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APINAT
– kädellisten tarina 

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
Vuosisadan museoksi vuonna 2017 valittu Vapriikki 
on monipuolinen museokeskus Tammerkosken 
rannalla. Se tarjoaa nähtävää ja koettavaa koko 
perheelle. Kerralla ohjelmistossa on kymmenkunta 
näyttelyä, joiden teemat vaihtelevat historiasta 
tekniikkaan ja luonnontieteisiin. Vapriikista löytyvät 
myös Tampereen luonnontieteellinen museo, 
Tampereen Kivimuseo, Suomen Jääkiekkomuseo, 
Mediamuseo Rupriikki, Postimuseo ja Suomen 
pelimuseo. Vieraitamme palvelevat museoravintola 
Valssi ja Vapriikin museo kauppa, josta löydät hyvän 
kirjallisuusvalikoiman, lahjat ja mukavat tuliaiset.

Vapriikki toimii Tampellan vanhassa tehtaassa, 
jonka vanhimmat osat on rakennettu 1880-luvulla. 
Suuri satametrinen ja kuusitoista metriä korkea 
näyttelyhalli on peräisin 1910–20-luvuilta. Vapriikki 
avasi ovensa yleisölle ensi kertaa 1996, ja lopullisesti 
talo valmistui museokäyttöön vuonna 2000. 
Museokeskuksessa on tilaa noin 14 000 m2, josta 
puolet on näyttely- ja yleisötiloja.



APINAT
– kädellisten tarina 

25.2.–23.10.2022

Nyt mennään ihan apinoiksi! Vapriikki avaa 
kesäkuun 12. laajan esityksen ihmisen lähimmistä 
sukulaisista. Tapaa Vapriikissa suuri gorilla, pieni 
hiirimaki, ai-ai, vaippapaviaani, hanumaani ja 
mandrilli! 

Näyttely esittelee yli 60 apinaa niiden omassa 
elinympäristössään. Miten eri apinat liikkuvat, mitä ne 
syövät, kuinka kommunikoivat? Kuinka paljon apinaa 
meissä itsessämme on? 

Näyttelyssä voi testata apinamaisia taitoja, kuten 
ruuan metsästystä, kiipeilyä ja ongelmanratkai-
sukykyä. Näyttely kertoo myös apinoita kohtaavista 
uhkista: elinympäristön tuhoutumisesta ja sukupuu-
tosta. Miten voimme omalla toiminnallamme auttaa 
apinoita? 

Touring in association with 
Nomad Exhibitions 

Näyttelyn on tuottanut 
Skotlannin kansallismuseo. 



Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi -näyttely seuraa 
Tammerkosken rannalle syntyneen tehtaan kehitty-
mistä Pohjoismaiden suurimmaksi teollisuusyritykseksi 
ja lopulta sen sopeutumista uuteen, savupiipputeolli-
suuden jälkeiseen aikaan. Esillä on runsaasti esineistöä 
ja etenkin tekstiilejä Tampereen museoiden laajasta 
Finlayson-kokoelmasta. Näyttely pohjautuu Tampereen 
yliopiston viisivuotiseen  Finlaysonin historia -hankkee-
seen, joka julkaistiin syksyllä 2020.

Näyttely kertoo Finlaysonista ja sen työntekijöistä, 
puuvillan valmistuksesta ja ennen kaikkea yrityksen 
tuotannosta. Näyttelyssä nähdään mm. James 
Finlaysonin saama privilegiokirja, Tampereen ensim-
mäinen sähköjuna, Pikku-Pässi, sekä Kuusvooninkisen 
pienoismalli, jonka ikkunoista voi nähdä ihmisiä työn 
touhussa 1840-luvulla. 
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Tampere liekeissä -näyttely kertoo tulipalojen ja palon-
torjunnan historiasta.

Tampereella on vuosien saatossa varauduttu tulipaloja 
vastaan monin eri tavoin, mutta siitä huolimatta tuli 
on päässyt valloilleen taloissa ja tehtaissa aiheuttaen 
tuhoa ja kärsimystä. Tulipalojen aiheuttamat suuron-
nettomuudet ovat myös kiinnittäneet huomiota 
paloturvallisuuden puutteisiin. Näyttely esittelee viisi 
tunnettua tulipaloa ja pohtii, miten ne ovat muut-
taneet kaupunkilaisten elämää.

Näyttelyn yhteistyökumppanina toimiva Pirkanmaan 
 pelastuslaitos avaa näyttelyvieraille pelastuslaitoksen 
arkea tämän päivän kaupungissa.



LUONNONTIETEELLINEN 
MUSEO
Näyttelyssä voit käyttää aistejasi kuten oikeassa luon-
nossa.  Miltä luonnossa tuoksuu? Miten vuodenajat 
muuttavat maisemia? Näyttely johdattelee kävijän 
luonnon häikäisevän monimuotoisuuden äärelle ja 
nostaa esille paikallisesti mielenkiintoisia luonnonilm-
iöitä, lajeja ja kohteita. Näyttelyssä keskitytään erityisesti 
pirkan maalaiseen luontoon.

Vuoden luontokuvat 2021  10.2.–27.3.2022

Vuoden Luontokuvat -kiertonäyttely saapuu Vapriik-
kiin helmikuussa.  Vuoden luontokuvan lisäksi esille 
saadaan kilpailun sarjavoittajat sekä muut kilpailussa 
palkitut kuvat.
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SUOMEN PELIMUSEO
Suomen pelimuseo on suomalaisten pelien ja peli-
kulttuurien museo Tampereella, joka kertoo suomalaisen 
peli teollisuuden kehittymisestä pienistä projekteista 
kansainväliseksi huippu tuotannoksi. Näyttely käy läpi 
kymmenkunta pelaamisen aikakautta 1800-luvulta tähän 
päivään. Kävijä pääsee  tunnelmaan ajan hengen mukaan 
sisustetuissa teemahuoneissa. Lisäksi museon pelihallissa 
voi pelata klassisia kolikkopelejä. 

PELIMUSEON PIENOISNÄYTTELYT STUDIOSSA:

Suomalaisen pelijournalismin mikrokivikausi  
– toimittajaveteraanit muistelevat
10.2.–1.5.2022

Memory Limits
6.5.–5.6.2022

Mielikuvituksen maantiede – pelaaminen ja kartat
7.6.–18.9.2022



MEDIAMUSEO RUPRIIKKI
Mediamuseo Rupriikin näyttely kertoo tietoverkkojen 
pitkästä historiasta ja nykypäivästä. Nykyinen verkottunut 
maailma juontaa juurensa jo 1800-luvulla kehitetyistä 
keksinnöistä, mutta myös ihmisten luontaisesta tarpeesta 
olla yhteydessä toisiinsa. Monet jo unohtuneet viestintä-
laitteet heräävät eloon interaktiivisten sovellusten avulla. 

KIVIMUSEO
Tampereen Kivimuseo esittelee kivien ja mineraalien 
mielenkiintoista maailmaa. Museossa on jalo- ja 
korukiviä hiottuina ja raakakivinä, rakennus- ja 
koristekiviä sekä synteettisiä kiviä. Hyötymineraaleista, 
malmeista ja metalleista on näytteitä. Esillä on myös 
meteoriitteja ja fossiileja, mm. dinosaurusten munia. 
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TAMPERE 1918
Näyttely kertoo, mitä Tampereella tapahtui keväällä 1918. 
Näkökulmia tarjoavat kummankin osapuolen taistelijat, 
mutta myös siviilit ja sivustakatsojat. 

Esillä on Tampereen museoiden omiin kokoelmiin 
kuuluva todistusvoimainen kokonaisuus keväällä 1918 
taistelupaikoilta ja kaupungin kaduilta kerättyä esineistöä. 



SUOMEN JÄÄKIEKKOMUSEO
Virittäydy lätkähuumaan Jääkiekkomuseossa! 

Päivitetyssä näyttelyssämme pääset tutustumaan Suomi-
kiekon alkuaikoihin, seuraamaan Leijonien matkaa 
MM-näyttämöiden kestomenestyjäksi, ihastelemaan Liigan 
huippuesineitä ja suomalaisten saavutuksia kansainvälisissä 
huippusarjoissa. Hockey Hall of Fame Finland -kunniagalle-
riassa nähtävillä maamme kiekkoilun suurimmat legendat, 
aateloidut Jääkiekkoleijonat ja Suomen tavoitelluin kierto-
palkinto, Canada-malja sekä Leijonien MM-pokaalit. Omat 
laukaisu- ja torjuntataidot voit testata simulaattoreissamme.  

Liekehtivä leijona – Kotikisojen ilme 1965–2022  
29.4.–29.5.2022.  

Suomessa on järjestetty jääkiekon MM-kisoja pian jo 
 seitsemällä eri vuosikymmenellä. Jääkiekkomuseon 
vaihtuva näyttely vie nostalgiselle matkalle Suomen 
järjestämiin MM-kotikisoihin. Menneitä kisakarkeloita pääsee 
fiilistelemään muun muassa kisatuotteiden, markkinointi-
materiaalien ja kisabiisien kautta.



28.5.2021 - 28.8.2022

Näyttely kertoo aamun lehden tärkeydestä, sanomalehden 
digitaalisesta murroksesta sekä lehden jakelusta ennen ja nyt. 
Näyttely valaisee lehden matkan painosta postilaatikkoon ja 
suomalaisten aamukahvipöytään, päätyen siihen, miten lehteä 
käytetään sen jälkeen. Suomalaisilla on ainutlaatuinen mahdol-
lisuus saada painotuore lehti kotiin aamun varhaisina tunteina 
jopa seitsemänä päivänä viikossa.

Näyttelyssä voi istahtaa aamukahvipöytään päivän lehden 
äärelle eri aikakausien hahmojen kanssa, eläytyä varhaisjakajan 
aamuyön reitille Postin sähköskootterin ohjaimissa, vastata 
jakelupäivystäjän puhelimeen, inspiroitua sanomalehtien kierrä-
tysideoista ja uppoutua vuosien 1889–2019 Helsingin Sanomiin. 
Sanomalehtiteema tulee näkymään vahvasti myös tapahtuma-
tarjonnassa.

Yhteistyössä Päivälehden museo ja Mediamuseo Rupriikki.

Kahvi kortilla -pienoisnäyttely kahviaiheista postikorteista 
10.2. - 10.4.2022 
Yhteistyössä Vilkkimäen Kahvimuseo ry. 

MailArt4Seniors -postitaidetta 
12.4. - 29.5.2022 
Yhteistyössä Pirkanmaan muotoilu- ja  
taideteollisuusyhdistys Modus ry.

Merkilliset apinat -postimerkkitaideteoksia 
31.5. – 23.10.2022 
Yhteistyössä kierrätystaiteilijaduo BCensemble.

AAMUKAHVI & TUORE LEHTI

Postimuseo on elämyksellinen museo, joka tarjoaa koko 
perheelle näkemisen ja kokemisen riemua. Viestinviejät 
-näyttely kertoo postin ja viestinnän pitkän historian 
1600-luvulta nykypäivään. Tutustu tunnelmalliseen 
postitalonpojan miljööseen, myrskyävään Ahvenan- 
mereen, tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden työ- 
huoneisiin ja sota-ajan koskettaviin tarinoihin. Herätä 
nukkuva postimestari, etsi maailmankartalta kauko- 
putkella postimerkkejä, ratsasta puhuvalla posti- 
hevosella, tutki postireittejä tai eläydy nostalgisiin 
filmeihin.
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KOKOUS VAPRIIKISSA
Vapriikin tiloja vuokrataan yksityistilaisuuksiin, kokouksiin 
ja seminaareihin. Kokousvieraita palvelee 111-paikkainen 
auditorio. Pienempi kokous järjestyy mukavasti  kabinetissa 
(max. 10 henkilöä). Kaksi 26 ja 40 hengen kokoustilaa voi 
tarvittaessa yhdistää myös yhdeksi tilaksi. 

Museoravintola Valssi järjestää kokousruokailut, kahvi-
tukset ja muut tarjoilut tilaajan toiveiden mukaan. 
 Virtaavan veden päälle rakennetulta kesäterassilta avautuu 
upea näkymä Tammerkosken punatiiliseen teollisuus-
maisemaan.

MUSEORAVINTOLA VALSSI
Museoravintola Valssissa voit lounastaa arkisin klo 10.45–14  
ja viikonloppuisin klo 12–15. Valssissa voit myös käydä 
kahvilla tai järjestää yksityistilaisuuksia toiveittesi mukaan. 
Tila- ja ryhmävaraukset puh. 03 5656 5307.
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MUSEOKAUPPA
Museokaupasta saat persoonalliset lahjat ja tuliaiset, 
joita et välttämättä löydä muualta. Valikoimissa on aina 
ajankohtaisia ja yllättäviä uutuuksia. Fossiilit ihastut-
tavat pieniä ja isoja tutkijoita. Pehmoinen ja pörröinen 
eläin ystävä on mukava muisto Luonnontieteellisestä 
museosta. Yksilölliset , käsintehdyt korut sopivat lahjaksi 
itselle tai ystävälle.

Museokaupassa on laaja valikoima museoiden omia 
julkaisuja ja ajankohtaisia tietokirjoja. Ajankohtaiset 
teemat ovat esillä kirjoissa ja muussa valikoimassa.

Museokaupan valikoiman aarteita löydät myös 
osoitteesta shop.tampere.fi

MUSEO-

JUTTU

KUUNTELE 
VAPRIIKIN 

PODCASTIA!

Löydät sen Podplaysta ja Vapriikin Youtube-kanavalta



ALAVERSTAANRAITTI 5, TAMPERE | PUH. 03 5656 6966 | VAPRIIKKI.FI 
KOKOUSPALVELUT PUH. 03 5656 5307
AVOINNA: TI–SU 10–18, MA SULJETTU. 

NÄYTTELYT SULJETTU: 15.4., 18.4., 24.–26.6., 6.12. ja 23.–26.12.
SULJETAAN KLO 16: 14.4., 30.4., 23.6. ja 31.12.

Poikkeus: 1.5. Apinat-näyttely avoinna klo 12–16
MUSEORAVINTOLA AVOINNA MUSEON AUKIOLOAIKOJEN LISÄKSI 

MAANANTAISIN LOUNASAIKAAN KLO 10.45–14.

PÄÄSYMAKSUT:
14 € aikuiset 
7 € lapset (7–17 -vuotiaat), opiskelijat, varus- ja siviilipalvelusmiehet 
10 € eläkeläiset, työttömät ja yli 10 henkilön ryhmän jäsenet 
32 € perhelippu (2 aikuista ja 1–4 lasta) 
Alle 7-vuotiaat ja sotaveteraanit ilmaiseksi
74 € Museokortti, 69 € Museokortin uusiminen

LIITY VAPRIIKIN POSTITUSLISTALLE!
Haluatko saada sähköpostiisi tietoa Vapriikin tapahtumista? Liity 
nettisivuillamme postituslistalle, ja tiedät, mitä Vapriikissa tapahtuu. Vapriikki 
on myös Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Flickrissä sekä YouTubessa. 
Klikkaa sivuille!

PYSÄKÖINTI
Vapriikin piha-alueella on rajoitetusti maksuttomia asiakas pysäköintipaikkoja. 
Pysäköintiin oikeuttavan erikoisluvan saa  infopisteestä. Suosittelemme 
alueen pysäköintitaloja.
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