
Tiedote 24.10.2022 

Lönnströmin taidemuseon yleisötapahtumat nostavat esille 

yhteisöllisyyttä keskustellen teoksen teemojen kanssa. 

 

Nastja Säde Rönkön Selviytymisopas maailmanlopun lapselle -videoinstallaatio on esillä vanhassa 

tehdashallissa Rauman Kaivopuiston teollisuusalueella 22.10.–4.12. Taidemuseo järjestää maksuttomia ja 

monipuolisia yleisötapahtumia tehdashallilla (Kaivopuistontie 33) teoksen teemoihin liittyen. Voit tulla 

maistelemaan ilman kylmetessä lämmintä soppaa tai kuulemaan villiyrtti-iltaan Suomen luonnon 

rikkaudesta.  

YLEISÖTAPAHTUMIA 

• ke 26.10. Selviytymisopas maailmanlopun lapselle -teoksen yleisöopastukset klo 17.00 ja 18.00. 

Yleisötyöntekijä Elina Tiainen opastaa yleisöä teosten maailmojen läpi, kertoen Nastja Säde Rönkön 

teoksen eri kulmista ja sen toteutustavoista. Kesto 40 min. 

• la 29.10. ja 12.11. Soppa-hetki. Jaossa Rauman Marttayhdistyksen valmistamaa ilmaista soppaa klo 

12.00–14.00. Rauman Marttayhdistys on valmistanut kaikkien iloksi ja suurella sydämellä varta 

vasten näyttelyssä vieraileville herkullista tomaattista linssikeittoa (V, G, L). Keittoa on tarjolla 

sadalle ensimmäiselle. Tervetuloa maistamaan! 

• ke 16.11. klo 19.00 Nuorten tekijöiden ilta. Illan ohjelmassa Rauman nuorisoteatterin 

performatiivinen esitys, jossa kuulemme nuorten tekemiä tekstejä, joita on inspiroinut Nastja Säde 

Rönkön teos. Esitys alkaa kello 19.00 (kesto n. 30 min). Esillä on myös Rauman Kuvataidekoulun 

tilataide- ja grafiikkapajan oppilaiden paperimassaveistoksia näyttelyn teemoista. Tarjolla on myös 

mehua, linssisipsejä ja raumalaisen leipomo Ketunleivän herkullisia keksejä. 

• to 1.12 klo 19.00–20.30 Villiyrtti-ilta. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista Anna Kari tulee 

kertomaan villiyrttien käytöstä ja keräilystä, luvassa myös maistiaisia. Luennolle mahtuu 20 

henkilöä. Ilmoittautuminen 24.11 mennessä: elina.tiainen@lonnstromintaidemuseo.fi 

ERIKOISOPASTUKSET KULJETUKSILLA PORISTA 

Tulossa on erikoisopastuksia kuljetuksilla Porista Selviytymisopas maailmanlopun lapselle -teokselle 

ja Kelluvalle saarelle lauantaina 5.11 ja 19.11, lähtö kello 13.00 Porin linja-autoasemalta (laituri 8). Lähtö 

takaisin Raumalta Poriin kello 16.00. Kierroksilla oppaana yleisötyöntekijä Elina Tiainen.  

Opastuksen aikana tehdään muutamia teosten teemoihin liittyviä matalan kynnyksen luovia harjoitteita, 

joihin vierailijat voivat osallistua. Tarjolla opastukseen osallistujille on raumalaisen leipomo Ketunleivän 

molempien teosten teemoista inspiroituneet erityiset pikkuleivät, jotka sisältävät mm. nokkosta, puolukkaa 

ja rakkolevää. Erikoisopastuksen hinta eväineen 7 euroa. Matka maksetaan bussin kuljettajalle, joko kortilla 

tai käteisellä. Yhdelle opastetulle kierrokselle mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi 

päivää ennen kierrosta: elina.tiainen@lonnstromintaidemuseo.fi 

Näyttelytilan sisäänkäynti ei ole esteetön. 

Lisätiedot: yleisötyöntekijä Elina Tiainen 

elina.tiainen@lonnstromintaidemuseo.fi, 045 2610502   
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