Vipattaako geologinen menojalka?
Poimi tästä menovinkki. Ajankohtaiset
tiedot kannattaa vielä ennen vierailua
tarkistaa kohteiden kotisivuilta.

Jälki, 12.5.2019 asti
Suomen luontokeskus Haltia
Suomen luontokeskuksessa on avautunut
näyttely, joka ottaa kantaa ihmisen luontoon
jättämään jälkeen. Näyttelyssä on noin sata
pohjoismaisten valokuvaajien ottamaa valokuvaa, jotka herättävät tunteita, eivätkä jätä tilaa väärinkäsityksille. Valokuvien aiheina ovat
esimerkiksi ilmastonmuutos, vieraslajit, roskaaminen, ylikulutus, rehevöityminen ja monimuotoisuuden väheneminen. Jälki-näyttelyn
tavoitteena on myös tarjota toivoa ja auttaa
selviämään ympäristöahdistuksesta. Näyttely
on tehty yhteistyössä BioFoto Finland -yhdistyksen sekä ympäristötutkija Panu Pihkalan
kanssa. Näyttelyn kuvia on otettu ympäri maailman. Näyttely on suunniteltu ja rakennettu
Suomen luontokeskus Haltiassa. Se on koettavissa Haltiassa 3.11.2018–12.5.2019, jonka jälkeen näyttely lähtee kansainväliselle kiertueelle.

esittelevät kaivostyötä mahdollisimman aidosti. Lopputuotteet-näyttely kertoo, miksi kaivoksia on olemassa. Maan aarteet -näyttelyssä
säihkyy malmi-, koru- ja jalokivet unohtamatta
Outokummun alueen harvinaisia mineraaleja.
Museon kotisivu:
https://www.vanhakaivos.com/

Artefacts
Museum für Naturkunde, Berliini, Saksa
Berliinin luonnontieteellisessä museossa avautunut Artefacts-näyttely yhdistää isoja, taiteellisia luontokuvia tieteelliseen sisältöön. Näyttelyn valokuvat on ottanut valokuvaaja Henry
Fair. Ilmasta otettujen valokuvien aiheena on
esimerkiksi tehdas- ja kaivosalueet. Visuaali-

Näyttelyn kotisivu:
https://www.haltia.com/fi/vieraile-andinfo/nayttelyt/erikoisnayttely/jalki/

Outokummun kaivosmuseo
Outokumpu
Outokummussa sijaitseva kaivosmuseo esittelee alueellista ja suomalaista kaivoshistoriaa
sekä kaivosten nykyaikaa. Kaivosmuseossa
pääsee tutustumaan museotunneleihin, jotka
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sesti vaikuttavat valokuvat ottavat kantaa ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Artefacts-näyttelyn tarkoituksena on kasvattaa vierailijoiden tietoisuutta esimerkiksi ympäristöasioihin liittyvien ongelmien monimutkaisuudesta.
Näyttelyn kotisivu:
https://www.museumfuernaturkunde.
berlin/en/museum/ausstellungen/
artefacts
Näyttelystä kertova lyhyt video:
https://www.youtube.com/
watch?v=ESlY7iTebqE
Artefacts-näyttelystä on tehty digitaalinen
versio, johon voi tutustua osoitteessa:
https://ec.europa.eu/jrc/en/artefacts/digitalexhibition

Muutosta ilmassa
Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki
Maapallon 4,5 miljardin vuoden historian aikana ilmasto on kokenut nopeita ja hitaita
muutoksia. Niin kutsutun lumipallomaan aikana maapalloamme on peittänyt miltei kauttaaltaan jäätiköityneet alueet ja välillä vallalla ovat olleet aavikoituneet alueet. Muutosta
ilmassa -näyttely esittelee Luomuksessa ja
muualla Helsingin yliopistossa tehtävää ilmastonmuutoksen tutkimusta. Näyttelyn kautta
pääsee kiinni siihen, miten muuttuva ilmasto
vaikuttaa luontoomme. Näyttelyssä pääsee tutustumaan moneen sukupuuttoon kuolleeseen eläinlajiin kuten villamammuttiin ja -sarvikuonoon. Tiesitkö, että villasarvikuonon (kuin
myös nykyisten sarvikuonojen) komea sarvi ei
ole luuta, vaan yhteensulautunutta karvaa?
Näyttelyssä keskitytään menneiden ilmastonmuutosten lisäksi pohtimaan sitä, millaisia
muutoksia tällä hetkellä on planeetallamme
käynnissä ja kuinka jokainen meistä voi ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä valintoja.
Näyttelyn kotisivu:
https://www.luomus.fi/fi/muutostailmassa

Haluatko ilmoittaa geologiaan liittyvästä luontokohteesta, näyttelystä, museosta tai tapahtumasta tälle palstalle?
Lähetä tieto Maija Heikkilälle (maija.
heikkila@helsinki.fi). Toimituskunta varaa oikeuden valita ja muokata ilmoituksia. Tämän Minne mennä -palstan
toimitti Elina Lehtonen.
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