
MUSEOKESKUS VAPRIIKIN 

ULKOKIERROKSET 
VAPRIIKIN YMPÄRISTÖSSÄ

Museokeskus Vapriikki ja Postimuseo tarjoavat 
peruskoululaisille kävelykierroksia Tammerkosken 
partaalle! Kosken rikas luonto ja historiallinen 
tehdasympäristö heräävät henkiin opastetulla 
teemakierroksella. 

Ulkokierroksia järjestetään 4.5.–28.5. tiistaista perjantaihin. 
Kierrosten kokonaiskesto on noin 45–60 minuuttia. Opettaja 
ilmoittaa ryhmänsä Vapriikin infoon. Kierroksille voi osallistua vain 
yksi luokka kerrallaan, jossa enintään 30 oppilasta sekä opettajat 
ja avustajat. Muistattehan säänmukaisen varustuksen!

Opastuksen hinta on 50 ¤. Opastuksen voi maksaa paikan päällä 
tai tuomalla mukanaan laskutustiedot y-tunnuksineen. Muilta kuin 
tamperelaisilta ryhmiltä peritään laskutuslisä (5 ¤).

Tiedustelut ja varaukset arkisin klo 8.15–16 vain puhelimitse, 03 5656 6966.

VÄSTÄRÄKKEJÄ JA VESITÄHTIÄ – LUONTOTEEMAINEN KÄVELYKIERROS 
Onko Tammerkoskessa elämää? Saako koskialueella kalastaa? Mitä lintulajeja Tammerkoskelta voi tavata? 
Näiden asioiden lisäksi luontoretkellä selviää myös, miten Tammerkoski on syntynyt. Kävelykierroksen aikana 
tutustutaan koskialueen monimuotoiseen luontoon ja bongataan erilaisia eliölajeja. Kävelykierros sopii 
esiopetusryhmille, alakouluille ja yläkouluille. 

KOSKESSA AJAN VIRTA – TEOLLISUUSTEEMAINEN KÄVELYKIERROS 
Tammerkosken kuohut lumosivat aikoinaan sekä Ruotsin kuninkaan että Venäjän keisarit. Kosken voima 
valjastettiin teollisuuden käyttöön 1820-luvulla, ja kosken ympärille nousivat tehdasrakennukset. Mutta 
mitä tapahtui kosken rantaa 150 vuotta hallinneille punatiilirakennuksille, kun tuotanto siirtyi muualle? 
Kävelykierroksella tutustutaan Tammerkosken alueen teollisuushistoriaan Tampellan ja Finlaysonin alueiden 
uusiokäytössä olevien tehdasrakennuksien kautta. Kävelykierros on suunnattu alakoulun 5.–6. luokille sekä 
yläkouluille. 

VEIKEÄT VIESTIT – VIESTINTÄTEEMAINEN KÄVELYKIERROS
Toiminnallisella ja hauskalla ulkokierroksella tutustutaan kommunikaation erilaisiin muotoihin ja pohditaan 
oppilaiden omia viestinnän tapoja. Kierroksella mm. hypätään kuvitteellisen postijunan kyytiin, tutustutaan 
kuvallisen viestinnän kummallisuuksiin ja etsitään erilaisia kaupunkitilasta löytyviä viestejä. Kierros on 
suunnattu esiopetusryhmille sekä alakoululaisille ja sen sisältöjä painotetaan oppilasryhmän luokka-asteen 
mukaisesti. 
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Museo Milavidan 
ilmaiset koululaiskierrokset 
Näsinpuistossa
Museo Milavida tarjoaa ilmaisia koululaiskierroksia Näsinpuiston kauniisiin maisemiin 
3.5.-28.5.2021 maanantaista perjantaihin klo 10, 11, 13 ja 14. Kierrokset kestävät noin 
45-60 min. Turvalliset ulkokierrokset esittelevät von Nottbeckien suvun ja Tampereen 
historiaa eri teemojen kautta. 

Milavidassa opas ottaa ryhmän vastaan Näsilinnan oven edustalla. Muistattehan 
säänmukaisen varustuksen ja hyvät jalkineet kaikille kierroksille!

VARAUSTEN OTTAMINEN ALKAA TI 20.4. KLO 8.15. 
Varaukset arkisin klo 8.15-16 vain puhelimitse, 040 831 4054. 
Emme ota sähköpostivarauksia. Huom. Otamme vain yhden opastusvarauksen/puhelu. 

KUINKA KUMARRAN KEISARILLE

Miten sanotaan päivää venäjäksi? Entä kuinka niiataan keisarin edessä? Tule oppimaan hienoille 
tavoille leikin merkeissä! Liikunnallisella kierroksella tutustutaan myös vanhan ajan pihaleikkeihin. 
Suositellaan eskareille ja alakoululaisille. 

OLGAN PIIRUSTUSTUNTI

Toiminnallisella taidekierroksella tutustutaan kolmen Näsinkalliolla eläneen taiteilijan elämään 
ja maalauksiin: palatsin rakennuttaja Olga von Nottbeckiin, hänen poikaansa Alfrediin 
sekä museonjohtaja Gabriel Engbergiin. Lyhyen historiaosion jälkeen oppilaat pääsevät itse 
luonnostelemaan taideteoksiaan ja inspiroitumaan Näsinkallion upeista maisemista. Suositellaan 
kaikenikäisille kuvaamataidosta kiinnostuneille. 

MILAVIDAN ARKKITEHTUURI

Kierroksella kuullaan tarinoita Milavidan pitkästä ja vaiherikkaasta historiasta aina palatsin 
rakennushetkestä nykypäivään, sekä tarkastellaan historiallisesti merkittävän palatsin tyylilajeja 
ja kiinnostavia yksityiskohtia. Miksi palatsin eteläsivu on koristeellisempi kuin takapiha? Mitkä osat 
palatsista ovat edelleen keskeneräisiä? Suositellaan yläkoululaisille ja taiteesta kiinnostuneille. 

PALATSIN PUISTOSSA – KÄVELYKIERROS NÄSINKALLION MAISEMISSA

Näsinkallion historialliset rakennukset, monimuotoinen luonto ja näyttävät patsaat tulevat 
tutuiksi, kun opas tarinoi puiston vaiheista kuvankauniissa maisemissa. Mistä nimi Milavida on 
lähtöisin? Entä mitä ovat salaperäiset pronssiset miniatyyripatsaat joita löytyy polun varrelta? 
Kierroksella kurkistetaan myös toistaiseksi yleisöltä suljettuun Olgan kellariin.  Suositellaan 
kaikenikäisille. 


