Näyttelyt 2020

Kopolanniemen vanhainkodin asukkaita nauttimassa vapaa-ajastaan Warkauden Lehden parissa vuonna 1968. Varkauden museon kuva-arkisto,
Warkauden Lehden kokoelma

13.9.2019–19.4.2020

OTSIKOISSA!
Warkauden Lehti 100 vuotta

Warkauden Lehti perustettiin ja ensimmäinen näytenumero ilmestyi vuonna 1919. Säännöllisesti lehti alkoi ilmestyä
vuoden 1920 alusta. Näyttelyssä tutustutaan Warkauden Lehden kuvien kautta Varkauden merkittäviin tapahtumiin,
ilmiöihin ja varkautelaisiin sadan vuoden ajalta. Oman lehden saaminen paikkakunnalle oli merkittävä asia
varkautelaisen identiteetin ja kauppalan ja myöhemmin kaupungin muodostumisessa. Warkauden Lehti on edistänyt
niin paikkakunnan yritystoimintaa liikkeiden vilkkaan ilmoittelun myötä kuin kertonut kaupungin päätöksistä ja
tapahtumista.
Näyttelyssä esitellään sanomalehtikuvien lisäksi Warkauden Lehden satavuotinen historia paikkakunnalla.
Warkauden Lehden perustajana toimi A. E. Salmelainen, joka oli toisen polven varkautelainen. Hän oli rautasorvarin
poika, joka oli käynyt Kuopion Lyseon ja sitten toiminut sanomalehtimiehenä. Warkauden Lehti oli alusta asti
varkautelaisten varkautelaisille tekemä varkautelainen lehti. Warkauden Lehti on kasvanut yhdessä kaupungin
kanssa sekä muuttunut modernisaation myötä nykyisenkaltaiseksi kaupunkilehdeksi.

Tyko Sallinen, 1921, vesiväri

3.5.2020–13.9.2020

SAVON VILLIT

Suomalaista ekspressionismia keräilijä Jani Pakkalan kokoelmasta
Modernin taiteen murroskausi 1910-luvulla vaikutti pitkäksi aikaa tapaan kuvata suomalaiskansalliseksi määriteltyä
maisemaa ja elinympäristöä. Savon villit -näyttelyssä on teoksia vuosilta 1916–1926, taiteilijoina 17 Marraskuun
ryhmän piiriin kuuluvaa tekijää, joista useilla oli linkkejä Savon alueelle:
Ilmari Aalto, Wäinö Aaltonen, Mikko Carlstedt, Alvar Cawén, Marcus Collin, Gabriel Engberg, Viljo Kojo,
Anton Lindforss, Paavo Leinonen, William Lönnberg, Alex Matson, Juho Mäkelä, Eero Nelimarkka,
Juho Rissanen, Jalmari Ruokokoski, Tyko Sallinen, Antti Vanninen.
”Kiinnostuin taiteesta vasta kuusi vuotta sitten 40-vuotiaana. Ostin ensimmäisen tauluni huutokaupasta tietämättä
taiteesta mitään. Pienellä tutkimisella selvisi, että taulun maalannut Tyko Sallinen kuului ekspressionistiseen
Marraskuun ryhmään. Keräilijäluonteen omaavana sain ajatuksen ruveta keräilemään Marraskuun ryhmän taiteilijoiden
taideteoksia. Jo varhaisessa vaiheessa aloin haaveilla kokoelman saamisesta kaikkien nähtäville ja nyt haave toteutuu
Varkauden taidemuseossa.”

Tarja Wallius: Toivo – Hope, 2019, installaatio

5.9.2020–29.10.2020

TOIVO – HOPE
Tarja Wallius 60 v
Juhlanäyttely

Varkauden taidemuseo PopUp
Varkauden kirjaston näyttelytila, Osmajoentie 1
Kuvataiteilija Tarja Wallius käyttää teoksissaan pelkästään kierrätettyjä ja löydettyjä materiaaleja.
60 v juhlanäyttely HOPE – TOIVO on Varkauden taidemuseon PopUp Varkauden kirjastolla.
Varkaudesta syntyisin oleva Tarja Wallius työskentelee projektinomaisesti. Valmiiden tilateosten taustalla on usein
taiteilijan muistot ja kuullut tarinat. Juhlanäyttelyn neljä isoa tilateosta vuosilta 2016–2019 edustavat taiteilijan
taideprojekteja koti- ja ulkomailla. Näyttely on saanut nimensä lentoinstallaatiosta, joka liittyy sukuhistoriaan.
Tarja Wallius lähestyy aiheita tekstiilitaiteen näkökulmasta. Kuopiossa asuva taiteilija teki oman tuotemerkkinsä
kautta ekologisia käyttö- ja taidetekstiilejä batikkitekniikalla vuosina 1992–2013. Tarja Wallius on opiskellut
graafisen ilmaisun linjalla Kuusamossa 1985–1986, Varkauden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa 1987–1988
ja Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiassa artenomiksi 1988–1992.
Taiteilijan teoksia on ollut esillä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä jurytetyissä näyttelyissä Itävallassa,
Belgiassa, Italiassa, Portugalissa, Virossa ja Amerikassa. Teoksia on Suomen Käsityömuseon, Kuopion
taidemuseon, Pohjois-Savon taidetoimikunnan, Savon Sanomien, Varkauden Navitaksen ja Varkauden kaupungin
kokoelmissa.
Taiteilijan kotisivut: tarjawallius.fi

Ulla-Maija Kallinen: Vanha metsä, 2012, guassi, tussi, lyijykynä

18.9.2020–29.11.2020

METSÄN SYLI
Ulla-Maija Kallinen
Maalauksia

Turkulaisen kuvataiteilijan, Ulla-Maija Kallisen (s.1956) maalausten lähtökohtana on rehevä luonto, josta usein
suikertaa esiin muinaisten kulttuurien dekoratiivisia kuvioita, menneisyyden jättämiä jälkiä. Useissa töissä on
aistittavissa metsän tuntu ja olemus, värien ja kosteuden vaihtelua. Metsä merkitsee toisaalta rauhaa, toisaalta
vastakohtia ja salaperäistä voimaa. Töissä näyttäytyy myös metsän eläimiä, jotka hämärissä usein tulevat esiin.
Metsä on niiden suoja ja turvapaikka. Metsä tai muu miellyttäväksi koettu paikka luonnossa voi vaikuttaa ihmiseen
henkisesti virkistävästi. Uusimmissa töissä on myös viitteitä luontokohteiden suojelukseen.
Maalaukset ovat fantasiaa, ja ne heijastavat mielen kerrostumia. Teokset syntyvät luonnon välittämistä yllykkeistä,
jotka tarjoavat lähtökohdan vapaaseen riimittelyyn ja leikittelyyn hehkuvilla väreillä muotoja rönsyttelemällä.
Ulla-Maija Kallinen on taustaltaan humanisti, jonka teoksissa kiinnostus ympäröivään luontoon, vanhoihin
kulttuureihin ja estetiikkaan tulee omaleimaisella ja orgaanisella tavalla näkyville. Kallisen töitä on ollut esillä
yksityisnäyttelyissä mm. Wäinö Aaltosen museossa, Porin taidemuseossa, Keski-Suomen museossa, Yrjö A.
Jäntti Taidekokoelman Taidemuseossa, Raision ja Kouvolan taidemuseoissa sekä lukuisissa gallerioissa niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Tämän lisäksi Kallinen on osallistunut kymmeniin ryhmänäyttelyihin Suomessa ja
muualla Euroopassa.
Taiteilijan kotisivut: ulla-maija.kallinen.net

Martti Matilainen: Takaisin luontoon 4, pigmenttivedos

4.12.2020–14.2.2021

BACK TO NATURE/
TAKAISIN LUONTOON
Martti Matilainen
Valokuvia

Kuvataiteilija Martti Matilaisen (s.1948) valokuvataidenäyttely käsittelee maaseudun katoavia pieniä kyliä ja
yksittäisiä maataloja. Sukupolvien ajan asutut tilat autioituvat ja katoavat vähitellen takaisin luontoon. Matilainen
haluaa kunnioittaa ja muistaa sitä sukupolvea, joka on omalta osaltaan ollut rakentamassa Suomea.
Takaisin luontoon -näyttelyn kuvat ovat osa nykyistä suomalaista maalaismaisemaa, joka näyttää tältä
tulevaisuudessa yhä lisääntyvässä määrin. Valokuvasarjan filosofisena ideana on myös muistutus
ihmisen kuolevaisuudesta ja kaiken katoavaisuudesta. Dokumentoinnin sijaan Matilainen haluaa tehdä
kuvista kokemuksellisen taideteoksen.
Kuvataiteilija Martti Matilainen on monien taidekoulutusten lisäksi käynyt myös Suomen taideakatemian
koulun vuosina 1969–1973. Hän hyödyntää laajaa koulutustaan sekä varsinkin monipuolista ja värikästä
elämänkokemustaan unenomaisissa kuvissaan, joiden keskeisenä aiheena on usein ihminen. Hän kuuluu yhä
harvalukuisempaan ja uhanalaiseen lajiin, boheemi taiteilija.
Martti Matilainen on viime vuosina pitänyt ahkerasti yksityisnäyttelyitä eri puolilla Suomea ja osallistunut lukuisiin
yhteisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Hänen töitään on palkittu useissa valokuvanäyttelyissä ja kilpailuissa.
Matilaisen kollaasitekniikalla toteutettu kuvasarja ”Mun Stadi” oli vuoden 2016 Fotofinlandia-finalisti.
Taiteilijan kotisivut: marttimatilainen.com

Paul Wahl & Co.:n Pirtinniemen laivanveistämön maalarit 1890-luvulla.
Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Osakeyhtiön kokoelma

1.11.2020 saakka
Teollisuuden tekijät

KYMMENEN TARINAA TEHTAILTA
Teollisuuden tekijät–kymmenen tarinaa tehtailta -näyttely esittelee Varkauden teollisuuden historiaa
työntekijöiden näkökulmasta aina 1800-luvulta nykypäivään saakka. Tarinankertojina ovat työnjohtaja Erkki,
pääkasööri Arvid, konstruktööri Valpas, asentaja August, valaja Kalle, vanerityöntekijä Meeri, maalari Kusti,
silinterimies Kauko, laborantti Tapio ja sahuri Jukka. Kerrontaa tukevat upeat valokuvat Varkauden museoiden
valokuva-arkistosta sekä Tehtaan museon kokoelmista peräisin oleva alkuperäisesineistö.
Varkauden teollinen historia alkoi vuonna 1815, huhtikuun 20. päivä, jolloin vapaaherra Gustaf Wrede sai
senaatin luvan ruukin perustamiseksi. Alueen teollisuuden historia on pitkä ja monialainen. Varkaudessa on luotu
menestyksellisesti mm. ruukki- ja konepajatoimintaa, laivanrakennus- ja puunjalostusteollisuutta sekä saha- ja
paperiteollisuutta. Varkauden tehtaiden ympärille muodostunut yhteisö poikkesi ympäristöstä työn, sosiaalisten
suhteiden, arvojärjestyksen ja tapojen suhteen.
Kymmenen tarinaa tehtailta -näyttely suuntaa katseet teollisuushistorian taustaan pienten yhteisöjen ja yksilön
menneisyyteen. Huomio kiinnittyy teollisuuden tekijöihin ja työväestön rooliin Varkauden teollisessa kehittymisessä.

Muista myös Vanha Varkaus -kierros,
sekä muut teemakartat ja
mobiilikierrokset.

Pakkasessakin on polvistuttava “virittämään nälkäviulua”. Hulkko, Vieremä. v.1925.
Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma/ Ivar Ekström

4.12.2020 alkaen
Teollisuuden tekijät

METSÄKANSA
Varkauden museoiden Teollisuuden tekijät -teeman toinen näyttely keskittyy teollisuuden alkutuotantoon,
puunhankintaan ja metsätalouteen. Metsäkansan elämä ja metsätyöt ovat luoneet taustan koko Varkauden
teolliselle kehitykselle. Näyttely pohjautuu Ivar Ekströmin Metsäkansa-valokuvakokoelmaan.
Valokuvaaja Ivar Ekström työskenteli A. Ahlström osakeyhtiön palveluksessa vuodesta 1909 lähtien. Aluksi
hän työskenteli yhtiön metsätyömailla ”Römmin kiertävänä kasöörinä”, sitten vuodesta 1918 lohkomistöissä
ja tämän jälkeen metsätyönjohtajana A. A. Oy:n metsätyömailla. Koko palvelusaikansa Ivar Ekström
toimi varsinaisen työnsä ohessa myös yhtiön valokuvaajana. Hän ryhtyi vuosina 1909–1910 tallentamaan
kameralla elinolosuhteita ja työtä Savon syrjämailta, Kainuusta ja Kuhmosta. Näitä seutuja hän kuvasi vuosien
1910–1950 välisenä aikana ja kokosi niistä ansiokkaan kokoelman Metsäkansa, jossa on yli 300 hänen
ottamaansa valokuvaa. Kuvien yhteydessä käytettävät kuvatekstit ovat Ekströmin itsensä kokoelmaa varten
kirjoittamat. Niistä heijastuu myös hänen ilkikurinen huumorintajunsa, mutta ennen kaikkea hänen kunnioittava
suhtautumisensa metsäkansaan ja heidän työnsä merkitykseen.
Metsäkansa-kokoelman tarkoituksena on Ivar Ekströmin omin sanoin: ”esittää ainoastaan maa- ja metsäkansan
asunto-olot ja elinkeinot, sekä näin säilyttää jälkipolville mahdollisimman paljon tietoa ja tuntemusta torpparien
ja mäkitupalaisten kehityksestä ja kulttuurista, joka on unhoon jäämässä. Jos se lisäksi antaa nykypolville
edes jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä edellisten sukupolvien maa- ja metsätyöt ovat merkinneet nykyaikaisen
teollisuusyhdyskunnan luomisessa, niin ehkä kuvakokoelma täyttänee tarkoituksensa.” Tällä lauseellaan Ekström
antaa metsäkansalle sen arvon, jonka he ansaitsevatkin nykyisen yhteiskuntamme luojina.

VARKAUDEN
MUSEOT VERKOSSA
Varkauden museoiden näyttelyitä löytyy myös verkosta. Kaikki verkkonäyttelyt löytyvät museoiden nettisivuilta
www.varkaus.fi/museot. Nykyiset verkkonäyttelymme ovat:
Sata kuvaa Varkaudesta, 100kuvaavarkaudesta.fi
Varkauden palokunta 100 vuotta, palokunta100.fi
Pirtinniemen telakan laivat, laivadata.fi

PIIPUNJUURELLA.FI
Varkauden museoiden kokoelmat ovat yleisölle avoinna piipunjuurella.fi -sivustolla. Kokoelmatietokannasta löytyvät

kaikki Varkauden museoiden digitoidut valokuvat, esineet ja taideteokset. Piipunjuurella-sivut siirtyvät alkuvuodesta 2020
Finnaan. Jatkossa museoiden kokoelmat löytyvät osoitteesta: piipunjuurella.finna.fi

SARANAT.FI
Sivusto esittelee Keski-Savon kulttuuriympäristöjä. Verkkoportaalissa pääsee tutustumaan alueen rakennusperintöä,

arkkitehtuuria ja kulttuurimaisemia esitteleviin verkkonäyttelyihin, peleihin, tehtävä- ja työpajapaketteihin, sekä muihin
kulttuuriympäristöteemaan liittyviin materiaaleihin.

MOBIILIOPPAAT
Tarinasoitin on selainpohjainen mobiiliopas, joka toimii kaikilla älypuhelimilla ja tableteilla ilman erillistä sovellusta.
Varkaudesta on tehty seuraavat oppaat:

Pyöräile taiteeseen – Kierros Varkauden julkisiin taideteoksiin, saatavilla myös painettu kartta
Thomén jäljillä Varkaudessa – Ivar ja Valter Thomén arkkitehtuuri Varkaudessa
Vanha Varkaus – Villen Varkaus -äänikierros, saatavilla myös painettu kartta
Alvar Aalto Varkaudessa, kartta ja mobiilikierros, painettu kartta,
saatavilla nyt myös englanninkielinen versio
Arkkitehti Kalevi Väyrynen Varkaudessa, kartta ja mobiilikierros,
painettu kartta suomi-englanti
piipunjuurella.fi ja
Arkkitehti Karl Lindahl Varkaudessa, myös painettu kartta,
piipunjuurella.finna.fi
valmistuu keväällä 2020
Reitit löytyvät osoitteesta tarinasoitin.fi/varkaus

saranat.fi
tarinaisoitin.fi/varkaus

Puun uittoa Taipaleen kanavassa, Varkauden museon
kuva-arkisto, Valokuvaamo Jäniksen kokoelma

TAIPALEEN KANAVAMUSEO
Taipaleen kanava, Kanavakatu
78250 Varkaus
Puh. 044 444 2366
Taipaleen kanava-alueella voi tutustua 180-vuotiaaseen vanhaan kivikanavaan ja seurata laivaliikennettä
toiminnassa olevan kanavan partaalla. Aluetta kiertää idyllinen kanavapolku luonnon helmassa kanavien
reunoja ja rantaa mukaillen. Kanavahistoria esittäytyy sekä kanavamuseossa että aluetta kiertävän kanavapolun
infotauluissa. Kanavamuseon perusnäyttely Via Canalia kertoo Pohjois-Savon kanavarakentamisen historiasta
sekä vesiliikenteestä. Näyttelyssä on esillä pienoismalli alueesta vuonna 1905 ja valvontatornin vanha
ohjauspöytä sekä virtuaalinäyttely kanavasulutuksesta. Näyttelyssä on myös katsottavana mm. elokuva
Kalakukko, joka kertoo varkautelaisten kalastusmatkoista pula-aikana.
Kesänäyttelynä Uitolla
Taipaleen kanavan kautta Varkaudesta oli reitti Saimaan kanavalle saakka. Merkittävimpiä raaka-aineen
tuontitapoja Varkauden tehtaille oli uitto. Kanavan kautta uitettiin puita sahan, vaneritehtaan, sellun ja paperin
valmistukseen. Uitolla -näyttely perustuu Varkauden museoiden kuva-arkiston uittokuviin ja erityisesti
Ivar Ekströmin Metsäkansa-kokoelmaan. Näyttely toimii johdantona Varkauden museoilla syksyllä 2020
avautuvaan Teollisuuden tekijät–Metsäkansa -näyttelyyn.
Taipaleen kanavamuseo, kahvio terasseineen sekä museokauppa Luotsi
Avoinna: kesällä joka päivä klo 10–18
Muina aikoina avoinna ryhmille tilauksesta
puh. 044 444 2366, taipaleen.kanavamuseo@varkaus.fi
Vapaa pääsy!

facebook.com/taipaleenkanava

MUSEOPUOTI
Wredenkatu 5 A
78250 Varkaus
040 769 1010
museot@varkaus.fi
Avoinna: ti–to klo 10–17, pe ja su klo 10–16. Kesäisin myös la klo 10–16.
MuseoPuotimme sijaitsee Varkauden museoiden näyttelytilojen yhteydessä idyllisessä arkkitehtiveljesten Ivar ja Valter Thomén
suunnittelemassa yli 100-vuotiaassa rakennuksessa.
Historiaa, lahjoja, tuliaisia tai vain omaksi iloksi – tule tutustumaan puodin valikoimaan
Suosittuja lahjaesineitä ovat ainutlaatuiset vain museostamme saatavilla olevat tarjottimet, joita on inspiroinut museoiden valokuva-,
taide- ja esinekokoelmat sekä Varkauden historia. Ruukin kaffetta tai Metsäkansan sumppia nautiskellessa voi lueskella Varkauden
kulttuuriperinnöstä, arkkitehtuurista ja taiteesta kertovia teoksia. Lisäksi puodista löytyy runsaasti pientavaroita mm. magneetteja, pinssejä,
mikrokuituliinoja, heijastimia ja tietenkin I love Museums -tuotteita. Varkaus-aiheisten postikorttien lisäksi puodin hyllyiltä löytyy taidekortteja
sekä eläin- että norppakortteja.
Meillä voit maksaa ostoksesi käteisellä tai pankkikorteilla. Museokortin voi ostaa myös ePassilla ja Smartum-kulttuuriseteleillä. Tarkista
uutuudet ja puodin ajankohtaiset asiat: varkaus.fi/museot/varkauden-museot/museopuoti.
Tervetuloa!

Osta Museokortti meiltä!

Hae puodistamme maksuttomat teemakartat:
Vanha Varkaus -kävelykierros,
Pyöräile taiteeseen, Alvar Aalto Varkaudessa ja
Arkkitehti Kalevi Väyrynen Varkaudessa.
Kartoista saatavilla myös mobiilioppaat
www.tarinasoitin.fi/varkaus

Puhu kuin Ruuneperi -tarinankertojien ilta 5.2.2020 Varkauden museoilla

TAPAHTUMAT
3.–7.2.2020
Ke 5.2.2020
To 6.2.2020
Su 16.2.2020
To 20.2.2020
2.–8.3.2020
Ke 1.4.2020
To 16.4.2020
18.–24.5.2020

Sanomalehtiviikko
Puhu kuin Ruuneperi -tarinankertojien
ilta, teemana Warkauden Lehti
Yleisölle avoin Warkauden Lehden
toimituskokous
Ystävänpäivän tapahtuma, yhdessä
Varkauden Museonystävien kanssa
Teemailta, aiheena Warkauden Lehti
ja urheilu
Talvi-Vekara museoilla, yhdessä
Warkauden Lehden kanssa
Teemailta, aiheena Warkauden Lehti
Finnhits-yhteislaulutilaisuus,
Tehtaan koulun sali
Valtakunnallinen Museoviikko

Pe 22.5.2020

9.6.–14.6.2020
Pe 14.8.2020
To 13.9.2020
28.9.–9.10.2020
12.–18.10.2020
To 29.10.2020
To 17.12.2020

Museoiden yö: Varkauden museot,
Taipaleen kanavamuseo,Kangaslammin
koti- ja koulumuseo, Tattoo Museo ja
Mekaanisen Musiikin Museo
Vekara-Varkaus -viikko museoilla
Vanhan Varkauden taiteiden yö
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät
teemalla Kasvun paikat
Opi museossa -viikko viitosluokkalaisille,
yhdessä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa
Syys-Vekara museoilla
Teemailta, Teollisuuden tekijät –
Kymmenen tarinaa tehtailta
Rakelin päivän tapahtuma, yhdessä
Varkauden Museonystävien kanssa

PERHESUNNUNTAIT

Kaikenikäisille avoimet ja maksuttomat taide- tai historiateemaiset työpajapäivät, jotka pohjautuvat museoiden ajankohtaisiin näyttelyihin.
Perhesunnuntait toteutetaan yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa 9.2.2020, 30.8.2020 ja 22.11.2020.

YLEISÖOPASTUKSET:
Su 19.4.2020
Su 17.5.2020
To 9.7.2020
To 20.8.2020
Su 15.11.2020
To 17.12.2020

klo 13.00
klo 13.00
klo 17.00
klo 17.00
klo 13.00
klo 13.00

OTSIKOISSA, Warkauden Lehti 100 vuotta
Savon villit
Savon villit
Savon villit
Metsän syli
Back to nature

Taipaleen kanavamuseo, Via Canalia-näyttely
Ke 10.6.2020
klo 17.00
Ke 1.7.2020
klo 17.00
Ke 5.8.2020
klo 17.00
Muutokset mahdollisia, tarkista ajankohtaiset
tapahtumatiedot osoitteesta www.varkaus.fi/museot

Löydä meidät:
facebook.com/varkaudenmuseot
twitter ja instagram:
varkaudenmuseot
varkaudenmuseot.blogspot.com
Museoiden kokoelmat verkossa:
piipunjuurella.fi,
jatkossa piipunjuurella.finna.fi
Varkauden museot ja MuseoPuoti
Wredenkatu 5 A
78250 Varkaus
040 769 1010
museot@varkaus.fi
www.varkaus.fi/museot

Avoinna: ti–to klo 10–17, pe ja su klo 10–16
Kesäisin avoinna myös lauantaisin klo 10–16.
Taipaleen kanavamuseo, kahvio terasseineen sekä museokauppa Luotsi
Avoinna: kesäisin joka päivä klo 10–18
Muina aikoina avoinna ryhmille tilauksesta puh. 044 444 2366,
taipaleen.kanavamuseo@varkaus.fi
Poikkeukset ja aukiolot pyhinä: www.varkaus.fi/museot
Varkauden museoille ja Taipaleen kanavamuseoon vapaa pääsy!
Etukannen kuvat:
Kuva 1: Jalmari Ruokokoski, muotokuva, 1917
Kuva 2: Ulla-Maija Kallinen, Tuppaiden kätkössä, 2012
Kuva 3: Martti Matilainen, Takaisin luontoon 1
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