
OPI MUSEOSSA
Varhaiskasvatus-, oppilas- ja
opintoryhmien palvelut Espoon 
kaupunginmuseossa



KAMU Espoon kaupunginmuseon museoperheeseen  
kuuluvat:
KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä  
Talomuseo Glims  
Huvilamuseo Villa Rulludd  
Koulumuseo Lagstad  
Saaristomuseo Pentala

Tutustu palveluihimme ja valitse yksi tai useampi käynti 
vuodessa ryhmällesi. KAMU tarjoaa opastuksia ja työpajoja 
eri ikäryhmille. Espoon kaupunginmuseon palvelut ovat 
maksuttomia kaikille varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja 
toisen asteen opiskelijoiden ryhmille ja ovat osa Espoon 
kulttuuripolku KULPS!:ia.

KAMU Espoon kaupunginmuseon oppimispalvelut 
tarjoavat moniaistisen ja monialaisen kurkistuksen  
Espoon historiaan ja menneisyyden ihmisten elämään. 
Museomme toimipisteistä ympäri Espoota löydät 
katsottavaa, kokeiltavaa ja koskettavaa eri-ikäisille 
oppijoille.

OPI MUSEOSSA
Varhaiskasvatus-, oppilas- ja opintoryhmien  
palvelut

www.espoonkaupunginmuseo.fi
HALUATKO LISÄTIETOA  
OPETUSPALVELUISTAMME?
Tilaa museo-opetuksen uutiskirje, joka lähetetään  
2 krt / lukukausi: www.espoonkaupunginmuseo.fi >  
palvelut > uutiskirje

http://www.espoonkaupunginmuseo.fi
http://www.espoonkaupunginmuseo.fi


KAMU
Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo

LAULUMATKA, 30/45 MIN
Laulumatkalla kuljetaan halki Espoon historian tuttuja lau-
luja laulaen. Laulujen avulla tutustutaan ihmisten elämään 
eri aikoina Espoossa.
Varhaiskasvatus (1.–5.-vuotiaat)

PERUUTUSVAIHTEELLA MENNEISYYTEEN, 
45/60 MIN
Miten kaverille soitettiin ennen kännyköitä? Millaista oli  
espoolaiskodissa isoisovanhempien aikaan? Entä mitä hyl-
keenpyytäjät söivät nuotion äärellä tuhansia vuosia sitten? 
Tällä opastuksella laitetaan pakki päälle ja peruutetaan  
lähiöiden kaupungista aina muinaisaikaan asti. Eri aika- 
kausien ihmisten elämään tutustutaan keskustellen ja  
itse tekemällä.  
Varhaiskasvatus (5–6v.), alakoulu (1–3. lk) 

PALVELUT MUSEOKOHTEITTAIN
JÄLKIÄ MENNEISYYDESTÄ -OPASTUS  
JA TYÖPAJA, 60/120 MIN
Mistä historia tulee? Opastuksella perehdytään Espoon 
historiaan tutkien, pohtien ja vertaillen historian lähteitä 
Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyssä. Opastuksen pituus 
on 60 min. Opastuksen oheen voi liittää työpajan, jossa 
tutustutaan omiin juuriin ja tallennetaan lasten omia muis-
toja. Opastuksen ja työpajan kesto on yhteensä 90 min. 
Jälkiä menneisyydestä -opastuksen voi tilata rinnakkaisluo-
kille yhtä aikaa. Tällöin tarjoamme kummallekin luokalle 
opastuksen ja työpajan. Kahden luokan samanaikaisen 
vierailun kesto on kaksi tuntia.
Alakoulu (4.–6. lk)

ESIHISTORIALLISTA ELÄMÄÄ, 60 MIN
Istu kivikauden taloon ja tutustu esihistoriaan! Toiminnalli-
sella opastuksella perehdytään tuhansia vuosia sitten elä-
neiden ihmisten elämään heidän käyttämiensä materiaa-
lien, esineiden ja työtapojen avulla ja pohditaan, millaisia 
tulkintoja arkeologisista löydöistä syntyy.  
Alakoulu (4.–6. lk), 2. aste



KESKIAJAN KYLÄSSÄ, 60 MIN
Opastuksella kurkistetaan keskiajan kyläläisten jokapäiväi-
seen elämään, vilkkaaseen kaupankäyntiin ja Mankbyn  
ainutlaatuisen kylän arkeologiseen tutkimukseen. Opastuk- 
sella tutkitaan itse, mistä historiallinen tieto muodostuu ja 
mitä se kertoo maanviljelyskulttuurista eteläisessä Suomes- 
sa osana Euroopan keskiaikaa.
Alakoulu (4.–6. lk), 2. aste

LANDELTA CITYYN, 60 MIN
1900-luku oli muutosten vuosisata. Miten pienestä ruot-
sinkielisestä pitäjästä tuli suuri suomenkielinen kaupunki 
sadassa vuodessa? Opastuksella tarkastellaan teollistumi-
sen, kaupungistumisen ja maailmansotien mukanaan  
tuomia muutoksia Espoossa.  
Yläkoulu (7.–9. lk), 2. aste 

MIKSI ON RUMIA RAKENNUKSIA? 45–60 MIN
Millaisessa ympäristössä pienet espoolaiset elävät tä-
nään? Ovatko kodit ja hoitopaikat viihtyisiä ja mukavia? 
Näyttelyssä on esillä koteja ja kouluja, joiden ajateltiin 60 
vuotta sitten olevan hyviä lapsille. Leikillisellä ja tutkivalla 
opastuksella tutustutaan omien arjen kokemusten kautta 
hyvään asumiseen ja arkkitehtuurin perusteisiin. Toimin-
nallinen opastus näyttelyyn Kaikki ja ei mitään –arkkitehdit 
Kaija + Heikki Siren.
Varhaiskasvatus ja alakoulu (5.–6.-vuotiaat ja 1.–2. lk.)

ARKKITEHTI MENI METSÄÄN, 60 MIN
Opastuksella tutustutaan aikakauteen, jolloin ihmiset 
muuttivat ensimmäistä kertaa rivitaloihin luonnon lähelle, 
olohuone keksittiin ja kouluista tehtiin valoisia ja moni-
käyttöisiä. Suomen ensimmäiset lähiöt rakennettiin Tapi-
olan metsiin, jonne Kaija ja Heikki Sirenkin suunnittelivat 
uudenaikaisia rivitaloja. Oppilaiden arki ja tuttu ympäristö 
toimivat pohjana rakennetun ympäristön laatuun ja arkki-
tehtuurin perusteisiin tutustumisessa. Erilaisten kuvien ja 
tilojen tutkiminen harjaannuttaa monilukutaitoa sekä  
ympäristön muutosten ja oman toiminnan vaikutusten 
huomaamista. Toiminnallinen opastus näyttelyyn Kaikki  
ja ei mitään – arkkitehdit Kaija + Heikki Siren.
Alakoulu (3.–6. lk.)

Opastus voidaan painottaa sopimaan erityisen hyvin  
matematiikan, kuvataiteen tai ympäristöopin tunnille.



OPASTUS + TYÖPAJA, 75/90 MIN
Opastus sisältää aina vuorovaikutusta oppaan ja ryhmän 
jäsenten kesken sekä pieniä yksilö-, pienryhmä- tai 
ryhmätehtäviä.  Opastukseen voidaan myös liittää ryhmän 
toiveiden mukaan jokin seuraavista pajoista: Terveisiä 
Espoosta -postikorttipaja, Oman elämänsä arkkitehti -paja, 
Asuntonäkökulmia tai koulunäkökulmia.

NYKYAJAN SYNTY – SIRENIT MODERNIA  
SUOMEA SUUNNITTELEMASSA, 60 MIN
Opastuksella tutustutaan aikakauteen, jolloin moni nyky-
ajan ”normaali” syntyi. Perheitä muutti ensimmäistä kertaa 
rivitaloihin, olohuoneesta tuli arjen sydän ja autolla liikku-
minen yleistyi. Elementit korvasivat käsityön. Laadukasta, 
yksinkertaista ja edullista rakentamista pidettiin demokra-
tian vertauskuvana ja arkkitehteja suomalaisen identitee-
tin luojina. Modernin Suomen syntyyn ja Espoon nykyiseen 
muutokseen tutustutaan toiminnallisesti Sirenien “Kaikki 
ja ei mitään” -tyylisen arkkitehtuurin ja paikallisen lähiöra-
kentamisen kautta.
Yläkoulu (7.–9. lk.) 2. aste (lukio)

Yläastelaisille opastus voidaan painottaa sopimaan erityisen 
hyvin historian, yhteiskuntaopin, kuvataiteen tai maan- 
tiedon tunnille. Lukiolaisille opastus sopii erityisen hyvin 
Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2) kuvataiteen kurs-
sille ja historian kurssille Itsenäisen Suomen historia (HI3). 

OPASTUS + TYÖPAJA, 75/90 MIN
Opastus sisältää aina vuorovaikutusta oppaan ja ryhmän 
jäsenten kesken sekä pieniä yksilö-, pienryhmä- tai ryhmä-
tehtäviä. Opastukseen voidaan myös liittää ryhmän toivei-
den mukaan jokin seuraavista pajoista: Terveisiä Espoosta 
-postikorttipaja, Rakenna lähiö -paja, Oman elämänsä 
arkkitehti – paja, Asuntonäkökulmia tai koulunäkökulmia.

RAKENNA LÄHIÖ -TYÖPAJA, 60 MIN
Millainen on hyvä paikka asua? Työpajassa oppilaat tutus-
tuvat kaupunkisuunnitteluun ja luovat Espoon lähiöt uu-
siksi. Lähiöiden suunnittelun lomassa tutuksi tulee Espoon 
kaupungistuminen, modernin Espoon historia sekä eri aika- 
kausien yhteiskunnalliset ihanteet hyvästä asumisesta.
Alakoulu (5.-6. lk), Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste 



TERVEISIÄ ESPOOSTA! -POSTIKORTTITYÖPAJA, 
45/60 MIN
Roomassa on Colosseum, Pariisissa Eiffel-torni, Helsin-
gissä Tuomiokirkko ja kauppatori, mutta mistä Espoo on 
tunnettu? Työpajassa suunnitellaan ja valmistetaan omat 
Espoo-postikortit oppilaiden omien havaintojen pohjalta. 
Alakoulu (3.–6. lk), Yläkoulu (7.–9. lk), 2. aste 

OMAN ELÄMÄNSÄ ARKKITEHTI – PAJA, 
45/60 MIN
Matematiikkaa ja kuvataidetta yhdistelevässä pajassa 
suunnitellaan asunto joko pienryhmässä tai yksin piirtäen.
Alakoulu (3.–6. lk), Yläkoulu (7.–9. lk), 2. aste

ASUNTONÄKÖKULMIA, 45/60 MIN
Monilukutaitoa harjaannuttavassa, arkkitehtuurin laatuun 
keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 1950–60- 
luvun asuntojen toimivuuteen lasten, aikuisten ja arkki- 
tehdin näkökulmista.
Alakoulu (3.–6. lk), Yläkoulu (7.–9. lk), 2. aste

KOULUNÄKÖKULMIA, 45/60 MIN
Monilukutaitoa harjaannuttavassa, laadukkaaseen oppimis- 
ympäristöön keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 
1950–60-luvun koulujen toimivuuteen oppilaan, opettajan 
ja arkkitehdin näkökulmista.
Alakoulu (3.–6. lk), Yläkoulu (7.–9. lk), 2. aste

LÄHTEISTÄ HISTORIAKSI -ARKISTOTYÖPAJA, 
90 MIN
Työpajassa tutustutaan museon historiallisiin lähteisiin ja 
harjoitellaan tulkitsemaan niitä. Lähteiden perusteella 
menneisyydestä kirjoitetaan pienryhmittäin lyhyt tarina. 
Pajassa käytetyt arkistolähteet käsittelevät sadan vuoden 
takaista sisällissodan aikaa Espoossa henkilönäkökulmas-
ta. Paja sopii lukioryhmille, jotka haluavat tutustua monilu-
kutaitoa vaativaan lähteiden tulkintaan. Oppilailla tulee ol-
la omat kannettavat tietokoneet tai mobiililaitteet 
työpajassa mukana.
2. aste (lukio)



TALOMUSEO GLIMS
Glimsintie 1 (Jorvin sairaalan vieressä), Espoo

GLIMS TUTUKSI, 30 MIN 
Glimsin tila on sijainnut samalla paikalla satoja vuosia. Se 
on ollut koti ja työpaikka tuhansille ihmisille ja kotieläimil-
le. Sittemmin Glims on toiminut museona jo yli 60 vuotta. 
Opastuksella kerrotaan Glimsin ja koko Espoon historiasta. 
Varhaiskasvatus, Alakoulu, Yläkoulu, 2. aste

MAATILAN LAPSET, 60 MIN
Toiminnallisella opastuksella kierretään vanhalla Glimsin 
maatilalla tutustumassa entisajan lasten töihin ja leikkei-
hin. Kierros sisältää sekä opastusta että itse tekemistä  
sisällä ja ulkona. Säänmukaiset ulkovaatteet päälle! Järjes-
tetään 14.1.–10.5. sekä 15.8.–31.10. 
Varhaiskasvatus, Alakoulu (1 lk.) 

ENTISAJAN ELÄMÄÄ GLIMSISSÄ, 60 MIN
Toiminnallisella opastuksella kerrotaan entisajan maalais-
elämästä Glimsissä ja koko Espoossa. Opastuksella pohdi-
taan erityisesti sitä, kuinka elämästä selvittiin omavarai-

suuden aikana eli ennen sähköjä ja kauppoja. Mitä kaikkea 
voikaan tehdä itse, kun vain osaa?  Opastukseen liittyy 
vaihtelevia toiminnallisuuksia kuten villan karstaamista, 
kahvin jauhamista kahvimyllyllä tai entisajan lelun valmis-
tamista. Järjestetään 14.1.–10.5. sekä 15.8.–31.10.  
Alakoulu (2.-6. lk).

MAATILAN VUODENKIERTO, 30 MIN
Mitä juuri tähän vuodenaikaan tehtiin omavaraisella maa-
tilalla? Kuinka erilaiset vuotuisjuhlat tauottivat maaseudun 
arkista aherrusta? Opastuksen sisältö vaihtelee vuoden-
kierron mukaan. Järjestetään 14.1.–10.5. sekä 15.8.–31.10. 
Alakoulu, Yläkoulu, 2. aste

OLIPA KERRAN KARVASMÄKI -KIERROS, 45 MIN
Talomuseo Glims sijaitsee Karvasmäen kylässä, jonka mai-
semissa on asuttu jo kivikaudelta asti. Opastuksella tutus-
tutaan alueen pitkään historiaan ja tutkitaan, millaisia his-
torian tarinoita museota ympäröivässä kulttuuriympäris- 
tössä on nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Opastuksella  
liikutaan ulkotiloissa, säänmukaiset ulkovaatteet päälle! 
Järjestetään 14.1.–10.5. sekä 15.8.–31.10. 
Alakoulu (4.–6. lk)

MUOTOILUA VUOSISATOJEN TAKAA, 45 MIN
Toiminnallisella opastuksella perehdytään kädentaitojen 
merkitykseen omavaraisella maatilalla ja käydään läpi käsi-
työprosessi materiaalista valmiiksi tarve-esineeksi asti.  
Järjestetään 14.1.–10.5. sekä 15.8.–31.10. 
Alakoulu (5.–6. lk), Yläkoulu, 2. aste  

KAHDEN KAUPPA, 45 MIN
Rakkaus on kahden ihmisen välinen asia vai onko? Kerto-
vatko yksityisimmätkin kokemuksemme aina myös ajasta 
ja yhteiskunnasta, jossa elämme? Opastuksella pohditaan 
tätä espoolaisten rakkaustarinoiden kautta. Järjestetään 
14.1.–10.5. sekä 15.8.–31.10. 
Yläkoulu, 2. aste

PIHALEIKIT, 30 MIN
Oppaan ohjaaman pihaleikkituokion aikana leikitään yhdes-
sä vanhoja ja uudempia pihaleikkejä kauniissa maalaisym-
päristössä. Säänmukaiset ulkovaatteet päälle! Järjestetään 
14.1.–10.5. sekä 15.8.–31.10. Pihaleikit sopivat kaikille, jot-
ka osaavat leikkiä sääntöleikkejä ryhmässä.
Varhaiskasvatus, Alakoulu



TOUHUKKAAT MAATIAISKANAT, 30 MIN
Glimsissä asuu Alhon kannan maatiaiskanoja. Opastuksella 
kerrotaan maatiaiskanojen elämästä, hoidosta ja historias-
ta. Opastuksia järjestetään kanojen oleskellessa ulkokana- 
lassa, kysy kauden ulkoiluaikataulusta museolta. Säänmu-
kaiset ulkovaatteet päälle!
Varhaiskasvatus, Alakoulu

ENTISAJAN JOULUNVIETTOA, 30 MIN
Opastuksella kerrotaan vanhoista jouluperinteistä, niiden 
taustoista ja alkuperästä. Opastuksia järjestetään Glimsin 
tuvan ollessa jouluasussa ensimmäisestä adventista Nuu-
tinpäivään 13.1. asti. 
Varhaiskasvatus, Alakoulu, Yläkoulu, 2.aste

TONTTUKIERROS, 60 MIN
Tonttukierroksella kierretään Glimsin pihapiirin eri raken-
nuksissa etsimässä tonttujen jälkiä ja kuuntelemassa tari-
noita rakennuksia suojelevista tontuista. Kierroksia järjes-
tetään marraskuun kolmella viimeisellä viikolla ja niitä on 
rajallinen määrä. Tonttukierros kannattaa varata hyvissä 
ajoin. Säänmukaiset ja lämpimät ulkovaatteet päälle! 
Varhaiskasvatus (5–6v), Alakoulu (1. lk) 
 
KEVÄTRETKI
Talomuseo Glimsin kevätretkikausi kestää toukokuun  
puolivälistä juhannukseen. Retkikaudella päiväkotiryhmät 
ja koululuokat osallistuvat museon ohjelmaan ja retkeile-
vät alueella opettajajohtoisesti. Retkeläiset voivat mm.  
tutustua museorakennuksiin omatoimisten tehtävien  
avulla, seurata päivän työnäytöstä ja syödä omia eväitä tai 
leikkiä museon suurella piha-alueella. Retkiryhmien tulee 
ilmoittaa saapumisestaan etukäteen. Säänmukaiset ulko-
vaatteet päälle!
Varhaiskasvatus, Alakoulu, Yläkoulu

HUVILAMUSEO VILLA RULLUDD
Rullaniementie 15, Kaitaa, Espoo

IKUINEN KESÄ, 45–60 MIN
Miksi Espooseen rakennettiin huviloita, mitä huviloiden  
kesänviettoon kuului ja miten niille matkustettiin? Opas-
tuksella tutustutaan espoolaiseen 1800–1900-luvun huvila-
elämään ja kesänviettoon Kihlmanin kulttuurisuvun me-
renrantahuvilassa. 
Varhaiskasvatus (3–6v), Alakoulu (5.–6. lk), Yläkoulu, 2. aste

KOULUMUSEO LAGSTAD
Vanha Lagstadintie 4, Espoon keskus, Espoo

ENTISAJAN KOULUNKÄYNTIÄ, 60 MIN
Koulumuseossa pääsee tutustumaan entisajan koulun-
käyntiin maalaiskansakoulussa. Kuka meni kouluun?  
Mitä siellä opiskeltiin? Kuinka koulunkäynti on muuttunut 
sadassa vuodessa? Museo sijaitsee Espoon ensimmäises-
sä kansakoulurakennuksessa. 
Varhaiskasvatus (esikoulu), Alakoulu (1.–3. lk), 2. aste



SAARISTOMUSEO PENTALA
Pentala 44, Suvisaaristo, Espoo

KOULULAISTEN RETKIPÄIVÄ, klo 9.30–14.00
Saaristomuseon retkipäivässä tutustutaan 1900-luvun ka-
lastaja- ja huvilaelämään sekä ihmisen ja luonnon yhteis- 
eloon saaristossa. Retkipäivä on tarjolla espoolaisille 
4.–6.-luokille maksuttomana Kerran lukuvuodessa -KULPS! 
-vierailuna. Päivä sisältää tilausvenekuljetuksen Soukan 
venesatamasta Pentalaan ja takaisin, toiminnallisen opas-
tuksen Saaristomuseon alueella, opettajan itsenäisesti 
ohjaaman luontoretken saaren poluille sekä eväshetken. 
Retkipäiviä järjestetään toukokuussa ja elo-syyskuun tait-
teessa. Retkipäivävarauksia otetaan vastaan maaliskuusta 
alkaen, katso tarkemmat tiedot KAMUn verkkosivuilta: 
www.espoonkaupunginmuseo.fi > Museot > Pentala > 
Kouluille
Alakoulu (4.–6. lk, Kerran lukuvuodessa -KULPS!)

SAARISTON LAPSET, 45 MIN
Tutustumme kalastajatilan arkeen lasten töiden ja leikkien 
kautta. Retki sisältää oppaan vetämän 20 minuutin toimin-
nallisen kierroksen Saaristomuseon pihamaalla ja opetta-
jajohtoisen lyhyen omatoimipolun. Eväidensyöntimahdolli-
suus Lilla Villan -taukohuvilassa. Ryhmä voi myös omatoimi- 
sesti tutustua saaren luontopolkuun. Säänmukainen pu-
keutuminen. Reittiveneiden aikataulut: www.espoonkau-
punginmuseo.fi > Museot Pentala > Info > Liikenne. Opas-
tuksia järjestetään kesäkuussa ja elokuun kahdella ensim- 
mäisellä viikolla ti–pe klo 10.15–14.00. Varauksia otetaan 
vastaan maaliskuusta alkaen, katso tarkemmat tiedot 
verkkosivuilta: www.espoonkaupunginmuseo.fi > Museot 
> Pentala > Kouluille.
Varhaiskasvatus (viskarit, esikoulu)

AIKUISILLE OPPIJOILLE

ESPOON HISTORIAA SELKEÄLLÄ SUOMELLA, 
45–60 MIN, KAMU
Espoossa on asuttu 10 000 vuoden ajan. Millaista ihmisten 
elämä on ollut eri aikoina? Opastuksella kerrotaan selkeällä 
suomella Suomen ja Espoon monikulttuurisesta historiasta. 
Kotouttamispalvelut

ERILAINEN ESPOO, 45–60 MIN, KAMU
Mikä tekee Espoosta vähän erilaisen kaupungin? Opastuk-
sella kuullaan kohokohtia Espoon alueen historiasta aina 
kivikaudelta nykypäivään Tuhat tarinaa Espoosta -näytte-
lyssä. 2. aste, Kotouttamispalvelut, Aikuisopintoryhmät

GLIMS TUTUKSI, 30 MIN, TALOMUSEO GLIMS
Glimsin tila on sijainnut samalla paikalla satoja vuosia. Se 
on ollut koti ja työpaikka tuhansille ihmisille ja kotieläimil-
le. Sittemmin Glims on toiminut museona jo yli 60 vuotta. 
Opastuksella kerrotaan Glimsin ja koko Espoon historiasta. 
Varhaiskasvatus, Alakoulu, Yläkoulu, 2.aste
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LAINAA HISTORIAA RYHMÄLLESI

ESIHISTORIA
Esihistoria-opetuspaketti sisältää esihistoriallisten esinei-
den ja varusteiden kopiota, joita voi vapaasti tunnustella ja 
kokeilla. Esineet on valmistettu aidoista materiaaleista ja 
niiden valmistuksessa on pyritty noudattamaan entisaikai-
sia esikuvia ja menetelmiä.

KESKIAIKA ESPOOSSA
Keskiaika Espoossa -opetuspaketti on runsas tietopaketti 
keskiajasta. Laajan esinekokoelman lisäksi opetuspaketti 
antaa vinkkejä ja ideoita tekemällä oppimiseen. Kokonai-
suudessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. asuminen, elämä 
ja arki keskiajalla, vaatetus, ruoka, kaupankäynti, pelit ja 
leikit. Jokaiseen teemaan liittyy tehtäviä, esineitä tai erilai-
sia materiaaleja, joita voi kokeilla.

SALONKI – 1800-LUKU
Salonki-opetuspaketti perehdyttää käyttäjänsä 1800-luvun 
historiaan ja tapakulttuuriin: miten pukeuduttiin, miten 
matkustettiin, miten käyttäydyttiin, mitä harrastettiin? 
Opetuspaketissa on esineitä, vaatteita ja asusteita, joita   
voi kokeilla. Mukana on myös dokumenttielokuva Aurora  
Karamzinin elämästä ja ohjekansio, josta löytyy tietoa 
1800-luvusta sekä ohjeet opetuspaketin esineiden käyt-
töön ja käsittelyyn.  

VARAUKSET JA LISÄTIETOJA 
KAMU p. 09 816 57052 / kaupunginmuseo@espoo.fi 
Laina-aika on 1-3 viikkoa sopimuksen mukaan. Espoo-
laisille oppilaitoksille ja päiväkodeille lainaus on mak-
sutonta, muille lainamaksu on 50 € / lainakerta. Laina-
paketit noudetaan ja palautetaan KAMUun, Näyttely- 
keskus WeeGeelle (Tapiola) museon aukioloaikoina.

TUTUSTU MENNEISYYTEEN  
VERKOSSA

VIRTUAALIMUSEOT JA -NÄYTTELYT
KAMU Espoon kaupunginmuseo kehittää jatkuvasti uusia 
historiasisältöjä verkkoon. KAMUn Historiaa verkossa - 
sivulta löydät kootusti kaikki museon digisisällöt ja verkko-
palvelut. Virtuaalimuseoiden ja -näyttelyjen avulla voit  
tutustua Espooseen viidellä eri aikakaudella ja viidessä eri 
paikassa, astua Glimsin sydämeen eli tunnelmalliseen van-
haan tupaan tai vierailla entisajan kalastajatilalla espoolai-
sella Pentalan saarella. espoonkaupunginmuseo.fi > Histo-
riaa verkossa

MOBIILIOPPAAT
Tutustu historialliseen kohteeseen museon mobiilioppai-
den avulla! Verkossa julkaistujen mobiilioppaiden avulla 
voi tutustua paikan päällä tai luokkahuoneesta käsin 
muun muassa Saaristomuseo Pentalaan, Huvilamuseo  
Villa Rulluddiin, Träskändan kartanaopuistoon, Tapiolaan 
tai vuoden 1918 sisällissodan paikkoihin Leppävaarassa. 
Villa Rulluddin mobiilioppaassa on mukana 7.-luokkalais-
ten tekemä tietovisa peruskoululaisille. Mobiilioppaat toi-
mivat nettiyhteydellisillä mobiililaitteilla paikan päällä tai 
luokkahuoneessa verkkoyhteydellisellä tietokoneella.  
www.tarinasoitin.fi/espoonkaupunginmuseo

FINNA.FI – HISTORIAA YHDELLÄ HAULLA
Miltä Espoossa näytti ennen? Kaupunginmuseon kokoel-
mien valittuihin paloihin pääset tutustumaan Finna.fi -haku- 
palvelussa. Finnassa julkaistut aineistot ovat koulujen ja 
muiden kiinnostuneiden vapaassa käytössä (CC BY-ND 4.0 
-lisenssi). Kuvia ja muuta aineistoa julkaistaan Finnassa  
jatkuvasti lisää. www.ekm.finna.fi   

Mistä aineistoja ryhmätyöhön oppitunnille? Miten opettaa 
turvallisesti tiedonhakua? Finna Luokkahuone -palvelu ko-
koaa yhteen peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmaan 
räätälöityjä aineistopaketteja, joita voi hyödyntää muun 
muassa historian, yhteiskuntaopin, äidinkielen ja kirjalli-
suuden sekä kuvataiteen opetuksessa. Tutustu Espoon 
kaupunginmuseon ja muiden suomalaisten museoiden  
aineistopaketteihin Finna Luokkahuoneessa!
www.finna.fi/luokkahuone 
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TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

Varaukset ja tiedustelut puhelimitse kustakin toimipisteestä 
erikseen tai sähköpostitse osoitteesta kaupunginmuseo@ 
espoo.fi. Varaukset viimeistään viikkoa aiemmin, paitsi Huvila-
museo Villa Rulluddin ja Koulumuseo Lagstadin varaukset vii-
meistään kaksi viikkoa aiemmin. Etukäteen opastuksen varan-
neita ryhmiä otetaan vastaan museoihin klo 9 lähtien. 
Opastukset ovat maksuttomia varhaiskasvatus-, esiopetus- ja 
koululaisryhmille. Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti, selko-
suomi. Opastamme myös kielikylpyryhmiä ruotsiksi tai suomek-
si. Varatessasi opastuksen, kerro ryhmäsi koko, oppilaiden ikä, 
päiväkodin tai koulun nimi sekä ryhmän vetäjän yhteystiedot. 
Erityiset oppijat ovat tervetulleita meille. Kerrothan ryhmäsi 
mahdollisista erityistarpeista varauksen yhteydessä.  

KAMU  
Ti–su klo 11–17 p. 09 816 57052. 
Esteettömyys: Rakennukseen on esteetön sisäänpääsy.
 
TALOMUSEO GLIMS  
Ti–pe klo 9–16, p. 09 816 27337. 
Esteettömyys: Rakennukset eivät ole esteettömiä.  

SAARISTOMUSEO PENTALA  
Pentala 44 (Pentalan saari)
Tiedustelut ja varaukset maaliskuusta alkaen ti-su  
klo 11-16 p. 043 8252 641. Esteettömyys: Osaan tiloista  
on esteetön sisäänpääsy.
 
HUVILAMUSEO RULLUDD  
Rullaniementie 15 (Kaitaa)
Ti–to klo 13-15 p. (043) 8267 893, 09 816 27337 tai  
kaupunginmuseo@espoo.fi. Huvilamuseo Villa Rulludd on 
ryhmille avoinna sopimuksesta ti–to klo 9–13. Esteettö-
myys: Huvilamuseon tilat sijaitsevat huvilan yläkerrassa. 
Huvilassa ei ole hissiä. 
 
KOULUMUSEO LAGSTAD  
Vanha Lagstadintie 4 (Espoon keskus)
Varaukset Talomuseo Glimsin numerosta ti–pe klo 9–16, p. 
09 816 27337, tai sähköpostilla kaupunginmuseo@espoo.fi. 
Koulumuseo Lagstad on ryhmille avoinna sopimuksesta 
ti–pe klo 9–15. Esteettömyys: Rakennus ei ole esteetön.
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