
ARMAS on valtakunnallinen festivaali, joka juhlistaa ikääntymistä 
taiteen ja kulttuurin  keinoin. Eläkeikäisille suunnatut ARMAS-
festivaalin tilaisuudet ja tapahtumat  3.-13.10.2022 Kuopiossa: 

NOJATUOLIMATKA ITALIAAN
ma 3.10. klo 14.30-16.00, Kansalaisopisto, Kallavesisali (Puistokatu 20)

Tällä luennolla pääset tutustumaan Italian tapakulttuuriin ja elintapoi-
hin. Saat myös maistiaisia Italian kielen yleispiirteistä ja ääntämisestä. 
Benvenuti! Opettaja: Sara Zuffa. Luento on samanaikainen lähi- ja 
etäluento. Vapaa pääsy!

Etäluennolle voit liittyä mukaan tästä linkistä: 
https://zoom.us/j/98927084993 TAI  
Meeting ID numerolla: 989 2708 4993 osoiteessa https://zoom.us/join

TAIDEHISTORIALUENTO: 
Miten ihmiset on tehneet havaintoja?

ti 4.10. klo 14.30-16.00, Kansalaisopisto, Kallavesisali (Puistokatu 20)

Luennolla käsitellään ihmisen tapaa nähdä asioita ja siirtää tulkintoja 
muille. Miten se on vaikuttanut tapaan kuvata eri asiota?  
Opettaja: Juha-Pekka Pohjalainen 
Vapaa pääsy!

KANTIN KESTÄVÄ KESKIVIIKKO 
ke 5.10. klo 16.30-18.30, Kuopion museo 
OMPELUSEURAT – Farkkupaja ja Metsäsonaatti

Tule mukaan paikkaamaan rikkinäiset farkut tai housut. Opettelem-
me myös lyhentämään housuja. Ohjaamassa ja jakamassa vinkkejä 
luova korjaaja Jaana Kurttila sekä vertaiskorjaaja Meri Elonheimo. 
Pajaan voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista oman aikataulun 
mukaan, kun korjauspajassa on tilaa.  Paikanpäältä löytyy farkkupa-
loja ja ompelulankoja paikkaamiseen. OMPELUSEURAT-esityssarjan 
tämän kertainen aihe on METSÄ.  
Vapaa pääsy!



AISTIEN JÄLJET  

ke 5.10. klo 10-12         Alavan palvelutalo, juhlasali 
to 6.10. klo 10-12        Männistön asukastila
pe 7.10. klo 10-12         Puijonlaakson kirjasto
ma 10.10. klo 10-12       Länsi-Puijon asukastila 
ti 11.10. klo 10-12         Kohtaamo, Kuopion pääkirjasto 

Aistien ja muistojen herättelyä taiteen keinoin. Yhteisöllinen, 
toiminnallinen ja kokemuksillinen tapahtuma kuvien, sanojen ja 
luontoaistimusten maailmassa musiikin siivittämänä. 

Yhteisötaiteilijat Antti Raekallio,  Mari Halonen, 
Milla Bouquerel ja Leena Raveikko.  
Vapaa pääsy!

MUSEOVARTIT
ti 4.10. klo 15, Kuopion museo 
Jättiläisen luita vai pohjoiseen eksyneitä elefantteja? - Kuinka tiede 
löysi mammutin. Nina Alvejärvi, museopedagogiikan tuottaja,  
Kuopion museokeskus.   

ti 11.10. klo 15, Kuopion museo 
Kulttuurihistoriallisesta näyttelystä poisjätettyjä esineitä 
Elviira Heikkilä, konservaattori (kovat materiaalit), Kuopion  
kulttuurihistoriallinen museo 

Sisältyy museon pääsymaksuun.

KUOPION MUSEON OPASTUKSET
ke 5.10. klo 14, Julius Caesar -näyttelyopastus, jossa perehdytään 
Julius Caesar – Kunniasta kuolemattomuuteen -näyttelyyn. 

la 8.10. klo 14,  Talon kierros -näyttelyopastus, jossa kurkistetaan 
uudistettuihin perusnäyttelyihin.

ke 12.10. klo 14, Talon kierros -näyttelyopastus, jossa kurkistetaan 
uudistettuihin perusnäyttelyihin.

Sisältyy museon pääsymaksuun.



VANHUSTEN PÄIVÄKONSERTTI
To 13.10. klo 13 Kuopion Musiikkikeskus, Konserttisali

Kuopion kaupunginorkesteri  
Jarkko Kiiski, kapellimestari
Arja Koriseva ja Mikael Konttinen

Kiehtova, koskettava ja värikäs matka iskelmämusiikin maailmaan. 
Kaksi monipuolista viihteen ammattilaista, Arja Koriseva ja Mikael 
Konttinen, tulkitsee Kuopion kaupunginorkesterin säestämänä is-
kelmämusiikin ikivihreitä hittejä ja kansan suosikkeja, hyvän tuulen 
musiikkia ja suuren maailman klassikoita. Valtatien varrelta poimi-
taan helmiä suomihiteistä käännösiskelmiin, euroviisuista musikaa-
lisävelmiin.  Kesto noin tunti, ei väliaikaa.

Järj. Kuopion kaupunginorkesteri, Kuopion kaupungin kotihoito  
ja Kuopion kaupungin vanhusneuvosto

Liput: 7 € / Saattajat 2 €  Sis. Kuopion Musiikkikeskuksen 
palvelumaksun. Palvelumaksut vaihtelevat 
ostopaikasta riippuen.

KULTTUURIKAHVILA 60+
ke 12.10. klo 13-14.30, Kuopion museon monitoimitila 

Senioreiden kohtaamis- ja keskustelupaikka.
Elina Karjalainen, lehtinainen ja Uppo-Nallen äiti
Maileena Sorvali, Kuopion kaupunginkirjasto
Vapaa pääsy!  

LUENTO: Ph.D. Zbigniew Fiema:  
Assessing the Roman Army (in English)
su 9.10. klo 14-15, Kuopion museo 

Rooman ajan historiaa käsittelevällä luentosarjalla maineikkaat 
luennoitsijat tarkastelevat aikakautta, sen kulttuuria ja henkilöitä 
eri näkökulmista. 15 € / hlö.



KUOPION KAUPUNGIN MUSEOIDEN 
LAINATTAVAT MATERIAALIT

Luonto vierailulla 

Armas-festivaalin kunniaksi Kuopion luonnontieteellisen museon 
lainattavat materiaalit saavat uusia ulottuvuuksia kutakin teemaa 
parhaiten täydentävistä kirjaston aineistoista. Näin luonto pääsee 
vierailemaan palvelutaloihin. Yhteispakettien teemat ovat hyöntei-
set, kasvit, talvilinnut ja linnut. Kirjaston aineistoilla täydennetyt yh-
teispaketit ovat varattavissa palvelutalojen käyttöön lokakuun ajan. 

Varaukset Kuopion museon asiakaspalvelusta. 
p. (017) 182 603, kuopionmuseo(at)kuopio.fi

Kulttuurihistoriallisia muisteluita

Museoiden kulttuurihistoriallisten lainattavien materiaalien kaut-
ta voi lähteä myös aikamatkailemaan menneisyyteen. Luettiinpa 
lehdestä ja Junamatka Savosta Helsinkiin -materiaalit tuovat 
tuulahduksia 1930- ja 50-luvuilta. Minna Canthin muistelusalkku 
sekä Säätyläiselämää-laukku puolestaan vievät käyttäjät vierailulle 
1800-luvun lopun Kuopioon. 

Varaukset Kuopion museon asiakaspalvelusta
P.  (017) 182 603, kuopionmuseo(at)kuopio.fi  
Lisätietoja: kuopionseina.fi/lainaamo. 

Taidemuseon Kuva kuljettaa -kaupunkiin -salkku ja Taidekapsäkki

Armas festivaalin ajan 1.-14.10.2022 Kuva kuljettaa kaupunkiin 
-salkku, sekä Taidekapsäkki varattavissa taidekasvattaja 
Katri Ratilaiselta p. 044 7182649,  katri.ratilainen(at)kuopio.fi.

Salkut sopivat esimerkiksi senioreiden päivätoimintaan ja palve-
luasumisen piiriin virkistykseksi. Kuva kuljettaa kaupunkiin -salkku 
onkin paljon kiertänyt Kuopiossa ikäihmisten palveluissa. 

www.armasfestivaali.fi 


