INTOPOLKU-UUTISKIRJE 3 / 2022
TAPAHTUMIA LÄSNÄ JA ETÄNÄ
Intopolussa on monenlaisia sisältöjä sekä etänä tai paikalla ollen koettavaksi. Alla ajankohtaisimmat vinkit
molempiin vaihtoehtoihin. Mikä tilanne siis koulussasi tai luokassasi onkaan, pääsette osallistumaan juuri teille
räätälöityihin kokonaisuuksiin, läsnä tai etänä! Tervetuloa Intopolulle!
KOE LÄSNÄOLLEN!
Kruunupää Kulttuuripolulla
Syyslukukaudella lastenkulttuurikeskus Kruunupään Kulttuuripolussa 5.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan mm.
varjoteatteriin, musiikkityöpajoihin ja kuvittamisen maailmaan. Lasten kanssa työskentelevät satakuntalaiset
kuvataiteilijat ja muusikot. Lue lisää Intopolusta.
Koulujen ympäristöviikko 5.9.–9.9.2022
Koulujen ympäristöviikkoa vietetään perinteiseen tapaan 5.9.-9.9.2022, mikäli koronatilanne sen sallii.
Ohjelmatiedot julkaistaan Intopolun uutissivulla 15.8.2022 ja ilmoittautumislinkit aukeavat sieltä tiistaina 16.8.2022
klo 14.00.
Hävikkiviikko 12.–18.9.2022
Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään vuosittain viikolla 37. Hävikkiviikon tarkoituksena on nostaa ruoan
arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Porin kouluissa punnitaan aiempien vuosien tapaan
oppilaiden lautasilta bioroskiin päätyvää lautasjätettä. Lisätietoa hävikkiviikon viettämisestä julkaistaan Intopolun
uutissivulla.
Muovin matka -näyttely Luontotalo Arkissa 1.9.–30.10.2022
Näyttelyssä kerrotaan, kuinka öljystä tehdään muovia, mitä eroa on biopohjaisella ja biohajoavalla muovilla,
kuinka muovipakkaukset tulisi lajitella sekä roskaantumisen ja mikromuovin lähteistä. Näyttelyssä on esillä
kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita, kertakäyttöisiä muovituotteita ja niiden vastineita kestotuotteina sekä
Mahanmuruja muovista -kuvataidehaasteen teoksia. Seuraa lisätietoja Intopolun uutisista.
Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat varata opastuksen näyttelyyn Luontotalo Arkista. Näyttelyssä huomioidaan
turvavälit ja toimitaan voimassa olevien koronarajoitusten mukaisesti.
Tutustuminen Kompostointipuistoon
Kompostointipuisto sijaitsee Hanhipuistossa, kaupungin esittelypuutarhan vieressä, osoitteessa Kirjurinluodontie
10. Puistossa on esillä monipuolinen kattaus eri valmistajien kompostorimalleja sekä tee-se-itse -kompostoreita
rakentamisohjeineen. Kompostoreihin voi vapaasti kurkistella ja puistosta löytyy kompostoinnista kertovia
infotauluja.
Koululuokat voivat vierailla kompostointipuistossa joko omatoimisesti tai varata maksuttoman opastuksen
puistoon jäteneuvonnasta (jateneuvonta@pori.fi). Vierailun aikana tutustutaan puistoon, käydään läpi
kompostoinnin teoriaa ja voidaan yhdessä kokeilla vaikka kompostorin tyhjentämistä.
4H-yhdistyksen lajittelutunti nelosille
Varaa luokallesi 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta. Sen
kohderyhmänä ovat nelosluokkalaiset ja se on suunniteltu yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonnan
kanssa. Tunti on mahdollista järjestää myös etänä. Katso lisätietoja ja varaa tuntisi.
Opettajille sienitietoutta syventävät sienikoulutukset maastossa
Lounais-Suomen Martat järjestävät kaksi samansisältöistä sienikurssia. Osallistujia mahtuu yhdelle kurssille 20
henkilöä. Kurssipäivät ovat to 22.9. ja pe 23.9. klo 16.00-19.30. Kokoontuminen Lounais-Suomen Marttojen
toimitiloissa Valtakatu 7 C, Pori. Kurssi alkaa teoriaosuudella ja sen jälkeen siirrytään maastoon. Maastoon
mennään omin kyydein. Ilmoittautumiset sähköpostitse sari.raininko@martat.fi. Kurssit ovat maksuttomia.
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Kirjastopolku koululuokille
Kirjastopolulle ovat tervetulleita kaikki koululuokat! 1.- ja 4.-luokkalaisille on tarjolla kirjastonkäytön- ja tiedonhaun
opetusta, ja 3.- ja 7.-luokkalaisille kirjavinkkausta. Muille luokka-asteille on omatoimisia sisältöjä sekä resurssien
salliessa myös ohjattuja kirjastokäyntejä. Luokat ovat tervetulleita kirjastoon myös aamulla ennen kirjaston
aukeamista. Sovi vinkkauksista ja kirjastonkäytön opetuksista oman kirjastosi kanssa! Lisätietoa Kirjastopolusta.
Muutoksia Porin kirjastoverkossa
Porin kirjastoissa on tapahtunut hieman muutoksia. Käppärän lähikirjasto on sulkeutunut kesällä, mutta LänsiPoriin aukeaa uusi Vähärauman kirjasto syyskuun alussa. Reposaaren kirjasto on suljettu tilapäisesti remontin
vuoksi 1.8. alkaen, remontin kesto on noin vuosi. Kirjastoauton pysäkkejä on lisätty Käppärän alueella ja
Reposaaressa. Puuvillan kirjasto suljetaan syyskuussa, viimeinen aukiolopäivä on perjantaina 16.9. Ajantasaiset
kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät kirjaston verkkosivuilta.
Kruunupäässä on aina esillä lapsille suunnattua taidetta
Lastenkulttuurikeskus Kruunupään galleriatilassa on esillä näyttelyitä, jotka on suunnattu lapsille ja joissa myös
teokset ovat lasten itse tekemiä. Esillä on myös Kruunupäässä toimivien tai muiden ammattitaiteilijoiden
teoksia. Luokat tai päiväkotiryhmät ovat tervetulleita katsomaan näyttelyitä erikseen sopien tai
Kruunupään aukioloaikoina ti–to kello 12–14. Kruunupää sijaitsee osoitteessa Rautatienpuistokatu 7, mutta
sisäänkäynti on Porilaistenkadun puolelta. Meillä voi myös syödä ja lämmittää eväitä käynnin yhteydessä.
Porin museoiden tarjonta syksyllä 2022
Porin museot eli Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo ja
Korsmanin talo sekä Porin taidemuseo ovat kaikki Kulttuuripolku-kohteita.
Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki sekä Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
esittelevät kulttuuri- ja luonnonperintöä. Porin taidemuseossa ja Poriginal galleriassa nähdään taidetta meiltä ja
muualta. Tarjolla on ilmiöoppimiseen sopivia teemoja sekä selkeästi eri aineopintoihin, teemoihin ja ikä- ja
luokkatasoille sopivaa sisältöä. Vinkkejä saat vaikkapa YouTubessa olevasta Porin museoiden –videosta –
Koulujen ja päiväkotien aarreaitta.
Museot ovat normaalisti avoinna ja kouluryhmien on mahdollista tehdä museovierailuja arkipäivisin klo 8–16.
Ryhmille on mahdollista varata oma turvallinen opastettu tai omatoiminen ”yksityiskäynti” museoihin aamupäivisin
ennen klo 11, jolloin voimme varmistaa, että museotiloissa ei ole muita ryhmiä ja asiakkaita. Museot toimivat
koronapandemian ja -ohjeistuksen mukaisesti. Näyttelytilat voivat vaikuttaa vastaanotettavien ryhmien kokoon.
Kysy lisää ja varaa aika museokohtaisesti. HUOM! Porin kaupungin alaisten päiväkoti- ja kouluryhmien
sisäänpääsy ja opastukset ovat maksuttomia! Museovierailun lisäksi tai sen sijasta verkosta löytyy
monenlaista opetuksessa hyödynnettävää materiaalia: Museo verkossa ja
http://www.poriartmuseum.fi/fin/ajankohtaista/nyt/TAIDEtila/
Satakunnan Museossa tutkitaan elon merkkejä ja perehdytään sota-ajan kotirintaman elämään
Satakunnan Museossa 8.4.2022 avautunut Sota Porissa -näyttely kuvaa talvi- ja jatkosodan kynsiin
kotirintamalle jääneiden elämää. Poikkeusolojen ja pulan ohella kaupunkilaisten elämän täyttivät talkoo- ja
työvelvollisuudet. Talvisodan aikana Poria ja sen lähiseutuja pommitettiin, mutta jatkosodassa siltä vältyttiin,
koska kaupungissa toimi Saksan ilmavoimien huoltokenttä. Saksalaiset myös asuivat ja elivät tavallisten
porilaisten rinnalla useita vuosia. Näyttelyn kertojina ja sodan silminnäkijöinä toimivat väestönsuojelupäällikkö
Kurt Karlsson ja teini-ikäinen tyttökoulun oppilas Irja Ahesmaa. Elon merkkejä -perusnäyttelyssä on runsas
tarjonta ja monille ikäryhmille sopivia opastettuja teemakierroksia. Tutustu ja varaa ryhmällesi aika. Lue lisää:
Kulttuuripolku Satakunnan Museo
Sodassa ja työssä Rosenlew-museossa
Rosenlew-museon 8.4.2022 avautuneessa Sodassa ja työssä -näyttelyssä tutkitaan, miten toinen maailmansota
vaikutti tehtaissa eri puolilla Satakuntaa. Metallitehtaat valmistivat kranaatteja, vaatetehtaassa arkipaidat
vaihtuivat lumipuvuiksi ja elintarviketeollisuudessa vastattiin huutavaan hiivapulaan. Rintamalle lähteneiden
miesten sijaan tehdastöihin palkattiin nuoria ja naisia. Lähemmin arjestaan kertoo ammusten pakkaajana
työskennellyt Elma. Perusnäyttelyssä voi saada yleisempää vihiä lähiseudun teollisuushistoriasta, muuttuvasta
ympäristöstä, yrittäjyydestä ja teknologian kehityksestä. Esillä on eri aikojen paikallisia vientituotteita paperirullista
puimakoneisiin ja jääkaapeista silitysrautoihin. Molempiin näyttelyihin on tarjolla opastuksia. Lue lisää:
Kulttuuripolku Rosenlew-museo
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Luontotalo Arkki takaa värikkään luontokokemuksen
Perusnäyttely Satakunta esittelee monipuolisesti maakunnan eläimiä, kasveja, sekä pinnanmuotoja. Ryhmän
kanssa on mahdollista toteuttaa myös luontoystävällinen Roskat ympäristössämme -teemakierros, katsoa
Suistoyö-filmi (pit. 9,5 min) ja tutustua muovin kierrätykseen. Lue lisää: Kulttuuripolku Luontotalo Arkki
Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
Rakennuskulttuuritalo Toivossa ja Korsmanin talossa lapset ja nuoret saavat tutustua omaan lähiympäristöönsä,
sen rakentamiseen ja asumiseen eri aikoina. Piharivissä eletään 1800-luvun loppua, ja Korsmanin talossa
vieraillaan porilaiskodissa vuonna 1951. Lue lisää: Kulttuuripolku Rakennuskulttuuritalo Toivo
Porin taidemuseo
Ryhmillä on mahdollisuus tutustua taidemuseon ja Poriginal gallerian vaihtuviin nykytaiteen näyttelyihin.
Näyttelykierrokset innoittavat omaan tekemiseen uudistuneessa työpajatilassa, jossa kokeillaan rohkeasti uusia
tekniikoita ja päästetään luovuus valloilleen! Lue lisää: Kulttuuripolku Porin taidemuseo
Teatteriin!
Koululaisryhmät ovat tervetulleita Rakastajat-teatterin esityksiin. Meihin voi olla yhteydessä, kerromme
mielellämme lisää esityksistä. Meiltä on myös mahdollista tilata yksityisnäytöksiä. Teatteri on merkittävä
taiteenmuoto, joka tarjoaa elämyksiä, kokemuksia sekä mahdollisuuksia havaintoihin, keskusteluun ja uusiin
ajatuksiin.
KOE ETÄNÄ!
Discord-lukupiiri nuorille
Tervetuloa nuorten lukupiiriin Discordiin! Lukupiiri järjestetään kolmena tiistaina: 6.9., 4.10. ja 8.11. klo 17-18
verkossa Discord-palvelimella Turun kaupunginkirjaston Stoori. Pääset palvelimelle Stoorin linktreen kautta:
linktr.ee/stoori
Discord-lukupiiriä järjestävät Turun pääkirjaston nuorten Stoori, Kaarinan kaupunginkirjasto ja Porin
kaupunginkirjasto. Lukupiirissä jutellaan luetuista kirjoista mutta myös niistä, joita ei ole luettu. Ei siis tarvitse
lukea tiettyä kirjaa, vaan riittää, että olet kiinnostunut nuortenkirjoista!
Ruotsinkielisiä kirjavinkkauksia koululaisille
Ruotsinkielisille kielisaarekekouluille järjestetään kirjavinkkauksia ruotsiksi lokakuussa, mutta myös
suomenkieliset luokat voivat halutessaan tulla kuulolle. Vinkkaukset järjestetään Teams-alustalla, linkin saat Maiju
Harjulta (maiju.harju@pori.fi). Vinkkauksia järjestetään seuraavasti:
Ti 4.10. klo 9.30-10.15 luokat 1-2
Ti 4.10. klo 12.30-13.14 luokat 3-4
Ke 5.10. klo 9.30-10.15 luokat 5-6
Ke 5.10. klo 12.30-13.15 luokat 6-7
To 6.10. klo 9.30-10.15 luokat 8-9
To 6.10. klo 12.30-13.15 lukio
Kirjastoauto Ursula on kadonnut!
Porin kirjasto on tehnyt virtuaalisen pakohuoneen, jossa ratkotaan kadonneen kirjastoauton arvoitusta. Seikkailun
aikana tulevat tutuksi myös kaikki Porin alueen kirjastot. Seikkailu sopii kaiken ikäisille, mutta pienimmät
koululaiset voivat tarvita aikuisen apua tehtävien lukemisessa.
Lisää e-kirjoja ja e-äänikirjoja koulujen käyttöön
E-kirjapalvelu Ellibsiin on hankittu paljon uusia lasten ja nuorten e-kirjoja ja e-äänikirjoja, ja nyt monia e-kirjoja ja eäänikirjoja voi käyttää koko luokallinen lapsia samaan aikaan. Kannattaa siis tutustua Ellibisin valikoimaan, ehkä
luokkanne seuraava yhteisesti luettava tai kuunneltava kirja löytyy sieltä? Huomioithan, että jokaisen käyttäjän
pitää lainata e-kirja tai e-äänikirja omalla kirjastokortillaan. Kysy lisätietoa omasta kirjastostasi.
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Kirjavinkkauksia myös etänä!
Kirjavinkkauksia voidaan järjestää etänä esim. Teamsin tai Meetin välityksellä, jolloin kirjat voivat tulla koululle joko
kirjastoauton kyydissä tai ne voi hakea etukäteen omasta lähikirjastosta. Sovi vinkkauksista oman
kirjastosi kanssa!
Vihreän lipun kaikille avoimet materiaalit
Vihreän lipun materiaalisivulta voi hyödyntää luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen,
globaalikasvatukseen, terveeseen elämään, ympäristöahdistukseen ja ympäristöprojekteihin
liittyviä materiaaleja.
Kirjaston lukudiplomisovellus
Porin kirjaston koululaisten lukudiplomille on nyt olemassa oma sovellus, jonka löydät Play-kaupasta.
Sovelluksesta lisää videolla.
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