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Kukako vastaa kulttuuriperinnöstä?
Ai, mää vai?

Kulttuuriperintö on tässä ja nyt: se on sitä miten esivanhempiemme asen-
teista, elämäntavoista ja arvoista on muokkautunut oma tapamme elää, 
toimia ja arvostaa ympärillämme olevia asioita. Kukako-tehtävät on laadittu 
avuksi ja opiksi havainnoimaan kulttuuriperintöämme.

Tutkikaa KUlttuuria KAikista KOlkista valitsemalla jokin Kukakon tehtä-
väteemoista. 
Tehtävät on jaettu viiteen teemaan: Minä itse, Minä ja kouluni, Minä ja su-
kuni, Minä ja paikallisuus ja Minä ja suomalaisuus. Jokaisen teeman alla 
on viisi tehtävää, joista yksi tallennetaan internetiin Kukako-sivuille. Tehtä-
viin liittyvä oheismateriaali on heti tehtävän perässä. Tehtäviin liittyvät opet-
tajan ohjeet ja lisämateriaalivinkit ja linkit löytyvät kirjasen loppuosasta. 

Tehtävät Raija Manninen, Anu Norola, Anu Rautjoki  
ja Marita Riikonen (2006-2010)
Päkä-piirrokset Jyrki Markkanen
Graafinen suunnittelu Tiina Leino
Valokuvat Suomen käsityön museo/Anneli Hemmilä-Nurmi ja Tiina Leino
Skräppäyskuvat Mareena Heinonen 

Tuottaja 
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25 
40100 Jyväskylä
www.craftmuseum.fi
p. 014 266 4380
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MIKÄ ON OMAKIRJA?

Monissa Kukakon tehtävissä vilahtaa, että tehtävän voi tehdä Omakirjaan.

Se on vanhasta romaanista tehty oppilaan oma tehtäväkirja, joka on peräisin 
Bääkirjastosta. Tähän henkilökohtaiseen muistikirjaan voi tehdä Kukako-tehtä-
vien lisäksi myös muita merkintöjä.

Omakirjan käyttö Kukakossa ei ole välttämätöntä, mutta se auttaa syventämään 
kulttuuriperinnön merkitystä.

Omakirjassa rakennetaan omaa kulttuuria jo olemassa olevan päälle. Vanha 
kirja on aiemmilta sukupolvilta perittyä kulttuuria, jossa on ajan jälkiä.

Omakirjaa tehdessä jotain vanhasta jää näkyviin, jotain peittyy uuden alle.

Kirjan vanha nimi ja osa sisällöstä saattaa saada kokonaan uuden merkityksen. 
Ajan patina ja nykykulttuuri yhdistyvät uudeksi tulkinnaksi.

Samalla tavalla syntyy myös kulttuuriperintö.

Aloita Omakirja hankkimalla Bääkirjaston kirja.

Minä itse
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OMAKIRJA BÄÄKIRJASTOSTA

”Tää Bääkirjasto tulee siitä, että me museolampaat merkitsimme ennen 
vanhaan kaikki esineet Pääkirjaan ja lammaskielellä se on tietenkin Bää-
kirja. Kun jokaisella koululaisella on oma Bääkirja, niin ne yhdessä muo-
dostavat Bääkirjaston.”

Vanhan kirjan voi hankkia kierrätyskeskuksesta, kirpputorilta, kirjaston 
poistohyllystä tai antikvariaatista.

Vanha kirja muuntuu Bääkirjaston kirjaksi, kun siihen liimataan Bääkirjas-
ton exlibris.

Bääkirjaston kirjat poikkeavat tavallisista kirjoista: niihin saa piirtää, kirjoit-
taa ja liimata kaikenlaista. Kirjaa voi käyttää laskukirjana, vaikkei siinä ole 
yhtään laskutehtävää.

MUISTA: Vain Bääkirjaston kirjoihin saa piirrellä!

OMAKIRJAN TeKeMINeN
Ota vanha kirja omaksi ja anna sille uusi elämä.

 • Leikkaa Päkä-exlibris ja liimaa lappu kirjan etukannen sisäpuolelle.
 Nyt kirjasi on Bääkirjaston kirja.

 • Kirjoita exlibrikseen oma nimesi ja ympyrään tämä vuosi. Nyt kirja on 
Omakirjasi.

 • Lisää päivämäärä jokaisen Omakirjaan tekemäsi merkinnän jälkeen. 
Tee siitä itsesi näköinen. Omakirja on henkilökohtainen kirjasi.

 • Haluatko antaa Omakirjallesi uuden nimen? Kirjoita Omakirjasi nimi 
sopivaksi katsomaasi paikkaan kirjassa.

 • Joissakin Kukako-tehtävissä käytetään sivuja, joissa on kirjan vanhaa 
kirjoitusta. Joissakin tehtävissä helpottaa, jos liimaat sivuille kierrätys-
papereita kirjoitus- ja piirustuspohjaksi. Käytetyistä kirjekuorista saat 
tehtyä taskuja.

Aloita Omakirjan täyttäminen vaikkapa Minä itse -kansion 
Omakirja-tehtävällä.

Minä itse

Tämän kirjan minä

olen saanut omaksi 
Bääkirjastosta
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OMAKIRJA

Vanha kirja kertookin sinun elämästäsi.

1. Aukaise kirja siltä sivulta, missä on kirjan nimi. Piirrä siihen oman kätesi 
kuva: ota toiseen käteen musta tussi, katso vapaana olevaa kättäsi ja 
yritä piirtää kirjaan oman kätesi kuva. 

 Älä katso sitä, mitä piirrät. Yritä tehdä riittävä määrä sormia. Seuraaville 
sivuille voit yrittää uudestaan samaa. Yritä lisätä myös kynnet sormiin ja 
sormukset, jos sinulla niitä on.

2. Etsi sivulta 10 etunimesi alkukirjain ja ympyröi kaikki löytämäsi. Laske 
montako sait? Merkitse tulos sivun alaosaan sekä päivämäärä, jolloin 
tehtävän teit (esim. p-kirjaimia: 17 kpl, 2.11.2010). 

3. etsi sivulta 12 lyhyin sana. Mikä se on? Montako kirjainta siinä on? Mon-
tako kertaa sana esiintyy sivulla? Ympyröi sanat. Merkitse tulos sivun ala-
osaan (esim. ja-sanoja, 2 kirjainta, 7 kpl, 2.11.2010).

4. Ympyröi pisin sana sivulta 14. Mikä se on? Montako kirjainta siinä on? 
Merkitse tulos sivun alaosaan (esim. pisin sana: itsekunnioituksensa, 19 
-kir jainta, 2.11. 2010).

5. etsi sivulta 16 kaikki pilkut ja pisteet ja ympyröi ne. Yhdistele viivalla kolme 
toisiaan lähellä olevaa ympyröityä pilkkua tai pistettä niin, että saat kolmi-
oita. Merkitse tulos sivun alaosaan (esim. pisteet ja pilkut kolmioiksi: 14 
kolmiota, 2.11.2010).

7. Siirry sivulle 17. Aloita sivun vasemmasta yläreunasta. Kuljeta kynää si-
vun ylälaidasta alalaitaan niin, että piirrät yhtenäisen viivan, joka kulkee 
sanojen välissä. Saat kulkea saman rivin sanojen välistä vain yhden ker-
ran. Montako viivaa saat mahtumaan samalle sivulle? Merkitse tulos si-
vun alaosaan (esim. viivapolut sanojen välissä: 5 kpl, 3.11.2010).

8. Tee jokin edellisistä tehtävistä uudelleen. 

Omakirjaan tehdään Kukako-tehtäviä, joihin ei ole olemassa yhtä oikeata 
vastausta. Voit keksiä myös itse siihen omia juttuja.

VäLiNEET 

Näitä tarvitset: Omakirja, huopakynä. 

Minä itse
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OMAKUVA RAUTALANGASTA

Jokainen meistä on erinäköinen ja ainutlaatuinen. 
Taiteilijat ovat tehneet kuvia itsestään kautta aikain.

Muotoile omakuvasi rautalangasta. Katso ohje Käsityönurkasta 
osoitteesta www.avoinmuseo.fi/craftmuseum/kasityonurkka ja valitse sieltä 
”Omakuva rautalangasta”, joka sijaitsee Tee itse –osiossa.

Katso itseäsi peilistä. Luonnostele kuvaasi Omakirjaan tai paperille. 
Voit tehdä sen useampaan kertaan. 

Ota huomioon:
 • Kasvojen muoto on pyöreä tai soikea. Kasvot ovat noin  

käden kokoiset.
 •  Silmät ovat noin kasvojen puolivälissä.
 •  Kulmakarvoista jatkuu kaari nenänvartta pitkin.
 •  Korvien yläosa on silmien korkeudella.
 •  Suu on leuan ja nenän puolivälissä.
 •  Tarkasta vielä peilistä, minkä kokoiset silmäsi ja suusi ovat. 

VäLiNEET 
Näitä tarvitset: ohjeet Käsityönurkasta. 
www.avoinmuseo.fi/craftmuseum/kasityonurkka
 

Omakirja tai paperia luonnosteluun, peili, vesiliukoinen tussi, 
A4-kokoinen paperiarkki, talouspaperia, rautalankaa, kärkipihdit, 
vasara ja taustapaperi tai kangas. 
Varmista, että tussi lähtee kostealla talouspaperilla pyyhkiessä pois peilistä.

Minä itse
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RAKKAIN eSINeeNI

Muistot ja mielikuvat tekevät esineistä rakkaita. 
Esine kulkee omistajansa mukana. Sen kanssa vietetään hetkiä, jotka tekevät 
esineestä tärkeän ja omistajalle arvokkaan. Tutut esineet tuovat turvallisuutta. 
Toisen ihmisen mielestä sama esine voi olla mitätön ja pelkkä roska. 

Mikä on sinun rakkain esineesi? Tuo se kouluun.

Piirrä kuva tärkeästä esineestäsi paperille tai Omakirjaan. 

Kirjoita tai piirrä kuvaan ominaisuuksia, joita saat esineestä eri aisteilla:
ääni, väri, tuntu, paino, haju, koko, muoto, materiaali...

Kirjoita piirtämästäsi esineestä tarina Omakirjaan tai paperille. 
 •  Mistä olet saanut esineen?
 •  Haluatko säilyttää sen?
 •  Miten hoidat esinettäsi, että se säilyy?

VäLiNEET 
Muistiinpanovälineet, piirustusvälineet, Omakirja

Minä itse
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LEMPiPAiKKANi

Etupaikka, takapaikka, salapaikka, kotipaikka, piilopaikka, aitiopaikka…

Tehdään mielikuvaretki omaan lempipaikkaan.

Hengitä syvään muutama kerta, rauhoitu, sulje silmäsi. 

Muistele 
 •  Miltä tuoksuu paikassa, jossa viihdyt, jota voit kutsua 

lempipaikaksesi?
 •  Kuuluuko siellä ääniä, tuuleeko siellä?
 •  Istutko vai seisotko jossain?
 • Mitä pyllyn tai jalkojen alla on?
 •  Mitä näet ympärilläsi?
 • Tunnetko ihollasi jotain?

Nautiskele hetkinen omassa paikassasi.

Kerro omasta mielipaikastasi muille, jos haluat.
 •  Millainen paikka on? 
 •  Miksi se on sinulle tärkeä? 
 •  Kuinka usein käyt siellä? 
 •  Käytkö siellä yksin, kaverin kanssa vai isommalla porukalla? 
 •  Ovatko vanhempasi tai isovanhempasi käyneet samalla paikalla?

Mieti ja toteuta, miten saisit Omakirjaasi ”portin” lempipaikkaasi. Voit esimerkiksi 
liimata siihen jonkin materiaalin, jota voit tunnustella, haistella ja katsoa. Näin 
löydät heti tien lempipaikkaasi. 

VäLiNEET 
Omakirja, liima ja löytömateriaalit 

Minä itse
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Kun ei voi elää kaikkialla eikä ei-missään, on 
elettävä jossakin. Paikasta, johon joutuu, ih-
minen tekee itselleen asun mihin verhoutua. 
Hän pitää sitä omanaan, oman itsensä ul-
kokehänä. Mutta paikka on tuhansien vaate 
ja se kestää kauemmin kuin kukaan heistä. 
Siitä riittää jokaiselle, myös niille, joita ei vie-
lä ole. Ne, jotka lähtevät, vievät siitä jotain 
mukanaan. Ne, jotka tulevat, muuttavat sitä 
sillä mitä ovat, jopa vain katseellaan. Jos ei 
tunne paikkaa omakseen, ei voi sitä rakas-
taa. Jos ei rakasta paikkaa, jossa elää, se 
rumenee. Rumuus saa ihmisen kärsimään. 
Hänen kärsimyksensä muuttaa paikan vie-
läkin rumemmaksi ja rumuuden kasvaessa 
hänen kärsimyksensä syvenee. Jo siksi on 
tunnettava paikkansa maan päällä. Ihminen 
voi katkaista napanuoransa synnyinseutuun-
sa ja elää vieraissa maissa, monilla eri paik-
kakunnilla, lukuisissa kaupungeissa. Toiset 
niistä jättävät hänet muukalaisiksi, jostain tie-
noosta hän sanoo: ”Täällä on minun kotini.” 
Mutta vain se paikka, missä hän on kasva-
nut, kutsuu häntä muistoin ja rakkauden aral-
la äänellä. (Lainaus Leena Krohnin kirjasta 
”Rapina ja muita papereita” vuodelta 1989, 
s. 21-22)

Ihminen hahmottaa paikan oman kokemuk-
sensa kautta, kotimaa ja kansakunta ovat 
opittuja asioita. Lähiympäristö eli lähiö on 
se lähellämme oleva ympäristö, jota havait-
semme kaikilla aisteilla. Kaukoympäristö eli 
taivaanrantaan ulottuva maisema havaitaan 
vain näköaistilla. Jotkut paikat ovat tärkeäm-
piä kuin toiset. Suuri osa paikoista on jotakin, 
jonka ohi tai yli liikutaan ja johon ei jäädä. 
Näitä ”välipaikkoja” ei arvosteta. Vauhti saat-
taa kadottaa paikkoja. Kun liikutaan esim. 
autolla lujaa vauhtia, ei välttämättä huomata 
matkan varrella näkyviä paikkoja. Kannettava 

tietotekniikka saa aikaan sen, että on sama 
missä paikassa olemme, koska saamme yh-
teyden muihin missä vaan. Tässä ajatukses-
sa on ristiriita, jonka seurauksena kotiseudun 
merkitys voi voimistua. Kotipaikka kun on ih-
misen identiteetille ensisijaisen tärkeä.

elämämme paikat ja niihin liittyvät muistot 
vaikuttavat siihen, millaisia olemme. Kos-
ka kukaan toinen ei muista samalla tavalla 
kuin itse muistamme, ei ole olemassa kaikille 
samanlaisia paikkoja. Muisti on paitsi ajan, 
myös paikan asia. Muistomme liittyvät aina 
johonkin paikkaan. Ilman paikkoja emme voi 
olla. Paikkaan kiintymiselle on tärkeää mitä 
siellä teemme ja miten toimimme. 

Kun muuttaa toiselle paikkakunnalle, alkaa 
vasta miettiä vanhan kotiseudun merkitystä.
erityisesti maahanmuuttajat joutuvat pohti-
maan suhdetta entiseen kotimaahan, varsin-
kin jos muutto on tapahtunut pakosta. enti-
nen kotipaikka koetaan vieraana, jos sieltä 
on joutunut lähtemään turvallisuuden takia. 
Uudessa kotimaassaan valtaväestö liittää 
maahanmuuttajat kuitenkin usein lähtömaa-
hansa, mikä tuntuu itse muuttajasta väkinäi-
seltä, koska hän on nimenomaan pyrkinyt 
vanhasta pois. 

Paikkaan kiintymiseen liittyy sen tunteminen. 
Se taas vaatii aikaa ja koostuu arkisista ru-
tiineista ja niiden toistumisesta (esim. koti). 
Koti esitetään usein paikkana, joka on turval-
linen ja suojaisa, mutta monelle ihmiselle se 
on konfliktin ja pelon paikka.

Paikan merkitys
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LASTEN PAiKAT

Rakennettu ympäristö on yleensä tehty ai-
kuisten ehdoilla ja niillä sitä myös hallitaan. 
Lapset joutuvat nykyisin yhä enemmän elä-
mään paikoissa, joissa ei ole huomioitu hei-
dän tarvettaan liikkua ja tutkia ympäristöään 
vapaasti. Lapsi kiintyy paikkoihin eri tavalla 
kuin aikuinen. esim. kodissa lapselle voi olla 
tärkeintä oma huone, kun taas aikuiselle se 
on koko koti pihoineen. Lapset pitävät pai-
koista, jotka aikuisten mielestä ovat sotkui-
sia ja rumia. Lapselle tällainen tila ei ole val - 
mis vaan on muunneltavissa. erityisesti lap-
silla paikka ja toiminta sitoutuvat yhteen. 
Lapset oppivat tuntemaan elinympäristön-
sä parhaiten ystäviensä kautta. Lapset (11- 
12-v.) kiinnittävät huomiota myös rakennuk-
siin: ulkonäköön, sopivuuteen, ei vain niissä 
tapahtuvaan toimintaan. Lapsen kehityksen 
kannalta on tärkeää, että asuinympäristö 
muo dostaa turvallisen verkoston, jossa lapsi 
voi seikkailla. Paikoista voi näin muodostua 
lapselle tärkeää identiteetin rakennusainet-
ta.

NUORTeN PAIKAT

Nuorelle kaupungin keskusta ja kaikki sen 
ja kodin välillä oleva voi olla tärkeä ”paikka”. 
Pysymällä liikkeessä pysyy turvassa. Kun ih-
minen kokee uhkaavia asioita elämässään, 
hänellä on pakonomainen tarve työstää nii-
tä. Nuori haluaisi työstää asioita omassa 
mielipaikassaan, yksin. Mielipaikka voi olla 
voimavara rasittavissa ja sopeutumista vaa-
tivissa elämäntilanteissa. Mielipaikkaa halu-
taan hallita: muiden pääsyä paikkaan kont-
rolloidaan ja paikan ulkonäköä muokataan 
(esim. oma huone). Oma paikka auttaa saa-
vuttamaan hallinnantunteen uhkatilanteen 
jälkeen. 

Nuorten kotiseutuun kiinnittymistä lisääviä 
tekijöitä:

• Kotiseudun tunteminen
• Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin  
 kotiseudulla
• Uskotaan, että asuinpaikalla on 
 merkitystä elämässä
• Koulussa viihtyminen
• Koulukiusaamisen vähäisyys
• Luokan hyvä yhteishenki
• Suku/perhe asunut paikalla 
 pitempään
• Hyvät perhesuhteet

TiLA

”Perinteisesti” on ajateltu, että paikka on jo-
tain pysyvää, kun taas tila on liikkuva ja muut-
tuva. Tilan merkitys muodostuu itse tilan ja 
tilan käyttäjän välisestä vuorovaikutuksesta. 
Tilat muovaavat käyttäjiään ja päinvastoin, 
tilajärjestelyt ovat tärkeä osa elämismaail-
maa. Tilaelämyksien syntyyn vaikuttaa myös 
ympäröivä kulttuuri, myös kotona. Ihminen 
asuttaa tilan, joka tulee merkityksellisek-
si vain käytön kautta, asumisella ja asutta-
misella. Näin tila ympäröi meitä ja olemme 
tilassa kokevina osapuolina. Tila säilyttää, 
tuottaa ja palauttaa mieliin muistoja. Tätä 
käytetään hyväksi muistitekniikoissa. Mutta 
paluu voimakkaiden muistojen paikkaan voi 
myös tuhota nuo muistot. Muisti on paikkaan 
suuntautunut ja paikan tukema. Rakennus-
ten ja ympäristön merkitys kulttuurisen muis-
tin muotoutumisessa on usein unohdettu.

Lähde: Paikka.  Eletty, kuviteltu, kerrottu 
Kale  valaseuran vuosikirja 85. Toim. Seppo 
Knuuttila, Pekka Laaksonen ja Ulla Piela 
(2006)
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MiHiN AiKANi KULUU?

Kaikki ajallaan.
Tänä vuonna, ensi vuonna, joskus, ei koskaan.

Pidä päiväkirjaa viikon ajan ajankäytöstäsi aamusta iltaan. 

Liimaa Omakirjaasi seitsemälle sivulle valkoinen tai värillinen paperi, 
yksi jokaista viikonpäivää kohti, piirustuksia ja kirjoituksia varten. 

Merkitse muistiin vihkoon tai Omakirjaan, mitä teet päivän mittaan ja 
paljonko niihin kuluu aikaa tunteina tai minuutteina. Voit myös piirtää 
muistiinpanojen lisäksi.

Aamutoimet 
Iltatoimet
Koulupäivän pituus
Koulumatkat
Läksyt
Kotityöt 
Nukkuminen

Laske keskiarvo kuinka paljon aikaa menee kuhunkin toimintaan päivässä. 
Merkitse keskiarvot Omakirjaan tai matematiikan vihkoon.

Hämmästelkää, mihin aika kuluu? Jääkö teillä aikaa siihen, mitä mieluiten teki-
sitte? Olisiko tarvetta ajankäytön muutokseen?

Laskekaa luokan yhteiset keskiarvot ja tehkää niistä esim. pylväsdiagrammit 
internetiin Kukako-sivuille. 

Verratkaa Kukako-sivuilla luokkanne ajankäyttöä muiden ajankäyttöön. 
Kuluuko aikanne samalla tavalla?

  
VäLiNEET 
Omakirja, paperia, liimaa, muistiinpanovälineet 

Vapaa-ajanvietto:
 •  television katselu
 •  musiikki
 •  lukeminen
 •  käsityöt
 •  kavereiden kanssa oleilu
 •  koneella pelaaminen
 •  kerhotoiminta, esim. jalisharkat, kokkikerho
 •  jotain muuta

Minä itse
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Vapaa-ajanvietto:
 •  television katselu
 •  musiikki
 •  lukeminen
 •  käsityöt
 •  kavereiden kanssa oleilu
 •  koneella pelaaminen
 •  kerhotoiminta, esim. jalisharkat, kokkikerho
 •  jotain muuta

KOULUN KUMMAT MiTAT 

Syli = sormenpäiden välinen etäisyys, kun kädet levitetään. (1,78 m)
Vaaksa = peukalon ja pikkusormen päiden välinen etäisyys, 
kun sormet levitetään. (n. 15-20 cm)
Kyynärä = pituus kyynärpäästä sormenpäihin. (59,4 cm)

Kouluista on kaikenalaisia virallisia mittoja ja mittareita. Nyt voitte laskea, mittailla ja aistia 
kouluanne itse.

KOULU SyLiSSä

Laskekaa kuinka monta toisistaan kädestä pitävää oppilasta ja  
henkilökunnan jäsentä tarvitaan koulun ympärimittauksessa.

 • Muodostakaa piiri koulun ympärille pitäen kiinni toisianne kädestä  
- kädet vaakasuorina. 

 • Piirinne ei varmaan ulotu koulun ympärille, joten laittakaa keppi maahan piirin 
alkamiskohtaan. Merkin vieressä oleva oppilas aloittaa laskemisen luvusta 
yksi, toisena oleva sanoo kaksi ja näin jatketaan. 

 • Kun oppilaat loppuvat ja koulurakennus vaan jatkuu, juoksee ensimmäinen 
jonon hännille ja sanoo vuorossa olevan luvun ja niin edelleen. 

 • Tätä jatkuu kunnes joku oppilaista saavuttaa merkin ja sanoo viimeisen luvun. 
 • Painakaa lukema mieleen.
 • Jos oppilaita on paljon, voitte kokeilla, kuinka monta piiriä koulun ympäri 

saatte muodostettua kaikista koulunne oppilaista ja henkilökunnasta.

jatkuu...

Minä ja kouluni
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KOULU NäKöPiiRiSSä

 • Seisokaa eri puolilla koulua kasvot kiinni koulun ulkoseinässä. 
 • Kukin peruuttaa varovasti taaksepäin ja seuraa, missä kohtaa näkee ensim-

mäisen ikkunan tai oven, milloin huomaa koulun katon ja miten kauas pitää 
mennä, että koko rakennus näkyy. 

 • Takaisin palataan kukonaskelin ja lasketaan askeleet ja lukema painetaan 
mieleen. 

Voitte loitontua ja lähestyä koulua eri suunnista sekä valokuvata tai piirtää 
 yksityiskohtia, kuten tuuletusaukkoja, rännejä, kivijalan halkeamia yms.

KOULUN MUOdOT

Toimikaa pareittain.
 •  Laskekaa montako ympyrää, kolmiota ja suorakulmiota löydätte 

koulurakennuksesta?
 •  Nimetkää, mitkä kohdat ovat ympyröitä, kolmioita ja suorakulmioita.
 •  Merkitse havaintosi Omakirjaan.
 •  Mikä on koulunne kaunein kohta? Kuvatkaa tai piirtäkää se  

paperille tai Omakirjaan.

KOULUN yMPäRiSTö

Selvittäkää parin kanssa:
 •  Onko koulun lähellä muita rakennuksia?
 •  Onko lähellä puita?
 •  Millaisessa maastossa koulu on?
 •  Piirtäkää, askarrelkaa tai muovailkaa koulurakennus ja sen ympäristö.

KOULU KAiKiN AiSTEiN

Tehkää luottamustehtävä pareittain. Kysy ohjeet opettajalta.

TUNNiSTATKO TiLAN?
 •  Mikä on koulunne avarin ja mikä ahtain paikka?
 •  Tunnustelkaa sormenpäillä ja poskella, mikä on koulunne 

karhein ja silein kohta? 
 •  Mitä hajuja koulussa on, mitkä muistatte isonakin? 

VäLiNEET 

Muistiinpanovälineet, paperia, kamera tai kännykkäkamera, 
Omakirja, askartelumateriaaleja
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KOULUMATKANi

”Koulumatkani oli noin viisi kilometriä.
Alkumatka oli kuljettava pellonpientareita. Sitten tuli vastaan Anomäen metsä. 
Siellä oli jo jonkinmoinen tie, talollisten tilustie. Se kulki Vintalan talojen Äärnii-
tun peltojen halki. 
Vielä oli ylitettävä jyrkkäahteinen Kaurinkosken puro. 
Vasta Alakirrin talon luona pääsin kylätielle, oikealle maantielle, joka pidettiin 
ajokunnossa kesät talvet.”

Evert Merola, Lieto, Pahkamäen koulu, 1912 – 1916
Kirjassa ”Koulutie” s. 26 – 28

Lukekaa ääneen koulumatkatarina lähes sadan vuoden takaa.

Pidä päiväkirjaa viikon ajan koulumatkastasi. Voit kirjoittaa tai piirtää 
havaintoja matkan varrelta vihkoon tai Omakirjaan. 

 •  Tuletko kouluun jalan vai jollakin kulkuvälineellä? 
 •  Kuinka pitkä on koulumatkasi? 
 •  Kuljetko matkasi yksin vai kenen kanssa? 
 •  Millaisia tuoksuja, värejä ja ääniä kohtaat matkalla?
 •  Mikä mahtaa olla koulumatkasi jännittävin tai äänekkäin kohta? 
 •  Pysähdytkö jossakin matkan varrella? 
 •  Miten eri vuodenajat näkyvät reitillä? 

VäLiNEET 
Muistiinpanovälineet, Omakirja, kolme tarinaa kirjasta 
Koulutie (Kaisu-Leena Piela, 1989) 

Minä ja kouluni
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Kaisu-Leena Piela, ’Koulutie’ (1989)

Koulutieni-kirjassa on Yleisradion Vierastunti-ohjelman kirjoituskilpailuun vuonna 
1981 osallistuneita kirjoituksia. 

Teoksesta on valittu kolme tarinaa. Tarinat sijoittuvat noin sadan vuoden takai-
seen Suomeen, joka kahdessa tarinassa on vielä Venäjän vallan alainen. 

KOULUNKÄYNTI SATA VUOTTA SITTEN

Olosuhteet maamme eri osissa poikkesivat huomattavasti toisistaan. 

Kun esimerkiksi vuosina 1910 - 1911 Uudenmaan kouluikäisistä 77% kävi kou-
lua, niin Oulun läänissä vain 31%:lla oli mahdollisuus käydä koulua. 1900-luvun 
alussa oli vielä seitsemän kuntaa vailla kansakoulua. Viimeisenä sai kansakou-
lunsa Velkuan saaristokunta vuonna 1908. 

Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1922 ja peruskoulu-uudistus puolestaan 
1972. Ensimmäiset peruskoulut perustettiin Lapin lääniin. 

Suomen kansan sivistäminen valtion taholta alkoi Uno Cygnaeuksen suunnit-
teleman kansakoululaitoksen pohjalta. 

Kansakoulunopettajia ryhdyttiin kouluttamaan vuonna 1863 Jyväskylään perus-
tetussa seminaarissa. 

”Kansakoulun isästä” on lisää tietoa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston museon 
internetsivuilla osoitteessa http://www.jyu.fi/tdk/museo/uno.html
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Syksyllä kun koulu alkoi, meidät vietiin kou-
luun veneellä ja jäimme sinne asuntolaan eli 
internaattiin. Kartasta linnuntietä oli kotoa 
kouluun matkaa kaksitoista kilometriä. Su-
lan veden aikana veneellä pääsi alkumatkaa 
noin seitsemän kilometriä.

Veneellä ohitimme kauniita ruskamaisemia: 
Juurikkaniemen ja Juomusniemen, Kettu-
saa ren ja Hillasaaren. edessä näkyivät 
Korppi pahta Adikkuruovi sekä kauempana 
taivasta hipovat Otsamo- ja Luosmatunturit.

Vene vedettiin rannalle hiekkaiseen pou-
kamaan ja kantamukset nostettiin selkään. 
Vähäisen maataipaleen yli käveltiin toisen 
järven rantaan. Sieltä saimme veneen, jolla 
päästimme vielä kolmen kilometrin matkan. 
Sitten alkoi tie, tai polkuhan se oli, kun ei vie-
lä siihen aikaan ollut tietä näillä mailla.

Alkumatka oli matalaa, tasaista maata koivi-
kon läpi. Sitten tuli jyrkkä Sikovaaran rinne ja 
kivikkoinen petäjäkangas. Sen jälkeen kuljet-
tiin myötämaata kivikkopolkua vaarojen väli-
selle jängälle, jossa oli siltapalkit puron yli ja 
pitkospuut jängän vetisillä paikoilla. Toinen 
vaara ei ollut enää yhtä jyrkkä kuin Sikovaa-
ra, tosin se oli nimensä mukaan leveämpi: 
Leviävaara. Sen laella oli keskeltä kaadettu 
petäjiä, kun polkusuunta oli raivattu. Vaaran 
jälkeen tuli taas alavia, lehteviä maita ja soi-
ta pitkospuineen.

Kerronpa tässä, kuinka talvinen matkani ko-
tiin joululomalle sujui. Koulumme kuusijuhla 
oli aamulla kello kahdeksan. Sen jälkeen sai-
vat asuntolan lapsetkin lähteä joululomalle. 

Leeviä ja minua tuli jo koulunsa läpi käynyt 
veljemme Väinö hakemaan. Lapissahan on 
kaamos, mutta keskipäivällä on hieman hä-
märää, ja lumikin vähän valaisee. Alkumat-
kan, pari kilometriä, oli hyvin polkenutta tietä, 
mutta sitten ”talvikeino”, Inarin – Kaamasen 
25 kilometrin pituinen tie, jonka puolivälissä 
Keinoniemi-kotini sijaitsi, olikin miltein kulke-
maton, ja lunta oli kahlata asti.

Senpä saa arvata, että siinä tuli väsy, eikä 
ollut minkäänlaista levähdyspaikkaa. Näke-
mistäkään ei ollut paljon, vain loputtomasti 
lunta. Maakannaksilla tosin oli tummaa pe-
täjikköä, mutta enin osa matkaa oli jänkiä ja 
järviä. Noin kilometrin päässä kotoani alkoi 
valoa pilkottaa kodin akkunasta. Äiti oli ak-
kunalle sytyttänyt öljylampun meille merk-
kivaloksi ja iloksi. Oli se tosiaan ilo: loppu-
matka sujui kuin huomaamatta. Näin päättyi 
ensimmäinen koulutieni – ruska mennessä 
ja luminietokset tullessa. Äidin leipoma läm-
min leipä ja maito maistuivat ja uni tuli kyse-
lemättä.

Samoja koulu- ja kirkkoteitä tulin kesäisin 
ja talvisin kulkeneeksi lukemattomat ker-
rat. Itse oppia saatuani toimin 40 vuotta 
katekeettaana (kiertokoulun opettaja) opet-
tamassa Inarin lapsia. Matkaa tein milloin 
kävellen, veneellä, poroilla, välillä jopa he-
vonenkin kulkuvälineenä.

Kaisu-Leena Piela, ’Koulutie’ (1989)

Äidin merkkivalo ikkunalla
Laura Lehtola, Inari, kansakoulu, n. 1910-1914 (s.24-25)
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Vuonna 1922 aloitin koulunkäyntini varat-
toman mökin puoliorpona poikana. Matkaa 
koululle oli kolmisen kilometriä. Talvisin tie 
oli usein tukossa, ja sen avaaminen jäi har-
vaan asutulla seudulla miltein yksinomaan 
pienten koululaisten tehtäväksi. Tuohon 
aikaan oli talvisin pitkät ja kovat pakkaset, 
jotka eivät hevillä hellittäneet. Leutoja ilmoja 
sai usein odotella viikkotolkulla. Vesisuojaa 
oli harvoin.

Muistan vieläkin elävästi yhden koulumat-
kan. Oli hirmuisen kova pakkanen, kun minä 
lähdin. Vaatetta oli päällä niukanlaisesti, ja 
kunnan varoilla teetetyt saappaat olivat niin 
pienet, ettei niihin mahtunut kuin yksi sukka.

Aluksi minä kävelin napakasti, henki vain 
höyrysi suun edessä. Ajoittain juoksinkin, 
koska oli niin kylmä. Mutta eihän pakkases-
sa voi pitkään juosta, kun rintaan pistää ja 
henkeä salpaa.

Pakkanen sen kuin kiristyi. Metsän puut ja 
aitojen seipäät paukahtelivat niin kovasti 
että välillä ihan pelotti. Varpaita rupesi palel-
tamaan – eivät ne yhdet sukat paljon autta-
neet. eikä ollut juoksemisestakaan varpaille 
apua.

Lopuksi minun oli väsyneenä istahdettava 
keskelle tietä. Ryhdyin lapasella hankaa-
maan saappaankärkeä, mutta ei siitäkään 
ollut mitään hyötyä. Silloin minua alkoi pe-
lottaa, että minä taidan paleltua tähän paik-
kaan! Vilkuilin taakseni toivossa, että sieltä 
tulisi hevosmies, joka veisi minut kyydillään 
lopputaipaleen. Mutta ketään ei tullut.

Minun ei auttanut kuin paleltumisen pelossa 
nousta jälleen jaloilleni. Juoksin erääseen lä-
hellä olevaan mökkiin lämmittelemään. Kun 
yritin saada saappaita pois jaloista, huoma-

sin, että sukat ovat jäätyneet saappaisiin 
kiinni. Ja koska saappaat olivat ahtaat, ei jal-
kojakaan saanut saappaista ulos. Nyt taisi-
vat jalkani paleltua, ajattelin silloin.

Mökin lämpö sai kuitenkin varpaani läm-
penemään ja palelu lakkasi. Niinpä minä us-
kaltauduin jatkamaan matkaani. Viimeisen 
kilometrin juoksin, koska pelkäsin myöhäs-
tyväni. Onneksi ehdin pihaan, kun kello soi, 
enkä joutunut selittelemään opettajalle myö-
hästymiseni syitä.

Kotona äiti kuunteli tarkoin kertomustani ja 
katsoi silmiin: puhuuko poika tosissaan vai 
muuten vain lämpimikseen. Äiti uskoi kuiten-
kin kertomukseni todeksi ja päätti, ettei Tau-
no-pojalle saisi käydä yhtä huonosti seuraa-
vana aamuna. Niin hän päätti tehdä minulle 
rättitöppöset.

Äiti haki aitasta kutomansa uudet villasukat 
ja keräsi paksuja kudonnaisia sarkavaatteen 
palasia töppösten tekotarpeiksi. Ompelijana 
äiti osasi töppöset tehdä. Koneella hän om-
peli palaset yhteen. Samana iltana töppöset 
olivat valmiit. Kun sovitin uusia jalkineitani, 
ne tuntuivat erittäin mukavilta, pehmeiltä ja 
lämpimiltä.

Seuraavana aamuna pakkanen paukkui 
edelleen nurkissa, mutta koulumatkalla ei 
varpaita lainkaan paleltanut, sillä töppöset 
olivat lämpimät. Muutamat rikkaammasta 
kodista olevat koulutoverini tosin katselivat 
niitä arvostellen. Heistä ne varmasti näyttivät 
rumilta rötösiltä, mutta mitäpä heistä. Minus-
ta ne olivat pakkasilman jalkineiksi vertaan-
sa vailla. Vieläkin, kun pakkanen on talvisin 
kireimmillään, mieleeni tulee lämmin muisto 
lapsuuteni ajoilta.

Kaisu-Leena Piela, ’Koulutie’ (1989)

Rättitöppöset
Tauno Liukkonen, Hirvensalmi, Tuukkalan koulu, 1922 (s. 75-77)

Läpi metsän ja yli kosken
Evert Merola, Lieto, Pahkamäen koulu, 1912 – 1916, (s.26-28)
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Lapsuudenkotini sijaitsi Liedon pitäjässä 
Väljän alueella. Väljä on suuri peltolakeus, 
mo nen kylän kymmenien talojen takamaita, 
etäällä emätalojen muodostamasta taaja -
mas  ta. Kotitalomme nimi oli Vainio, ja sieltä 
minä kävin Liedon Pahkamäen kansakoulua. 

Koulumatkani oli noin viisi kilometriä. Alku-
matka oli kuljettava pellonpientareita. Sitten 
tuli vastaan Anomäen metsä. Siellä oli jo jon-
kinmoinen tie, talollisten tilustie. Se kulki Vin-
talan talojen Äärniitun peltojen halki. Vielä oli 
ylitettävä jyrkkäahteinen Kaurinkosken puro. 
Vasta Alakirrin talon luona pääsin kylätielle, 
oikealle maantielle, joka pidettiin ajokunnos-
sa kesät talvet. Kotoani tähän asti ei ollut 
talvella tietä, vain minun lumeen tallaamani 
polku tai suksien latu. Minä olin ainoa, joka 
silloin kävi Väljästä koulua.

Anomäen metsässä sain koulumatkoillani 
tarkkailla metsän elämää. Tulipa kerran tal-
laamani polulle mutkan takaa kettu vastaan. 
Pysähdyimme yllättyneinä muutaman metrin 
päähän toisistamme ja tuijotimme hetken toi-
siamme. Sitten repo loikkasi sivuun ja hävisi 
näreikköön.

Alakirrin ja Vintalan kylän talojen kohdalla 
yhdyin muiden koululaisten joukkoon. Pian 
oli edessämme Ruskiankaljon ahde (rinne, 
joen törmä, mäki tiessä, töyssy). Sanottiin, 
että pimeinä syysöinä kummitus peljätti sii-
nä ihmisiä. Vanhat kertoivat, että ahteessa 
oli kymmeniä vuosia aikaisemmin murhat-
tu mies, ja sen vuoksi paha henki oli jäänyt 
ahteeseen. Mutta emme me koululaiset pe-
länneet, koska oli valoisaa ja meitä oli mon-
ta - emmekä oikein todeksikaan uskoneet 
tuommoista vanhaa kummitustarinaa.

Pari sataa metriä ahteen jälkeen oli tienpos-
kessa kyläsepän paja. Joka ainoana koulu-
päivänä kuului pajasta kilkatus ja kalkatus. 

Seppä Palander siinä raudoitti talollisten 
rekiä ja rattaita, teritti viikatteita, sirppejä ja 
kirveitä sekä välillä kengitti isäntien pulskia 
hevosia. kaikkea tuota me pojat pysähdyim-
me kiinnostuneina katselemaan.

Kun jatkoimme eteenpäin, saavuimme tien-
risteykseen. Suora tie johti Lapinkulmalle, 
mutta mepä käännyimme vasemmalle ja jou-
duimme notkoon, jonka nimi oli Lempojank-
rotti. Siitä tie jatkui halki Nautelan kartanol-
le kuuluvan Kukkarkosken pellon. Jopa heti 
olimme Aurajoen korkealla rantatörmällä, 
Nautelankosken partaalla. Kosken yli oli ra-
kennettu silta, jota pitkin jouduimme kahdesti 
ylittämään kuohuvan kosken jokaisena koulu-
päivänä. usein pysähdyimme keskellä siltaa 
ja jäimme kaiteeseen nojaten tuijotta maan 
huimasti alas kiitäviä kuohuja. Pian saimme 
kokea ihmeellisen illuusion: silta, joka oli al-
lamme, rupesi vinhasti kulkemaan taakse-
päin, ja vesi sillan alla kuohui paikallaan. 

Kosken niskassa ylitti joen matala pato eli 
tammi. Se säännösteli joen veden toisella 
rannalla olevan, jo satoja vuosia vanhan ki-
visen myllyn tarpeisiin. Joskus vähän-veden 
aikana me pojat kuljimme joen yli kosken 
kallionpohjaa kävellen. Saimme silloin tutkia 
pohjakalliossa olevia hiidenkirnuja, jotka vir-
taava vesi, isoja irtokiviä työkaluinaan käyt-
täen, oli arvaamattomien aikojen kuluessa 
sorvannut. Paljon muutakin kiehtovaa kat-
seltavaa ja tutkiskeltavaa löysimme keväisin 
koskesta ja sen rantamaastosta.

Myllyltä koululle oli vielä matkaa vajaa puoli 
kilometriä. Nautelan kartanon peltojen kes-
keltä kohosi salskeata mäntymetsää kasva-
va mäenkumpu. Sen nimi oli Pahkamäki ja 
sinne oli viime vuosisadan lopulla rakennet-
tu koulumme. Tulin koulun oppilaaksi syksyl-
lä 1912 ja sain päästötodistuksen keväällä 
1916.

Läpi metsän ja yli kosken
Evert Merola, Lieto, Pahkamäen koulu, 1912 – 1916, (s.26-28)

Kaisu-Leena Piela, ’Koulutie’ (1989)
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VäLiTUNTiLEiKiT

”Vasta pesty, puhdas selkä, rexonalla raikastettu, ympyrä ja risti, kuka siihen 
viimeks likaisella sormellaan pisti!” 

Mitä leikkejä teidän koulussanne leikitään? 

 •  Kirjoita vihkoon tai Omakirjaan mukavimmasta välituntileikistäsi. 
Miten sitä leikitään, kenen kanssa ja missä? 

 •  Tehkää ryhmätyönä kysely koulussanne. Haastatelkaa eri luokka 
-asteen oppilaita välituntileikeistä. Käyttäkää apuna haastattelu-
lomaketta. 

 •  Tehkää yhteenveto kyselyn tuloksista. Mikä on suosituin leikki tai  
peli koulussanne eri luokka-asteilla?

 •  Tehkää sama kysely koulunne henkilökunnalle. Mikä oli aikuisten  
suosituin leikki heidän omana kouluaikanaan?

 •  Kirjoittakaa koulunne suosituimmista leikeistä lyhyet kuvaukset. 
 • Lisätkää kuvaukset internetiin Kukako-sivuille.

VäLiNEET 
Muistiinpanovälineet, haastattelulomake, videonauhuri, nauhuri  
tai sanelukone, vihko tai Omakirja

Lukekaa Timo Parvelan kirjasta ”Outo juttu” luku ”Toinen välitunti”, kunhan opet-
taja ei saa tietää siitä.

Minä ja kouluni
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Leikkijän haastattelulomake 

Haastattelija(t) .................................................................................... 
Päivämäärä  .....................................................................................
Paikkakunta .....................................................................................

Haastateltavan nimi  ..................................................................
Sukupuoli  .................................................................................  
Ikä   ............................................................................................ 
Paikkakunta ...............................................................................

LEIKIT (YKSINLEIKIT JA RYhMÄLEIKIT)
A. Pihaleikit ja -pelit eri vuodenaikoina

Leikin nimi ja lyhyt juoniselostus ........................................................................
............................................................................................................................  
............................................................................................................................
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

Montako leikkiin tarvitaan? .................................................................................
Kenen kanssa leikit? ..........................................................................................
Missä paikassa koulussa leikkiä voi leikkiä? ......................................................
 
B.Sisäleikit ja -pelit luokassa ja käytävällä ennen tunnin alkua

Leikin nimi ja lyhyt juoniselostus ........................................................................
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................
  
Montako leikkiin tarvitaan? .................................................................................
Kenen kanssa leikit? ..........................................................................................
Missä paikassa koulussa leikkiä voi leikkiä? ......................................................

C. Muut leikit (esim. keräilyleikit: tarrat, keräilykortit, ystäväkirjat yms.)

Leikin nimi ja lyhyt juoniselostus.........................................................................
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................
 
Kenen kanssa leikit?...........................................................................................
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OUTO JUTTU 

VAROITUS!
Älä näytä tätä kirjaa opettajalle!

Minä olen kirjoittanut tämän kirjan sinul-
le.
Sen luettuasi vain minä ja sinä tiedäm-
me
mitä koulussa oikeasti tapahtui.
Me tiedämme kuka pissasi roskakoriin,
kuka kulutti opettajan sukista kantapäät
ja kuka vei rehtorin auton. Pyydän,
älä kerro tästä kaikesta tai minä saan
jälki-istuntoa. Ja voit sinne joutua sinä-
kin.
Ai niin, tiesitkö muuten, että teidänkin
koulussanne on sellainen paksu matto, 
jolla voi…
eikö olekin outo juttu?

TIMO

TOINEN VÄLITUNTI

Menimme voimistelusaliin.
Kaikki ihmettelivät mattoa,
joka oli levitetty 
voi-mis-te-lu-sa-lin lattialle.
- Tuol-lai-set matot ovat
lentäviä mattoja, sanoi Hilma.
- Huijaat, sanoivat kaikki.
- ehkä huijaankin, Hilma myönsi.
- Minä menen
kertomaan opettajalle, ilmoitti Mikko ja 
meni.

Hilma a-set-tui matolle
ja kaikki muut ryntäsivät perässä.
Matto kohosi ilmaan.
Matto liiteli koulun ovesta 
ja nousi taivaalle.

- Len-net-tiin juuri ulos koulusta,
totesi Jesse.
- Missä on vessa?
Late kyseli huo-les-tu-nee-na.
- Tämä on matto
eikä mikään jum-bo-jet,
Hilma valisti.
- entä jos tulee hätä?
- Sitten tehdään hätälasku,
Jesse totesi.
- Kuinka tätä ohjataan?
Aino ihmetteli.
- Kal-lis-ta-mal-la, tiesi Hilma.
Hän kallisti mattoa vasemmalle.

Matto kääntyi ja kallistui.
- Kallistuu liikaa! huusi Jesse.
- Kohta ei ole enää varaa,
kiljui Aino.
- Minulla on varaa vielä markka,
Late ilmoitti ja heitti rahan matolle.
Se oikeni.
- Kuin-ka-han lujaa tällä pääsee?
Jesse pohti.
- Ja millä tämä kulkee? Jesse jatkoi.
- Luul-ta-vas-ti sukilla, Hilma oletti.
- Äiti sanoo aina, 

että matot kuluttavat sukkia.
- Meillä ei ole kenenkään sukkia, miten 
meille käy?

Kaikilla oli voi-mis-te-lu-tos-sut.

jatkuu...
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- Tuolla on lentokone,
Hilma osoitti.

- Pyydetään siltä apua.
He huis-kut-ti-vat koneelle.
- Auttakaa. Meillä ei ole sukkia,
huusi Hilma.
- Pa-le-lee-ko teitä?
kysyi lentokoneen ohjaaja.
- Ja onko teillä len-to-lu-pa-kir-ja?
- Minä en osaa edes lukea,
Late sanoi.
- Minä voisin kyllä lainata sellaisen 
kirjastosta, käykö aapinen?
Hilma ehdotti.

- entäs ne sukat? Aino huolestui.
- Onko teillä rahaa sukkia varten?
kysyi lentokoneen kuljettaja
ja riisui sukkansa.
- Minulla on markka, Late sanoi
ja näytti ko-lik-ko-aan.
- Selvä, se riittää, sanoi lentäjä
ja ojensi sukkansa.
- Nyt teidän täytyy palata takaisin.
ei täällä saa lennellä ilman lupaa.

Kello soi juuri, kun he laskeutuivat
koululle. Mikko oli heitä vastassa.
- Missä te olette olleet?
Minä kerron opettajalle. Hän on
kadottanut sukkansa, mutta tulee
heti, kun löytää ne, Mikko sanoi.

Opettaja tuli luokkaan ja ilmoitti:
- Seuraavaksi puhallamme pulloilla
Ukko Noaa. Se on hauskaa,
mutta sitä ennen haluan kiittää
Mikkoa sukkieni löytymisestä.
Ihmettelen vain,
kuka on kuluttanut
Sukkieni kantapäät puhki?
Miettikää sitä ja kadonneita liituja
sillä aikaa, kun minä parsin sukkia.
Älkää tehkö tyhmyyksiä
a-ja-tel-les-san-ne.

Timo Parvela, Outo juttu, 
Kustannusosakeyhtiö Tammi
Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2000
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MINUN RePPUNI

Reppua tarvitaan joka koulupäivä. Sen pitää olla toimiva ja mukava käyttää. 
Sen pitää olla käyttäjänsä näköinen ja oloinen.

Tarkastele, millainen on oma reppusi.

 •  Minkä värinen se on?
 •  Mistä materiaaleista se on tehty?
 •  Onko reppu sopivan kokoinen sinulle?
 •  Kauanko se on ollut  sinulla käytössä?
 •  Onko se vielä ehjä?
 •  Onko siinä riittävästi tilaa tavaroillesi?
 •  Missä kuljetat reppua koulumatkalla?

Suunnittele itsellesi PARAS -reppu.

 •  Miten haluat repun kuvaavan itseäsi?
 •  Mieti repun ulkonäkö: repun väritys, kuviot,  

yksityiskohdat.
 •  Mieti repun kokoa ja muotoa. Mitä siihen  

pitää mahtua? 
 •  Tee repun kuva paperille ja liitä mukaan kuvia 

ja kangastilkkuja, jotka mielestäsi kuvaavat  
reppuasi. 

VäLiNEET 
Piirustus- ja maalausvälineet, mainos- ja kuvalehtiä, mittanauha, 
viivoitin, liimaa, väripapereita.

Minä ja kouluni
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Tuotesuunnittelijan ABC

MUOTOILU 
Muotoiluksi voidaan katsoa kaikki sellainen toiminta, jolla muovataan ympäristöä jon-
kin materiaalin avulla. Muotoilu on prosessi, joka kattaa kaikki vaiheet ideasta valmiik-
si tuotteeksi tai palveluksi. Muotoilun tavoitteena on parantaa tuotteiden ja palvelujen 
käyttökelpoisuutta, mutta myös tehdä tuote tunnetummaksi niin, että sen muotokieli ja 
visuaalinen ilme sopivat valmistajan brändiin tai tavaramerkkiin. Tuote on silloin valmis-
tajansa ”näköinen”. 

Muotoilu voidaan jakaa pääsääntöisesti kolmeen ryhmään:
Taiteellinen muotoilu käsittää taidekäsityön ja teollisesti valmistetut taide-esineet. 
Teollinen muotoilu on teollisesti valmistettujen, useimmiten sarjatyönä tehtävien tuottei-
den muotoilua. 
Palvelumuotoilun tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu. 

Hyvä muotoilu on aina visuaalisesti harkittua. ehkä siksi muotoilu ymmärretään usein 
vain tuotteiden ulkomuodoksi, graafiseksi ilmeeksi ja väreiksi. Tuotemuotoilussa vaiku-
tetaan kuitenkin ulkonäön lisäksi myös tuotteiden rakenteeseen, materiaaleihin ja val-
mistukseen.  Muotoiluosaaminen onkin hyvin kokonaisvaltaista; ulkomuodon halutaan 
heijastavan myös tuotteen sisäisiä ominaisuuksia ja identiteettiä. 
 
Tuotteita voidaan arvioida seuraavasti: 

Tuotteen toiminta 
 •  Onko tuote toimiva siinä, mihin se on tarkoitettu? 
 •  Voidaanko tuotetta huoltaa ja korjata? 
 •  Saako varaosia?
 •  Onko tuote turvallinen käyttää? 
 •  Onko tuotetta helppo käyttää? (= ergonominen)
 •  Ymmärtääkö miten tuotetta käytetään?
 •  Onko tuotteen tekniikassa jotain uutta, innovatiivista?

Tuotteen rakenne
 •  Onko tuote rakenteeltaan luja ja kestävä?
 •  Onko tuote valmistettu käyttöön soveltuvasta materiaalista? 
 •  Onko materiaalia helppo työstää?
 •  Onko tuote huolellisesti valmistettu?
 •  Onko tuote turvallinen (esim. irtoavia osia)?
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Tuotteen visuaalinen ilme

 •  Onko tuote miellyttävän 
näköinen?

 •  Onko tuotteen ulkonäössä 
jotain uutta?

 •  Onko tuotteen värivalinnalle 
jokin syy? 

 •  Onko tuotteessa kuvioita ja 
onko niillä jokin merkitys  
(korostava, häivyttävä)?

 •  Onko tuote viimeistelty  
huolella?

 •  Miltä tuote tuntuu?

Tuotteen ekologiset ominaisuudet

 •  Onko tuote tarpeellinen?
 •  Vaikuttaako tuote kestävältä?
 •  Onko tuotteen valmistaminen 

taloudellista?
 •  Onko tuotteen käyttäminen 

taloudellista?
 •  Miten materiaali ja/tai valmistus 

kuormittaa luontoa?
 •  Voiko tuotteen valmistuksessa 

käyttää kierrätysmateriaaleja?
 •  Mitä tuotteelle tapahtuu 

käytön jälkeen?
 •  Onko tuote helppo hävittää?

Tuotteen kulttuuriominaisuudet

 •  Millaisia paikallisia piirteitä  
tuotteella on?

 •  Mitä kansallisia piirteitä  
tuotteella on?

 •  Mitä piirteitä tuotteella  
on vieraasta kulttuurista?

Tuotteen kohderyhmä

 •  Onko tuote kohdistettu  
jollekin tietylle ryhmälle?

 •  Ketkä tuotetta käyttävät,  
ketkä eivät?

 •  Mitä tuote viestii käyttäjistään?
 •  Missä tuotetta myydään?

Tuotteen markkinointi

 •  Millaista tuotteen 
markkinointi on?

 • pakkaus 
 •  hinta 
 •  hintalaput
 •  tuoteselosteet
 •  mainonta
 •  tarinat

 • Millaista yrityksen  
markkinointimateriaali on? 

 •  toimitilat
 •  esitteet
 •  www-sivut
 •  käyntikortit

 •  Näkyykö yrityksen toimintaidea/ 
brändi markkinoinnissa ja miten?
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REPULLiNEN TAVARAA

Meillä kaikilla on tuhansia esineitä. 
Osaa tavaroista kannamme mukanamme päivittäin. 

Merkitse vihkoon tai Omakirjaan muistiin, 
mitä kaikkea koulureppusi sisältää.

 •  Montako eri esinettä sinulla on mukana? 
 •  Ovatko kaikki esineet tarpeellisia?
 •  Montako tarpeetonta esinettä sinulla on, miksi? 
 •  Mitä roskia repussasi on?
 •  Mitä muuta huomasit repustasi? 

Kerätkää yhteen kaikki ne tarpeettomat esineet, jotka löysitte repuistanne (myös 
opettajan repusta). 

Jos repuissa ei ollut riittävästi tarpeetonta, tehkää myös kotona tavarainventaa-
rio. Pyytäkää apua kotiväeltä

 •  Kerätkää pikkuesineitä ja tarpeettomia tavaroita,  
joita ette ole halunneet heittää pois. 

 •  Tuokaa tavarat kouluun.

Tehkää tarpeettomista tavaroista teos luokkaan tai käytävään, esimerkiksi him-
meli tai ”kattokruunu”. Apuna voitte käyttää rautalankaa, siimaa, liimaa ja kuu-
maliimaa. 

Antakaa valmiille työlle nimi, joka muistuttaa tarpeettomasta kulutuksesta. 

VäLiNEET 
Omakirja, muistiinpanovälineet, askarteluvälineitä, turhia esineitä.

Minä ja kouluni
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Minun reppuni sisältö 
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Outi Liusvaara on tehnyt listan, jossa luetellaan 21 syytä, miksi esineitä säilytetään
kodeissa. http://www05.turku.fi/ekoteho/opettaja/historia.htm#hallussapitoonissa

21 syytä miksi esineitä säilytetään kodeissa

1. Muisto lapsuudesta 
esine on pidetty tallessa lapsuudesta asti tai 
hankittu myöhemmin, koska se tuo mieleen 
lapsuuden asioita. 

2. Muisto ihmissuhteesta 
esine on pidetty tallessa, koska siihen liittyy 
muisto sen antajasta tai edellisestä omista-
jasta. 

3. Esine on matkamuisto tai merkki
tapauksesta tai ajanjaksosta. 

4. Velvollisuudentunto 
esine on talletettu velvollisuudesta 
antajaa kohtaan. 

5. Omankuvan ylläpitämiseksi 
esineen omistus ylläpitää ideaalista omaku-
vaa tiettyjen arvojen ja haluttujen luonteen-
piirteiden ja ominaisuuksien osalta. 

6. Oman kuvan parantamiseksi 
esineen käyttö korostaa toivottuja piirteitä 
omistajan ja muiden silmissä. 

7. Välttämättömyyden illuusio 
esine on huoneistossa siltä varalta, 
että sitä joskus tarvittaisiin.

8. huvin vuoksi 
esine on yksinkertaisesti puhutteleva, haus-
ka, huvittava, hämmentävä tai muuta sen 
kaltaista, herättäen halun hallussapitoon. 

9. Esteettisesti miellyttävä
esine on kaunis. 

10. Fyysisesti miellyttävä 
esine tuntuu käytössä miellyttävältä. 

11. Mukavuuden ja turvan vuoksi 
esine luo viihtyisyyttä ja ylläpitää turvan 
tunnetta. 

12. Perinteen ylläpitämäksi 
esine ylläpitää yhteisöllisyyttä tai henkilö-
kohtaista traditiota. 

13. Rahallisen arvon vuoksi 
esine on säästetty, koska sen jälleen-
myyntiarvo on pienempi kuin sen arvo 
omista jalle. 

14. Status
esine kohottaa omistajan asemaa 
muiden mielissä. 

15. harrastus 
esine liittyy vapaa-ajan toimintoihin. 

16. Ammatin ja opiskelun takia 
esine liittyy johonkin ammattiin tai 
ammatissa harjaantumiseen. 

17. Perushyvinvointi 
esineen omistukselle ei ole eritystä syytä, 
mutta tyydyttää joitain määrittelemättömiä  
hyvinvoinnin osatekijöitä. 

18. Laiskuus ja hajamielisyys
Tarpeettomista tavaroista 
ei ole ehditty hankkiutua eroon. 

19. Ympäristöystävällisyys 
esine liittyy toimiin ympäristön ja 
kanssaihmisten suojelemiseksi. 

20. hätävara 
esine on talletettu pahan varalle antamaan 
turvaa kriisiaikoina. 

21. Kateus 
esine on kodissa, koska siihen liittyy 
kateus toista henkilöä tai tiettyjä olosuhteita 
kohtaan. esine joko auttaa tämän tunteen 
säilyttämisessä tai kurissapidossa. 
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SUKU PUUSSA

Lukekaa Tove Janssonin kirjasta 
Taikatalvi ”Ne salaperäiset” -teksti,
ja keskustelkaa, millaisia ajatuksia 
tarina teissä herättää. 

Tekstiiliartesaani Mareena Heinonen 
on tehnyt omasta suvustaan 
skräppäämällä sukutaulun. 
Skräppää sinäkin omasi! 

Tee oma sukupuusi.

Kaikista sukulaisistasi ei ole välttämättä tietoa, eivätkä kaikki suvun 
jäsenet ole ”verisukulaisia”. Hekin ovat silti sukusi jäseniä. Mieti, kuinka 
monta sukulaista sinun puuhusi tulee. Voit hahmotella paperille tai 
Oma kirjaan sukupuun rakenteen: 

 •  Yläosaan tulevat sinun ja sisarustesi nimet. 
 •  Nimienne alapuolelle tulevat vanhempanne ja  

vanhempienne sisarukset (tädit, sedät, enot). 
 •  Alimpana ovat isovanhemmat ja isoisovanhemmat
 •  Jos haluat, voit laittaa serkkusi heidän vanhempiensa viereen.
 •  Perheeseen ja sukuun voi kuulua myös suvun ulkopuolisia, läheisiä 

ihmisiä. Monet pitävät lemmikkejäkin perheenjäseninä. Niitäkin voi 
liittää sukupuuhun. 

Voit käyttää eri värejä kuvaamaan isän ja äidin sukuja. 

Voit halutessasi merkitä kuolleet sukulaisesi omalla värillä.

VäLiNEET 
Väri- ja kuviopapereita, helmiä, hileitä, kankaita ja muuta skräppäys-
materiaalia, liimaa, sakset, muistiinpanovälineet ja Omakirja.

Minä ja sukuni 
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“Ne salaperäiset”

”Muumipeikko ryntäsi pystyyn, juoksi yli sillan ja 
uimahuoneeseen. Siellä hän meni komerolle ja 
riuhtaisi oven sepposen selälleen. Siinä riippui-
vat kylpyviitat. Tuossa oli kumista tehty hemu-
li, jota ei koskaan saanut puhalletuksi täyteen. 
Aivan kuten kesällä. Mutta lattialla kyyhötti jokin 
pieni olio ja tuijotti häneen. Se oli pitkäkarvainen 
ja harmaa ja sillä oli iso kuono. Sitten se vilkas-
tui, vilahti kuin lattiaveto hänen ohitseen ja kato-
si. Hän näki hännän liukuvan mustana nauhana 
uimahuoneen ovesta ulos. Tupsu tarttui hetkeksi 
oven rakoon, mutta se riuhtaistiin irti ja olento oli 
kerta kaikkiaan kadonnut.

Mutta samassa Tuu-tikki tuli sisään kasari 
käpälissään ja sanoi: – Vai niin, sinä et sitten-
kään voinut olla avaamatta. – Siellä oli vain jon-
kinlainen vanha rotta, sanoi Muumipeikko pa-
hantuulisena. – ei se ollut rotta, Tuu-tikki sanoi. 
Se oli peikko. Samanlainen peikko kuin sinäkin 
olit ennen kuin sinusta tuli Muumipeikko. Tuol-
laiselta sinäkin näytit tuhat vuotta sitten. Muumi-
peikko ei keksinyt mitä olisi sanonut. Hän meni 
kotiin ja istuutui salonkiin miettimään.

Hetken kuluttua pikku Myy tuli lainaamaan 
steariinikynttilää ja sokeria. – Olen kuullut sinus-
ta kauheita, hän sanoi ihastuksissaan. Sinä olet 
kuulemma laskenut oman esi-isäsi ulos kome-
rosta. Väitetään, että te muistutatte toisianne. 
 – Äh, ole vaiti, sanoi Muumipeikko. 

Hän meni ullakolle ja etsi käsiinsä valoku-
va-albumin. Siinä oli sivu sivun jälkeen arvokkai-
ta muumipeikkoja, useimmiten valokuvattuina 
kaakeliuunien edessä tai kuisteilla. ei ainoakaan 
heistä muistuttanut komerossa ollutta peikkoa. 
– Sen täytyy olla erehdys, Muumipeikko ajatteli. 
Minä en voi olla hänelle sukua. Hän katsoi nukku-
vaa isäänsä. Vain kuono oli vähän samanlainen 
kuin peikolla. Mutta ehkä tuhat vuotta sitten…

Kristallikruunu alkoi äkkiä helistä. Se kei-
nui hiljaa edestakaisin ja jokin liikkui tyllin sisäs-
sä. Se oli karvainen ja pieni, ja pitkä musta häntä 
riippui suoraan alas lasipalojen välistä. – Siellä 
hän on, mutisi Muumipeikko. Minun esi-isäni on 
asettunut asumaan salongin lamppuun.

– Pss! Muumipeikko kuiskasi. Älä sano 
mitään. ehkä he sittenkin olivat sukua. Ja tul-

lessaan käymään vieraisilla sukulaiset saattavat 
viipyä pitkän aikaa. Jos hän on esi-isä, hän voi 
jäädä ainiaaksi. Kuka sen tietää. – Minä näytän 
hänelle taloa, Muumipeikko ajatteli. Niin äitikin 
tekisi jos joku sukulainen tulisi käymään. Hän 
otti lampun ja valaisi erästä kaunista, käsinmaa-
lattua taulua ja ylipäänsä kaikkea arvokasta ja 
kaunista, mitä perhe omisti. Peikko tarkasteli 
jokaista esinettä huolellisesti, mutta ei ilmei- 
 sesti käsittänyt mitä tämä kaikki oikein tarkoitti. 
Lopulta Muumipeikko huokasi ja asetti lampun 
kaakeliuunin reunustalle. Mutta silloin peikko 
kiinnostui.

Se tulla mätkähti alas kristallikruunusta 
ja vilisti kuin pieni harmaa lumppuläjä ympäri  
kaakeliuunia. Se pisti päänsä luukusta sisään 
ja nuuhki tuhkaa. Se oli erittäin kiinnostunut 
koruommellusta pellinnyöristä ja haisteli kauan 
uunin ja seinän välissä olevaa rakoa. – Kyllä se 
on varmasti totta, ajatteli Muumipeikko järkytty-
neenä. Minä olen hänen sukulaisensa. Sillä äiti 
on aina sanonut, että meidän esi-isämme elivät 
kaakeliuunien takana…

Samassa alkoi herätyskello päristä. Muu-
mipeikko pani tavallisesti sen soimaan hämärän 
aikaan, sillä hän kaipasi eniten seuraa. Peikko 
jäykistyi, sitten se kipaisi kaakeliuuniin niin että 
poro pöllysi. Ja hetken kuluttua se alkoi kiukkui-
sesti rapistella peltiä.

Muumipeikko sulki herätyskellon ja odotti 
sydän jyskyttäen. Mutta mitään ei enää kuu lu - 
nut. Savupiipusta pirahti hieman nokea ja pel-
linnyöri keinui. Muumipeikko meni katolle rau-
hoittuakseen. – No, miten sinä viihdyt esi-isän 
seurassa? huusi pikku Myy kelkkamäestä. – 
Mainiosti, sanoi Muumipeikko arvokkaasti. Van-
hassa suvussa, kuten meidän, tiedetään kyllä 
miten pitää käyttäytyä. Hän tunsi itsensä äkkiä 
ylpeäksi omistaessaan esi-isän. Ja sitä paitsi oli 
virkistävää tietää, ettei pikku Myyllä ollut suku-
puuta ollenkaan, vaan hän oli pikemminkin tullut 
maailmaan suorastaan sattumalta.”

Tove Janssonin kirjasta Taikatalvi mukaeltu, 
Werner Söderström Osakeyhtiön

 laakapainossa Porvoossa 1966, toinen painos
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Sukupuukaavio 1
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SUKU KUVASSA

Sukukuvan on skräpännyt tekstiiliartesaani Mareena Heinonen

Tehdään koko suvusta sukupotretti erilliselle paperille tai Omakirjaan.

 •  Tuo kotoasi valokuvia perheestäsi ja suvustasi. 
 •  Ota valokopiot kuvista ja suurenna tai pienennä niitä  

tarpeen mukaan. 
 •  Leikkaa ihmiset irti taustasta.
 •  Sommittele irtileikatut kuvat samalle alustalle ja liimaa ne  

kiinni alustaan. 
 •  Voit liimata kuvaan vielä kuvia sukuun liittyvistä asioista  

tai esineistä. 
 •  Kirjoita kuvateksti, jossa kerrot milloin ja missä sukulaisten kuvat on 

otettu, jos tiedät.
 •  Tutki sukukuvaasi. Onko sukusi jäsenillä esimerkiksi terävä nenä, 

hörö korvat, kolo leuassa, kiharat hiukset tai muita piirteitä,  
joista heidät tunnistaa sukunne jäseniksi?

 •  Ketkä kuvassa olevista eivät ole enää elossa?

VäLiNEET 
Muistiinpanovälineet, paperipohja, Omakirja, liimaa, sakset,  
kopiot valokuvista tai digikuvista. 

Minä ja sukuni 
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SUKU JUHLiSSA

Aarteista tulee mieleen helposti kulta, raha ja kalliit tavarat, mutta aarteita ovat 
myös suvun ihmiset, paikat ja tarinat. 

Milloin teidän sukunne juhlii yhdessä? 

 •  Kokoonnutaanko suvussasi rippijuhlissa, häissä tai hautajaisissa? 
 •  Vietetäänkö teidän suvussanne sukujuhlia? 
 •  Vietättekö suvun kanssa yhdessä joulua, juhannusta tai pääsiäistä? 

Miten vietätte juhlia?

 •  Liittyykö näihin yhteisiin juhliin tapoja, jotka toistuvat?
 •  Millaista ruokaa syötte?
 •  Miten pukeudutte?
 •  Millaista ohjelmaa teillä on?

Valitse sinulle mieluisin sukujuhla ja tee siitä sarjakuva  
paperille tai Omakirjaan. 
Voit lisätä siihen myös valokuvia. 

VäLiNEET 
Paperia tai Omakirja, piirustusvälineet, sarjakuvapohjia, valokuvia 
tai valokopioita valokuvista.

Minä ja sukuni 
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OIKEA ETUNIMESI: 
esim. TIINA

GANGSTA NIMESI: (ekat kolme kirjainta etunimestä plus izzle):
 Tiiizzle

ETSIVÄNIMESI: (lempiväri ja lempieläin):
 Punainen kissa

SAIPPUAOOPPERANIMESI: (toinen nimesi ja tämän hetkinen sijaintipaikka):
Meri Ruoholahti

STAR WARS NIMESI: (ekat 3 kirjainta sukunimestä, ekat 2 kirjainta etunimestä,
ekat kolme kirjainta äidin tyttönimestä):
 Piitital

SUPERSANKARINIMESI (toinen lempivärisi, lempijuomasi):
 Musta Maito

IRAQ-NIMESI; (1. kirjain etunimestä, 3. kirjain sukunimestä, mikä tahansa kirjain
toisesta nimestä,  2. kirjain äidin tyttönimestä, 3 kirjain isän toisesta nimestä, 
1. kir jain siskon/veljen nimestä, viimeinen kirjain äidin toisesta nimestä):
 Tiralul

INTIAANINIMESI (lempiväri ja lemmikkisi nimi):
 Punainen Ressu

  

Keksi itsellesi uusi nimi
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SUKU MAAiLMALLA

Ennen sukulaiset asuivat suhteellisen lähellä, mutta nykyään useat suvut ovat 
hajaantuneet ja sukulaiset asuvat kaukana toisistaan. 

 • Missä sinun sukulaisesi asuvat? 
 • Kysy kotiväeltäsi, missä kaikkialla sukulaisiasi asuu. 
 • Missä maissa? 
 • Missä kaupungeissa? 

Merkitse tiedot muistiin vihkoon tai Omakirjaan. 

Merkitse kynällä maailmankarttaan, missä sukulaisiasi asuu. Voit liimata kartan 
Omakirjaan. 

Tehkää oma kartta Google maps -palvelua käyttäen ja merkitkää siihen jokaisen 
oppilaan kauimpana asuvan sukulaisen asuinpaikka. 

Lisätkää kartta internetiin Kukako-sivuille.

Katsokaa Kukako-sivuilla, missä kaikkialla muiden koululaisten sukulaisia 
asuu.

VäLiNEET 
Karttapohja, vihko tai Omakirja, liimaa, kynä

Minä ja sukuni 
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Maailmankartta
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SUKU MAASSA

Hautausmaat ovat täynnä kertomuksia eletyistä elämistä. Hautausmaat kuvas-
tavat oman paikkakunnan historiaa ja ihmisten kuulumista pitkään sukupovien 
ketjuun.

Tehkää retki lähimmälle hautausmaalle. Pyytäkää opas mukaan, jos mahdollis-
ta. Ottakaa myös muistiinpanovälineet mukaan. 

Liikkukaa hautausmaalla rauhallisesti, vainajia kunnioittaen. 

Tehkää tarkkailutehtäviä parin kanssa. 

 •  Mistä materiaaleista hautamuistomerkit on tehty?
 •  Mitä tietoja hautamuistomerkeissä on?
 •  Mitä muita kuvia tai kuvioita on muistomerkissä?  

Tee kuvioista piirros monisteeseen.
 •  etsikää hyvin vanha hauta. etsikää aivan uusi hauta.  

Minkä ikäisinä henkilöt ovat kuolleet?
 •  Valitkaa parin kanssa kaunein tai koskettavin hautapaikka.  

Perustelkaa valintanne.
 •  Mitä muuta hautausmaalla on kuin haudat?

Kiertäkää toistenne valitsemat kauneimmat ja koskettavimmat paikat ja kuun-
nelkaa perustelut.

Keskustelkaa hautajaiskokemuksista, jos teillä on niitä.

Onko perheellänne tapana käydä sukulaisten haudoilla? Miten muistelette 
vaina jia?

Sytyttäkää lähtiessänne yhteinen kynttilä yleiseen kynttilänlaskupaikkaan.

VäLiNEET 
Hautausmaatehtävät, muistiinpanovälineet, kirjoitusalusta. 

Minä ja sukuni 
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Hautausmaatehtävät

Nimesi tai ryhmän nimet .....................................................................................

............................................................................................................................

Mikä on hautausmaan nimi?...............................................................................

Minkä uskontokunnan hautausmaa on? .............................................................

Mistä materiaaleista hautamuistomerkit on tehty? .............................................

............................................................................................................................

Mitä tietoja hautamuistomerkeissä on? ..............................................................

............................................................................................................................

Mitä muita kuvia tai kuvioita on muistomerkissä? ..............................................

............................................................................................................................  

Tee kuvioista piirros monisteeseen.

etsikää hyvin vanha hauta. etsikää aivan uusi hauta.  

Minkä ikäisinä henkilöt ovat kuolleet? ................................................................

............................................................................................................................

Valitkaa parin kanssa kaunein tai koskettavin hautapaikka.  

Perustelkaa valintanne. ......................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Mitä muuta hautausmaalla on kuin haudat? .......................................................

............................................................................................................................

OMIA HUOMIOITA
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Hautausmaat ja hautamuistomerkit 
- kertomuksia eletyistä elämistä

Kirkkomaa on kirkko ja sen ympärillä oleva vainajien viimeinen leposija. Hau-
tausmaa on kirkosta erillään oleva vainajien viimeinen leposija, jossa voi olla 
siunaamista varten rakennettu kappeli.

Muinaissuomalaiset uskoivat vaina-
jien jatkavan elämäänsä kuolemansa 
jälkeen, joten he hautasivat vainajan 
omiin vaatteisiin puettuna ja tärke-
ät tavarat mukanaan. Kristinuskon 
saapuessa 1050-luvulta lähtien tämä 
tapa alkoi jäädä pois. Koska Jeesus-
kin haudattiin polttamatta, kristityt 
alkoivat noudattaa tätä tapaa. Alus-
sa oli perhehautoja ja katakombeja 
eli pitkiä maan alle kaivettuja luola-
alueita kilometrien pituisine käytävi-
neen. Kun kirkkoja alettiin rakentaa, 
haudattiin vainajia niiden lattian alle. 
Tilan loppuessa alettiin käyttää kirk-
kojen lähellä olevia hautausmaita. 
Hautausmaille alettiin pystyttää myös 
muistomerkkejä elävien lohduttami-
seksi ja vainajien muistelemiseksi. 

Kirkon lattian alle hautaaminen
1600- ja 1700-luvuilla kirkkoihin hau-
dattiin arvokkaampia ja varakkaam-
pia seurakuntalaisia (aateliset ja 
suu rtilojen omistajat), joilla oli varaa 
ostaa kirkosta hautapaikka. Sukujen 
merkkeinä kirkkojen seinillä käytettiin 
veistettyjä ja maalattuja vaakunakil-
piä. Kirkkojen lattioissa olevat hau-
taholvien päällä olevat hautapaadet 
olivat osittain kirkon penkkien alla ja 
paadet oli avattava vähän väliä esim. 
suuren lapsikuolleisuuden takia. Täl-
laisia kirkkoja löytyy esim. etelä- ja 
Lounais-Suomesta.

Kirkoissa olevat haudat täyttyivät pian 
ja arkkujen ulottuessa lattialankkui-
hin asti, varsinkin kesäkuumalla haju 
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kirkossa saattoi olla sietämätön. Täs-
tä syystä alettiin haudata vainajia hau-  
tausmaille muurattuihin kappeleihin. 
Köyhimmät ihmiset haudattiin kirkko-
maan laitaan ns. rivihautoihin ilman 
näkyvää muistomerkkiä.

hautaaminen kirkkomaahan
Mitä lähempänä hauta oli kirkkoa, 
sen parempi sen arveltiin olevan. Itä 
ja etelä olivat parhaat ilmansuunnat, 
koska niihin liittyy valo ja Kristuksen 
toinen tuleminen. Yleensäkin vaina-
jan pää asetettiin länteen, jotta hän 
katsoi itään kohti nousevaa aurinkoa. 
Pohjoisen puoli oli pimeyden ja paho-
laisen ilmansuunta, jonne haudattiin 
rikolliset, mutta myös lapsivuotee-
seen kuolleet vaimot, kastamattomat 
lapset, hukkuneet ja itsemurhan teh-
neet.

Kirkkomaiden aitaaminen johtui ha-
lusta erottaa pyhä maa muusta, mut-
ta myös siksi, että lukkareiden kirkko-
maalla laiduntavat eläimet pysyivät 
omalla alueellaan. Yksittäisten hau-
tojen aitaaminen syntyikin siitä, että 
haudalla olevien kukkien haluttiin säi-
lyvän laiduntavilta eläimiltä.

erillisiä hautausmaita alettiin perus-
taa, kun kirkon vieressä oleva kirkko-
maa alkoi olla täynnä. Näissäkin maa 
jaettiin: varakkaille ensimmäinen 
multa lähinnä kirkkoa ja pohjoispuo-
lella pahantekijöiden ”murhamulta”. 
Karjalan kannaksella sen sijaan ”ei 
haluttu erottautua muista ja paljastaa 
omaa ylpeää luontoa”, vaan käytettiin 
ainoastaan yhteishautoja.

Nykyisin ilmansuunnista ei enää vä-
litetä. Hautausmailla on pohjakartat 
ja hautarivit täytetään ”kuolinjärjes-
tyksessä”. Talvi- ja jatkosodassa kaa-
tuneet sankarivainajat on kuitenkin 
useissa seurakunnissa haudattu kir-
kon viereen. Hautamuistomerkeissä 
korostetaan vainajien tasa-arvoisuut-
ta, mikä on johtanut liialliseenkin sa-
mankaltaisuuteen.

Vanhat hautausmaat kuvastavat 
oman paikkakunnan historiaa. Nykyi-
sin hautausmaat voivat olla todella 
suuria, josta yksittäisen haudan löy-
täminen voi olla vaikeaa. 

Ortodoksien hautausmaat ovat eri-
laisia kuin luterilaisten. Haudalla oli 
1950-luvulle saakka puinen ortodok-
siristi, jossa saattoi olla ikoni tai vai-
najan kuva lasikehyksessä. Nykyisin 
ortodoksitkin käyttävät hautakiveä, 
jossa on kiveen hakattu vinoristi. Kar-
jalassa on myös noudatettu haudoilla 
ateriointia muistelemisen yhteydes-
sä. Itäistä perinnettä oli myös kiinnit-
tää risteihin ns. tuulipaikkoja (valkeita 
kangassuikaleita) tuulessa liehumaan 
ja välittämään vainajille tervehdystä. 
Vainajia on muisteltu myös itkuvirsiä 
laulamalla.

hautamuistomerkit
Suomen hautausmailta on mahdol-
lista löytää hautamuistomerkkejä n. 
200 vuoden ajalta. Aluksi hautakivet 
olivat valurautamuistomerkkejä, pel-
timerkkejä sekä puisia lautoja ja ris-
tejä. 1860-luvulta lähtien haudat si-
joitettiin riveihin, mutta muistomerkit 
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säilyivät yksilöllisinä ja niissä saattoi 
olla tekstiä runsaastikin. 1900-luvul-
le tultaessa hautakivienkin valmistus 
muuttui yhä teollisemmaksi ja niiden 
ulkonäkö samankaltaiseksi.Teksteik-
si jäivät vain etu- ja sukunimi.

Nykyisin hautamuistomerkki hanki-
taan usein kiireellä, jolloin valitaan 
yksinkertainen malli. Mitään kiirettä 
ei kuitenkaan olisi, sillä hautamuis-
tomerkin puuttuminen ei ole merkki 
välinpitämättömyydestä tai epäkun-
nioituksesta vainajaa kohtaan, vaik-
ka usein niin luullaankin. Hautaa ei 
tarvitse välttämättä merkitä ollen-
kaan muistomerkillä. Joillakin hauta-
usmailla voi olla muistolehtoja, johon 
uurna lasketaan ilman henkilökoh-
taista muistomerkkiä. Kristilliseen ta-
paan kuitenkin liittyy se, että läheisen 
ihmisen hauta merkitään, jotta sillä 
voidaan käydä muistelemassa vaina-
jaa.

Puiset muistomerkit:
Varhaisimmat muistomerkit ovat ol-
leet puisia, joten niitä ei ole juurikaan 
säilynyt. Puuta käytettiin, koska se 
oli halpa materiaali. Yleinen kansan 
käyttämä muistomerkki oli hauta-
lauta, joka saattoi olla kaksikin metriä 
korkea, usein valkoiseksi maalattu ja 
koristeltu. Myös valkoisia puisia riste-
jä käytettiin paljon.

Kivipaasi:
1700-luvun lopulla alettiin käyttää 
haudoilla kivipaasia, suuria tasaisia 
kiviä, joiden alle voitiin haudata ai-

kanaan vaikka koko perhe. Kivipaa-
sia käytettiin, koska sisälle kirkkoi-
hin ei enää voinut haudata vainajia. 
Kivipaa si muistutti mahdollisimman 
paljon kirkon sisällä olevia hautapaik-
koja.

Pystykivi:
Pystykivi oli 1830-luvulle asti yleisin 
kivinen hautamuistomerkki. Siihen 
liittyi ajatus ylösnousemuksesta. Pys-
tykivet päättyivät ylhäältä tavallisesti 
kaareen tai temppelin päätyyn.

Kiviset muistomerkit:
Ajan myötä kivisistä muistomerkistä 
syntyi runsas valikoima. Saattoi olla 
harmaata tai punaista graniittia, joka 
oli muovattu esim. ristin tai obeliskin 
muotoiseksi. Monet arkkitehdit ja ku-
vanveistäjät piirsivät erilaisia yksilöl-
lisiä malleja, joissa saatettiin kuvata 
vainajaakin. Kunkin ajan tyylisuunnat 
näkyivät hautamuistomerkeissäkin.

Rautaristit ja -laatat
eurooppalaisen esikuvan mukaan 
1830-luvulla alettiin käyttää konepa-
joissa valmistettuja valurautaristejä 
ja -laattoja. Näitä suosittiin länsiran-
nikon kaupungeista Turusta Ouluun, 
niissä kaupungeissa, joiden lähistöllä 
oli konepajoja. Valurautaristejä ei pi-
detty taiteellisesti niin arvokkaina kuin 
veistettyjä ristejä. Kansanomaisem-
pana versiona joillakin paikkakunnil-
la näkyy kyläseppien tekemiä rauta-
tankoja, joiden yläpäässä on soikea 
kehys ja siinä pelti, johon teksti maa-
lattiin. Sisämaasta löytyy myös hyvin 
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harrastelijamaisesti kiveen hakattuja 
hautakiviä.

Sankarihaudat
Talvi- ja jatkosodan sankarihaudois-
sa käytettiin demokraattisesti saman-
laista laattaa tai ristiä sotilasarvosta 
riippumatta. Keskelle sijoitettiin kaikil-
le yhteinen suurempi muistomerkki.

Nykyiset mallit
Tällä hetkellä hautakivet valmistetaan 
Suomessa suurimmaksi osaksi teolli-
sesti. Seurakunnilla on tiukat ohje-
säännöt muistomerkeistä ja hauta-
usmaat on pyritty suunnittelemaan 
yhtenäisen näköisiksi. Hautakiviliik-
keillä on valmiit mallistot, joista omai-
set voivat valita haluamansa sym-
bolit. 

hautataide
Aikakaudet vaikuttavat näkemyk-
seen siitä, miten vainaja tai kuollut 
ihminen on kuvattu. Antiikin aikana 
hautamuistomerkissä oli vainajan 
kuva. Sittemmin vainajat haudattiin 
kirkkoihin ja omaa muistomerkkiä ei 
tarvittu. 1100-1700-luvuilla vainajaa 
kuvasi polvistunut tai makaava ih-
mishahmo. 1300-luvulla ihmishah-
mo saattoi olla lahoava ruumis, jolla 
viitattiin esim. ruttoon. 1400-luvulla 
puolestaan käytettiin näköispatsaita 
ja kuolinnaamioita.1800-luvulla veis-
toksissa kuvattiin jo perheitä, jälleen-
näkemisen riemua tuonpuoleisessa. 
Nykyisin kuolemaa ei kuvata, koska 
se ”ei ole mitään”. Nykyinen hauta-
taide kärsii demokratiasta, joka vaatii 

yhdenmukaisuutta ja on suuria hauta-
veistoksia vastaan. Kuolema koetaan 
nykyisin epätodelliseksi ja uskonnon 
merkitys on vähentynyt.
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WSOY.

hautamuistomerkkien symbolit
Muistomerkki on symboli, vertaus-
kuva. Symbolina voi olla kuva tai 
muistomerkin materiaali. Puu lahoaa 
nopeimmin, rauta ruostuu, mutta kivi 
koetaan pysyväksi. 

Suomessa hautamuistomerkkien ver-
tauskuvat ovat melko yhteneväisiä. 
Vain pieniä eroja paikkakunnista joh-
tuen: rannikolla meriaiheet, järviseu-
dulla soutuveneet ja maanviljelyspi-
täjien viljantähkät. 

elämän rajallisuuden ilmauksia: tii-
ma  lasi, lakastuva kukka, kädestä va-
luva hiekka, mailleen painuva aurin-
ko, avattu portti tai vanhat merkit: 
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viikate, pääkallo ja luut sekä luon-
nonaiheet kuten katkennut puu, vilja 
tai tähkäpää, kesken jäänyt kynnös, 
kivi- tai saviruukku.

Vapautumisen symboli: lentävä lintu, 
lintu nokassaan öljypuun oksa, kote-
losta kuoriutuva perhonen.

Ammattiin liittyvät symbolikuviot esi-
merkiksi merimiehillä laiva ja ankkuri, 
sotilailla kypärä ja kaksi miekkaa.  

Tilinteon aika: avoin kirja tai kirjakää-
rö, palava itämainen lamppu.

Jumalan varjelus ja huolenpito: sä-
dehtivä kolmio, jonka sisällä silmä = 
kolminaisuussymboli, suojeleva tai 
rukoileva enkeli varsinkin lasten hau-
doilla, tai itkevä enkeli (miksihän en-
keli itkee?).

Ristit: 
Latinalainen risti (poikkipuun yläosa 

pituudeltaan n. puolet alapuolisesta). 
Kreikkalainen risti (kaikki sakarat 
yhtä pitkiä). 
Venäläinen risti (vino poikkipuu ja 
lyhyt lisäpoikkipuu). 
Ankkuriristi, hakaristi (luomisen ja 
Kristuksen merkki) Ristissä lisäksi 
ympyrä, sydän, säteet, apilanlehti. 

Toivon symbolit: ankkuriristi ja elä-
män liekki, seppele, ylös avautuvat 
kädet.

Ikuinen elämä: elämänpuu, palmun-
oksa, muratti, tähti.

Muistomerkkien tekstit olivat 1700-lu-
vulla pitkiä, vainajaa ylistäviä tekste-
jä.  Nykyisin muistomerkissä on: syn-
tymä- ja kuolinpäivä, koko nimi, voi 
olla naisen tyttönimi, ehkä ammatti 
tai oppiarvo. Tekstinä esim. lainaus 
raamatusta: ”lepää rauhassa”.
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iHAN PAiKALLAAN! 

”Kappale kauneinta Suomea”… ♪♫…

Mikä on kotipaikkakuntasi merkittävä, huomattava tai kiinnostava

 • nähtävyys 
 •  muistomerkki
 •  tapahtuma
 •  kauppapaikka
 •  rakennus
 •  kulkuväylä
 •  ihminen
 •  meri, järvi, joki
 •  mäki, tunturi, vaara

Kirjoita vastaukset vihkoon tai Omakirjaan.

Mikä sinusta on paras paikka? Paikka, jota ei matkailuesitteistä löydy ja jonka 
haluaisit esitellä kaverillesi. 

Keksi paikasta hyviä mainoslauseita ja tee siitä matkailuesite. 

 •  Minkä kokoinen ja mallinen esite on?
 •  Miten sijoittelet kuvat ja tekstit?
 •  Miten vieras löytää kohteen helposti?
 •  Mikä tekee esitteestäsi houkuttelevan?

Käytä apuna omia piirroksia, tekstejä, valokuvia ja matkailuesitteitä. 

Tehkää esitteistänne näyttely luokan seinälle. Kerro luokalle, miksi valitsit juuri 
tämän kohteen. 

VäLiNEET 
Omakirja, piirustusvälineet, sakset, liimaa, matkailuesitteitä,  
Taittajan ABC 

Minä ja paikallisuus
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MISTÄ MUODOSTUVAT ESIM. ESITTEEN TAI MAINOKSEN 
RAKENNUSPALIKAT?

Ne voivat olla muun muassa kuvia, tekstiä, erikoisia fontteja, värejä ja muotoja.

KUVAT: Voimakas lähikuva korostaa tunteita, kauempana oleva kohde jää vieraam-
maksi. Kuva voi olla esim. pysty, vaaka tai lähikuva.

esitteissä voidaan käyttää esimerkiksi värillisiä tai mustavalkoisia valokuvia sekä piir-
roskuvia. Kuva vaikuttaa paljon siihen minkälainen tunnelma esitteeseen muodostuu. 
Ovatko ihmiset iloisia vai vakavia, liikkuvatko he vai ovatko ihan paikoillaan. 

Tuotekuvissa vaikuttaa muun muassa se, onko kohde  kuvattu ylhäältä, sivulta vai ihan 
suoraan edestä.

Teksteillä on omat nimet, otsikko, leipäteksti, ingressi, väliotsikot ja kuvateks-
tit. 

OTSIKKO kertoo yleensä heti mistä jutussa on kyse, otsikkotekstistä pyritään teke-
mään lyhyt n. 5 sanaa. esitteen teksteistä se kirjoitetaan yleensä kaikista suurimpa-
na.

LEIPÄTEKSTI on sitä pientä tekstiä, mitä lehdessä tai esitteessä on eniten.

INGRESSI on sanomalehdissä ja esitteissä otsikon alla oleva teksti, jossa kerrotaan 
vähän tarkemmin, mistä juttu kertoo. Ingressi voi olla vähän isompaa tekstiä kuin lei-
päteksti ja siinä voi käyttää erilaisia kirjasintyyppejä (fontteja).

VÄLIOTSIKOT laitetaan tekstikappaleiden väliin ja niiden tarkoitus on jäsentää tekstiä 
ja tehdä kokonaisuudesta helppolukuisempaa.

KUVATEKSTI kertoo kuvan sisällöstä ja liittää kuvan muuhun tekstiin.

jatkuu...

Taittajan ABC
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SYVeNTÄVÄÄ TIeTOA KUVISTA
 

KUVAKOOT

yLEiSKUVA (yK)
Yleiskuva kertoo tapahtumapaikan ja keitä on paikalla. 
Maisema on tärkeämpi kuin henkilöt.
Yksityiskohdat eivät erotu.

KOKOKUVA (KK)
Kohde näkyy kuvassa kokonaan.
Ympäristön rooli pienenee mutta se vaikuttaa 
vielä kuvaan.
Liikkeiden ja eleiden merkitys kasvaa.
Ilmeet erottuvat jo paremmin kuin yleiskuvassa.

PUOLiKUVA (PK)
Rajataan vyötärön kohdalta.
Ympäristöllä ei enää juurikaan vaikutusta.
Liikkeet ja eleet ovat  selvästi havaittavissa.
Kohteen ilmeet ja tunnetilat alkavat välittyä katsojalle.

LäHiKUVA (LK)
Rajataan hartioista.
Kohteen tunteet ja ilmeet välittyvät tehokkaasti.
Henkilön tunteisiin voi samaistua.

ERiKOiSLäHiKUVA (ELK)
Korostetaan yksityiskohtia esim. kasvoista silmät, 
suu tai nenä.

FONTIT
Fontit eli kirjasintyypit vaikuttavat hy vin 
paljon siihen minkälainen esitteestä, 
lehdestä tai mainoksesta tulee. esite 
voi olla virallinen ja vakava tai iloinen 
ja eloisa. Lukija voi olla lapsi, nuori tai 
vaikka vanhus, joka ei näe kaikkia pie-
niä tekstejä. Mieti kenelle teet esitteen 
ja valitse fontti sen mukaan. 

ISOJA KIRJAIMIA kutsutaan nimellä 
VERSAALI = suuraakkoset ja pienellä 
kirjoitettua tekstiä kutsutaan gemenak-
si = pienaakkoset.
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VÄRIT
Painotöissä kaikki väri muodostuvat sinisestä, punaisesta, keltaisesta ja mustasta.
Värit sekoittuvat vähän samalla tavalla kuin vesivärit, esimerkiksi jos laitat 
vähän punaista ja enemmän keltaista saat oranssia väriä. 

PeRUSVÄRIT: Keltainen, punainen ja sininen 

PUHTAAT VäLiVäRiT: Vihreä, oranssi ja violetti 

TOISeN ASTeeN VÄRIT: Saadaan sekoittamalla 
yhtä pääväriä ja yhtä väliväriä

Toisen asteen värit ovat nimeltään: keltaoranssi, 
punaoranssi, punavioletti, sinivioletti, sinivihreä 
ja keltavihreä. 

Jos haluat tehdä esitteen, jossa on lämpöinen tunnelma, valitse väreiksi keltainen, 
oranssi ja punainen. Talviseen esitteeseen sopivat kylmät värit, joita ovat violetti, 
sininen ja vihreä.

LäHiVäRiT ovat värejä, jotka sijaitsevat väriympyrässä vierekkäin, kuten punainen, 
oranssi, keltaoranssi ja keltainen. 

VASTAVäRiT eli KOMPLEMENTTiVäRiT
sijaitsevat  väriympyrällä toisiaan vastapäätä. Mm. punainen ja vihreä, sininen ja orans-
si sekä keltainen ja violetti ovat vastaväripareja.

Värit voidaan valita myös sen mukaan, mitä värejä kuvassa on. Silloin kuva ja muut 
esitteen osat sopivat toisiinsa.  

Värejä käytetään esim. esitteen taustan värittämiseen ja otsikkotekstin värittämiseen.
Joskus tekstiä on vaikea saada näkymään kuvan päällä. Silloin tekstille voi tehdä 
vaikka värillisen palkin, johon se sijoitetaan.

MUODOT
Perusmuotoja ovat ympyrä, neliö ja kolmio. Näiden lisäksi 
voit käyttää erilaisia viivoja ja pisteitä.

erilaisia muotoja voi käyttää yksinään, ryhmissä, lähellä toisi-
aan, niin että ne ovat hajallaan tilassa tai tiheänä ryhmänä.
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iHAN PELLOLLA

Roskaa, kulttuuriperintöä ja arkeologisia löytöjä. 
Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeensä jättämien materiaalisten
muistojen avulla, joita jokainen päivä tuottaa lisää.

Löydättekö jälkiä menneisyydestä?

Ottakaa lapio mukaan. Menkää läheiselle pellolle tai ojanpientareelle, minne 
olette saaneet kaivausluvan. 

1. Laittakaa hanskat käteen.
2. Kääntäkää maata lapiolla. Kaatakaa multa muovijätesäkin päälle. 
3. Tutkikaa multa tarkkaan ja poimikaa talteen kaikki, mikä ei kuulu luontoon. 
4. Tasoittakaa kaivamanne kuoppa huolellisesti.
5. Kerätkää löytämänne pellon aarteet pussiin ja viekää ne koululle tutkittavaksi.
6. Puhdistakaa esineet. Peskää ne vedellä tai kuivatkaa ja harjatkaa ne puhtaaksi.

 • Arvioikaa, mitä esineet tai niiden osat ovat olleet? 
 • Miltä ajalta ne ovat? 
 • Onko nykyisin samanlaisia esineitä? 
 • Miten esineet eroavat nykyisistä esineistä?

Jokainen valitsee löytämistänne aarteista yhden ja piirtää kuvan esineestä 
paperille tai Omakirjaan. 

Merkitse kuvaan luettelointitiedot: 
1. Löytäjän nimi
2. Löytöaika 
3. Löytöpaikka 
4. esine tai esineen osa
5. esineen muoto ja mitat
6. esineen kunto

VäLiNEET 
Lapio, saappaat, kertakäyttöhanskat, jätesäkki, roskapussi,  
pesuharjoja muistiinpanovälineet, Omakirja 

Minä ja paikallisuus
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PAiKALLiSääNiä

Kaupungeissa ja maaseudulla on monenlaisia ääniä. 
Tietyt äänet muistuttavat meitä tutuis ta paikoista ja tapahtumista.

Äänet kertovat ympäristöstä. Kauniissa paikassa voi olla ruma äänimaisema ja 
rumassa paikassa kaunis äänimaisema. 

 •  Kuunnelkaa tallennettuja äänimaisemia netistä tai lainatkaa äänitteitä  
kirjastosta. Miettikää millaisesta paikasta äänimaisemat ovat.

 •  Mikä ääni sinulle on merkityksellinen omassa ympäristössäsi?
 •  Nauhoita oma äänimaisemasi.
 •  Millaiset ovat äänimaisemasi sävyt? Minkä värinen ääni on?  

Maalaa äänimaisemasi väreillä paperille tai Omakirjaan.
 •  Kuunnelkaa luokassa toistenne äänitallenteita. Tunnistakaa äänet. 
 •  Verratkaa äänimaisemia ja maalauksia toisiinsa.
 •  Valitkaa jokin tallentamistanne äänimaisemista ja tallentakaa 

se internetiin Kukako-sivuille.
 •  Kuunnelkaa toisten koulujen tekemiä äänimaisemia.

VäLiNEET
Nauhuri, sanelukone, kännykkä, maalausvälineet,  
paperia tai Omakirja.

Minä ja paikallisuus
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PAiKALLiNEN TAiTAJA

Entisaikaan paikkakunnat tunnettiin erilaisista käsityön taitajista: suksisepistä, 
puukontekijöistä, lasinpuhaltajista, tiilentekijöistä, savenvalajista.

Millaisia paikallisten kädentaitajien tuotteita on kotonasi?

Onko kenties koululla jonkun paikallisen taitajan töitä?

Millaisia käsityöläisiä paikkakunnallasi on nyt ja on ollut? 

Ota selvää! 
 •  Kysy kädentaitajista kotiväeltä.  
 •  Katso paikkakunnan käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen 

internetsivuilta. 
 •  Katso maakuntamuseon internetsivuilta. 

Tehkää muistiinpanoja vihkoon tai Omakirjaan.  

Pyytäkää paikkakunnan käsityöläinen vierailulle luokkaanne tai tehkää retki hä-
nen luokseen. Haastatelkaa käsityöläistä. 

Minkälaisia tuotteita itse haluaisit tehdä? 

VäLiNEET 
Vihko tai Omakirja, muistiinpanovälineet, kysymyksiä käsityöläiselle

Minä ja paikallisuus
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Käsityöläisen haastattelulomake

Haastattelijan nimi ..........................................  Haastatteluaika ........................

hENKILÖhISTORIA
Nimi   ............................................................................
Syntymäaika ja -paikka .................................................  
Koulutus- ja ammattinimike  .........................................
Yrityksen nimi ja yritysmuoto ..........................................
Kodin ja työpaikan sijainti ...................................................................

PERhE – JA SUKUTAUSTA
Vanhempien ammatit  .........................................................................................
Perhe ja lapset....................................................................................................
Onko suvussasi nyt/ollut muita käsityöläisiä? ....................................................

KOULUTUS JA hENKILÖhISTORIA
Millaisen koulutuksen olet käynyt?  ....................................................................
............................................................................................................................  
Mitä työtä olet tehnyt ennen käsityöläiseksi alkamista? .....................................  
............................................................................................................................  
Miksi olet ryhtynyt käsityöläiseksi? .....................................................................
............................................................................................................................

TYÖSKENTELY
Millainen on päivittäinen työaikasi? ....................................................................
Teetkö töitä tasaisesti ympäri vuoden?...............................................................
............................................................................................................................
Kuinka paljon on vapaa-aikaa? ..........................................................................
............................................................................................................................  

TUOTTEET JA VALMISTUSMENETELMÄT
Millaisia käsityötuotteita valmistat?.....................................................................
............................................................................................................................
Millaisia materiaaleja ja mitä tekniikoita ja laitteita käytät?  ................................
............................................................................................................................  
............................................................................................................................
Kenelle tuotanto on suunnattu?  .........................................................................
Mikä on ekologisuuden merkitys tuotannossa? ..................................................
............................................................................................................................
Mitä mieltä olet kopioinnista ja millaista se voi olla alallasi?...............................
............................................................................................................................

MARKKINOINTI
Miten tuotteita markkinoidaan?...........................................................................
............................................................................................................................
Vastaako tuotteen hinnoittelu työmäärää? .........................................................
Minne tuotteita myydään? ..................................................................................
............................................................................................................................  

Minä ja paikallisuus
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OMALLA POLULLA

Kartat kertovat viralliset tiet ja kulkuväylät matkailijalle. Paikkakuntalaiset käyt-
tävät omia polkujaan ja reittejään, ne kiinnittävät heidät omaan kotiseutuunsa. 

Mieti
• Mitä polkuja käytät?
• Mistä polku lähtee ja mihin se päättyy?
• Ketkä kaikki käyttävät samaa polkua? 

• Miksi polku on syntynyt? 
• Kysele vanhemmilta ihmisiltä, ovatko polut siirtyneet eri paikkoihin 

tai hävinneet kokonaan? 

• Millainen maasto polun varrella on, onko sen varrella puita 
tai rakennuksia?

• Mitä kuulet polulla kävellessäsi? 
• Miltä sen varrella tuoksuu tai haisee? 
• Onko kaupungissa ja maaseudulla samanlaisia polkuja?

Kirjoita tarina tai runo siitä, mitä polullasi voi tapahtua. 

Tee kartta polustasi paperille tai Omakirjaan. 

Tehkää retki jonkun oppilaan käyttämälle polulle tai luontopolulle ja lukekaa 
siellä kirjoittamianne polkutarinoita. Ottakaa jokin pieni matkamuisto polulta. 
Sen voi liimata Omakirjaan tai voitte tehdä muistoista yhteisen kollaasin luokan 
seinälle.

VäLiNEET 
Muistiinpanovälineet, Omakirja, askarteluvälineet

Minä ja paikallisuus
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SUOMALAiNEN MAiSEMA MyyNNiSSä

Suomalaisille taiteilijoille suomalainen luonto on ehtymätön luovuuden lähde. 
Suosittu inspiraation lähde on esimerkiksi Kolin vaaramaisema Pohjois-Karja-
lassa.

Järjestetään luokassa TAIDEhUUTOKAUPPA.

Jaetaan luokka ryhmiin. 
Jokainen ryhmä saa yhden maisema-aiheisen taideteoksen kuvan.

Keskustelkaa ryhmässä: 

 • Mitä taulu esittää? 
 • Mikä taulun nimi voisi olla?
 • Milloin se on kenties maalattu? 
 • Kuka sen on maalannut?
 • Mistäpäin Suomea maisema mahdollisesti on?
 • Tarkistakaa oikeat tiedot. Tutustukaa taiteilijaan  

ja hänen tuotantoonsa.
 
Kirjatkaa vihkoon tai Omakirjaan taitelijan nimi, elinaika, taulun nimi, maalaus-
aika ja mitä muuta tuotantoa samalla taiteilijalla on. 

hUUTOKAUPPALUETTELO JA RAhAT

Joku oppilaista tekee huutokauppaluettelon tauluista. 

Luettelossa lukee jokaisesta taulusta:
 • taiteilijan nimi
 • taulun nimi
 • signeerausajankohta (jos tiedossa) 
 • lähtöhinta, jonka ryhmä on määritellyt

Kopioikaa huutokauppaluettelo kaikille.

Joku oppilaista leikkaa paperista setelit ja jakaa ne tasan kaikille. jatkuu...

Minä ja paikallisuusMinä ja suomalaisuus
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NÄYTTELY

Ripustetaan maisemakuvat näyttelyksi. 

Nyt jokainen voi miettiä, minkä taulun haluaisi huutaa itselleen. 

hUUTOKAUPPA

Jokainen ryhmä valitsee joukostaan yhden meklarin eli huutokaupan vetäjän. 

Meklari esittelee oman ryhmänsä taulun huutokaupassa asiallisesti ja monipuo-
lisesti sekä kertoo lähtöhinnan ja kysyy: ”Paljonko tarjotaan?”

 • Huutajat eli ostajat tekevät tarjouksia nostamalla kättä (ei huuta-
malla). Jokainen kädennosto on sata euroa lisää edelliseen hintaan. 
Tehtyä huutoa ei voi perua vaikka tulisikin jälkeenpäin katumapäälle.

 • Muut meklarin kanssa samaan ryhmään kuuluvat auttavat meklaria 
huutojen huomioimisessa. Oman ryhmän taulua ei voi huutaa. 

 • Nopein huutaja noteerataan. Meklari sanoo ääneen jokaisen  
tarjotun hinnan.

 • Meklari päättää, millä hinnalla taulu myydään. Hän kopauttaa pöytään 
kolme kertaa hyväksytyn kaupan merkiksi. Ostaja lunastaa taulun 
itselleen maksamalla sen kauppahinnan. 

Näin edetään taulu taululta. Rahat kerätään talteen seuraavaa huutokauppaa 
varten. 

VäLiNEET 
Muistiinpanovälineet, suomalaisten taiteilijoiden eri aikakausina teke-
mien maisema-aiheisten taideteosten kuvia, Päkä-rahat.
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Sää JA VUOdENAJAT

”Huh, hellettä”, sanoi jänis pakkasella.

Sää on ollut aina ihmisen arkielämän yksi tärkeimmistä tekijöistä. Säästä puhuminen 
on hyvä avaus keskusteluun tuntemattomankin kanssa.

Tehkää yhdessä:
 • Millainen sää on ulkona. Näytä se eleillä ja ilmeillä.
 • Millainen sääolo sinulla on nyt. Näytä se ilmeillä ja eleillä.
 • Sijoitu oman sääolosi mukaan janalla, jonka toisessa päässä on helteinen 

kesäsää ja toisessa talvimyrsky (esim. luokan edessä kesä ja takana talvi).
 • Asetu vuodenaikaneliöön sinulle mieluisimman vuodenajan neliön osaan. 

(Neliön teko liidulla lattiaan.)
 • Keskustelkaa samassa vuodenaikaneliössä olevien kanssa, miten sää ja 

vuodenaika vaikuttavat pukeutumiseen, ulkoiluun, harrastuksiin yms.
 • Opettaja lukee päivän sääennusteen tai se katsotaan televisiosta. Kuinka 

moni teistä seuraa sääennusteita televisiosta, lehdestä tai internetistä? 
Tarkkaile, pitävätkö ennusteet paikkansa. 

Säärunokirja:
 • Tee vihkoon tai Omakirjaan haikuruno, joka liittyy tämän hetken säähän tai 

vuodenaikaan.
 • Kootkaa runot yhteen Säärunokirjaksi. Jokaisella oppilaalla on käytössään 

aukeama, jonka sivuille hän liimaa ja kuvittaa tekemänsä runon.
 • etsikää sanontoja tai sananlaskuja, jotka liittyvät säähän tai vuodenaikaan. 

Voitte kirjata niitä lapuille, jotka liimataan säärunokirjaan.
 • Joku oppilaista liimaa päivän lehdestä sääennusteen  

Säärunokirjaan aloitussivuksi.
 • Kierrättäkää Säärunokirjaa kodeissa. Voitte antaa sen myös 

luettavaksi rinnakkais- tai kummiluokalle. 

VäLiNEET 

Muistiinpanovälineet, liimaa, paperia, värikyniä, Omakirja

Minä ja suomalaisuus
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Haikuruno 

Haikuruno on hyvin pelkistetty runo, jossa on kolme säettä. Säkeet muodostuvat 
17:stä tavusta, jotka jakaantuvat kolmelle riville seuraavasti: 5-7-5. 

aal-to kal-lis-taa  ensimmäisellä rivillä on viisi tavua. 
li-pu-vaa ka-jak-ki-a Toisella rivillä on seitsemän tavua. 
ran-ta loit-to-nee Kolmannella rivillä on viisi tavua. 

Haiku on japanilainen runomuoto. Sen innostavuus on siinä, että ajatuksen pitää 
mahtua tiettyyn muottiin. Se pakottaa luovuuden esiin. Haikurunon kirjoittaja ei ker-
ro miltä tuntuu, vaan rakentaa kuvia siitä, mikä tunteen aiheutti. Runossa kuvataan 
ulkoisia, konkreettisia asioita. Haiku vihjailee enemmän kuin sanoo. 
esimerkiksi rakkaan ihmisen tapaamisen odotus ilmaistaan näin: 

kis-kot vin-ku-vat  (5 tavua) 
a-se-ma-lai-tu-ril-la  (7 tavua) 
ju-naa-si ei näy  (5 tavua) 

Haikussa on kaksi osaa: kaksi kuvaa, jotka asetellaan vastakkain. Haikun ensim-
mäinen ja toinen rivi voivat kertoa yhden kuvan ja kolmas rivi toisen kuvan.Yhdes-
sä nämä rivit muodostavat yllättävän kokonaisuuden.

Haikussa mainitaan usein vuodenaika tai se käy ilmi jollain muulla tavalla. Runos-
sa käsitellään usein ympäristöä, johon kuuluvat luonto ja ihmiset, mutta myös ra-
kennukset ja kulkuneuvot. Haikussa ajankulku näyttää pysähtyneen, mutta lukijan 
mielikuvissa tapahtuu kuitenkin muutosta. 

Haikussa saattaa esiintyä sanaleikkejä, lähinnä useampimerkityksisiä sanoja. Se 
antaa lukijan ymmärtää asiasta enemmän kuin mitä sanat oikeastaan sanovat-
kaan. 

Lähteitä:  http://teppo.tv/haikueditori/haiku.html
 http://www.orienta.fi/haikuja_huumorilla.htm
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SALMiAKiSTA MUUMiMUKiiN

Tunnistatko Suomessa valmistetut esineet?

Kotitehtävä: 

 • Mitä suomalaisia käyttöesineitä teillä on kotona? 

 • Keskustele kotiväkesi kanssa, voiko tuote olla suomalainen,  

vaikka se on valmistettu ulkomailla.

 • Onko esineen valmistusmaalla merkitystä sinulle tai suomalaisille? Miksi?

 • Valitse yksi kotisi esine, jonka haluaisit säilyttää tuleville sukupolville  

kuvaamaan tätä aikaa. Valitse sellainen esine, jonka voit tuoda kouluun.

 • Kuka esineen on suunnitellut tai valmistanut? 

Tehkää koulussa:
 • Täytä omasta esineestäsi luettelointilomake.
 • Piirrä esineestä tarkka kuva. Liittyykö esineeseen jokin tarina? Kirjoita se ja 

liimaa kuvaan.
 • Tehkää esinekuvista Museokamaa -näyttely luokkaan.
 • Valitkaa luokan tekemistä esinekuvista kolme tälle ajalle tyypillisintä esinet-

tä ja liittäkää niistä piirrokset tai digikuvat perusteluineen internetiin Kukako-
sivulle. Tutustukaa Kukako-sivuilla muiden valitsemiin esineisiin.

 • Leikatkaa lehdistä kuvia suomalaisista esineistä ja tuotemerkeistä ja liimat-
kaa ne isolle kartongille.

VäLiNEET

Muistiinpanovälineet, piirustusvälineet, luettelointilomake, sanoma- ja aika-
kauslehtiä, mainoksia, iso kartonki, sakset, liimaa, (digikamera, tulostin)

Minä ja suomalaisuus

64



www.kukako.fi

KUKAKO – Kukako vastaa kulttuuriperinnöstä? Ai, mää vai?

Luettelointilomake

hankintatapa (lahjoitus=L, osto=O, muu tapa, esim. löytö=M) .........................
Luovuttaja (keneltä olet esineen saanut) ..........................................................
Esineluokka (katso Päkän esineluokat) ............................................................
Esineen nimi (esim. kenkä) ...............................................................................
Erikoisnimi (esim. sandaali) ..............................................................................
Materiaalit ..........................................................................................................
............................................................................................................................

Mitat (p=pituus, l=leveys, k=korkeus, h=halkaisija, pa=paino, 
mitat senttimetreinä, paino grammoina)  ............................................................
............................................................................................................................

Osien lukumäärä (muodostuuko esine useammasta osasta) ...........................
............................................................................................................................

Esineen kunto
(1= hyvä: ehjä ja puhdas esine, 2= kohtalainen: vähän kulunut, likainen, 3= huo-
no: rikkinäinen, likainen 4=erittäin huono: osia puuttuu, mutta kelpaa kertomaan 
ajastaan) .............................................................................................................
............................................................................................................................

Väri .....................................................................................................................
Sanallinen kuvaus esineestä (muoto, ulkonäkö) .............................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Miksi esine on tärkein?  ...................................................................................
Valmistumisaika................................................................................................
Valmistuspaikka................................................................................................
Valmistaja ..........................................................................................................
Käyttöpaikat (millä paikkakunnalla esinettä on käytetty) ..................................
............................................................................................................................
Muut tiedot (historiaa) .......................................................................................
............................................................................................................................

Piirros (erilliselle paperille) (päiväys, piirtäjä) .................................................
Kuvatiedot (valo- tai digikuvan päiväys, kuvaaja)  ............................................
Luettelointipäiväys (vuosi, luetteloijan nimi):  ..................................................

Tärkein esineeni
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Päkän esineluokat
00  Tuntemattomat esineet ............................................................................................

.......................................................................................................................................

01  Vaatteet ja asusteet .................................................................................................

.......................................................................................................................................

02  Tekstiilit ....................................................................................................................

03  Tekstiilimateriaalien ja tekstiilien valmistuksessa ja käsittelyssä tarvittavat työväli-
neet sekä tarvikkeet

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

04  Muiden materiaalien valmistuksessa ja käsittelyssä tarvittavat työvälineet ja tarvik-
keet ................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................

05  Huonekalut ja sisustus.............................................................................................

.......................................................................................................................................

06  Talouteen ja asuinympäristöön liittyvät esineet .......................................................

.......................................................................................................................................

07  Mallit, näytteet, kokeilut, työvaiheet, pienoismallit ...................................................

.......................................................................................................................................

08  Korut, arvomerkit, mitalit, rahat, pukujen kiinnittimet ...............................................

.......................................................................................................................................

09  Leikkikalut, opetusvälineet.......................................................................................

.......................................................................................................................................

10  Soittimet...................................................................................................................

.......................................................................................................................................

11  Kulku- ja kuljetusvälineet ja niiden osat ...................................................................

.......................................................................................................................................

12  elinkeinotoimintaan liittyvät esineet .........................................................................

.......................................................................................................................................

13  Muut esineet ............................................................................................................
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MeNNÄÄN MeTSÄÄN

Puut sirisevät.
Istun tässä ja kuuntelen, 
mitä maisema puhuu 
puuta, heinää.
Risto Rasa / Kulkurivarpunen 1973

REiPASTELURETKi LäHiMETSääN TAi PUiSTOON. 

Leikkikää puuhippaa. 

Puutunnistus:
Opettaja huutaa: ”Mänty!” Oppilaat juoksevat männyn luo ja näin etsitään 
lähistön muutkin puulajit. Montako puulajia metsässä tai puistossa on? 

etsi itsellesi mieleinen puu ja halaa sitä. Kuuntele sitä, kertooko se sinulle jo-
tain? Mikä puu se on?

Voit tehdä valitsemastasi puun kuoresta jäljennöksen painamalla pa-
perin puun runkoa vasten ja värittämällä pehmeällä lyijykynällä kaut-
taaltaan paperin pinnan. Puun kuoren kuviointi kopioituu näin paperille, 
jonka voit liimata Omakirjaan. 

Keskustelkaa luokassa:

 • Puistot ja metsät puhdistavat ilmaa. Mihin muuhun puita käytetään? 
 • Miten metsä tai puut liittyvät paikkakuntaasi tai sukuusi?
 • Miten Omakirja liittyy puuhun?
 • Pohtikaa, millä tavalla metsä liittyy suomalaisuuteen?
 • Kirjoita juttu, miten metsä tai puut näkyvät elämässäsi. Mitä metsä 

sinulle merkitsee?

VäLiNEET 
Omakirja, paperi jäljennöstä varten, lyijykynä, (metrin pituinen keppi 
puun mittaamiseen)

Minä ja suomalaisuus
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BONGAA MUISTOMeRKKI 

Museo ei aina ole välttämättä jossakin rakennuksessa. 
Museo voi olla vaikka historiallinen tie, silta tai muistomerkki. Kulttuuriperintökohteita 
ei välttämättä ymmärretä eikä koeta omaksi kulttuuriperinnöksi. 
Muistomerkki on kohde, joka toimii usein merkkihenkilön tai tapahtuman 
muistona. 
Yleisiä muistomerkkejä ovat patsaat, muistolaatat ja hautakivet. 

ReTKI
Pidetään koululla kotiväen ja koulun yhteinen toimintapäivä, jonka aiheena ovat koti-
seudun muistomerkit. 

Tavoitteena on kartoittaa paikkakunnan muistomerkit.

Jaetaan tiedossa olevat muistomerkit perheryhmille tarkkailukohteiksi.

Ryhmät tekevät retken muistomerkille ja tekevät siellä seuraavat tehtävät:
 • Kuvatkaa muistomerkki.
 • Mitatkaa muistomerkki.
 • Arvioikaa muistomerkin kunto.

 • Arvioikaa muistomerkin ympäristön kunto.

Ottakaa ryhmissä selville myös muistomerkin taustatiedot:
 • Milloin se on pysytetty?
 • Ketkä ovat hankkeen takana?
 • Miten se on rahoitettu? 
 • Kuka on suunnitellut ja kuka tehnyt muistomerkin? 
 • Miten muistomerkkiin on suhtauduttu eri aikoina?  
 • Onko muistomerkillä hoitosuunnitelmaa? Kuka siitä huolehtii?

Kokoonnutaan koululle katsomaan ja kertomaan, mitä on saatu selville. Muistomerkki-
en sijainnit merkitään karttaan, joka on luokan seinällä.
 

VäLiNEET
Muistiinpanovälineet, paikkakunnan kartta, mittanauha, kamera tai kännykkä 
kuvaamiseen

Minä ja suomalaisuus
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FM Tuuli Lähdesmäen taidehistorian 
väitöskirja: ””Kuohahdus Suomen kan-
san sydämestä”. Henkilömonumentti 
diskursiivisena ilmiönä 1900-luvun lo-
pun Suomessa” tuo esille suhtautumi-
semme monumentteihin.  

Suomeen pystytettiin vuosien 1989–
2000 välisenä aikana lähes yhdek-
sänkymmentä henkilömonumenttia tai 
muistomerkkiä eri tavoin ansioituneil-
le henkilöille. Osa näistä veistoksis-
ta aiheutti julkista keskustelua, eräät 
hyvinkin kiivaita debatteja. Kiistojen 
päällimmäisenä aiheena oli useimmi-
ten monumenttien sopiva tapa kuvata 
kohdettaan – esimerkiksi erimielisyys 
siitä tulisiko monumentin olla figura-
tiivinen vai abstrakti. Vaikka kiistoissa 
näennäisesti keskusteltiin monument-
tien muodosta ja kohteensa kuvausta-
vasta, pohjimmiltaan kiistoissa oli kyse 
erilaisista taidekäsityksistä, historian 
tulkinnoista, muistoista, arvoista ja po-
liittisista näkemyksistä.
 
Tutkimuksen otsikko ”Kuohahdus Suo-
men kansan sydämestä” on sitaatti 
Ilta-Sanomissa 4. toukokuuta 1992 jul-
kaistun jutun otsikosta. Juttu liittyi pre-
sidentti Risto Rytin monumenttihank-
keen aiheuttamaan kiistaan, jossa 
joukko suomalaisia järjestäytyi vaati-
maan Rytille parempaa monumenttia.
Otsikko kuvaa hyvin sitä, miten monu-
menttihankkeisiin usein suhtaudutaan. 
Hankkeet aiheuttavat kuohahduksia, 

intensiivisiä, nopeasti syntyviä ja pian 
laantuvia kiistelyjä ja debatteja. Monet 
ihmiset kokevat monumentit kansal-
lisina hankkeina, joiden koetaan hei-
jastavan yhtenäistä kansallista iden-
titeettiä, kulttuuria ja historiaa. Tällöin 
monumentteihin kohdistuvat kiistatkin 
nähdään Suomen kansan reagointina 
hankkeiden etenemiseen, kuten sitaa-
tin sanavalinta kuuluu. Suomen kan-
san yksimielisyyden mielikuvaa tuot-
taa sitaatin sanavalinta, jossa Suomen 
kansalla on yksi ja yhteinen sydän. 
Sanavalinta heijastaa kokemusta siitä, 
että monumenttihankkeet ovat hyvin 
tunteisiin vetoava asia. Monumentti-
kiistoja käydään usein tunteella ja kiis-
toissa käytetään hyvin tunnepitoista 
sanastoa.
 
Monumenttikiistoissa kyse 
erilaisista arvoista ja tulkinnoista 
 
Lähdesmäen väitöstutkimus tuo esiin 
suomalaisiin nykymonumentteihin liit-
tyvien merkitysten ja tulkintojen moni-
naisuuden ja sen, miten erilaiset arvot 
ja tulkintatavat näyttävät monumentin 
eri ihmisille erilaisena. erilaiset näkö-
kulmat hierarkkisoituvat helposti: kiis-
toissa toiset ihmiset kokevat itsensä 
ja edustamansa ryhmän toisia paino- 
arvoisempana hyvän ja sopivan määrit-
telyssä. Usein tämä kokemus tuodaan 
esiin itsestään selvänä, eikä siten vält- 
tämättä tiedostettuna vallan käyttönä.

Monumentit synnyttävät tunnepitoisia väittelyitä
(Artikkeli julkaistu 15.12.2007)
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Julkinen keskustelu ja kiistely kielellis-
tää merkitykset ja tekee samalla mer-
kitysten kirjon näkyväksi. Julkinen kes-
kustelu ja kiistely ovat samalla dialogisia 
tilanteita, joissa merkityksiä aktiivisesti 
tuotetaan. Monumenttikiistojen tekstit 
osallistuvat historian, yhteisinä pidetty-
jen muistojen ja yhteisöllisyyden – ku-
ten suomalaisuuden tai paikallisuuden 
– sanoittamiseen. Julkinen keskustelu 
tuottaa monumenteista ja niiden koh-
dehenkilöistä tulkintoja ja merkityksiä, 
jotka toistuvat ja lainautuvat tekstistä 
ja puheenvuorosta toiseen. Toisto saa 
tietyt tulkinnat ja merkitykset näyttä-
mään tosilta tai oikeilta.
 
Lähdesmäki korostaa sitä, miten leh-
distö tuottaa uutisoinnillaan ja jutuillaan 
julkisuuteen näkemyksiä monumen-
teista, suomalaisista ja henkilöistä, joil-
le monumentteja pystytetään. etenkin 
iltapäivälehdistö aktiivisesti tuottaa ja 
ylläpitää julkista keskustelua ja kiistelyä 
monumenteista, kuten monista muis-
takin asioista, nostamalla julkisuuteen 
vastakkainasetteluja ja kirjoittamalla 
niistä kärjistävästi ja poleemisesti. Ko-
hua tuotetaan kirjoittamalla, että nyt on 
kohu.
 
Lähdesmäen tutkimus on toteutettu 
kriittisen diskurssianalyysin menetel-
mällä ja sen tärkeimpänä aineistona 
on käytetty kymmenissä eri lehdissä 
julkaistuja kirjoituksia monumenteista. 
Lähdesmäki tarkasteli yhdeksää vuosi-
en 1989–2000 välisenä aikana paljas-

tettua monumenttia: Risto Rytin, Urho 
Kekkosen ja Tapio Rautavaaran monu-
mentteja Helsingissä, Helene Schjerf-
beckin monumenttia Hyvinkäällä, emil 
Nestor Setälän monumenttia Koke-
mäellä, Otto Mannisen monumenttia 
Kangasniemellä, Urho Kekkosen mo-
numenttia Kajaanissa, Samuli Paula-
harjun monumenttia Oulussa ja Otto 
Toivaisen monumenttia Jyväskylässä.
 

Tuuli Lähdesmäen väitöskirja on julkaist u 
sarjassa: Nykykulttuurin tutkimuskes-
kuksen julkaisuja 94, Jyväskylä 2007. 
607 s., ISSN: 1457-6899, ISBN: 978-
951-39-2999-2. Kirjaa voi tilata Nyky-
kulttuurin tutkimuskeskuksesta. Puh. 
014-2601310, fax 014-2601311, email: 
aho@campus.jyu.fi, www.jyu.fi/nykykult-
tuuri
 

Lähde: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/
arkisto/2007/12/tiedote-2009-09-11-01 
-51-57-691916

70



www.kukako.fi

KUKAKO – Kukako vastaa kulttuuriperinnöstä? Ai, mää vai?

Omakirja
LiSäMATERiAALi

Exlibris-tietoisku
http://www.exl.fi/koodihakemisto/
exlibrisharrastajien exlibris Åboensis –yhdistyksen internetsivuilta löytyy tietoa 
exlibriksen käytöstä, sen merkityksestä ja historiasta.

Omakuva rautalangasta
LiSäMATERiAALi 

Omakuvagalleria (Oulun taidemuseo)
http://omakuvagalleria.ouka.fi/omakuvagalleria.html
Internetsivuilla voitte katsella millaisia omakuvia suomalaiset taiteilijat ovat teh-
neet sadan vuoden aikana: miltä he näyttävät, mitä tekniikoita he ovat käyttä-
neet ja mitä muuta omakuva kertoo taiteilijasta kuin ulkonäön?

Omakuvat Turun taidemuseon kokoelmissa 
http://www.turuntaidemuseo.fi/00su00/omakuvat/kokoelmatOMAKUVAT_
omakuvista_SU.shtml
Internetsivuilta löytyy tietoa ja kuvat Turun taidemuseon kokoelmiin kuuluvista 
taiteilijoiden omakuvista.

Profiili (Ateneumin taidemuseo) 
http://www.ateneum.fi/content/s2/pdf/a4profiili.pdf
Ohjeistus profiilikuvan käsittelemisestä koulussa on suunnattu erityisesti kol-
mansille luokille. Tehtävä on tehty liittyen Ateneumissa 2004-2005 olleeseen 
Ateneum-tutuksi opastukseen, mutta se on käyttökelpoinen myös muissa yh-
teyksissä. 

helene Schjerfbeck (Opetushallitus ja Gallen-Kallelan Museo)
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kultakausi/heletext.html
Helene Schjerfbeck on tunnettu omakuvistaan. Internetsivusto esittelee Schjerf-
beckiä taiteilijana.
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Rakkain esineeni
OHJeISTUS

Opettaja voisi tuoda oman rakkaan esineensä ja kertoa, miksi se on tärkeä.  
Voitte keskustella myös menetetyistä tai kadonneista esineistä.

LiSäMATERiAALi
Tekstiilien konservointi (Suomen käsityön museo)
http://www.craftmuseum.fi/konservointikeskus/index.htm
Suomen käsityön museon internetsivuilla on tietoa tekstiilien konservoinnista.

Lempiapaikkani
OHJeISTUS  

Tehkää lämmittelyharjoituksena esimerkiksi keskittymisharjoitus: 
Istutaan piirissä silmät kiinni. Kuunnellaan luokan ääniä, käytävän ääniä, koulun 
ulkopuolisia ääniä. Tullaan takaisin samaa reittiä ja lopuksi kuunnellaan omaa 
hengitystä ja sydämen lyöntejä…

Opettaja voi kertoa mielikuvaharjoitteena omasta lempipaikastaan.

Taustatietoa paikan merkityksestä ihmiselle. Tiivistelmä kirjasta ”Paikka. eletty, 
kuviteltu, kerrottu”.

LiSäMATERiAALi
Kirja
Paikka. eletty, kuviteltu, kerrottu.  Kalevalaseuran vuosikirja 85. 
Toim. Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen ja Ulla Piela (2006) SKS. 
Laajuus: 343 sivua

Kalevalaseuran vuosikirjassa paikkoja tarkastellaan elettyinä, kuviteltuina, ker-
rottuina ja kirjoitettuina kokemuksina. 
Kirjan paikkoja ovat niin Turun linna, Lappi, tehdasyhteisö, karjalaiset kylät ja 
suot, sydämen maisemat, kulkureitit ja ihmisten väliset suhteet. 
Parikymmentä tutkijaa pohtii paikkojen syntymistä, liikkuvan nykyihmisen es-
teettistä ja emotionaalista paikkasuhdetta sekä perinteen, tapahtumien, yhtei-
söllisten ja yksilöllisten paikkojen merkityksiä kokijoilleen. 

Elokuvia 
Koirankynnen leikkaaja.
Markku Pölösen ohjaama elokuva vuodelta 2004.

emmauksen tiellä.
Markku Pölösen ohjaama kansankomedia vuodelta 2001.
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Mihin aikani kuluu?
OHJeISTUS

Keskustelkaa 
 • ajan mittaamisesta.
 • mistä huomaa ajankulun?
 • kuluuko aika nopeammin nyt kuin ennen?
 • tuntuuko aika aina yhtä pitkältä? Kuluuko aika nopeasti vai hitaasti, kun odotat 

jotain, vaikka tunnin päättymistä tai kun teet jotain hauskaa? Miksi?

Näitä voi myös tuumailla ja pohtia:
 • aikahypyt
 • aikamatkat
 • valovuosi
 • ajan suhteellisuus: ihmiskunnan aika suhteessa koko maapallon aikaan
 • aikakone, mitä se tekee…
 • aikakausi
 • ajattomuus

LiSäMATERiAALi
T se itse
http://www.craftmuseum.fi/tseitse/vuodenajat.htm
Katsele ja lue miten päivänkierto määräsi aikataulun 1950-luvulla ja vuonna 
2000. 

T se itse on Suomen käsityön museon ensimmäinen verkkonäyttely, joka tehtiin 
yhdessä Jyväskylän maalaiskunnan Jokelan koulun oppilaiden ja opettajien kans-
sa.

Koululaisten Kellomuseo
www.kellomuseo.fi/koululaisten.html
Internetsivuilta löydät hauskaa, aikaan liittyvää pohdittavaa ja tehtäviä eri ikäisille 
lapsille ja nuorille. 
Tehtävät ja tietoiskut on jaettu kolmeen ryhmään kohderyhmän mukaan: alakou-
lun 1-3 lk, alakoulun 4-6 lk ja yläkoulu ja lukio.
Kellomuseo sijaitsee espoon Tapiolassa, mutta Koululaisten Kellomuseo palvelee 
internetin välityksellä kaikkialla asuinkunnasta tai -maasta riippumatta.

Elokuvia
Paluu tulevaisuuteen
Robert Zemeckisin ohjaama scifi-komedia vuodelta 1985.

Maailman ympäri 80 päivässä
Lasten satuanimaatio, joka perustuu Jules Vernen romaaniin.
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Koulun kummat mitat 
OHJeISTUS

Luottamustehtävä 
Toiselle parista laitetaan sokkoliina silmille. Näkevä pari ottaa sokkoa kädestä 
kiinni tukevasti ja kuljettaa turvallisesti hänet johonkin valitsemaansa paikkaan 
koulussa. Sokko koettaa arvata, missä ollaan. Vaihdetaan vuoroja.

Vinkkejä
 • Voitte kutsua arkkitehdin vierailulle kouluun.
 • Kuka pitää huolta koulurakennuksesta?
 • Tarkastelkaa koulun pohjapiirrosta yhdessä.
 • Millainen on ollut koulurakennuksen merkitys kyläyhteisössä ennen?  

Millainen merkitys sillä on nyt?

LiSäMATERiAALi
Oma koulurakennus
http://www.edu.fi/kulttuuri-identiteetti_ja_kansainvalisyys/aikapolku/tehtavat/
oppimispolut_oppiaineisiin/matematiikka/vuosiluokat_5-9
Tehtävässä tutkitaan omaa koulurakennusta ja harjoitellaan rakennuksen ha-
vainnointia ja mittaamista.

Kerro koulustasi
www.edu.fi/projektit/tammi/kerrokoulustasi/
Kerro koulustasi -verkko-opas on tieto- ja ideapaketti oman koulurakennuksen 
historian, esineistön ja ympäristön dokumentoinnista, tallentamisesta ja tutkimi-
sesta.

Alvar Aalto museo
http://www.alvaraalto.fi/museo/arkkitehtuurikasvatus.htm
Internetsivuilta löytyy Teija Isohaudan tekemä ”Talo kuin täytekakku – museora-
kennuksen lähilukua” –opetuspaketti. Se on tehty Alvar Aalto museosta, mutta 
sitä voidaan soveltaa (ainakin osittain) myös muihin rakennuksiin.
Sivuilta löytyy myös muuta opetusmateriaalia.

Ampiainen
http://www.ampiainen.fi/oppimateriaalit/
designmuseon ylläpitämä sivusto. Täältä löytyy muotoiluun ja arkkitehtuuriin 
liittyviä vinkkejä, välineitä ja opetusmateriaalia.
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Koulumatkani

OHJeISTUS 
Johdantona luettavat kolme koulumatkatarinaa ovat pitkiä. Opettaja voi harkin-
tansa mukaan lukea itse tekstit oppilaille tai antaa oppilaiden lukea ne yksin tai 
yhdessä. 

Lähiympäristön kartta olisi mainio havaintovälineenä.

Voitte näytellä jonkun oppilaan oman koulumatkatarinan. 

Keskustelkaa koulumatkan tunnelmista: onko koulumatka pelottava, turvallinen, 
vaarallinen yms.

Voidaan viettää liikenneturvallisuuskasvatuspäivää koko koulun kanssa ja kut-
sua poliisi vierailemaan koululle.

Välituntileikit
OHJeISTUS

Lisäksi voidaan haastatella omia vanhempia.

Pitäkää aamunavaus kyselynne tuloksista.

Järjestäkää kummiluokalle tai koko luokalle leikkipäivä.

LiSäMATERiAALi 
Perinneleikit
http://www.perinneleikit.com
Tutustu perinneleikkien maailmaan Perinneleikit-internetsivuston oppaan tai 
videoiden avulla. Sivut on tuottanut Vekara Päiväkodit Oy ja irma Afflekt.

Leikkilinna
http://www.leikkilinna.fi
Espoossa on Leikkikulttuuriin keskittyvä Suomen lelumuseo Leikkilinna. 

Puukausi
http://www.nba.fi/puukausi/index19.html
Museovirasto sivu, jolta löytyy tietoa koulun pihapiiristä 
ja lasten välituntileikeistä.
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Minun reppuni
OHJeISTUS

Oppilaat voivat käyttää suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisia väripapereita, 
aikakauslehtiä ja kangastilkkuja. Voimapaperi on hyvä pohjamateriaalina.

Laittakaa työt esille näyttelyksi. Voitte valita luokan suosikkirepun.

Virittelytehtävänä voitte hullutella reppujen kanssa: Miten toimisi vaikkapa äm-
päri, jätesäkki tai pahvilaatikko koulureppuna? 

Tuotesuunnittelijan ABC:n avulla voidaan pohtia, mitä kaikkea tuotteen suun-
nittelussa pitää ottaa huomioon. Sen avulla voidaan myös miettiä, miten tuote-
suunnittelun eri osa-alueet ovat jossain tietyssä tuotteessa toteutuneet.

Repullinen tavaraa
OHJeISTUS

Tehkää retki kirpputorille tai kierrätyskeskukseen. Mitä esineitä siellä on ja mi-
ten ne on laitettu esille? Mitkä esineet siellä kuvaavat parhaiten tätä aikaa?

Voitte keskustella syistä, miksi ihmiset säilyttävät esineitä kotonaan, eivätkä 
hankkiudu niistä eroon. Tässä voi käyttää apuna Outi Liusvaaran tekemää lis-
taa, jossa luetellaan 21 syytä, miksi esineitä säilytetään kodeissa.

LiSäMATERiAALiT
Korutaiteilija Jaana Tuomisto
http://www.jaanatuomisto.fi/_design/
Katselkaa minkälaisia koruja ja pieniä veistoksia Jaana Tuomisto on loihtinut 
roskasta. Tunnistatteko materiaalina olleet arjen esineet?

Käsityönurkka – kierrätys ja käsityöt
www.avoinmuseo.fi/craftmuseum/kasityonurkka/kierratys_ja_kasityot.php
Internetjulkaisu pohtii yleisellä tasolla esineiden ja ihmisten suhteita. Se on kur-
kistus tuotettuun tavarapaljouteen. Olemme penkoneet kirjallisuutta ja poimi-
neet sieltä kirpputorilöytöjen tavoin käytettyjä ja vähemmän käytettyjä ajatuksia 
tuotesuunnittelusta, kulutuksesta, keräilystä yms.

Käspaikka
http://ww.kaspaikka.fi/keke/to-lehti-keke-linkit.html
Linkkejä ympäristötiedosta, kierrätysmateriaaleista, materiaalien hankintapai-
koista ja taiteilijoista, jotka käyttävät kierrätysmateriaalia.
Tekstiiliopettajaliiton ylläpitämä sivusto, jolta löytyy monenlaista käsitöihin liitty-
vää tietoa ja oppimateriaalia.
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Suku puussa
OHJeISTUS

Opettaja voi ohjeistaa sukupuun tekemistä piirtämällä sukupuukaavion taululle. 
Voitte käyttää myös valmista sukupuupohjaa, johon oppilaat voivat suunnitella, 
ketkä sukulaisensa he haluavat mukaan sukupuuhunsa. 

Skräppäys tarkoittaa valokuvien ja muistojen tallentamista, ajatusten ikuista-
mista ja luovaa askartelua – kaikkia näitä yhdessä. Oleellista on valokuvissa 
näkyvien tarinoiden tallentaminen. Skräppäämällä voidaan valmistaa yksittäi-
nen sivu tai kokonainen valokuva-albumi. Töiden rakenne on yleensä sama: 
valokuvat, otsikko, tarinat ja koristeet. Käytännössä tarvitaan vain valokuvia (tai 
valokopioita niistä), erilaisia papereita, kynä, sakset ja liimaa. Sivuja voidaan 
koristella myös leimasimilla, pääsylipuilla, kuiteilla, teksteillä, napilla, nauhoilla 
yms. Vain mielikuvitus on rajana! 

LiSäMATERiAALi
Sukututkimus.fi
http://www.sukututkimus.fi/
Sivusto kertoo mitä sukututkimus on ja auttaa alkuun sukututkimuksen tekemi-
sessä.

Inspiroidu.net 
http://inspiroidu.net/page/skrappays
Inspiroidu.net -blogin tarkoituksena on inspiroida suomalaisia skräppäyksestä 
innostuneita askartelijoita. Sivuilta löytyy muun muassa selkeä selostus siitä, 
mitä skräppäyksellä tarkoitetaan. Voitte katsella millaisia töitä muut ovat skrä-
pänneet.

Swappailu ja decot
Swappaaminen on pienten vihkosten, eli decojen tai swappien, vaihtamista ih-
misten välillä joko postin kautta tai kädestä käteen. Jokainen, jonka käsiin vih-
konen päätyy, täyttää siitä yhden sivun halutulla tavalla.

http://decolassa.blogspot.com/
decola -blogi on suomalaisten swappaajien kokoontumispaikka internetissä. 
decolasta löydät myös lisää tietoa decojen tekemisestä. Blogi on yksityishen-
kilön ylläpitämä.
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Suku kuvassa
OHJeISTUS

Jos luokassa on oppilas, jonka suvusta on tehty sukukirja, sen voisi tuoda kou-
luun vanhempien luvalla. 

Sukukuvan voi tehdä esimerkiksi isänpäivä- tai äitienpäivälahjaksi.

LiSäMATERiAALi
Sukukuva Fotokelassa 
http://moonshine.fmp.fi/cms/sivu.php?id=6&subject=Biologia&tid=7&page
id=58
Fotokela on Suomen valokuvataiteen museon 7-9 -luokille suunnattu verkko-
oppimateriaali, jossa pohditaan valokuvia moniaineisesti eri näkökulmista.

Voimauttava valokuvaus
http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm
Sivustolta löydät tietoa voimauttavan valokuvauksen menetelmästä.

Suku juhlissa
OHJeISTUS

Voitte näytellä hauskoja sukuhetkiä luokassa esimerkiksi leikin, tanssin, pelin 
tai laulun keinoin.

Voitte lämmittelynä keksiä itsellenne uusia nimiä. Tämä voisi olla mukava ohjel-
manumero seuraavilla sukujuhlillakin.

Sarjakuvan piirtämiseen löytyy ohjeita internetistä (ks. lisämateriaalit). Voitte 
tulostaa netistä valmiin sarjakuvapohjan tai jokainen voi suunnitella pohjansa 
itse. Hyvään sarjakuvaan ei periaatteessa tarvita kuin kolme kuvaa. Sellaisesta 
löytyy malleja sanomalehtien sarjakuvasivuilta.
Oppilaat voivat tuoda myös kotoaan omia lempisarjakuvia malleiksi oman sar-
jakuvan piirtämistä varten.

LiSäMATERiAALi
Nimipalvelu
http://verkkopalvelut.vrk.fi/Nimipalvelu/
Väestörekisterikeskuksen Nimipalvelussa voit tarkistaa, kuinka yleinen oma 
etu– ja sukunimesi on Suomessa. ennen vanhaan (ja usein vieläkin) samaan 
sukuun kuuluvilla on sama, perheen isän sukunimi. 
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Joulu
http://www.avoinmuseo.fi/joulu/
Jouluun kuuluu usein sukulaisten tapaaminen. Keskisuomalaisten museoiden 
yhteinen joulusivusto tarjoaa runsaasti jouluaiheisia elämyksiä ja tietoa.

Sarjakuvia
http://www.tslt.fi/fi/opettajan_aineisto/sarjakuvapohja
Tältä sivustolta voi tulostaa valmiin sarjakuvapohjan. Sivuilta löytyy opetusma-
teriaalia tekijänoikeuksista.

http://www.makupalat.fi/Categories.aspx?classid=5acf7b3e-1002-435b-96e9-
181f2661ef04
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ylläpitämä sivusto, josta löytyy suomalaisten 
sarjakuvien suoria linkkejä. Sivustolta löytyy myös maailmanlaajuisesti linkkejä 
sarjakuviin ja niiden tekijöihin. 

http://www.sarjakuvaseura.fi/akatemia/framet.html?/akatemia/kerrosp/index.
htm
Sivuilta löytyy hyvät ohjeet sarjakuvien piirtämiseen ideasta valmiiseen tuotok-
seen. Kannattaa ensin katsoa ”apua tiedonhakuun” ja siitä ”aloittelevien piirtä-
jien kierros”. 

Kirjoja
Tove ja Lars Jansson. Muumi-sarjakuvat.
Asmo Alho ja Mika Waltari. Kieku ja Kaiku-sarjakuvat.
Mauri Kunnaksen Koiramäki -kuvakirjat.

Suku maailmalla
OHJeISTUS

Voit ladata kartan myös internetistä Kukako-sivuilta osoitteesta:
http://www.kukako.fi/wp-content/uploads/2010/04/KUKAKO_Maailmankartta.
pdf

Tämän tehtävän yhteydessä on oiva tilaisuus tutustua koulussanne oleviin eri 
kulttuurien edustajiin ja heidän juuriinsa. Toteuttakaa yhteistyöprojektina esim. 
kulttuurien päivä tai kansainvälisyyspäivä muiden luokkien kanssa, jos mahdol-
lista.

Voitte kutsua kouluun lasten kotiväkeä kertomaan omasta kulttuuristaan tai luok-
kana osallistua paikkakunnalle järjestettäviin monikulttuurisuustapahtumiin.

Voitte ottaa yhteyttä myös paikalliseen Unicef-yhdistykseen.
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LiSäMATERiAALi
Ystävyysseurat
http://www.saunalahti.fi/ysl/
Ystävyysseurat hoitavat ystävyys- ja kulttuurisuhteita ystävyysmaidensa 
kanssa. Ystävyysseurojen liiton sivujen kautta löydät suurimman osan Suo-
messa toimivista ystävyysseuroista.

Romanikulttuuri
http://kotisivu.dnainternet.net/slnromal/romanikulttuuri.html
Artikkeli esittelee romanikulttuuria. Sivustoa ylläpitää Savonlinnan romani-
lähetys ry, joka toimii romaniväestön elinolojen kohentamiseksi ja yhteyksi-
en luomiseksi valtaväestöön.

Unicef
http://www.unicef.fi/
Suomen unicef-järjestön sivusto.

Suku maassa
OHJeISTUS 

Jos ette saa opasta retkellenne, opettaja voi valmistautua 
tutustumalla läheiseen hautausmaahan ennen retkeä. 

Voitte tutustua myös eri uskontokuntien hautaustapoihin 
ja hautamerkkeihin. 

Retkipäivän ajankohdaksi sopii esimerkiksi pyhäinpäivän seutu.

Voitte lähettää seurakunnan tiedotuslehteen jutun retkestänne.

LiSäMATERiAALi
Vanhat hautausmaat – monien muistojen puistot
http://www.rakennusperinto.fi/rakennusperintomme/artikkelit/fi_Fi 
/hautausmaat/
Museoviraston artikkeli kertoo hautausmaista.

hautausmaat ja hautamuistomerkit - kertomuksia eletyistä elämistä
Taustatietoa hautausmaista ja hautamuistomerkeistä.
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Ihan paikallaan! 
OHJeISTUS

Hanki eri paikkakuntien ja oman paikkakunnan matkailuesitteitä, joita voitte 
hyödyntää leikemateriaalina. 

Tutustukaa myös, miten paikkakuntaanne markkinoidaan matkailijoille. Voitte 
myös keskustella paikkakunnan kohteisiin liittyvästä historiasta.

Voisitteko retkeillä oppilaiden esittelemissä kohteissa? 
Kuka tai ketkä toimisivat reporttereina ja tekisivät jutun paikallislehteen?

LiSäMATERiAALi
Oman paikkakunnan matkailun internetsivut.

Ihan pellolla
 
OHJeISTUS

Kysy maanomistajalta lupa pellolla kaivamiseen.

Tunnistamattomista esineistä tai tutuistakin löydöistä voitte pitää Valehtelijoiden 
klubin:

Löydetyistä esineistä valitaan muutama. Esineet kierrätetään yksitellen luokas-
sa ja jokainen oppilas kertoo vuorollaan esineestä tarinan. 

 • Miten esine joutui minulle?
 • Mikä se on?
 • Miten se minulta katosi? 

Saisiko esineistä tarinoineen koululle mielenkiintoisen ja erilaisen näyttelyn?

LiSäMATERiAALi
Arkeologiaa
http://www.nba.fi/fi/arkeologia
Museoviraston internetsivuilta löytyy tietoa arkeologiaan liittyvistä asioista.

Verkkonäyttely
http://www.finnica.fi/suomi/keski-suomi/esihistoria/nayttely/index.htm
Verkkonäyttely Keski-Suomen esihistoriasta. 

Mitä teen, kun löydän muinaisesineen? 
http://www.nba.fi/fi/menettely
Museoviraston internetsivuilta löytyy ohjeet siihen, miten pitää toimia kun löytää 
muinaisesineen.  
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Paikallisääniä

OHJeISTUS
Lämmittelyä: Esittäkää äänimaisemia ryhmittäin. Kuunnelkaa äänimaisemia 
silmät kiinni.  

Voitte kuunnella myös elokuvan ääniä selkä käännettynä kuvaruutuun  
tai silmät kiinni.

Keskustelkaa äänen sävyistä. Millainen ääni on miellyttävä, pelottava  
tai ärsyttävä? 

Voitte keskustella myös paikkakunnan hajuista: teollisuuden, maatalouden  
tai sataman hajuista.

LiSäMATERiAALi
Sata suomalaista äänimaisemaa
http://www.akueko.com/100aanimaisemaa/
Näillä internetsivuilla voi kuunnella suomalaisia äänimaisemia ja lukea niihin 
liittyviä tarinoita.

Keskisuomalaisia äänimaisemia
http://www.finnica.fi/keski-suomi/aanimaisemat/aanimaisemat.html
Verkkonäyttely esittelee Keski-Suomen alueen äänimaisemia ja äänien 
merkitystä alueen ihmisille.

Paikallinen taitaja
OHJeISTUS

Vuosittain tehtävät haastattelut voisi tallentaa videokameran avulla ja näin tal-
lentuisi arvokasta materiaalia koululle.

Kädentaitaja on kätevä käsistään. Useat ihmiset harrastavat käsitöiden teke-
mistä ja ovat kehittyneet siinä hyvin taitaviksi. 
Käsityöläinen saa palkkansa tekemällä myyntiin käsitöitä. 

Vanhemmat voivat olla mukana järjestämässä käsityöläistapaamista. Onko jon-
kun oppilaan perheenjäsen käsityöläinen? Voisiko hän tulla kertomaan amma-
tistaan?

Koululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötapahtumana kaikille avoin käsityöläi-
sen ohjaama työpaja ja käsityöläisten työnäytökset.
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Onko koulullanne kummikäsityöläistä, joka kävisi kertomassa työstään ja voisi 
tehdä kanssanne yhteistyötä vuosittain? Toteuttakaa yhdessä jokin yhteinen 
käsityöteos kouluun, vanhainkotiin, sairaalaan tai muuhun julkiseen tilaan.

Käsityöläiselle suunnattua kysymyslistaa kannattaa soveltaa tilanteen mu-
kaan. Lista on toimitettu Suomen käsityön museon pohjoisen käsityöläisyyden 
tallennusprojektissa käytetyn haastattelurungon pohjalta. 

LiSäMATERiAALi
T se itse
http://www.craftmuseum.fi/tseitse/
Suomen käsityön museon verkkonäyttelystä T se itse löydät muun muassa 
alakoululaisten tekemiä käsityöohjeita.

Ahvenanmaan käsityöläisiä
http://www.craftmuseum.fi/Ahvenanmaa/AV/projekti/projekti.html
Ahvenanmaan käsityöläisistä kertova internetsivusto on koottu Suomen 
käsityön museon alueellisen tallennusprojektin tuotoksista.

Poron jäljillä
http://www.craftmuseum.fi/poro
Verkkosivu esittelee pohjoisen käsityöläisiä sekä poroa käsityön materiaalina 
ja inspiraation lähteenä. 

Fiskars
www.onoma.org/fi
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan sivusto. 
esim. jäsenet –kohdan alla linkkejä käsityöläisten omille sivuille, joilla voi 
nähdä kuvia valmiista töistä ja tutustua käsityöläisten käyttämiin tekniikoihin.
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Omalla polulla

OHJeISTUS
Tehkää ihmeessä luontoretki läheiselle luontopolulle ja ottakaa vanhemmat 
mukaan retkelle.

LiSäMATERiAALiT
Muinaispolut
http://www.muinaispolut.fi/
Museoviraston ylläpitämä internetsivusto. Sivuilla esitellään joukko retki- ja 
käyntikohteiksi sopivia polkuja ympäri Suomea, joiden varrella on muinaisjään-
nöksiä sekä kulttuuriperintö- ja luontokohteita. Poluilla on viitoitukset ja opas-
teet ja ne soveltuvat omin neuvoin kuljettaviksi. Sijainnista, kulkuohjeista ja yk-
sittäisistä kohteista on sivuilla tarkempaa tietoa.

Reittiohjeet
http://maps.google.fi/maps?f=d&z=5&utm_campaign=fi&utm_
medium=ha&utm_source=fi-ha-emea-fi-sk-ls&utm_term=google.maps
Näiltä internetsivuilta voi hakea suorimmat reitit ja kirjalliset ohjeet matkante-
koon kävellen tai autolla. 

Karttamerkit
http://www.joensuu.fi/mekri/suunnistus/fin/karttam.htm
Tältä internetsivulta löytyvät karttamerkit ja niiden merkitykset. Merkkiä klikkaa-
malla aukeaa valokuva vastaavasta kohdasta luonnossa. Sivulta voi myös la-
data ilmaiseksi suunnistustietokoneohjelman.
 
Ympäristökasvatus
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka 
innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. Näiltä inter-
netsivuilta löytyy paljon tietoa ja opetusmateriaalia ympäristökasvatukseen.

Virtuaalimetsä
www.helsinki.fi/biosci/biopop/virtuaalimetsa/index.html
Verkko-opiskeluympäristö metsäbiologian opiskeluun. Se on suunniteltu 5.-6. 
luok kalaisille, mutta se voi soveltua myös muiden luokka-asteiden opetukseen.

Kartan mittakaava
Suhde, jonka verran kartta pienentää todellisuutta. Pienimittakaavainen kartta 
kuvaa todellisuutta pienenä, esim. maailmankartta mittakaavassa 1:5 000 000 
tarkoittaa sitä, että 1cm kartalla vastaa 5 000 000cm (=50 000m, =500km) 
maastossa. Suurimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta suurempana, esim. 
peruskartta 1:25 000, jossa 1cm kartalla vastaa 25 000cm (250m) maastossa.
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Suomalainen maisema myynnissä
OHJeISTUS

Lämmittelyharjoituksena voitte näytellä, mitä tapahtui ennen taulussa kuvattua 
tilannetta ja mitä sen jälkeen. 

Keskustelkaa aidoista ja väärennetyistä tauluista. Miettikää myös taideteosten 
hinnanmuodostusta taidehuutokaupoissa.

Kortteja ja julisteita voi ostaa museokaupoista, näyttelyistä ja taidealan myymä-
löistä.

Voitte tehdä kuvistunnilla maisemasta zoomi-kuvia ryhmittäin.

LiSäMATERiAALi
Pohjoismainen maisemamaalaus
http://www.artsmia.org/mirror-of-nature/preview.cfm?lng=1
Pohjoismaiden kansallisgallerioiden yhteistyönä toteutettu verkkonäyttely 
esittelee pohjoismaalaisia maisemamaaluksia. 

Taidehuutokauppa hagelstam
http://www.hagelstam.fi/sumuCMS/sivu/uutiset_listaa
Taidehuutokaupan internetsivut. Voitte tutustua internetissä  
myös muiden huutokauppojen sivuihin.

Opettajan verkkopalvelu
www.edu.fi/oppimateriaalit/kultakausi/
Opetuskäyttöön valmistettu verkkosivu Suomen kuvataiteen kultakaudesta. 
Sisältää tietoa ja tehtäviä kultakauden ajan taiteilijoista.

Oman alueenne aluetaidemuseo 
http://www.nba.fi/fi/aluetaidemuseot
Museoviraston internetsivujen kautta löydät oman alueesi  
aluetaidemuseon internetsivuille.

85



www.kukako.fi

KUKAKO – Kukako vastaa kulttuuriperinnöstä? Ai, mää vai?

Sää ja vuodenajat
OHJeISTUS

Säärunokirjaan merkitään kuittaus, kun se on käynyt oppilaan kodissa.

Keskustelkaa vaatteiden materiaalivalinnoista säiden mukaan. 
Miten ennen osattiin hyödyntää lähimateriaaleja (esim. koirannahkakintaat, 
lammasturkki, huopatossut, villahousut)? 

Haikurunot ovat siitä mukavia, että niiden keksimisestä pitävät myös sellaiset 
oppilaat, jotka eivät yleensä ole niin innostuneita kirjoittamisesta – puhumatta-
kaan runoista.

LiSäMATERiAALi
Ilmatieteenlaitos 
http://www.fmi.fi
Sivuilta löytyy sääennusteita.

Foreca 
http://www.foreca.fi
Sivuilta löytyy sääennusteita.

haiku Teppo Pihlajamäen internetsivuilla
http://teppo.tv/haikueditori/haiku.html
Teppo Pihlajamäki on koonnut omille henkilökohtaisille internetsivuilleen tietoa 
haikusta. Sivuilta löytyy myös Haikueditori, joka kertoo onko tekemäsi runo oi-
keasti haiku. Sivusto on yksityisen henkilön ylläpitämä.

Ehtymätön haiku
http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Ehtym%C3%A4t%C3%B6n+haiku/
HS20000115SI1KU02hpa
Arvostelu Suomeksi ilmestyneestä Masaoka Shikin kirjoittamasta Japanilaisia 
haiku-runoja -kirjasta Helsingin Sanomissa.   
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Salmiakista Muumimukiin
OHJeISTUS

Jos aika ei riitä esineiden piirtämiseen, voitte ottaa niistä kuvat 
digikameralla tai kännykällä. Tulostakaa kuvat paperille.

Museoissa säilytettävät esineet luetteloidaan tarkasti. Oppilaiden  
kanssa voidaan käyttää pelkistettyä luettelointilomaketta.

Kuvia suomalaisista tuotteista löytyy myös internetistä vaikka  
googlaamalla sanoilla ”suomalainen tuote”.

LiSäMATERiAALi
Avainlippu
http://www.avainlippu.fi/
Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote tai 
palvelu on suomalainen.

Tuotemerkinnät
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-Fi/eko-ostaja/ymparistomerkit/
alkuperamerkit/
Tietoa tuotemerkeistä, jotka kertovat tuotteen olevan suomalainen. Tietoa 
myös muista pakkausmerkinnöistä.

Arabian tehtaan käyttökeramiikkaa
http://arabia.kokoelma.fi/
Verkkonäyttely esittelee nimensä mukaisesti Arabian tehtaan käyttökera-
miikkaa.

Designmuseo
http://www.designmuseum.fi/main.asp?sid=1&sivu=6&kpl=2
Virtuaaligalleria esittelee designmuseon kokoelmia.

Suomalaisia tuotteita
http://www.suomikauppa.fi/
Ulkosuomalaisille suunnattu nettikauppa, josta voi katsella, millaisia suo-
malaisia tuotteita ulkomailla asuvat suomalaiset haluavat ollessaan poissa 
kotimaasta.
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Mennään metsään
OHJeISTUS

Voitte pyytää paikallisen metsäyhdistyksen asiantuntijakumppaniksi.
Istuttakaa puuntaimia asiantuntijan opastuksella, jos mahdollista.

Jos on mahdollista, käykää tutustumassa puun kaatoon, puun istutukseen tai 
puunjalostuslaitokseen tai käsityöläiseen, joka työstää puuta. 

Seuratkaa mediasta metsäteollisuusuutisia. 

Metsässä voi tehdä enemmänkin aistiharjoituksia. Voitte myös mitata puun 
korkeuden. Laskekaa kannosta puun ikä.

LiSäMATERiAALi
Puutietoutta
http://www.kantapuu.fi/
Kantapuussa voit selata laajaa valikoimaa suomalaisesta metsäkulttuurista 
kertovia valokuvia, esinekuvia ja niihin liittyviä tietoja sekä kirjakokoelmia.

Tietokanta sisältää Suomen Metsämuseo Luston, Lapin metsämuseon, Pie-
lisen museon, Nurmeksen museon, Verlan tehdasmuseon, Möhkön ruukki-
museon sekä Suomen Metsästysmuseon kokoelmia.

http://www.puuproffa.fi/index.php
PuuProffa on ProPuu-yhdistyksen palvelu, joka kokoaa ja jakaa puualan tie-
toutta. Puuarkistosta löytyy lajasti tietoa kaikesta puuhun liittyvästä. ”Tiesit-
kö, että…” –osiosta löytyy ohjeet esim. vastan/vihdan tai pajupillin valmista-
miseen.

Puun pituuden mittaaminen
http://www.tyrvanto.net/pihka/teht14.htm
Ohjeet puun pituuden mittaamista varten.

Suomen luonnonsuojeluliitto
http://www.sll.fi/jasensivut/omapiha
Sivuilta löytyy tietoa Suomen luonnosta, alkaen omasta pihapiiristä. Ympä-
ristökasvatus –linkin alta löytyy myös opetusmateriaalia.

Luontoliitto
http://luontoliitto.fi/
Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujär-
jestö.

Puuhoroskooppi 
http://koti.mbnet.fi/~raijae/linkit/puuhoroskooppi.html
Katso, mikä on puuhoroskooppisi druidien puuhoroskoopeissa.
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Merkitse muistiin muistomerkki 

OHJeISTUS
Voidaan pyytää paikallinen asiantuntija mukaan kertomaan mielenkiintoisia 
tarinoita joistakin kohteista.

Voidaan sopia uusi retkipäivä, jolloin retkeillään (kaikissa) kohteissa. Kohteis-
sa tarinoidaan ja jutustellaan muistomerkin merkityksestä ja vaikutuksesta 
ympäristöönsä eri aikoina. 

Paikallislehden voisi pyytää myös mukaan retkelle. Lehti voisi kirjoittaa päivi-
tettyä tietoa muistomerkeistä, jotta muistomerkit muistettaisiin, niitä arvostet-
taisiin omana kulttuuriperintönämme ja niistä pidettäisiin jatkossakin huolta.

Tiivistelmä Tuuli Lähdesmäen väitöskirjasta.

LiSäMATERiAALi
Jokaisen oma ympäristö
www.joy2010.fi
Jokaisen oma ympäristö, kulttuuriympäristökampanja 2010 on projekti, joka 
on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen koulujen opettajille ja opiskeli-
joille. Tarkoitus on, että oppilaat ryhmissä tai luokittain tutkivat omaa kulttuuri-
ympäristöään valitsemastaan näkökulmasta. 

Adoptoi monumentti
http://www.vapriikki.net/adoptoimonumentti/
Pirkanmaan maakuntamuseon ”Adoptoi monumentti” –hankkeen tarkoituk-
sena on saada paikalliset asukkaat mukaan kotiseutunsa historiasta ja mui-
naisuudesta kertovien muinaisjäännöskohteiden hoitotyöhön. Hankkeessa 
paikalliset asukkaat tai yhdistykset hoitavat muinaisjäännöskohdetta maa-
kuntamuseon antaessa tukea ja tietoa.

Myös koulut voivat adoptoida monumentteja, esim. Lielahden koulu on adop-
toinut Lentävänniemessä lapinrauniohaudan.
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