


PYÖRÄILE NAAPURIIN!
10.–18.5.2014 Pyöräilysuunnistuksen reitti Sääksjärvi–Vuores

Tutustu rasteihin ja kerää niistä sanakoodit tai oikeat vastaukset! 

Palautus 21.5.2014 mennessä: Lempäälän kunnan palvelupiste (Tampereentie 8) – pääkirjasto - Sääksjärven 
kirjasto - Kuljun kirjasto. 

Palautus erillisiin laatikoihin su 18.5.: klo 10–13 Pyöräile naapuriin -tapahtumassa Sääksjärven koulun pihalla 
(ohjelma www.lempaala.fi) tai klo 13–16 Vuores-päivän tapahtumassa Vuores-talolla (ohjelma www.vuores.fi) 

Palautus sähköpostitse: arto.minkkinen@tampere.fi tai talvikki.torppa@lempaala.fi

Arvonta kaikkien osallistujien kesken. Palkintoina mm. lahjakortteja ja kirjoja.
Toteuttajat: KKI-työryhmä/Lempäälä, Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut

RASTIKOODIT JA VASTAUKSET

1 rastin koodi: _____________

2 rastin koodi: _____________

3 rastin koodi: _____________

4 rastin koodi: _____________

5 rastin koodi: _____________

6 rasti Kirsti Tuokko: Shoppailijat, digiprint akryylille, 2012
Teoksen luonnollisen kokoiset ihmishahmot piirtävät varjoja keltaiselle seinälle. 

Teos näyttäytyy erilaisena eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Alkuperäinen teos on tehty öljyväreillä, sprayllä ja 
maalitussilla. Teos on printattu läpinäkyvälle akryylille ja se on asennettu hieman irti seinästä.

Montako shoppailijaa teoksessa on? ________________________                                         
  

7 rasti Tuula Lehtinen: Kotimetsä digipainatus ikkunapintoihin, 2011 
Teos kuvaa rakennuksen paikalla aikaisemmin ollutta metsää ja alueelle tyypillistä linnustoa. Umpiolasin ulommai-

sessa lasissa on sinisävyisenä painettu kuusimetsä luonnollisessa koossa. Lasin sisemmässä pinnassa on 
piirtämällä toteutettuja lintuja neliväripainatuksena. Digipainatus tehtiin keraamisilla pigmenteillä karkaistulle lasille

Mitä puita kuvassa näkyy? ________________________________ 
  

8 rasti Pertti Kukkonen: Kirjailijamuuri 2012
Muurissa on käytetty Tamperelaisten kirjailijoiden runoja.

Muuri mutkittelee n. 200 metrin matkalla rajaten jalankulkualueen istutuksista. 
Muurin keskivaiheilla on veistoksenomainen istuskelualue.

Mistä aineesta Kirjailijamuuri on tehty? _______________________

9 rasti Tomas Byström: Olet tässä, monotypia betonille, 2013
Teoksen kuvio syntyy alueen maaston muotoja kuvaavasta kartasta ennen kuin Vuoreksen rakennustyöt käynnis-

tettiin. Nimi "Vuores" viittaa sanaan vuori. Kartan voi nähdä paitsi viivojen kuviona niin myös muistona tai doku-
mentaationa siitä, miltä alue aikoinaan näytti. Punainen piste kertoo rakennuksen todellisen sijaintipaikan. 

Teoksen nimi on siis Olet tässä. Missä olet? __________________     

Vuoreksesta saa tietoja Oma Vuores-portaalista vuores.fi ja Vuores-projektin sivuilta, www.tampere.fi/vuores. 
Käy tutustumassa! 

OSALLISTUJA
Nimi: _____________________________
Puhelin: ___________________________

Sähköposti: _____________________________
Osoite: ____________________________


