoria? Mistä?

 

Toivottavasti viihdytte Amos Rexissä!  
P.S. Tavoitteenamme on kehittää Amos Rexistä  
loistava vierailukohde kouluryhmille, luoda elä myk-
siä oppilaille ja tukea opettajia työssään. Risuja ja 
ruusuja voi lähettää osoitteeseen:  
museum@amosrex.fi.

Kiitos! <3


