keski-suomen luontomuseo
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Keskisuomalainen luonto, monimuotoisuus, ympäristönsuojelu.

Kuvaus
Luontomuseo löytyy kaupunginarkkitehti Olavi Kivimaan suunnittelemasta Vesilinnasta, joka valmistui vuonna 1953. Se on 35
m korkea, ja vesisäiliöön mahtuu vettä 3000 m3.
Keski-Suomen luontomuseo on osa Jyväskylän yliopiston museota ja sen luonnontieteellistä osastoa. Luontomuseon historia ulottuu vuoteen 1863, jolloin Jyväskylään perustettiin Suomen ensimmäinen kansakoulunopettajien koulutuslaitos eri
oppiaineiden opetuskokoelmineen. Hiljalleen laajentuneen kokoelman pohjalta syntyi lopulta Keski-Suomen luontomuseo,
jonka avajaisia vietettiin Vesilinnassa vuonna 2002.
Museo tallentaa aineistoa luonnon monimuotoisuudesta ja
rohkaisee ihmisiä liikkumaan luonnossa. Näyttelyssä voi kokea öisen hetken tähtitaivaan alla suurpetojen seurassa ja aistia
Suomenselän salomaiden talvista tunnelmaa. Keski-Suomelle
tyypilliset vesistöt, metsät ja suot esitellään elävästi dioraamojen avulla, myös Keski-Suomen kallioperä ja kivilajit sekä maaston muodostuminen tulevat tutuiksi.
Museolla on laaja kokoelma eläin-, kasvi- ja kivinäytteitä, ja
ne karttuvat jatkuvasti lahjoitusten ja tutkimuksen tuloksena
sekä vanhojen metsien uhanalaisten hyönteisten kartoitustyön
seurauksena. Luonnontieteellisellä museolla on vastuu ottaa
kuolleita eläimiä vastaan. Toimintaohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sekä Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon ja Elintarvikeviraston (Eviran) sivuilta.
Museotyöhön kuuluu myös kokoelmien hoito ja täydentäminen, kasvirekisterin ylläpito ja kasvitieteellinen puutarha, jota
hoidetaan yliopiston eri toimipisteiden ympärillä Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä.
Perusnäyttely Perintönä ympäristö kertoo Keski-Suomen luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Näyttely on
suunniteltu ympäristökasvatus huomioiden. Lisäksi museo tarjoaa vaihtuvia näyttelyitä, joita esitellään museon nettisivuilla.
Opetusta ja etukäteistutustumista varten museon sivuilla on
opetusmateriaalit ja opettajien ohjeet eri ikäryhmille: 1-2 lk, 3-4
lk, 5-6 lk, yläaste ja lukio.

Opasteet ja palvelut
Museo sijaitsee osoitteessa Vesilinna, Ihantolantie 5. Aukioloajat, hinnat ja vaihtuvat näyttelyt löytyvät museon internetsivuilta. Museokierrokselle saa opastuksen. Jyväskylän kaupungin koululais- ja päiväkotiryhmille opastus on maksuton.
Museokauppa toimii sisäänpääsyn yhteydessä.
Museon yhteistyökumppaneita ovat mm. Luonnontieteelllinen
keskusmuseo, Museovirasto, Lusto, Siida, valtion ympäristöhallinto sekä muiden yliopistojen luonnontieteelliset museot ja
maakunnan omat museot.
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