Jyväskylän seutukunta
Kuvat: Eija Syrjälä
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keski-suomen museo
Opetuskäyttö
Kulttuuriperintökasvatus, Keski-Suomen historia, Jyväskylän
historia, arkkitehtuuri, erillismuseot.

Kuvaus
Keski-Suomen museo on kulttuurihistoriallinen museo, joka
toimii Keski-Suomen maakuntamuseona sekä Jyväskylän kaupunginmuseona. Alvar Aallon suunnittelema museorakennus
(1961) sijaitsee Ruusupuistossa Älylässä, joka on saanut nimensä alueella asuneiden kansakouluopettajaseminaarin lehtoreiden mukaan.
Keski-Suomen museon perusnäyttely ”Keski-Suomi - maakuntako sekin on?” kertoo elämästä Keski-Suomessa esihistoriallisista ajoista alkaen. ”Jyväskylä - kaupunkiko sekin on?” -perusnäyttelyssä tutustutaan vuonna 1837 perustetun Jyväskylän
kaupungin vaiheisiin. Museossa on myös vaihtuvia kulttuurihistoriallisia näyttelyitä ja taidenäyttelyitä. Museokokoelmat ovat
mittavat, mm. valokuvapalvelua saa museolta.
Keski-Suomen museo tarjoaa kulttuuriperintökasvatusta kouluille. Opetustoimintaan kuuluvat vuorovaikutteiset opintokäynnit, esitelmät, luennot, näyttelyt ja niiden esittelyt, työpajat, oma opetusmateriaali, julkaisut ja erilaiset tapahtumat.
Lehtileike- ja kirjallisuuskokoelmat ovat mittavia ja löytyvät internetsivuilta. Opetusaineistoja ja tehtäviä on tarjolla kouluasteittain Jyväskylän näyttelystä ja Keski-Suomi-näyttelystä, erikseen myös kotitehtäviä omatoimisia museovierailuja varten.
Jyväskylän kaupungin 5.-luokkalaisten opintokäyntejä varten
on opettaja-aineisto. Kulttuuriympäristökasvatus-opetusaineisto on erikseen. Työpajoja koululaisille ja yleisölle järjestetään
teemoista joulu ennen vanhaan, keskiaika, Lasten Lysti -perinnepäivät, taiteilijaelämää Heiskan taiteilijakodissa sekä paluu
Jyväskylään prosessidraamana.
Tehtäviä ja työpajoja verkossa ovat Haloo, minä täällä!, Heiskan taiteilijakoti, Keskisuomalainen ruokaperinne, Pienmäen
talomuseo sekä Päivä Eilisessä, jotka palvelevat vierailua missä tahansa kotiseutumuseossa. Maakunnan kulttuurikohteita
esittelee Viestejä maisemassa -verkkonäyttely, Jyväskylän menneisyyttä Jyväskylän aikamasiina -verkkonäyttely.
Keski-Suomen museon erilliskohteita ovat Heiskan taiteilijakoti, Pienmäen talomuseo Hankasalmella, Keski-Suomen museon
käsityöläiskodit, Jyväskylän lyseon museo, Niitynpään työläiskotimuseo sekä Jyväskylän kaupungin kunnallistekniikan museo. Museon hallussa ovat myös Rosenbröijerin hautakappeli
sekä Nojosniemen veneverstas.

Opasteet ja palvelut
Museon näyttelyt ja opetus sijaitsevat osoitteessa Alvar Aallon katu 7, 40100 Jyväskylä. Museo on esteetön. Museokaupasta löytyy monipuolinen valikoima Keski-Suomi- ja Jyväskylä-aiheista kirjallisuutta, mm. paikallishistoriaa ja keskisuomalaista
kulttuuriympäristöä käsitteleviä teoksia sekä tuotteita. Internetsivuilta löytyvät yhteydet paikallismuseoihin. Avoimen museon sivuilta löytyvät opetuspalvelut museoittain sekä opetusmateriaalit.
Lähteet
Keski-Suomen museo
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