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KUKAKO VASTAA 
KULTTUURIPERINNÖSTÄ? 
AI, MÄÄ VAI?

Kulttuuriperintö on tässä ja nyt. Se on sitä, miten esivanhempiemme ja 
vanhempiemme asenteista, elämäntavoista ja arvoista on muokkautunut 
oma tapamme elää, toimia ja arvostaa ympärillämme olevia asioita.  

Kukako - KUlttuuria KAikista KOlkista –oppimateriaali haluaa arkipäiväistää kulttuuriperintöä  
ja osoittaa, että jokainen ylläpitää, tuottaa, muuntaa ja välittää sitä eteenpäin. Alakoululaisille 
suunnatun oppimateriaalin tehtävät on laadittu avuksi havainnoimaan kulttuuriperintöämme ja sen 
muutosta osana opetusta. Tämä vuonna 2021 julkaistava Kukako on päivitetty versio vuoden 2010 
Kukakosta. Uuden ulkoasun lisäksi materiaalin järjestystä on selkeytetty, tekstejä paikoin tiivistetty 
ja mukana on uusia innostavia tehtäviä.

Tehtävät on jaettu viiteen teemaan: Minä itse, Minä ja kouluni, Minä ja sukuni, Minä ja ympäristöni 
ja Minä ja suomalaisuus. Jokaisen teeman alla on viisi osa-aluetta tehtävineen. Useimpien 
tehtävien alussa on opettajalle suunnattu alustus, joka voi sopia isompien oppilaiden luettavaksi.  
Kunkin osa-alueen yhteyteen on linkitetty syventävää lisämateriaalia. Kukakon tehtävät sopivat 
useiden eri oppiaineiden tunneille, ja materiaalista voi tehdä yksittäisen, tilanteeseen sopivan  
tehtävän, yhdistellä niitä tai pitää oppitunnin yhdestä teemasta. 

Kukako haluaa olla ennen kaikkea keskustelun herättäjä. Pohdittavaa-otsikoiden alla on virikkeitä 
jutusteluun luokassa. Vaikka kysymykset ovat yksinkertaisia, vastaukset voivat olla moniselitteisiä  
– ja usein on mahdollista kysyä ”voisiko olla toisin?”. Kaikista tärkein on kysymys ”kuka minä 
olen?”. Useat ihmiset etsivät siihen vastausta koko ikänsä. Kukako pyrkii antamaan avaimia 
kysymyksen tarkasteluun: Mistä minä tulen, keitä perheeseeni tai sukuuni kuuluu?  
Missä kulttuureissa ovat juureni ja miten se vaikuttaa siihen, mitä pidän merkityksellisenä?  
Kun tuntee itsensä, osaa antaa arvoa ja tilaa myös toisin elämisen mahdollisuudelle.  
Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on. 

Vaikka Kukako on Suomen käsityön museon tuottama, tehtävät eivät painotu käsitöihin,  
vaan enemmänkin kulttuuriperinnön ajatteluun ja muutoksen havainnointiin. Käsityöläiset  
ovat perinteisesti olleet ajattelijoita. Samalla kun kädet kävivät, ajatukset tekivät suuria kaaria.  
Kukakon tehtävissä on siinä määrin käden ja aivojen yhteispeliä, että monia havaintoja pyydetään  
kirjoittamaan tai piirtämään käsin. Tehtävät voidaan tehdä oppilaan omaan, vanhasta romaanista 
tehtyyn Omakirjaan. Siinä ajan patina ja nykykulttuuri yhdistyvät konkreettisesti, samaan tapaan 
kuin kulttuuriperintö muotoutuu.

Usein tehtävissä kannustetaan keskustelemaan kotiväen tai isovanhempien kanssa heidän 
lapsuusajastaan ja olosuhteistaan. Se, onko muutos heidän lapsuudestaan oppilaiden omaan 
lapsuuteen hyvästä vai pahasta, on keskustelun ydintä. Mitä kannattaa vaalia ja säilyttää, mitä 
muistaa ja mitä unohtaa? 

Keskustellaan kulttuuriperintö näkyväksi!

Jyväskylässä 1.10.2021 - Kati Laurila, Raija Manninen, Vilma Tammelin 
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1. MINÄ ITSE

1.1. MIKÄ ON OMAKIRJA? 
Monissa Kukakon tehtävissä vilahtaa,  
että tehtävän voi tehdä Omakirjaan. 

Se on vanhasta kirjasta tehty oppilaan oma tehtäväkirja. Omakirjan käyttö Kukakossa  
ei ole välttämätöntä, mutta se auttaa syventämään kulttuuri perinnön merkitystä.  
Tähän henkilökohtaiseen muistikirjaan voi tehdä Kukako-tehtävien lisäksi myös  
muita merkintöjä.  

Omakirjassa rakennetaan omaa kulttuuria jo olemassa olevan päälle. Vanha kirja on 
aiemmilta sukupolvilta perittyä kulttuuria, jossa on ajan jälkiä. Se voi olla omankielinen 
tai kirjoitettu kielellä, jota ei ymmärrä. Tässä konkretisoituu kulttuuriperinnön merkitys: 
yhteinen kieli avaa tai sulkee mahdollisuuksia. 
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1. MINÄ ITSE

TEHTÄVIÄ
} Hanki itsellesi vanha kirja. Voit hankkia sen esimerkiksi  

kirpputorilta tai kirjaston poistohyllystä.

} Piirrä itsellesi exlibris ja liimaa se kirjan etukannen sisä puolelle. 
Exlibris on kirjanomistajan merkki. Siinä voi olla kuva,  
joka kuvastaa sinua. Siinä voi olla sinun nimikirjaimesi  
tai koko nimi. Voit katsoa mallia Päkän exlibriksestä. 

} Haluatko antaa Omakirjallesi uuden nimen?  
Kirjoita Omakirjasi nimi kirjaan johonkin sopivaan paikkaan. 

VINKKEJÄ
} Lisää päivämäärä jokaisen Omakirjaan tekemäsi merkinnän jälkeen.  

Tee siitä itsesi näköinen. Omakirja on henkilökohtainen kirjasi. 

} Jätä ensimmäiset kymmenen sivua tyhjiksi sisällysluetteloa varten.  
Se tehdään Minun aikani -osiossa.

} Joissakin Kukako-tehtävissä käytetään sivuja, joissa on kirjan vanhaa kirjoitusta.  
Joissakin tehtävissä helpottaa, jos liimaat sivuille kierrätyspapereita kirjoitus-  
ja piirustus pohjaksi. Käytetyistä kirjekuorista saat tehtyä taskuja. Voit poistaa kirjasta  
sivuja, jos siitä meinaa tulla liian paksu liimattujen papereiden ja kuvien takia.

LISÄMATERIAALI
Exlibrisharrastajien exlibris Åboensis –yhdistyksen internetsivuilta löytyy tietoa 
exlibriksen käytöstä, sen merkityksestä ja historiasta 

Mikä on exlibris - Exlibris Aboensis ry (yhdistysavain.fi)

Askartele itsellesi Omakirjaan sopiva kirjanmerkki Suomalaisen kirjan museon 
Pukstaavin ohjeilla.

Pukstaavin puuhatuokio: Askartele Sivusyöppö-kirjanmerkki - Pukstaavi

7 KUKAKO VASTAA 
KULTTUURIPERINNÖSTÄ?WWW.KUKAKO.FI

https://exlibrisaboensis.yhdistysavain.fi/mika-on-exlibris/
https://www.pukstaavi.fi/digisisalto/askartele-sivusyoppo-kirjanmerkki/
http://www.kukako.fi
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OTA OMAKIRJA HALTUUN
KOHTA VANHASTA KIRJASTA TULEE SINUN OMA KÄSIKIRJASI.

1. Aukaise kirja siltä sivulta, missä on kirjan nimi. Piirrä
siihen oman kätesi kuva: ota toiseen käteen musta tussi
ja katso vapaana olevaa kättäsi. Älä siis katso sitä, mitä
piirrät. Yritä tehdä riittävä määrä sormia. Voit yrittää
samaa uudestaan kirjan viimeisille sivuille. Yritä lisätä
myös kynnet sormiin ja sormukset, jos sinulla niitä on.

2. Etsi sivu, jolla on sama sivunumero kuin syntymäpäiväsi.
Etsi sivulta kolme kivaa sanaa ja ympyröi ne. Kuvaavatko
ne sinua tänään? Merkitse sivun alareunaan ja kirjoita
kolmesta sanasta lause, esim. Minä olen … ja … ja ….

3. 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, 2.11.2020

4. Etsi sivulta 12 lyhyin sana. Mikä se on? Montako kirjainta
siinä on? Montako kertaa sana esiintyy sivulla?
Ympyröi sanat. Merkitse tulos sivun alaosaan,
esim. ja-sanoja, 2 kirjainta, 7 kpl, 2.11.2020

5. Ympyröi pisin sana sivulta 14. Mikä se on? Montako
kirjainta siinä on? Merkitse tulos sivun alaosaan, esim.
pisin sana: itsekunnioituksensa, 19-kirjainta, 2.11.2020

6. Etsi sivulta 16 kaikki pilkut ja pisteet ja ympyröi ne.
Yhdistele viivalla kolme toisiaan lähellä olevaa
ympyröityä pilkkua tai pistettä niin, että saat kolmioita.
Merkitse tulos sivun alaosaan, esim. pisteet ja pilkut
kolmioiksi: 14 kolmiota, 2.11.2020

7. Siirry sivulle 17. Tee sivulle viivapolkuja. Aloita sivun
vasemmasta yläreunasta. Kuljeta kynää sivun ylälaidasta
alalaitaan niin, että piirrät yhtenäisen viivan, joka kulkee
sanojen välissä. Saat kulkea saman rivin sanojen välistä
vain yhden kerran.

Montako viivaa saat mahtumaan samalle sivulle?
Merkitse tulos sivun alaosaan, esim. viivapolut sanojen
välissä: 5 kpl, 3.11.2020

+ Tee jokin edellisistä tehtävistä uudelleen toiselle
sivulle. Tai keksi itse uusia tehtäviä, joissa hyödynnät
kirjan tekstiä!
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1.2. OMAKUVA  
RAUTALANGASTA

Jokainen meistä on erinäköinen ja ainutlaatuinen. 

Meillä on omat erityispiirteet ja jokainen meistä on arvokas. Omakuvan voi toteuttaa 
eri tekniikoilla. Taiteilijatkin ovat tehneet kuvia itsestään kautta aikain.  
Omakuvaa tehdessä voi miettiä: Kuka minä olen? Mistä minä tulen? 

LISÄMATERIAALI
Ateneumin tehtävässä tutkitaan taiteilijoiden omakuvia ja piirretään oma kuva  
selfien avulla. Mitä jos alatkin piirtää omakuvaa rautalankaomakuvan perusteella? 
Ateneumin taidetehtäviä kouluille, 5.–6. luokat: Kuka olen? 

https://ateneum.fi/kouluille/taidetehtavia-kouluille/ 

Omakuvia voi tehdä monella muullakin tavalla, vaikka villasukasta.  
Maailma on tilkkutäkki -menetelmäopas. Paja 2. Omakuva (s. 13–19) 

https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/02/metku_tilkkutakki.pdf 

http://www.kukako.fi
https://ateneum.fi/kouluille/taidetehtavia-kouluille/
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/02/metku_tilkkutakki.pdf
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1.-2.
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TEHTÄVÄ
OMAKUVA RAUTALANGASTA

Ota tehtävää varten läpinäkyvä muovikalvo, 
muovitasku tai kelmua ja tussi, joka tarttuu 
muoviin. 

1. Kiinnitä muovi peiliin. Seiso kohti-
suorassa peiliin sopivalla etäisyydellä.

2. Piirrä tussilla kasvojesi ääriviivat, silmät,
nenä, suu, korvat ehkä hiuksiakin.
Yritä piirtää yhtenäistä viivaa niin,
ettet nosta tussia välillä pois muovista.
Vinkkejä piirtämiseen:

} Kasvojen muoto on pyöreä tai
soikea. Kasvot ovat noin käden
kokoiset.

} Silmät ovat noin kasvojen
puolivälissä päälaen ja leuan
välissä.

} Kulmakarvoista jatkuu kaari
nenänvartta pitkin.

} Korvien yläosa on silmien
korkeudella.

} Tarkasta vielä peilistä, minkä
kokoiset silmäsi ja suusi ovat.

3. Irrota muovi peilistä ja muotoile noin
1–1,5 metrin rautalangasta piirroksen
mukaan omakuva. Voit käyttää apuna
kärkipihtejä. Yritä olla katkaisematta
rauta lankaa välillä. Sido muotoillut
rautalangat sopivista kohdista kiinni
toisiinsa, jotta saat kasvot pysymään
kasassa.

4. Voit takoa rautalankapiirroksen
vasaralla tasaiseksi paksun kirjan
tai alasimen päällä.

5. Kiinnitä rautalankaveistos pahville
rautalangan pätkillä niin, että työnnät
ne pahvin läpi ja kiinnität yhteen
pahvin takana. Käytä rei’ittämiseen
tarvittaessa paksua neulaa. Voit
päällystää ennen kiinnitystä pahvin
värikkäillä papereilla. 5.

3.

4.
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1. MINÄ ITSE

1.3. RAKKAIN ESINEENI 
Muistot ja mielikuvat tekevät esineistä rakkaita. 

Esine kulkee omistajansa mukana ja 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. Esineet voivat myös kadota ja silloin niistä voi tulla vielä entistä 
rakkaimpia. Onko sinulla jokin esine, joka ei koskaan menetä merkitystään?  

Kun esine päätetään ottaa museoon, siitä tulee museoesine. Silloin siitä kirjataan ylös tarkasti 
tietoja, sitä mitataan ja se valokuvataan. Esineitä jaetaan erilaisiin ryhmiin eli luokitellaan. 
Esineet kantavat mukanaan tarinoita vuosien takaa, ja ne on tärkeää kirjoittaa ylös. Sitä varten 
haastatellaan esineen omistajaa tai tämän lapsia tai lapsenlapsia. Osa museoesineistä pääsee 
ihmisten nähtäville näyttelyissä ja osa odottaa vuoroaan säilytystiloissa. 

Jotta esineet museossa säilyvät, tarvitaan konservaattoreita. Konservointi on esineiden  
ja rakennusten säilymisen turvaamista käyttäen tietynlaisia korjaus- ja suojausmenetelmiä.  
Se tarkoittaa oikeata ja huolellista käsittelyä, säilytystä, näytteille asettamista ja kuljetusta niin,  
että esine vaurioituu mahdollisimman vähän, mieluiten ei ollenkaan. 
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TEHTÄVIÄ
MIKÄ ON SINUN RAKKAIN ESINEESI?

1. Ota esineestä kuva kännykällä tai tuo se 
kouluun.

2. 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... 

3. Kirjoita piirtämästäsi esineestä tarina 
Omakirjaan tai paperille.  
Kirjoita esimerkiksi:

} Miksi esine on sinulle tärkeä?

} Mitä esineellä tehdään?

} Mistä olet saanut esineen? 

} Kuinka vanha esineesi on?

} Jos olet saanut esineen lahjaksi, niin 
onko esineen antaja sinulle tärkeä 
ihminen?

} Haluatko säilyttää sen ikuisesti?

} Miten hoidat esinettäsi, että se säilyy 
hyvin?

4. Esineitä voi luokitella esimerkiksi käyttö  - 
tarkoituksen perusteella. Mihin esine-
luokkaan oma rakkain esineesi kuuluu?

Esineluokat:

00  tuntemattomat esineet
01 vaatteet ja asusteet
02 tekstiilit
03 tekstiilimateriaalien ja tekstiilien   
 valmistuksessa ja käsittelyssä  
 tarvittavat työvälineet sekä tarvikkeet
04 muiden materiaalien valmistuksessa   
 ja käsittelyssä tarvittavat työvälineet   
 ja tarvikkeet
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

LISÄMATERIAALI
Lue ohjeita tekstiilien säilytyksestä Suomen käsityön museon konservointikeskuksen sivuilta. 

Kastepuvun hoito ja säilytys | Käsityön museo (craftmuseum.fi)

Suomen kansallismuseon Youtube-kanavalla voit tutustua eri ihmisten tärkeisiin  
asioihin ja esineisiin. Tämmöinen kansallisaarre voi olla vaikkapa isovanhempien  
kertoma tarina, suvun salainen marjapaikka, festarimuisto, tunnelma, esine, ystävyys tai 
tietty hetki. Kansallisaarre-soittolista:

www.youtube.com/watch?v=TD-R0PEih18&list=PLVuy7uac3XrpUJPtKwumV7dypllxBq45p 

12 KUKAKO VASTAA 
KULTTUURIPERINNÖSTÄ?WWW.KUKAKO.FI

https://www.craftmuseum.fi/palvelut/konservointikeskus/konservointiohjeita-erilaisille-tekstiileille/kastepuvun-hoito-ja
https://www.youtube.com/watch?v=TD-R0PEih18&list=PLVuy7uac3XrpUJPtKwumV7dypllxBq45p
http://www.kukako.fi


LEIKI MUSEOAMMATTILAISTA JA TÄYTÄ ESINEESTÄ LOMAKKEESEEN TIEDOT,  
JOTKA TIEDÄT TAI SAAT SELVILLE. 

Inventointinumero 20 /          (=vuosiluku / itse keksitty oma 4-numeroinen luku):

Hankintatapa (lahjoitus=L, osto=O, muu tapa, esim. löytö=M):

Luovuttaja (keneltä olet esineen saanut):

Esineluokka: 

Esineen nimi ja sinun antamasi nimi:

Materiaalit:

Mitat (pituus, leveys, korkeus ja halkaisija senttimetreinä, paino grammoina):

Osien lukumäärä:

Esineen kunto: 1 = hyvä; ehjä ja puhdas esine, 2 = kohtalainen; vähän kulunut, likainen, 3 = huono; rikkinäinen, 
likainen, 4 = huono, ei kelpaa näytteille konservoitunakaan

Väri:

Sanallinen kuvaus esineestä (muoto, ulkonäkö):

Miksi esine on rakkain?  

Valmistumisaika ja -paikka:

Valmistaja:

Käyttöpaikat:

Luettelointipäiväys (vuosi, luetteloijan nimi):



1. MINÄ ITSE

1.4. MINUN AIKANI
Vuosituhannen vaihteessa ruotsalainen fyysikko Bodil Jönsson sanoi:  

”Aika – ainoa asia mitä sinulla on.” 

Me emme voi antaa omaa aikaamme toisille, vaikka voimme viettää toisten kanssa yhteistä aikaa. 
Aikaa voidaan mitata, mutta sitä ei voi säilöä. 

Aika on kaikkialla mutta sitä ei näy missään, sitä ei voi koskettaa eikä kokea muillakaan aisteilla. 
Joka päivä kuitenkin aikaa kulutetaan, säästetään ja tapetaan. Ajan säästämiseksi voidaan hankkia 
erilaisia teknisiä välineitä kuten vaikkapa kulkuneuvoja, joilla pääsee nopeammin paikasta toiseen. 

1800-luvulla ennen säännöllistä junaliikettä eri paikkakunnilla saattoi olla oma kellonaikansa.  
Kun höyryjunat alkoivat liikennöidä ympäri maata, kaikkien rautatieasemien kellojen piti olla 
samassa ajassa, jotta junat pysyivät aikataulussa. 

OMA AIKANI

Kello mittaa aikaa, mutta on silti eri asia, miten koemme oman aikamme. Kun meillä on tylsää, 
aika tuntuu matelevan, ja kun uppoudumme johonkin, aikaa lentää siivillä. Lapsuuden kesiä 
muistellessa ne tuntuvat olevan yhtä ja samaa helteistä kesäpäivää. Aikaa oli, koska menemiset  
ja tulemiset eivät pilkkoneet aikaa osiin.

Jos saat keskittyä vain yhteen asiaan niin, ettei kukaan eikä mikään sinua häiritse, saat paljon 
aikaan. Vaikka kello, koulu ja työ määrittävät paljon sinun ajastasi, jää sinulle vielä rutkasti omaa 
aikaa. Miten sinä käytät sinun oman aikasi? Se mille annat omaa aikaasi, tulee sinulle tärkeäksi.
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POHDITTAVAA
HÄMMÄSTELE, MIHIN AIKASI KULUU. 

} Miten sinä käytät sinun oman aikasi? 

} Jääkö sinulla aikaa siihen, mitä mieluiten 
tekisit? 

} Olisiko tarvetta ajankäytön muutokseen? 

} Viekö joku toiminto liikaa aikaa? 

} Mitä kivoja asioita keksisit vapaa-ajallesi,  
jos kännyköitä ja muita laitteita ei olisi?  

} Kuluuko aikasi tulevaisuudessa samalla 
tavalla?

} Miten liikut kahdenkymmenen vuoden 
päästä tai missä ja miten asut? 

} Millaisia haaveita sinulla on tulevaisuuden  
suhteen?  

TEHTÄVIÄ

TEE OMAKIRJASTA BUJO

Bullet journal eli suomeksi bujoilu tarkoittaa 
tyhjään vihkoon tai kirjaan tehtyä kalenteria, 
jonka jokainen voi tehdä omanlaisekseen.  
Tavallaan se on kalenteri, päiväkirja  
ja muistikirja samoissa kansissa.

Bujoon voi tehdä listoja esimerkiksi asioista, 
jotka pitää muistaa tehdä tai jotka haluaisi 
tehdä. Näin suunnitelmista voi tulla totta, kun 
ne on kirjoitettu muistuttamaan kalenteriin. 
Tavallisesta muistikirjasta bujo eroaa siinä, 
että kirjan alkuun jätetään tyhjää tilaa 
sisällysluettelolle. Luetteloa täydennetään sitä 
mukaa, kun kirjaan tulee merkintöjä. Näin asiat 
löytyvät helposti.  

1. Aloita liimaamalla puhtaita sivuja  
Omakirjan alkuun sisällysluetteloa varten. 

2. Tee erilaisia listoja tulevista tehtävistäsi, 
kirjoita päiväkirjaa tai pidä kirjaa tehdyistä  
tekemisistäsi. 

3. Voit koristella Omakirjasi sivuja ja tehdä 
siitä oman taidepäiväkirjasi.

PIDÄ KIRJAA VIIKON AJAN AJANKÄYTÖSTÄSI

Liimaa Omakirjaasi seitsemälle sivulle  
valkoinen tai värillinen paperi, yksi jokaista 
viikonpäivää kohti, piirustuksia ja kirjoituksia 
varten. Merkitse sivuille muistiin, mitä teet 
päivän mittaan. Jos haluat seurata tarkemmin 
ajankäyttöäsi, voit merkitä ajankulun myös 
tunteina ja minuutteina. Voit myös piirtää 
muistiinpanojen lisäksi. 

Kirjaa esimerkiksi: 
Aamutoimet 
Iltatoimet 
Koulupäivän pituus 
Koulumatkat 
Läksyt 
Kotityöt 
Nukkuminen

Vapaa-ajanvietto:
Television katselu 
Musiikki 
Lukeminen 
Käsityöt 
Urheilu
Kavereiden kanssa 
oleilu 
Koneella pelaaminen 
Kerhotoiminta  
Jotain muuta

LISÄMATERIAALI
Voit tutustua bullet journalin pitämiseen eli bujoiluun esimerkiksi täällä:

Bujoile elämäsi järjestykseen – VINKki-verkkolehti (viikinnormaalikoulu.fi)
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1. MINÄ ITSE

1.5. LEMPIVAATTEENI 
Lempivaatetta voi käyttää pitkään, kun sitä kohtelee hyvin, korjaa ja huoltaa.

Vaatteet ovat tärkeitä, kun mukaudumme ympäristöön, esimerkiksi erilaisiin säätiloihin kuten  
kaatosateeseen, talvipakkaseen tai kesähelteeseen. Vaatteet ovat ikään kuin kannettavia 
ympäristöjä, jotka vaikuttavat kantajaansa: näyttelijän roolipuku tekee roolin, sukelluspuku 
mahdollistaa sukeltajan. Vaatetuksesta tunnistamme poliisin tai sotilaan. Arki ja juhla, koulu  
ja koti vaativat erilaiset vaatteet.

Vaatteet ovat hyvin henkilökohtaisia ja ne toimivat parhaiten juuri kantajalleen sopivan kokoisina, 
muotoisina ja värisinä. Lempivaate on erityisen mukava päällä, esimerkiksi materiaaliltaan pehmeä 
ja lämmin. Se voi olla kotona tehty, jolloin sen tekemiseen on uhrattu aikaa ja tarvittu taitoa.  
Vaatteet on voitu saada lahjaksi tai ne ovat ystävien tai perheenjäsenten käyttämiä. Lempivaate voi 
olla erityisen tärkeä monista syistä. Siksi omista lempivaatteista on vaikea luopua, vaikka ne eivät 
enää mahtuisi päälle tai olisivat puhkikuluneita. 

Vaatteen käyttöikää saa jatkettua korjaamalla, paikkaamalla reiän, ompelemalla irronneet napit  
paikoilleen, nyppyjen poistolla, värjäämällä tai tuunaamalla. Ympäristön kannalta olisi hyvä,  
jos vaatteita käytettäisiin vaatteina mahdollisimman pitkään joko omassa tai jonkun toisen käytössä. 
Sitten kun vaate ei enää toimi vaatteena, hyvä vaihtoehto on käyttää vaatteen kankaat maton-
kuteena, tilkkutöissä, siivouspyyhkeenä tai lemmikkieläimen alustoina.  

Usein ajatellaan, että vaatteita pidetään vain päällä, vaikka ne ovat suurimman osan ajasta jossain 
muualla kuin ihmisen päällä. Niitä pestään, silitetään, järjestellään, sovitellaan, vaihdetaan,  
korjataan ja pannaan säilöön seuraavaa käyttöä tai uutta sesonkia varten. 
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POHDITTAVAA
 } Mikä on sinun lempivaatteesi?

 } Miksi se on niin mieluinen?  

 } Milloin vaate on hankittu?  

 } Miten hoidat ja säilytät vaatteistasi?  

 } Milloin vaatetta ei voi enää käyttää?  

 } Mitä sille sitten tehdään?  

Vaali lempivaatettasi, että se kestää 

kauan ja voit nauttia siitä.  

Silloin et tarvitse niin monia 

vaatekappaleita, joiden valmistus  

on kuormittanut ympäristöä. 

TEHTÄVIÄ
LEMPIVAATTEEN TUTKIMINEN

1. Taltioi lempivaatteesi Omakirjaan piirtämällä.

2. Tutki lempivaatteesi tuotelappua, joka on ommeltu vaatteen saumaan  
tai painettu paidan yläselkään. Kirjoita siitä tietoja Omakirjaan: 

 } Missä maassa vaate on tehty? 

 } Mitä materiaalia se on? 

 } Millaisia hoito-ohjeita vaatteelle on annettu?

 } Millaisia työvaiheita vaatteen tekemiseen on tarvittu? 

 } Miten vaate on kulkenut valmistusmaasta sinun päällesi? 

3. Kirjoita tarina vaatteen matkasta ompelijan luota sinun vaatekaappiisi.

LISÄMATERIAALI
Eetin sivuilta löydät lisää oppimateriaalia vaatteista.

https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

Miten tunnistat laadukkaan vaatteen? Tietokirjailija Rinna Saramäki antaa ohjeita.

Mistä tunnistat laadukkaan vaatteen? - YouTube

Mitä vaatteen hoito-ohjemerkinnät tarkoittavat? Marttojen sivuilla kerrotaan. 

https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/pyykki/hoito-ohjemerkit/ 
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2. 
Minä ja kouluni



2. MINÄ JA KOULUNI

2.1. KOULUN KUMMAT MITAT 
Mahtuuko koulu syliisi?

Kouluja suunnitellessa pitää miettiä, miten rakennus sijoittuu maastoon. Mitä muita 
rakennuksia sen ympärillä on? Miten valo pääsee sisälle päivän mittaan? Miltä koulu-
rakennus näyttää ja tuntuu aikuisten ja lasten mielestä? Onko tilaa paljon vai vähän? 
Kouluista on kaikenlaisia virallisia mittoja ja mittareita. Nyt voit laskea, mittailla ja aistia 
koulua omilla mitoillasi.  

Vanhoja mittoja ovat esimerkiksi syli, vaaksa, kyynärä:

 } 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) 

 } kukonaskel = jokaisen oman jalkaterän pituus
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LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA

2. MINÄ JA KOULUNI

TEHTÄVIÄ ISOLLE RYHMÄLLE

KOULU SYLISSÄ

Laskekaa, kuinka monta toisiaan kädestä 
pitävää oppilasta ja henkilökunnan jäsentä 
tarvitaan koulun ympärimittauksessa. 
Muodostakaa piiri koulun ympärille pitäen 
kiinni toisianne kädestä – kädet vaakasuorina. 

Piirinne ei ehkä ulotu koulun ympärille, 
joten laittakaa keppi tai kivi 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. Tätä jatkuu, kunnes joku 
oppilaista saavuttaa merkin ja sanoo viimeisen 
luvun. Painakaa lukema mieleen. 

Jos oppilaita on paljon, voitte kokeilla, kuinka 
monta piiriä saatte muodostettua koulun 
ympäri kaikista koulunne oppilaista  
ja henkilökunnasta. 

KOULU NÄKÖPIIRISSÄ 

Seisokaa rivissä kasvot kiinni koulun 
ulkoseinässä. Kukin peruuttaa varovasti 
taaksepäin ja seuraa, missä kohtaa näkee 
ensimmäisen 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. 

Kirjatkaa luokan taululle mieleen painamanne 
mitat.
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2. MINÄ JA KOULUNI

TEHTÄVIÄ YKSIN JA PARIN KANSSA
VALOKUVASUUNNISTUS

Valokuvasuunnistusta voi leikkiä käyttämällä 
koulun yhteisiä digilaitteita. Vaihtoehtoja:

Tapa 1: Valitkaa parit. Kumpikin käy ottamassa 
kuvan omillaan. Sen jälkeen palataan 
kokoontumispaikalle, parit vaihtavat laitteita  
ja käyvät etsimässä parin kuvaaman kohteen.

Tapa 2: Kaikki käyvät ensimmäisellä tunnilla 
kuvaamassa kohteet. Kuvat tulostetaan, jaetaan  
oppilaiden kesken ja etsitään kohteet niiden 
perusteella.

Virikkeeksi:
 } Mikä paikka koulussasi on kiinnittänyt 

huomiotasi? 
 } Mikä on koulunne kaunein kohta? 
 } Mikä on koulunne avarin ja mikä ahtain 

paikka? 

Ota valokuvia koulurakennuksen mielen-
kiintoisista yksityiskohdista, kuten tuuletus-
aukoista, ränneistä tai kivijalan halkeamista. 

KOULUN YMPÄRISTÖ 

Selvitä parin kanssa: 

 } Onko koulun lähellä muita rakennuksia? 

 } Onko lähellä puita? 

 } Millaisessa maastossa koulu on? 

Askartele koulusta ja koulun ympäristöstä 
pienoismalli muovaillen tai erilaisia 
askartelumateriaaleja käyttäen.

KOULU KAIKIN AISTEIN

 } Tunnustelkaa sormenpäillä ja poskella, 
mikä on koulunne karhein ja silein kohta? 

 } Mitä sellaisia hajuja koulussa on,  
jotka muistatte isonakin? 

 } Kaikuuko jossain kohtaa  
koulurakennusta? 

Voit kirjoittaa havainnoista Omakirjaan.

POHJAPIIRROS, MUUTAKIN KUIN MITTOJA

Tarkastelkaa vielä koulun pohjapiirrosta  
yhdessä ja tutkikaa, miten pohjapiirrokseen  
on merkitty hätäuloskäynti, ovet, ikkunat  
ja vesipisteet.

LISÄMATERIAALI
Tutustu Alvar Aalto -museon sivuilta löytyvään Arkkitehtuurin työkalupakkiin, josta 
löydät paljon vinkkejä arkkitehtuurin havainnointiin ja tutkimiseen eri aistien avulla. 

Työkalupakki_suomeksi_lowres.pdf (alvaraalto.fi)

Alvar Aalto -museon sivuilla on myös muuta arkkitehtuurin ja muotoilukasvatukseen 
liittyvää oppimateriaalia. 

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen materiaalit - Alvar Aalto Foundation |  
Alvar Aalto -säätiö
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2. MINÄ JA KOULUNI

 

2.2. KOULUMATKANI 
”Pari sataa metriä ahteen (rinteen) jälkeen oli tienposkessa kyläsepän paja. 

Joka ainoana koulupäivänä kuului pajasta kilkatus ja kalkatus.”

Koulunkäynti oli erilaista sata vuotta sitten, ja olosuhteet maamme eri osissa poikkesivat 
huomattavasti toisistaan. Esimerkiksi vuosina 1910–1911 Uudenmaan kouluikäisistä 77 % 
kävi koulua, mutta Oulun läänissä vain 31 %:lla oli siihen mahdollisuus. 1900-luvun alussa 
oli vielä seitsemän kuntaa vailla kansakoulua. Viimeisenä sai kansakoulunsa Velkuan 
saaristokunta vuonna 1908. Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1922, ja oikeastaan sen 
jälkeen koulunkäynti tuli mahdolliseksi kaikille lapsille. Kansakoulunopettajia ryhdyttiin 
kouluttamaan vuonna 1863 Jyväskylään perustetussa seminaarissa. 
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KOULUMATKATARINA SEURAAVALLA SIVULLA 

2. MINÄ JA KOULUNI

TEHTÄVIÄ
KOULUMATKA ENNEN VANHAAN

Lukekaa ääneen Evert Merolan kirjoittama 
koulumatkatarina sadan vuoden takaa  
(seuraavalla sivulla). Tarina on peräisin Kaisu- 
Leena Pielan toimittamasta Koulutieni-kirjasta 
(1989). Koulutieni-kirjassa on Yleisradion  
Vierastunti-ohjelman kirjoituskilpailuun  
vuonna 1981 osallistuneita kirjoituksia.  

Tiedustele kotiväeltäsi ja vanhemmilta suku - 
laisilta, millainen oli heidän koulumatkansa. 

 } Miten he kulkivat sen ja kenen kanssa? 

 } Millainen koululaukku heillä oli?

KOULUMATKAN PARAS PAIKKA

Etsi koulumatkasi varrelta sinulle mieluisa 
paikka. 

 } Millaisia tuoksuja, värejä ja ääniä koet 
tässä paikassa? 

 } Miten eri vuodenajat näkyvät reitillä? 

 } Mikä mahtaa olla koulumatkasi 
jännittävin tai äänekkäin kohta? 

Kotimatkalla voit pysähtyä hetkeksi 
lempipaikallesi, kuunnella paikan ääniä ja 
hengittää rauhassa aistien paikan tunnelmaa.

PÄIVÄKIRJA KOULUMATKASTA

Pidä päiväkirjaa viikon ajan omasta koulu matkastasi. Kirjoita tai piirrä vihkoon tai Omakirjaan 
seuraavanlaisia asioista:  

 } Tuletko kouluun kävellen vai jollakin kulkuvälineellä? 

 } Kuinka pitkä koulumatkasi on – kilometreissä tai ajassa? 

 } Kuljetko matkasi yksin vai muiden kanssa? Kenen?

 } Pysähdytkö usein jossakin matkan varrella? 

LISÄMATERIAALI
”Kansakoulun isästä” on lisää tietoa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston museon nettisivuilla.

http://www.jyu.fi/tdk/museo/uno.html 

Kohti koulua -sarjassa voit seurata eri puolilla Suomea asuvien koululaisten  
koulumatkoja: Esimerkiksi ivalolaisten lasten koulumatka taittuu taksilla. Autossa voi 
harjoitella saamen kieltä ja matkalla voi nähdä poroja tai metsoja. Kesto 5:25. 

Taksissa on tunnelmaa | Kohti koulua | TV | Areena | yle.fi

Iissä asuvan ekaluokkalaisen Oliverin koulumatkaan kuuluu aamuinen veneretki Iijoen yli. 
Mukana matkassa ovat Hilda ja Lianna. Kesto 5:50.

https://areena.yle.fi/1-50474594?autoplay=true
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LÄPI METSÄN JA YLI KOSKEN

Evert Merola, Lieto, Pahkamäen koulu, 1912–1916. (Koulutieni 1989, s. 26–28)

Lapsuudenkotini sijaitsi Liedon pitäjässä Väljän alueella. Väljä on suuri peltolakeus, monen kylän 
kymmenien talojen takamaita, etäällä emätalojen muodostamasta taajamasta. Kotitalomme nimi  
oli Vainio ja sieltä minä kävin Liedon Pahkamäen kansakoulua.

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 Äärniitun 
peltojen halki. Vielä oli ylitettävä jyrkkäahteinen Kaurinkosken puro. Vasta Alakirrin talon luona 
pääsin kylätielle, oikealle maantielle, joka pidettiin ajokunnossa 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 tallaamallanI  
polulla mutkan takaa kettu vastaan. Pysähdyimme yllättyneinä muutaman metrin päähän  
toisistamme ja tuijotimme hetken toisiamme. 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 siinä ihmisiä. Vanhat kertoivat, että ahteessa oli kymmeniä vuosia 
aikaisemmin murhattu mies, ja sen vuoksi paha henki oli jäänyt ahteeseen. Mutta emme me 
koululaiset pelänneet, koska oli valoisaa ja meitä oli monta - emmekä oikein todeksikaan uskoneet  
tuommoista vanhaa kummitustarinaa.

Pari sataa metriä ahteen jälkeen oli tienposkessa kyläsepän paja. Joka ainoana koulupäivänä 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  
pysähdyimme kiinnostuneina katselemaan.

Kun jatkoimme eteenpäin, saavuimme tienristeykseen. Suora tie johti Lapinkulmalle, mutta mepä 
käännyimme vasemmalle ja jouduimme notkoon, jonka nimi oli Lempojankrotti. Siitä tie jatkui 
halki Nautelan kartanolle kuuluvan Kukkarkosken pellon. Jopa heti olimme Aurajoen korkealla 
rantatörmällä, Nautelankosken partaalla. Kosken yli oli rakennettu silta, jota pitkin jouduimme 
kahdesti ylittämään kuohuvan kosken jokaisena koulupäivänä. Usein pysähdyimme keskellä siltaa 
ja jäimme kaiteeseen nojaten tuijottamaan huimasti alas kiitäviä kuohuja. Pian saimme kokea 
ihmeellisen illuusion: silta, joka oli allamme, rupesi vinhasti kulkemaan taaksepäin 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 kivisen myllyn tarpeisiin. Joskus vähänveden aikana me pojat  
kuljimme joen yli kosken kallionpohjaa kävellen. Saimme silloin tutkia pohjakalliossa olevia  
hiidenkirnuja, jotka virtaava vesi, isoja irtokiviä työkaluinaan käyttäen, oli arvaamattomien aikojen 
kuluessa sorvannut. Paljon muutakin kiehtovaa katseltavaa ja tutkiskeltavaa löysimme keväisin 
koskesta ja sen rantamaastosta.

Myllyltä koululle oli vielä matkaa vajaa puoli kilometriä. Nautelan kartanon peltojen keskeltä kohosi 
salskeata mäntymetsää kasvava mäenkumpu. Sen nimi oli Pahkamäki ja sinne oli viime vuosisadan  
lopulla rakennettu koulumme. Tulin koulun oppilaaksi syksyllä 1912 ja sain päästötodistuksen  
keväällä 1916.
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2.3. VÄLITUNTILEIKIT 
Entten tentten teelikamentten, hissun kissun vaapula vissun.  

Eelin keelin klot, viipula vaapula vot. 
Eskon saun, piun paun, nyt minä lähden tästä pelistä pois.  

Puh, pah, pelistä pois.

Koulupäivän runkona ovat oppitunnit ja oppituntien välissä on sanamukaisesti välitunti.  
Välitunnilla siirrytään luokkahuoneesta ulos, ja se, mitä siellä tehdään, riippuu vuoden-
ajasta ja säästä. Mitä leikkejä teidän koulussanne leikitään? Miten leikkiä leikitään, kenen 
kanssa ja missä? 
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LEIKKIJÄN HAASTATTELULOMAKE SEURAAVALLA SIVULLA

2. MINÄ JA KOULUNI

TEHTÄVIÄ
VÄLITUNTILEIKKISELVITYS

Toteuttakaa koulussanne ryhmätyönä välitunti-
leikkiselvitys. Käyttäkää tarvittaessa apuna  
haastattelulomaketta (seuraavalla sivulla). 

Muutama ryhmä haastattelee eri luokka- 
asteiden oppilaita välituntileikeistä. Yksi ryhmä  
haastattelee koulun henkilökuntaa. Mikä oli 
heidän kouluaikansa suosituin leikki?

 } Tehkää yhteenveto kyselyn tuloksista. 
Mikä on suosituin leikki tai peli  
koulussanne eri luokka-asteilla?  
Entä henkilökunnan keskuudessa?

 } Kirjoittakaa suosituimmista leikeistä  
lyhyet kuvaukset. Lisäksi jokainen voi 
tehdä saman kyselyn kotiväelle ja iso-
vanhemmille. 

LEMPILEIKKINI VÄLITUNNILLA

Kirjoita vielä vihkoon tai Omakirjaan sinun  
mukavimmasta välituntileikistäsi. 

 } Mikä leikin nimi on?

 } Miten leikkiä leikitään?

 } Kenen kanssa sitä leikit?

 } Miksi leikki on sinusta kiva?

LEIKKIVIIKKO

Viettäkää koulussanne/luokassanne leikki-
viikkoa, jolloin opettelette haastatteluissa  
esiin tulleita leikkejä.  

LISÄMATERIAALI
Lue lumileikeistä Aineettoman kulttuuriperinnön sivuilta. 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lumileikit

Lue pihaleikkien klassikoista Lelumuseon Hevosenkengän sivuilta:  
Hyppää narua ja ruutua! Pihaleikkiklassikot tulevat taas.

https://lelumuseohevosenkenka.fi/hyppaa-narua-ja-ruutua-pihaleikkiklassikot-tulevat-taas/

Lue Perinneleikit ry:n sivuilta erilaisista perinneleikeistä. 

https://www.perinneleikit.fi/leikit/
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LEIKKIJÄN HAASTATTELULOMAKE 
Haastattelija(t)

Päivämäärä Paikkakunta

Haastateltavan etunimi

Syntymävuosi Paikkakunta

LEIKIT (YKSINLEIKIT JA RYHMÄLEIKIT) 

A. Pihaleikit ja -pelit eri vuodenaikoina 

Mieluisimman leikin nimi ja lyhyt juoniselostus

Montako leikkiin tarvitaan? 

Kenen kanssa leikit?  

Missä paikassa koulussa leikkiä voi leikkiä?

B. Sisäleikit ja -pelit 

Mieluisimman leikin nimi ja lyhyt juoniselostus

 

 

Montako leikkiin tarvitaan?

Kenen kanssa leikit? 

Missä paikassa koulussa leikkiä voi leikkiä?

C. Muut puuhat välitunnilla (esim. jutteleminen, keräily, ystäväkirjat…)

Mitä muuta teet yleensä välitunnilla ja kenen kanssa? Onko jokin ilmiö tai leikki koulussasi tällä hetkellä erityisen 
suosittu? Kerro siitä.



2. MINÄ JA KOULUNI

2.4. KOULURUOKANI 
Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää. 

Kouluruoka on ravintoarvoltaan monipuolista ja auttaa jaksamaan koulupäivän ajan. Se herättää 
myös tunteita, muistoja ja ajatuksia. Yhteinen ruokailu koulussa on kokemus, jonka muistaa 
vuosienkin päästä.  

1900-luvun alkuvuosikymmeninä kouluruokailun järjestäminen oli erityisen tärkeää, koska useat 
lapset olivat aliravittuja. Kouluruokailua on järjestetty Suomessa vuodesta 1948 lähtien.  
Alussa ruoka oli lusikoitavaa keittoa, velliä tai puuroa. Maito ja leipä tuotiin kotoa, samoin 
kuin käytettävät ruokailuvälineet ja astiat. Lapset myös velvoitettiin toimittamaan koululle 
ruokatarvikkeita, esimerkiksi puolukoita tai perunoita. 

1960-luvun maalaiskouluissa ei ollut ruokasalia, joten yläkoulun oppilaat kuljettivat ruoat  
ja ruokailuvälineet luokkiin. Ruoka syötiin pulpetin päällä, ja pulpettia suojaamassa oli kankainen 
ruokaliina. Ruokaliinaa säilytetiin pulpetissa kuten myös kankaista nenäliinaa.  

Sarka-museon sivuilla kerrotaan entisaikojen ruoasta näin: ”Ihmisten ruokavalio on muuttunut 
luonnon ja yhteiskunnan muuttuessa. Ennen nykyisenkaltaista maailmankauppaa Suomessa 
oli mahdollista syödä pääasiassa vain sellaista ruokaa, jota saatiin kasveista ja eläimistä, jotka 
menestyivät Suomessa. Aikaan ennen jääkaappeja ja pakastimia ruokaan vaikutti paljon myös 
säilöntätavat. Esimerkiksi 1800-luvulla suomalaisten ruokavalion perusta oli vilja, jota syötiin 
leipänä ja puurona. Myös keitot olivat jokapäiväistä ruokaa. Tärkeää c-vitamiinia saatiin nauriista, 
lantusta ja kaalista sekä 1800-luvun kuluessa yleistyneestä perunasta.”

28 KUKAKO VASTAA 
KULTTUURIPERINNÖSTÄ?WWW.KUKAKO.FI

http://www.kukako.fi


2. MINÄ JA KOULUNI

POHDITTAVAA

 } Missä käytte syömässä koulupäivän aikana? 

 } Millaisia tapoja arkiseen kouluruokailuun liittyy?

 } Millaisia ruokia koulussa tarjotaan arkisin? 

 } Mistä kouluruuista pidät?

RUOKA LIITTYY MYÖS KOULUN JUHLIIN. 

 } Miten teidän koulussanne juhlistetaan erilaisia tärkeitä asioita tai juhlapäiviä? 

 } Mikä teidän koulunne juhla on jäänyt mieleesi? Miksi? 

 } Millaista kouluruoka on juhlapäivinä? 

 } Mitä asiaa te haluaisitte juhlia koulussa? Miten?

 } Kysy kotiväeltä, millaisia koulun juhlia oli heidän kouluaikanaan. 

TEHTÄVIÄ
RAKAS RUOKALIINA

Ennen aikaan koulussa tehtiin käsityötunneilla 
ruokaliinat, joita käytettiin kaunistamaan  
ruokahetkeä ja suojaamaan pulpettia ruokailun 
aikana.

 } Millaisen ruokaliinan sinä suunnittelisit 
oman pulpettisi päälle? 

 } Piirrä suunnittelemasi ruokaliina  
Omakirjaan. 

 } Suunnitellut ruokaliinat voidaan 
myös toteuttaa vohvelikankaasta tai 
puuvillakankaasta käsityötunnilla.  

Ohje ja kuva vanhasta ruokaliinasta  
(PDF s. 11 ja 14):  
https://ryhmarenki.fi/wp-content/uploads/ 
2017/11/Kasinkosketeltavat_muistot_Muistoja_
kansakoulusta.pdf  
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2. MINÄ JA KOULUNI

TEHTÄVIÄ
HAVAINTOJA KOULURUOASTA

1. Kiinnitä huomiota viikon ajan ruokalan 
tuoksuihin ja väreihin. 

 } Mikä tuoksu saa hyvälle mielelle? 

 } Vaikuttaako jokin tuoksu nälän  
 tunteeseen? 

 } Onko lautasellasi olevassa ruoka- 
 annoksessa useampaa väriä? 

2. Kirjoita tai piirrä Omakirjaan, mikä on 
tämän hetken lempiruokasi koulussa. 

3. Kootkaa kaikkien oppilaiden lempiruuat 
yhteen ja pelatkaa bingoa yhdeksällä 
suosituimmalla ruualla.  

4. Ota kuva omalla laitteellasi omasta  
ruoka-annoksestasi ja lähetä kuva  
kotiväellesi. He voisivat tehdä samoin, 
niin vaihdatte päivän lounaskuvan.  

TUTKI VANHAA KOULURUOKAA

Käy katsomassa eri vuosikymmenten  
ruokalistoja, jotka löytyvät Ylen sivuilta:  
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/29/ 
tillilihaa-riisivellia-kanaviillokkia-osaatko- 
paatella-milta-vuosikymmenelta

Kysy vanhemmiltasi ja/tai isovanhemmiltasi 
heidän kouluaikojen lempiruuistaan.  
Kootkaa yhteenveto kyselyn tuloksista.   

LISÄMATERIAALI
Ruuan matkasta pelloilta lähtien löytyy tietoa Sarka-museon sivuilta. Mistä ruoka  
tulee? on peruskoulun 2.-luokkalaisten käyttöön tehty oppimiskokonaisuus. 

https://www.sarka.fi/ruoka/ 

Tiedätkö, mitä ruoka on, mistä se tulee ja miltä se maistuu?  
Ota selvää Ruokatutka-sivuilta.   

https://www.ruokatutka.fi   

Ruokakasvatukseen liittyvää materiaalia 

https://maistuvakoulu.fi/ 
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2. MINÄ JA KOULUNI

2.5. MINUN REPPUNI 
Reppua tarvitaan joka koulupäivä. 

Paras mahdollinen reppu on toimiva ja mukava käyttää, ja se on käyttäjänsä näköinen ja oloinen. 
Tarkastele, millainen on oma reppusi:

 } Onko reppu sopivan kokoinen sinulle? 

 } Onko siinä riittävästi tilaa tavaroillesi 

 } Missä kuljetat reppua koulumatkalla? 

 } Kauanko se on ollut sinulla käytössä? 

 } Onko se vielä ehjä? 

 } Minkä värinen se on? 

 } Mistä materiaaleista se on tehty?  
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2. MINÄ JA KOULUNI

TEHTÄVIÄ
SUUNNITTELE ITSELLESI PARAS-REPPU 

 } Mieti repun kokoa ja muotoa.  
Mitä siihen pitää mahtua? (Mitoitus)  

 } Mieti repun ulkonäköä: repun väritys,  
kuviot, yksityiskohdat. 

 } Miten haluat repun kuvaavan itseäsi? 

 } Tee repun kuva paperille ja liitä mukaan kuvia 
ja kangastilkkuja, jotka mielestäsi kuvaavat 
reppuasi. Liimaa kuva Omakirjaan.

REPULLINEN TAVARAA

1. Merkitse Omakirjaan muistiin, 
mitä kaikkea koulureppusi sisältää.

 } Montako esinettä mukanasi on?

 } Ovatko kaikki esineet tarpeellisia?  
Mitkä eivät?

 } Mitä roskia repussasi on?

2. Kerätkää tarpeettomat tavarat yhteen ja rakentakaa 
niistä taideteos luokkaan tai käytävään. Antakaa 
työlle nimi, joka muistuttaa tarpeettomasta 
kulutuksesta.

Ku
va

: S
uo

m
en

 k
äs

ity
ön

 m
us

eo
LISÄMATERIAALI
Tuotesuunnittelun ABC Kukakon vanhassa versiossa. 

https://urly.fi/2fLq

Muotoilupakissa on perustietoa muotoilusta. Designmuseo on ollut mukana  
tuottamassa sivustoa. 

https://muotoilupakki.fi/ 

Muotoiloa – Opettajan opas muotoilukasvatukseen sisältää paljon hauskoja tehtäväideoita.

https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf 
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3. 
Minä ja sukuni



3. MINÄ JA SUKUNI

3.1. KOTI PÄÄTEPYSÄKKINÄ
Koti toivottaa sinut aina tervetulleeksi sellaisena kuin olet.  

Onko sohva sinulle kodin päätepysäkki, johon on hyvä palata aina uudestaan?

Koti on tila, jota ihminen käyttää vakituiseen asumiseen ja jossa hän viettää suurimman osan 
ajastaan. Kodin muodostavat sitä asuttavat ihmiset ja lemmikkieläimet. Se sisältää myös tunteita 
muihin suvun ja perheen jäseniin, asuivatpa he samassa tilassa tai eivät. Kun ihminen joutuu 
viettämään aikaansa jossain paikassa, hän alkaa muokata sitä itselleen kotoisaksi. Hän sijoittelee 
omia tavaroitaan reviirinsä merkiksi. 

Koti voi olla sekainen tai siisti, mutta se on tuttu ja turvallinen kupoli ulkomaailmaa vastaan.  
Tai ainakin sen pitäisi olla. Kotiin ikävöidään, mutta sieltä halutaan myös lähteä tuulettumaan.  
Koti on muistoja, juhlaa ja arkea ja tulevaisuuden suunnitelmia. Se on paikka, jossa ihminen  
kokee olevansa oma itsensä ja jossa hän voi tehdä itselleen tärkeitä asioita. Koti muodostuu  
myös yhteisestä kielestä rakkaimpien kanssa. 
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3. MINÄ JA SUKUNI

POHDITTAVAA
 } Mikä tekee rakennuksesta/asunnosta kodin? 

 } Mitä asioita kotona ehdottomasti pitää olla? 

 } Missä paikassa kotonasi viihdyt parhaiten? Miksi? 

 } Mitä värejä kotonasi on? Pidätkö kotisi värisävyistä? 

 } Mitkä kodin äänet saavat sinut hyvälle tuulelle? 

TEHTÄVIÄ
KOTIMETROKARTTA - SOHVA PÄÄTEPYSÄKKINÄ

Useimmissa kodeissa sohva vetää magneetin tavoin puoleensa. Sohvassa luetaan, seurustellaan, 
pelataan, löhötään, nukutaan päiväunet, katsotaan telkkaria ja se voi toimia myös vierasvuoteena.

1. Mieti, mitä reittejä pitkin kuljetaan kotonasi, jotta päästään sohvaan. 

 } Onko joku esine pakko kiertää, jotta sohvalta pääsee jääkapille tai ulko-ovelle?
 } Mikä reitti johtaa sohvasta vessaan? 
 } Missä huoneissa tai nurkissa ei juuri liikuta?
 } Onko sohvan lisäksi muita ruuhkakohtia?

2. Tee omista yhden päivän liikkeistäsi koti metrokartta Omakirjaan: 

 } Aloita piirtämällä pohjapiirros kodistasi.
 } Piirrä sitten erivärisiä metrolinjoja eli reittejä. Voit ottaa mallia Lontoon metrokartasta. 

Vinkki: Kun piirrät metrolinjoja, ajattele enemmänkin toimintoja kuin tiloja. Mitä teet minkäkin 
toiminnon jälkeen? Laita peräkkäiset asiat samalle viivalle. Esimerkiksi kun tulet koulusta kotiin, 
mitä teet ensimmäiseksi, entä sen jälkeen?

LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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3. MINÄ JA SUKUNI

TEHTÄVIÄ

UNELMAKOTI PAHVILAATIKOSTA

Askarrelkaa pahvilaatikoista kerrostalo, johon jokainen sisustaa yksin tai pienessä ryhmässä 
yhden huoneen. Suunnitelkaa sisustus vastaamaan unelmien huonetta/tulevaisuuden kotia/
isovanhempien sisustustyyliä tai keksikää kuvitteelliset henkilöt asumaan huoneistoihinne. 

Käyttäkää kierrätysmateriaaleja kalusteita ja tekstiilejä suunnitellessanne.  

ERI AIKOJEN KOTEJA

Katselkaa videoita tai kuvia eri aikakausien kotien sisätiloista. Mitä värejä kodeissa on käytetty 
aikaisempina vuosikymmeninä? Mitä värejä suositaan tällä hetkellä? 

Värittäkää värityskuviin tai itse piirtämiinne kuviin tietyn aikakauden värit. Värityskuvia löytyy täältä:  
Värityskirja_Oma-koti-kullan-kallis.pdf (ryhmarenki.fi)

Ylen Elävässä arkistossa on parin minuutin videoita eri vuosikymmenten kodeista:

} 1800-luvun loppu: https://areena.yle.fi/1-50238025 

} 1920–30-luku: https://areena.yle.fi/1-50141574 

} 1950–60-luku (videon loppu haastattelua): https://areena.yle.fi/1-50114364

} 1960-luku: https://areena.yle.fi/1-50114372 

} 1970-luku: https://areena.yle.fi/1-50207453 

} 1980-luku: https://areena.yle.fi/1-50491061 

} 1990-luku: https://areena.yle.fi/150141402?seek=150

LISÄMATERIAALI
Mittakaavaan löytyy tehtäviä Anna Hännisen kirjasta Matkalla arkkitehtuurin maahan (s. 36–):      

Matkalla_arkkitehtuurin_maahan_(EDM_14_2610_3591).pdf (taike.fi)

Vanhassa Kukakossa kerrotaan, miten taiteilija Outi Liusvaara luetteloi ja analysoi  
kaikki oman kotinsa 6128 esinettä Kotiarkeologia-projektissaan vuonna 1996:

https://urly.fi/2fLt
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3. MINÄ JA SUKUNI

3.2. SUKU PUUSSA 
Niin kuin metsän puutkaan eivät ole samanlaisia,  

niin eivät sukupuutkaan. 

Sukupuu kuvaa sitä, keitä kaikkia lähisukuun kuuluu. Kaikista sukulaisistasi ei ole välttämättä tietoa, 
eivätkä kaikki suvun jäsenet ole ”verisukulaisia”. Hekin ovat silti sukusi jäseniä. Mieti, kuinka monta 
sukulaista sinun puuhusi tulee. Yleensä ajatellaan, että isovanhemmat ovat sukupuun juuret tai 
alaoksat ja suvun uudet jäsenet – lapset – uusia oksia.   
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TEHTÄVIÄ
TEE OMA SUKUPUUSI

Sukupuussa yksi ihminen merkitään aina 
omaan laatikkoonsa. Hahmottele oma 
sukupuusi paperille tai Omakirjaan sukupuun 
rakenteen mallin perusteella (seuraavilla 
sivuilla) tai piirrä suoraan tulostettuun malliin. 
Lisää sukupuuhun uusia laatikoita tarpeen 
mukaan!

Ohjeita

} Yläosaan tulevat sinun ja sisarustesi nimet. 

} Nimienne alapuolelle tulevat 
vanhempanne ja vanhempienne 
sisarukset (tädit, sedät, enot). 

} Jos haluat, voit laittaa serkkusi heidän 
vanhempiensa viereen.

} Alimpana ovat isovanhemmat  
ja isoisovanhemmat

} Perheeseen ja sukuun voi kuulua myös 
suvun ulkopuolisia, läheisiä ihmisiä.  
Monet pitävät lemmikkejäkin perheen-
jäseninä. Niitäkin voi liittää sukupuuhun. 

} Voit käyttää eri värejä kuvaamaan  
vanhempien sukuja. 

} Voit halutessasi merkitä kuolleet  
sukulaisesi omalla värillä. 

LISÄMATERIAALI
SKRÄPPÄÄ SUKUTAULU

Tekstiiliartesaani Mareena Heinonen on tehnyt omasta suvustaan skräppäämällä 
sukutaulun. Skräppää sinäkin omasi! Skräppäys tarkoittaa valokuvien ja muistojen 
tallentamista, ajatusten ikuistamista ja luovaa askartelua – kaikkia näitä yhdessä.  
Oleellista on valokuvissa näkyvien tarinoiden tallentaminen. Skräppäämällä voidaan 

valmistaa yksittäinen sivu tai 
kokonainen valokuva-albumi.  
Töiden rakenne on yleensä 
sama: valokuvat, otsikko, 
tarinat ja koristeet. Käytännössä 
tarvitaan vain valokuvia (tai 
valo-kopioita niistä), erilaisia 
papereita, kynä, sakset ja liimaa.  
Sivuja voidaan koristella myös 
leimasimilla, pääsylipuilla, 
kuiteilla, teksteillä, napilla, 
nauhoilla yms. Vain mielikuvitus 
on rajana! 

Sukututkimus-sivusto kertoo,  
mitä sukututkimus on ja auttaa 
alkuun sukututkimuksen 
tekemisessä:  
http://www.sukututkimus.fi

SUKUPUUMALLIT SEURAAVILLA SIVUILLA
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SUKUPUUKAAVIO 2
Piirrä puun oksille laatikoita sukulaisille. Voit piirtää niin monta laatikkoa kuin on sukulaisiakin.

MINÄ

VANHEMMAT

ISOVANHEMMAT

SISARUKSET



3. MINÄ JA SUKUNI

3.3. POSTIA ISOTÄDILLE
Käsin kirjoitetulla paperikirjeellä voit ilahduttaa sukulaistasi tai 

perheenjäsentäsi, joka asuu eri paikkakunnalla tai vaikkapa ihan naapurissa. 

KIRJEEN KIRJOITTAMISEN HISTORIAA  

Paperin ja kirjoitustaidon yleistyttyä mahdollistui yksityishenkilöiden kirjeenvaihto. Kirje oli ainoa 
tapa kommunikoida toisten kanssa, jos ei itse halunnut matkustaa. 1600-luvulla kirjeen muoto oli 
tiukka: tervehdys, pyrkimys vastaanottajan suosioon, asiasisältö, hyvän tahdon säilyttämisen pyyntö 
ja kirjeen lopetus. Myös kirjepaperin taittelemisessa oli omat sääntönsä. Paperi toimi samalla 
kirjekuorena.

Sinetti oli tärkeä osa kirjettä ja antoi saajalle varmuuden lähettäjän henkilöllisyydestä. Lakkasinetillä 
kirjeeseen liitettiin linnunhöyheniä kuvaamaan sen kiireellisyyttä. Kiireellisyyttä voitiin korostaa 
myös aaltoviivoilla, rukseilla tai pyynnöllä ”Kuljetetaan päivin ja öin, mieheltä miehelle”.  
Kirjekuori ilmestyi verrattain myöhään, tehdasmainen valmistus alkoi vasta vuoden 1850 tienoilla.  

Ennen postimerkin keksimistä postilähetyksen vastaanottaja maksoi postinkantajalle postimaksun, 
joka vaihteli matkan pituuden mukaan. Verraten usein posti joutui kuljettamaan lähetyksiä 
ilmaiseksi edestakaisin, koska vastaanottaja ei suostunut maksamaan vastaanottomaksua. 

Postimerkin keksijän, skotlantilaisen Sir Rowlans Hillin tavoitteena olivat postilähetyksille 
yhtenäiset ja halvat hinnat, jotka eivät riippuneet postimatkan pituudesta. Hänen määräyksestään 
kaikissa postitoimipaikoissa oli myytävä postimaksua vastaavilla leimoilla varustettuja kirjekuoria 
(ehiökuoria) ja -arkkeja. Koska monet yritykset halusivat käyttää omia kirjekuoriaan, Hill ehdotti 
käytettäväksi myös pieniä liimalla varustettuja paperilappusia, joissa olisi tilaa postimaksuleimalle. 
Näin idea postimerkistä syntyi, ja 10.1.1840 tuli voimaan valtiollinen 1 pennyn postimaksu.

Paperisen kirjeen kirjoittaminen käsin on jäänyt puhelimen, sähköpostien, tekstiviestien ja some-
viestien jalkoihin. Ennen puhelimia kirjeiden kirjoittaminen oli pääasiallinen tapa pitää yhteyttä 
kaukana asuviin ystäviin ja sukulaisiin. Kirjekavereita haettiin lehtien palstoilla ja jopa ulkomailtakin.  
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3. MINÄ JA SUKUNI

TEHTÄVIÄ
KIRJOITA KIRJE

Ota A4-kokoinen kopiopaperi kirjoituspaperiksi. 
Voit halutessasi koristella sen tarroilla, 
kiiltokuvilla tai piirroksilla.

1. Aloita kirjoittamalla päivämäärä ja paikka 
kirjeen oikeaan yläkulmaan.  
Esim. 21.02.2020 Ruovesi.

2. Kirjoita tervehdys kirjeen saajalle. 
Valitse sellainen tervehdys, jota käytätte 
tavatessanne tai joka kuvaa suhdettanne. 
Esim. Hei mummo!, Rakas isotäti!,  
Moikka Eetu!

3. Kysy vastaanottajan kuulumisia.  
Voit kiitellä häntä viime tapaamisesta.  
Jos olet saanut häneltä kirjeen tai lahjan, 
kiitä siitä. Voit myös muistella jotain 
yhteistä tapahtumaa tai muistoa. Kirjeen 
saajasta on mukavaa, jos muistelet häntä.

4. Vastaanottajaa kiinnostaa myös mitä 
sinulle kuuluu. Kirjoita mitä sinulle 
kuuluu tai mitä sinulle on lähiaikoina 
tapahtunut. Voit kertoa vaikkapa mitä 
teit tänään tai edellispäivänä. Yritä kertoa 
tapahtumista mielenkiintoisesti ja käytä 
kuvailevaa kieltä siitä, miten koit eri 
asioita: kuulit, tunsit, näit, haistoit, liikuit, 
maistoit… Vältä luettelemasta asioita.

5. Kirjeen loppuun kirjoitetaan yleensä 
positiivinen ja lämmin lopputervehdys.  
Esim. Kirjoita pian! Terveisin, Maija. 
Hyvää kesää! Terkuin Kai.

6. Voit lisätä kirjeeseen jälkikirjoituksen, 
jos sinulle tulee lopuksi mieleen 
jotakin, mistä olet unohtanut kirjoittaa. 
Jälkikirjoitus on latinaksi Post scriptum,  
ja se lyhennetään PS.  
Esim. PS. Menemme huomenna 
Korkeasaareen!

7. Kun kirjeesi on valmis, sujauta se 
kirjekuoreen ja lisää kuoreen osoitetiedot. 

} Kirjeen vastaanottajan nimi ja osoite 
kirjoitetaan allekkain kirjekuoren  
keskikohdan oikealle puolelle, noin 
puoliväliin kirjekuorta. Esim. näin:  
Bää Villanen  
Lampolantie 2 B 3  
00123 PÄKÄLÄ

} Kirjekuoren vasempaan yläkulmaan 
kirjoitat oman nimesi ja osoitteesi. 
Tämä tehdään sitä varten, että jos 
kirje ei löydä perille, se palaa sinulle. 

} Postimerkki liimataan 
kuoren oikeaan 
yläkulmaan. 

} Sitten vain kirje 
viedään postiin 
tai postin 
postilaatikkoon,  
josta se lähtee 
vastaanottajalle.  

LISÄMATERIAALI
Katso Postimuseon sivuilta Unohtumattomia kirjeitä, esim. Kaisan kirje mummolaan vuodelta 1941–1942:  

https://www.postimuseo.fi/virtual_exhibitions/kaisa-koululaisen-kirje-mummolaan-1941-1942/?back 
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3. MINÄ JA SUKUNI

3.4. SUKU JUHLISSA 
Suku on rakkain ja pahin.

Aarteista tulee mieleen helposti kulta, raha ja kalliit tavarat, mutta aarteita ovatkin suvun ihmiset, 
paikat ja tarinat. Aarteita ovat myös yhteiset hetket läheisten ihmisten kanssa. Juhlat ovat tällaisia, 
muistoihin jääviä, ainutlaatuisia hetkiä. Juhlat kokoavat yhteen tietyt ihmiset, joiden kanssa juhlien 
päähenkilö(t) haluavat juhlia. Juhlissa koetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, saadaan uusia, 
yhteisiä kokemuksia ja näin lujitetaan läheisyyttä.  

SUKUNIMENI TARINA

Tiedätkö, mistä sukunimesi tulee? Etsi tietoa nimestäsi Nimipalvelusta ja Sukunimi-infosta  
(linkit lisämateriaalissa). Voit myös kysyä asiasta vanhemmilta tai sukulaisilta.

Merkitse löytämäsi tiedot Omakirjaan. Voit esimerkiksi kirjoittaa sukunimen sivun keskelle isolla 
haluamaasi tyyliin ja koota tietoja sen ympärille.
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POHDITTAVAA
MILLOIN TEIDÄN SUKUNNE JUHLII YHDESSÄ?

 } Kokoonnutteko nimenantojuhlissa, rippijuhlissa, häissä tai hautajaisissa? 

 } Vietättekö suvun kanssa yhdessä joulua, juhannusta tai pääsiäistä? 

 } Kuinka laajasti sukua kutsutaan juhliin? 

 } Vietättekö suvussa syntymä- tai nimipäiviä?

 } Vietetäänkö teidän suvussanne sukujuhlia? 

 } Milloin muulloin on aihetta juhlaan? 

MITEN VIETÄTTE JUHLIA? 

 } Sujuuko juhlapyhänne aina tietyn kaavan mukaan?

 } Miten valmistaudutte juhliin?  

 } Onko teillä joitain kulttuuriin liittyviä tai sukukohtaisia omia juhlia tai tapoja,  
joita muut eivät tunne? 

 } Millaista ruokaa tai herkkuja syötte? Milloin tehdään täytekakku?  
Onko juhlissanne joku perinneruoka, joka tekee juhlasta juhlan?  

 } Miten pukeudutte? Onko teidän suvussanne kiertäviä kastemekkoja tai muita juhlavaatteita, 
vaikkapa kansallispukuja?  

 } Millaista ohjelmaa teillä on juhlissa?

LISÄMATERIAALI
Väestörekisterikeskuksen Nimipalvelussa voit tarkistaa, kuinka yleinen oma etu- tai suku-
nimesi on Suomessa. Ennen oli yleistä, että samaan sukuun kuuluvilla oli sama, perheen 
isän sukunimi. 

Digi- ja väestötietovirasto (vrk.fi)

Kokeile, löydätkö täältä tietoa sukunimestäsi: 

Sukunimi-info (salste.net) 

Hyvistä sarjakuvastripeistä löytyy malleja sanomalehtien sarjakuvasivuilta.  
Voitte tuoda myös kotoa lempisarjakuvia malleiksi oman sarjakuvan piirtämistä varten. 

 } Oulu Comicsin Virtuaalinen sarjakuva -sivulla on hyviä ohjevideoita sarjakuvan  
piirtämiseen. http://www.oulucomics.com/fi/paja/ 

 } Sarjakuvan piirtämiseen löytyy ohjeita myös Sarjakuvaseuran sivuilta  
http://www.sarjakuvaseura.fi/akatemia/framet.html?/akatemia/kerrosp/index.html 

TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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TEHTÄVIÄ
KEKSI ITSELLESI UUSI NIMI

Keksikää itsellenne uusia nimiä. Tämä voisi  
olla mukava ohjelmanumero seuraavissa  
sukujuhlissa.

OIKEA ETUNIMESI esim. TIINA

GANGSTA-NIMESI (ekat kolme kirjainta  
etunimestä + izzle): esim. Tiiizzle

AGENTTINIMESI (lempiväri + lempieläin  
+ syntymäpäivä numeroina):  
esim. Punainen kissa 1212

SAIPPUAOOPPERANIMESI (toinen nimesi  
+ kivoin lomakohde): esim. Meri Mallorca

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

SUPERSANKARINIMESI (paras kivilaji  
+ pelottavin eläin): esim. Smaragditiikeri

HEIMOPÄÄLLIKKÖNIMESI (tapa jolla tykkäät 
liikkua + säätila): esim. Hiipivä Myrsky

SARJAKUVA SUVUN JUHLISTA

Valitse sinulle mieluisin sukujuhla ja tee siitä 
paperille tai Omakirjaan lyhyt kolmen ruudun  
sarjakuva eli sarjakuvastrippi. Voit lisätä 
sarjakuvaan myös valokuvia.

1. Mitä hassua tai mielenkiintoista  
sukujuhlissa voisi tapahtua? 

2. Keksi oma rakenne sarjakuvallesi  
tai käytä apuna seuraavia ohjeita: 
Ruutu 1: Piirrä itsesi sarjakuvahahmona 
sukulaisten kanssa. Voit kirjoittaa ruudun 
yläkulmaan laatikkoon, missä paikassa 
hahmot ovat. 
Ruutu 2: Piirrä ruutuun itsesi ja 
joku toinen sukulainen. Mitä teette, 
mistä puhutte? Jätä yläreunaan tilaa 
puhekuplille ja kirjoita niihin, mitä 
juttelette. 
Ruutu 3: Viimeisessä ruudussa tapahtuu 
jotakin yllättävää, joka liittyy edellisen 
ruudun keskusteluun.

3. Keksi lopuksi sarjakuvalle nimi, joka 
kuvaa mitä siinä tapahtuu vaikka yhdellä 
sanalla. Kirjoita nimi ensimmäisen 
ruudun yläpuolelle.
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3.5. SUKU JA MIELI MAASSA 
Muinaissuomalaiset uskoivat vainajien jatkavan elämäänsä kuoleman jälkeen.

KUOLEMA 

Kuolemasta puhuminen tuntuu ihmisistä usein hyvin haastavalta, vaikka se ilmiönä koskettaa meistä 
jokaista elämämme aikana usean kerran. Kuolema saattaa kohdata perhettämme yllättäen tai se 
on voinut olla odotettavissa pitkäaikaisen sairauden jälkeen. Silloin kun menettää läheisen ihmisen 
tai vaikkapa lemmikkieläimen, oma elämä muuttuu. Muilla se näyttää jatkuvan ennallaan, ja sitä 
on tapahtumahetkellä vaikea hyväksyä. Mielessä pyörii koko ajan, olisiko kuoleman voinut välttää, 
vaikka useimmiten ei olisi voinut.  

SURU 

Menetyksestä seuraa suru, jota jokainen käsittelee eri tavoin. Sureminen on välivaihe, jossa 
sopeudutaan uuteen tilanteeseen. On vaikea hyväksyä, että emme enää voi tavata tai soitella 
tai viestitellä kuolleen kanssa. Se on tuskallista. On vain sopeuduttava elämään ilman kuollutta. 
Pikkuhiljaa kuollut asettuu muistoissamme osaksi omaa arkeamme ja voimme muistella häntä 
katselemalla valokuvia ja puhumalla yhteisistä muistoista muiden kanssa. Iloita elämästä. 

 } Oletko sinä ollut joskus surullinen? 

 } Millaiset asiat sinua ovat lohduttaneet? 

 } Mistä voit huomata, jos toinen on surullinen? 

 } Miten voit silloin toimia? 

 } Mistä voit päätellä, millaista lohdutusta toinen kaipaa?
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HAUTAUSMAAT

Suomessa ihmiset on entisaikoina haudattu maahan tai poltettu niin kuin nykyäänkin. Hautoja 
on merkitty kiviröykkiöillä. Muinaissuomalaiset uskoivat vainajien jatkavan elämäänsä kuoleman 
jälkeen, joten he hautasivat vainajan tämän omiin vaatteisiin puettuna ja tärkeät tavarat mukanaan. 
Kristinuskon saapuessa 1050-luvulta lähtien tämä tapa alkoi jäädä pois. Kun kirkkoja alettiin 
rakentaa, haudattiin vainajia niiden lattian alle. Tilan loppuessa alettiin käyttää kirkkojen lähellä 
olevia hautausmaita. Hautausmaille alettiin pystyttää myös muistomerkkejä elävien lohduttamiseksi 
ja vainajien muistelemiseksi. 

POHDITTAVAA
ERI MAISSA JA ERI KULTTUUREISSA ON ERILAISIA HAUTAJAISTAPOJA.

 } Onko sinulla hautajaiskokemuksia? Millaisia? 

 } Miten hautajaisia vietetään?

 } Miten vainaja haudataan? 

 } Miten pukeudutaan? 

 } Miten hauta merkitään?

 } Onko perheellänne tapana käydä sukulaisten haudoilla? 

 } Miten perhepiirissä muistelette vainajia?

TEHTÄVIÄ
TEHKÄÄ RETKI LÄHIMMÄLLE HAUTAUSMAALLE

Tehkää tarkkailutehtäviä parin kanssa:  

 } Mistä materiaaleista hautamuistomerkit on tehty? 

 } Mitä tietoja hautamuistomerkeissä on? 

 } Mitä muita kuvia tai kuvioita on muistomerkissä? 

 } 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 kuunnelkaa 
perustelut. 

 } Sytyttäkää lähtiessänne yhteinen kynttilä yleiseen kynttilänlaskupaikkaan

Kirjoita Omakirjaan, mitä retkestä jäi mieleen.

LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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TEHTÄVIÄ
MILLAINEN KASVI TAI ELÄIN OLISIT?
Joissakin maailmankatsomuksissa ajatellaan, 
että elämä voi jatkua kuoleman jälkeen  
esimerkiksi jonkin eläimen muodossa.  
Mieti, millaiseksi kasviksi tai eläimeksi sinä 
haluaisit muuttua kuoleman jälkeen.  
Voit miettiä esimerkiksi, millä luontokappaleella 
olisi samoja piirteitä kuin sinulla.

Kirjoita Omakirjaan kuvaus sinusta luonto-
kappaleena tai piirrä tämä eläin tai kasvi.

MUISTOESINEITÄ
Millaisia muistoesineitä laittaisit kuolleen  
lemmikkieläimesi mukana hautaan? Entäpä 
jonkin luonnossa elävän eläimen hautaan? 

Valitse jokin itsellesi tärkeä eläin, kuten kissa, 
ilves tai varpunen. Kirjoita tai piirrä Omakirjaan  
eläimelle sopivia muistoesineitä.

MUISTOKIRJOITUS
Jos olet menettänyt läheisen ihmisen tai  
lemmikin, voisit kirjoittaa hänestä muisto-
kirjoituksen eli nekrologin. Muistokirjoituksessa 
kerrotaan positiivisessa hengessä kuolleen 
elämän kohokohdista. Muistokirjoituksissa 
korostetaan, miten läheinen kuollut oli. 

LISÄMATERIAALI
Hautausmaat – monien muistojen puistot -tekstissä on tietoa hautaamisesta  
ja hautamuistomerkeistä. Kukakon vanhasta versiosta: 

https://urly.fi/2fLw

Museoviraston Hautausmaiden inventointiopas sisältää hienoja kuvia hautausmailta  
ja hautausmaiden kulttuurihistoriaa. 

hautausmaiden-inventointiopas.pdf (museovirasto.fi)

Suomen nuoret lesket -yhdistyksen ohjeita aikuisille surevan lapsen tukemiseen.

Miten-voit-vanhempana-olla-tukemassa-surevaa-lasta.pdf (nuoretlesket.fi)

Opinnäytetyö: Kouluikäisen lapsen suru. Miten vanhempana autan 1.–6.-luokkalaista 
lasta kun läheinen kuolee?

Proctor_Tania Irene_uusi.pdf (theseus.fi) 
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4.  
Minä ja ympäristöni



4.  MINÄ JA YMPÄRISTÖNI

4.1. LEMPIPAIKKANI 
Lähiympäristömme on täynnä mielenkiintoisia merkkejä eri aikojen elämästä. 

Eri ajanjaksojen elämä näkyy ympäristössämme maiseman muokkaamisena ja käytössä olevina tai 
hylättyinä rakennuksina, katuina ja teinä, rakennustyö maina ja tietyömaina. Rakennettu ympäristö 
on usein tehty aikuisten ehdoilla. Lapset pitävät paikoista, jotka aikuisten mielestä voivat olla 
epäjärjestyksessä tai keskeneräisiä, ne ovat niin kutsuttuja epäpaikkoja. Lapsille tällainen paikka  
on muunneltavissa ja oiva leikin kehittelyn paikka. 

MUISTOJEN PAIKAT JA PAIKKOJEN MUISTOT

Lapset oppivat tuntemaan elinympäristönsä parhaiten ystäviensä kautta. Lapsen kehityksen 
kannalta on tärkeää, että asuinympäristö muodostaa turvallisen verkoston, jossa lapsi voi  
seikkailla. Näistä paikoista tulee lapselle merkityksellisiä identiteetin rakennuspalikoita. 

Muistomme liittyvät aina johonkin paikkaan. Ilman paikkoja emme voi olla. Paikkaan kiintymiselle 
on tärkeää, mitä siellä teemme ja miten toimimme. Kiintyminen vie aikaa ja koostuu arkisista 
rutiineista ja niiden toistumisesta, esimerkiksi koulumatkoista. Kun aikuisena palaamme samoille 
paikoille, paikat, rakennukset ja maisemat näyttävät pienentyneen. Koska kukaan toinen ei muista 
samalla tavalla kuin itse muistamme, ei ole olemassa kaikille samanlaisia paikkoja.
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TEHTÄVIÄ
MIELIKUVAMATKOJA LEMPIPAIKKOIHIN

1. Tee lämmittelyharjoituksena 
keskittymisharjoitus.

 } Istu silmät kiinni. 
 } Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos, 

anna hengityksen tasaantua.
 } Kuuntele ensin tilan ulkopuolisia 

ääniä, huoneen ääniä. 

2. Muistele lempipaikkaasi
 } Miltä tuoksuu paikassa, jossa viihdyt, 

jota voit kutsua lempipaikaksesi?
 } Kuuluuko siellä ääniä?  

Tuuleeko siellä vai onko tyyntä?
 } Istutko vai seisotko jossain?
 } Mitä takapuolen tai jalkojen alla on?
 } Mitä näet ympärilläsi?
 } Tunnetko ihollasi jotain?

3. Nautiskele hetkinen omassa paikassasi. 
 } Millainen paikka se on?
 } Miksi se on sinulle tärkeä?
 } Kuinka usein käyt siellä?
 } Käytkö siellä yksin, jonkun läheisen 

kanssa vai isommalla porukalla?
 } Ovatko perheenjäsenesi käyneet 

samalla paikalla?

4. Palaa takaisin tähän hetkeen. 
 } Kuuntele oman sydämen lyöntejä, 

omaa hengitystä ja tilan ääniä.   
Avaa silmät.

TEE LEMPIPAIKASTASI MAINOSVIDEO 

Mikä on sinun lempipaikkasi, jota ei matkailu-
esitteistä löydy ja jonka haluaisit esitellä 
kavereillesi? Mikä tekee paikasta sinulle 
merkityksellisen?

1. Keksi sinulle erityisestä paikasta hyviä 
mainoslauseita (esim. 2–3 asiaa). 

2. Kuvatkaa pareittain lempipaikoistanne 
lyhyet mainosvideot kännykällä.  
Voitte esimerkiksi lavastaa lempipaikan 
luokkaan, etsiä videon kuvitukseksi kuvia 
paikasta tai kertoa katsojalle paikasta 
omana itsenä tai vaikka matkaoppaan 
roolissa.

LISÄMATERIAALI
Ympäristökasvatus kuvataiteessa -sivulla on tehtäviä, joissa pääsee tutkimaan  
omaa ympäristöään.
Ympäristökasvatus kuvataiteessa (edu.fi) 

Yle Uutisluokassa on vinkkejä videointiin. Esimerkiksi ”Vinkit parempaan kuvaamiseen” 
on hyvä peruskatsaus videon tekemiseen.
Opettaja: näillä ohjeilla teet hyvän videon – katso Yle Uutisluokan opetusvideot  
| Yle Uutiset | yle.fi

Mainoksen teon perusperiaatteita: Miten teen onnistuneen mainoksen? 
7 perusasiaa kuntoon -Visual Editor

Mediakasvatusseura Metkan materiaali mainostunnin pitämiseen sopii alkuopetukseen.
Mainosetsivät – Mediakasvatuskeskus Metka (mediametka.fi)
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4.2. MEIDÄN SÄÄ JA ILMASTO
”Huh, hellettä”, sanoi jänis pakkasella.

SÄÄ 

Sää on ilmakehän tila tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Tyypillisimmät säätä määrittävät tekijät 
ovat ilman lämpötila, ilmankosteus, tuuli, pilvisyys ja sade. Säästä puhuminen on hyvä avaus 
keskusteluun tuntemattomankin kanssa missä päin maailmaa tahansa. 

Sää on ollut aina ihmisen arkielämän yksi tärkeimmistä vaikuttajista. Sata vuotta sitten talonpojan 
työt määräytyivät vuodenkierron – auringon – mukaan. Kesäkausi työskenneltiin ulkona ja talvella 
vähän valon aikana sisällä. Luontoa tarkkailemalla tiedettiin, milloin oli oikea aika kylvää viljat, 
korjata sato tai kaataa puut eri tarkoituksiin. 

Vuoden aikojen vaihtelut vaikuttavat pukeutumiseen, asumiseen ja liikkumiseen. On pukeuduttava 
sään mukaan joko lämpimästi tai ilmavasti. Kylmällä säällä on lämmitettävä kotia. Sään mukaan  
on valittava kulkupeli, polkupyörä tai sukset, tai käveltävä lämpimissä kumisaappaissa. 

ILMASTO

Ilmastolla tarkoitetaan säätä pitkällä aikavälillä. Ilmaston muutos aiheuttaa äärimmäisiä sääilmiöitä, 
kuten hirmumyrskyjä ja tulvia ja toisaalta pitkiä kuivia kausia. Sääolojen muuttuessa monet 
eläinlajit menettävät elinympäristönsä. 

Ihminen voi toiminnallaan hidastaa ilmaston lämpenemistä, esimerkiksi syömällä lähellä tuotettua 
ruokaa, liikkumalla julkisilla kulkuvälineillä ja pidättäytymällä tavaroiden ostosta ja omistamisesta. 
Myös roskien lajittelu ja käyttötavaroiden kierrätys ovat hyviä tapoja luonnonvarojen kulutuksen 
hillinnässä. Jokaisen omilla pienillä teoilla on suuri merkitys.
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POHDITTAVAA
 } Miten vuodenajat vaikuttavat sinun elämääsi? 

 } Mistä vuodenajasta pidät eniten, miksi? 

 } Mitkä ovat sinun lempipuuhasi keväällä, kesällä, syksyllä, talvella? 

TEHTÄVIÄ
SÄÄHAIKURUNO 

Kirjoita Omakirjaan haikuruno, joka liittyy  
tämän hetken säähän tai vuodenaikaan.

Haikun rakenne: Haikurunossa on kolme säettä. 
Säkeet muodostuvat yhteensä 17 tavusta,  
jotka jakaantuvat kolmelle riville seuraavasti: 
5-7-5. Esimerkki:

aal-to kal-lis-taa (5 tavua) 
li-pu-vaa ka-jak-ki-a (7 tavua) 
ran-ta loit-to-nee (5 tavua)

Lisätietoa: Haikurunon kirjoittaja ei kerro miltä 
tuntuu, vaan rakentaa kuvia siitä, mikä tunteen 
aiheutti. Haikussa on usein kaksi osaa:  
kaksi kuvaa, jotka asetellaan vastakkain.  
Haikun ensimmäinen ja toinen rivi voivat  
kertoa yhden kuvan ja kolmas rivi toisen kuvan.  
Yhdessä nämä rivit muodostavat yllättävän 
kokonaisuuden. 

TARKKAILE SÄÄTÄ

Tarkkaile viikon ajan, pitävätkö sääennusteet 
paikkansa. 

1. Katso joka päivä seuraavan päivän 
sääennuste ja kirjoita se Omakirjaan. 

Tarkista seuraavana päivänä, pitikö  
ennuste paikkansa. Olitko pukeutunut sään 
mukaan? Kirjoita havainnoistasi Omakirjaan. 

Testaa haikueditorilla, onnistuitko 
tekemään haikurunon

Haikueditori - Teppo Pihlajamäki 

LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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Parsi, 
paikkaa, 
uudista

TEHTÄVIÄ

HUONEENTAULU ILMASTON LÄMPENEMISESTÄ
Huoneentaulu on vanha perinne. Monen mummon 
lapsuudenkodin seinällä on ollut kankaalle ommeltuja 
tekstejä kannustamassa ja antamassa elämänohjeita. 
Ulkomuistiin jääneitä lauseita olivat esimerkiksi: 

Oma koti kullan kallis

Sortumatta souda vaikk´ ois vastatuulta

Myrskyä seuraa tyyneys, huolta  
ja kaihoa viihdytys 

Joka aamu on armo uus 

Tee itsellesi moderni huoneentaulu, joka muistuttaa 
sinua toimimaan ilmaston muutoksen hillitsemiseksi:

1. Keksi omaan tauluusi lyhyt teksti, esim. 
Vähemmän on riittävästi. Parsi, paikkaa, uudista. 
Säästä vettä, se on elämä.

2. Suunnittele huoneentaulu piirtämällä Omakirjaan. 
Lisää teksti ja koristeeksi kuvia tai kuvioita.

3. Voit toteuttaa taulun esimerkiksi kankaalle 
kangastussilla, pahvisena julisteena tai 
digitaalisena versiona taustakuvaksi. Voit myös 
tehdä perinteisen huoneentaulun kirjomalla 
lauseen langalla kankaalle.

LISÄMATERIAALI
Sää ja mää -oppimateriaalin videolla kerrotaan, mitä kaikkea puun vuosirenkaista voi 
saada selville. 

1. Puun ikä | Sää ja Mää (aboavetusarsnova.fi)

Luokanopen ilmasto-opas sisältää mm. tämän tietopaketin alakoululaisille.  
Sivustolta löytyy myös runsaasti vinkkejä opettajalle. 

Ilmastonmuutos alakoululaiselle - luokanopenilmasto-opas.fi

Lisää ohjeita haikun kirjoittamiseen Kuinka luodaan haiku tiedostossa: 

finland.pdf (jal-foundation.or.jp)
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4.3. PAIKALLINEN TAITAJA 
Tiedätkö, millaisia käsityöläisiä ja taitajia lähiympäristössäsi työskentelee?

Entisaikaan ennen teollistumista tietyt esineet tunnistettiin tietyllä paikkakunnalla tehdyiksi. 

Alkuaan oman perheen tarpeiksi tehtyjä käsitöitä saatettiin ryhtyä valmistamaan myös myyntiin. 
Tämä oli mahdollista, koska talvisin maanviljelykseltä jäi aikaa käsitöiden tekoon ja lähiseudulta 
saatiin tarvittavia raaka-ainetta ja omasta takaa oli käsityötaitoa. Myytävien käsitöiden tekemiseen 
kannusti myös lisätulojen saanti, edellyttäen että lähiympäristössä oli tuotteille kysyntää.

Tätä toimintaa on kutsuttu ansiokotiteollisuudeksi ja sitä tehtiin sivutoimena 1700- ja 1800-luvuilla. 
Huomattavimmat paikkakunnat, joissa ansiokotiteollisuutta harjoitettiin, olivat rannikkoseudulla. 
Tähän vaikuttivat hyvät kulkuyhteydet, joita pitkin tuotteet saatiin myydyksi markkinoilla ja vietyä 
ulkomaillekin. Uudenkaupungin ympäristössä valmistettiin jo keskiajalla myyntiin puisia astioita  
ja muita talousvälineitä.

Tuohon aikaan varsinaista ammattikäsityötä harjoittivat kaupunkien erikoistuneet ammattilaiset, 
kuten räätäli, suutari, peruukintekijä, puuseppä, seppä ja muurarimestari. Nykyisin käsityöläiset 
voivat toimia missä vain, koska niin raaka-aineet kuin valmiit tuotteetkin kulkevat minne vain.
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TEHTÄVIÄ
OTTAKAA SELVÄÄ OMAN PAIKKAKUNTANNE KÄSITYÖLÄISISTÄ

1. Kartoittakaa, millaisia käsityöläisiä lähiympäristöstänne löytyy. Kysy kädentaitajista kotiväeltä 
tai paikkakunnan käsi- ja taideteollisuusyhdistykseltä tai etsi tietoa googlaamalla.

 } Millaisia käsityöläisiä paikkakunnallasi on ollut tai on nyt? 

 } Mitä käsintehtyjä esineitä kotoasi löytyy? Tiedätkö, kuka ne on tehnyt? 

 } Onko kenties koululla jonkun paikallisen taitajan töitä?

2. Tehkää käsityöläisistä esittelyjä pareittain tai pienissä ryhmissä

 } Suunnitelkaa, mitä haluaisitte kysyä taitajilta. Haastatelkaa heitä kasvotusten tai 
sähköpostitse. Voitte myös pyytää hänet vierailulle kouluun.

 } Apuna voitte käyttää haastattelulomaketta (seuraavalla sivulla).

LISÄMATERIAALI
Linkki Taitoyhdistysten sivuille, mistä voit kysyä tai etsiä tietoa käsityöläisistä.  
Taitoyhdistykset - käsityökursseja, -palveluja ja oppimisen iloa.

https://www.taito.fi/meista/taitoyhdistykset/

Craftstories-sivustolta voit etsiä tietoa eri käsityöalojen taitajista ympäri Suomen.  
Etsi hakusanalla esim. paikkakuntaa tai käsityötekniikkaa.

https://craftstories.fi/taitajat/

HAASTATTELULOMAKE SEURAAVALLA SIVULLA
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PAIKALLINEN TAITAJA
Haastattelijan nimi  Haastatteluaika

HENKILÖHISTORIA 

Käsityöläisen nimi Syntymäaika ja -paikka 

Koulutus- ja ammattinimike  Yrityksen nimi ja yritysmuoto

Kodin ja työpaikan osoite 

PERHE – JA SUKUTAUSTA 

Vanhempien ammatit  

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? Kuinka paljon on vapaa-aikaa?

Teetkö töitä tasaisesti ympäri vuoden?

TUOTTEET JA VALMISTUSMENETELMÄT 

Millaisia käsityötuotteita valmistat? 

Millaisia materiaaleja, tekniikoita ja laitteita käytät? 

Kenelle tuotteet on suunnattu?  

Onko ympäristöasiat huomioitu tuotteiden valmistuksessa? 

MARKKINOINTI 

Miten tuotteita markkinoidaan? 

Vastaako tuotteen hinnoittelu työmäärää? 

Missä tuotteitasi myydään?
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4.4. SUVUN MAANTIEDE
Suvun paikoista tulee meille tärkeitä, kun vierailemme niissä ja niihin liittyy muistoja. 

Ihminen hahmottaa asuinpaikan oman kokemuksensa kautta. Lähiympäristö on se lähellämme 
oleva ympäristö, jota havaitsemme kaikilla aisteilla. Kaukoympäristö eli taivaanrantaan ulottuva 
maisema havaitaan vain näköaistilla. Jotkut paikat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Suuri osa paikoista 
on sellaisia, joiden läpi liikutaan ja joihin ei jäädä. 

Paikannimikyltit tien varrella kertovat, miten pitkä matka tästä kohtaa on tienviitan osoittamaan 
paikkaan, esimerkiksi Hanko 15 kilometriä. Mutta missä kohtaa Hankoa on se nollapiste, jolloin ollaan 
perillä Hangossa? Tämä nollapiste, josta matkan mittaus seuraavaan paikkaan alkaa, on joskus vain 
sovittu: tässä se on. Erityisesti pienillä paikkakunnilla nollapiste on usein lähellä kirkkoa tai toria. 

Etäisyyksien hahmottaminen on joskus vaikeaa. Onko jokin kohde kaukana vai lähellä kotia?  
Kun aikuiset kysyvät sinulta, onko mummolasi kaukana vai lähellä, he yleensä tarkoittavat, kuinka 
monta kilometriä sinun kotoasi on mummolaan. Jos mummolaan mennään aina autolla, se on 
ilmeisesti niin kaukana, ettei sinne jakseta kävellä. Sekin, kuinka kauan aikaa matkan tekoon 
kuluu, määrittää etäisyyksiä. Hyväkuntoinen aikuinen kävelee tunnissa noin kuusi kilometriä, 
polkupyörällä hän ajaa samassa ajassa 15–20 kilometriä ja autolla 80 kilometriä. 

Suvussa tai perheessä voidaan pitää merkittävinä useita maantieteellisiä paikkoja kuten esimerkiksi 
kesämökkipaikkakuntaa. Tai jotain muuta paikkakuntaa siellä asuvien sukulaisten tai ystävien 
takia. Vanhempien suvut voivat asua ihan eri puolilla Suomea tai maapalloa. Jokainen meistä voi 
kartoittaa suvun maantieteen omista lähtökohdistaan. 

SUVUN JA KUNNAN VAAKUNAT
Joillakin vanhoilla suvuilla on omia vaakunoita. Sukuvaakuna on vaakuna, joka kuuluu tunnuksena 
yksittäiselle suvulle. Silloin kun hallitsijatkaan eivät vielä osanneet lukea tai kirjoittaa, tarvittiin 
jotain, mistä tunnistaa henkilön tai suvun. Näin syntyi vaakuna. Se on melkein sama asia kuin nyt 
eri yritysten logot eli tunnusmerkit. 

Saatat tuntea oman kuntasi vaakunan. Kuntien vaakunoita on otettu käyttöön vuodesta 1949 
lähtien. Kunnan vaakunoita on vahvistettu 466, vaikkei kuntia enää ole niin paljon. Vuonna 2020 
kuntia oli 310.

58 KUKAKO VASTAA 
KULTTUURIPERINNÖSTÄ?WWW.KUKAKO.FI

http://www.kukako.fi


4.  MINÄ JA YMPÄRISTÖNI

POHDITTAVAA
} Minkälaisia erikoisia paikannimiä sinä tiedät?

} Mistähän paikan nimet ovat aikoinaan saaneet alkunsa? 

} Mistä vaakunoiden kuvat tulevat? Voiko kaikkia paikan nimiä edes kuvittaa?

TEHTÄVIÄ
JUNALEIKKI 

 } Jokainen miettii omaan elämään kuuluvia 
paikkakuntien nimiä esimerkiksi missä 
mummola sijaitsee tai missä kummi asuu 
tai missä kesämökki sijaitsee ja merkitsee 
ne kartalle. 

 } Koko ryhmän paikkakunnat merkitään 
yhteiseen karttaan. 

 } Yhdessä mietitään kotipaikkakunnalta 
lähteviä junareissuja. 

Tehdään esimerkiksi Itä-Suomen retki, jolloin 
kaikki, joiden tärkeitä paikkoja on siellä 
suunnassa, hyppäävät junan kyytiin. Juna on 
jono leikissä mukana olevia henkilöitä. Opettaja 
tai ryhmän vetäjä toimii veturina. Hän myös 
kuuluttaa tulevat asemat, jolloin siihen jäävät 
ne, joiden tärkeä paikka kyseinen paikkakunta 
on. Tehdään kierros loppuun ja palataan 
takaisin samaa reittiä, poimien kyytiin asemilta 
sinne jätetyt henkilöt. 

 } Näin käydään läpi eri suunnissa olevat 
paikat. Samalla leikkijöille hahmottuu, 
missä suunnissa tietyt paikkakunnat ovat. 

 } Jos jonkun suku on kaukana maailmalla, 
otetaan selvää lähimmistä lentokentistä  
ja satamista ja matkustetaan lento-
koneella ja laivalla sukuloimaan. 

KUNNAN VAAKUNAT

 } Etsi jonkin sinulle tärkeän paikkakunnan 
vaakunan kuva netistä. Piirrä se 
Omakirjaan.

 } Pohdi: miksi vaakunassa on sellaiset  
kuvat/symbolit kuin siinä on?

OMAN VAAKUNAN SUUNNITTELU

 } Mieti itselle tärkeän paikan nimeä ja yritä 
kuvittaa se. Piirrä Omakirjaan. Esimerkiksi 
jos mummola olisi Hirvensalmella, kuvassa 
voisi olla hirven muotoinen salmi. 

 } Suunnittele piirroksesi perusteella 
paikalle oma vaakuna ja piirrä se 

Omakirjaan.

LISÄMATERIAALI
Suomen kunnanvaakunoista on kuvia Wikipediassa: 

Suomen kunnanvaakunat – Wikipedia

Ohjeita oman sukuvaakunan suunnitteluun. 

tekstipohja (heraldica.fi)

Suomen ritarihuoneen sivuilla voit tutkia sukuvaakunoita: 

Suvut ja vaakunat - Finlands riddarhus (ritarihuone.fi)
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4.5. ÄÄNIMAISEMANI 
Oletko sinä koskaan kuullut hiljaisuutta?  

Millainen ääni rauhoittaa sinua? 

Ääni on aaltoliikettä, jonka pystymme kuulemaan tai tuntemaan. Kovat äänet 
voivat vaurioittaa kuuloamme. Sen vuoksi kuulon suojaaminen kuulosuojaimilla tai 
korvatulpilla on tärkeää kovassa melussa. Ääniherkille ihmisille tavallisetkin äänet 
aiheuttavat kipua ja pahoinvointia. Heille kuulon suojaaminen on erityisen tärkeää.

Ympäristössämme on monenlaisia ääniä ja äänimaisematkin muuttuvat jatkuvasti. 
Isovanhempiemme kodeissa oli varmaan ihan erilaisia ääniä kuin nyt.  
Nyt kodeissamme ääntä aiheuttavat koneellinen ilmanvaihto sekä erilaiset kodinkoneet 
kuten imuri ja pesukoneet, joko niiden käymisäänet tai pesuohjelman päättymisen 
merkkiäänet. Jokaisen perheenjäsenen omat puhelimet piipittävät erilaisten viestien 
merkkiääniä ja vaativat tsekkaamaan ja keskeyttämään muut toimet. Joissain kodeissa 
televisio on aina auki, vaikkei sitä kukaan katsoisikaan, ja musiikki voi soida taustalla. 
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POHDITTAVAA
 } Millaisia ääniä isovanhempiesi lapsuudessa kuului maalaistalon sisällä? Entä pihalla?

 } Millaisia ääniä sinä kuulet kotipihallasi?

 } Millaisia ääniä voimme kuulla luonnossa liikkuessamme?

 } Entä kaupungissa, millaisia ääniä siellä kuuluu?

 } Mihin varoitusääniin tai merkkiääniin sinun on reagoitava liikenteessä, koulussa ja kotona?

 } Oletko sinä koskaan kuullut hiljaisuutta?

 } Millainen ääni rauhoittaa sinua? 

TEHTÄVIÄ
KUUNTELE YMPÄRISTÖN ÄÄNIÄ

1. Istu lattialla tai pulpetissa tai makaa lattialla. Pidä silmät peitettyinä tai suljettuina.  
Keskity ensin hengitykseesi, kuuntele hetken ajan hengityksesi ääntä.  
Sen jälkeen siirrä huomiosi siihen, mitä muita ääniä ympärilläsi on.

2. Tehkää yhteinen äänimaisema.

 } Opettaja kuvailee jonkin ympäristön, esimerkiksi syksyisen metsän, keväisen 
järvenrannan, aamupäiväisen kaupungin keskustan. Miettikää yhdessä, millaisia  
ääniä ympäristöstä kuuluu ja miten ääniä voisi saada aikaan. 

 } Alkakaa tuottaa sellaisia ääniä, mitä kyseisessä ympäristössä voisi kuulua.  
Voitte sulkea silmät.

 } Opettaja voi pysäyttää osan äänistä ja sitten keskitytään kuuntelemaan osan 
oppilasjoukon ääniä toisten kuunnellessa ja sitten vaihdetaan, jotta pystyttäisiin 
keskittymään toisten ääniin ja myös tarvittaessa yhtymään toisten tuottamiin ääniin. 

 } Harjoituksen lopuksi keskustellaan, millaisia ääniä kuului ja mikä ne aiheutti.

LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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TEHTÄVIÄ
ELOKUVA ILMAN ÄÄNIÄ

Kuulo- ja näköhavainto yhdessä luovat 
voimakkaita kokemuksia. Jos pelkäämme 
jotain, äänet yleensä lisäävät pelkoamme,  
ja se taas ruokkii meitä kuulemaan enemmän 
kuin oikeastaan kuulemme.

1. Tutustu johonkin suomalaiseen elokuvaan 
siten, että sinulla on silmät suljettuina 
tai et katso elokuvaa, keskityt vain 
kuuntelemaan sen äänimaisemaa.  
Elokuvaksi sopii esim. Unna  
ja Nuuk (2002), joka on koko perheen 
seikkailuelokuva aikamatkasta 
suomalaisuuden juurille.  
Kuuntele esimerkiksi viisi minuuttia 
elokuvan alusta.   
Unna ja Nuuk | TV | Areena | yle.fi

2. Mieti: Millaisia ääniä kuulet, mitä sinulle 
tulee niistä mieleen?

3. Sen jälkeen voitte avata silmät ja jatkaa 
elokuvan katsomista ilman ääntä.  
Kumpi tapa katsoa elokuvaa sai 
mielikuvituksesi laukkaamaan?

HILJAINEN ILTA KOTONA

} Kokeile yhtenä päivänä kotiväkesi kanssa 
äänetöntä iltaa. 

} Piirrä hiljaisesta illastasi kuva Omakirjaan. 
Minkävärinen se oli?

} Kirjoita siitä, miten ilta sujui ja mitä ääniä 
ei kuulunut. Oliko hiljaisuus miellyttävää 
ja sujuiko läksyjen teko helpommin? 

LISÄMATERIAALI
Tutustu Alvar Aalto museon oppimateriaaliin, jossa arkkitehtuuriin tutustutaan eri 
aistein. Valitse kuulo. Tehtävän tavoitteena on herkistyä ympäristön äänille ja niiden 
aiheuttajille ja ymmärtää äänten merkitys arkiympäristössä sekä huomata materiaalin, 
tilan ja äänen yhteys.

Työkalupakki_suomeksi_lowres.pdf (alvaraalto.fi)

Yle Mixin Voiko kuulokkeet pilata kuulon? -videolla vieraillaan Aalto-yliopiston 
äänilaboratoriossa. Videon kesto 9 min.

Voiko kuulokkeet pilata kuulon? | Yle Uutisluokka Triplet | TV | Areena | yle.fi
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5.1. LUONTO INNOITTAJANA   
Taivaan sininen, sammaleen vihreä, oljen keltainen... 

MATERIAALIA METSÄSTÄ

Runsas sata vuotta sitten metsä oli maaseudulla asuvien ihmisten monipuolinen kauppakeskus. 
Sieltä saatiin materiaalit rakennuksiin, huonekaluihin, kulkuvälineisiin, taloustavaroihin ja 
työkaluihin sekä tarvikkeet ruokaan ja lääkkeisiin ja asuntojen lämmittämiseen polttopuut. 

Talvisessa metsässä liikkuessa metsästettiin ja tarkkailtiin puiden muotoja. Etsittiin suoraa oksatonta 
puuta suksipuuksi, luonnonväärää kelkkojen ja rekien jalaksiksi. Jatkamalla luonnon aloittamaa 
muotoilua esineistä saatiin lujia ja kestäviä ilman liitoksia. Puulajien luonteiden tuntemus ja 
kasvupaikan vaikutus puun laatuun perustuivat kokemustietoon. 

Ennen kuin puuta päästiin veistämään, sitä kuivatettiin vuosia joko ulkona tai sisällä, riippuen siitä, 
mihin esinettä tultiin käyttämään. Kun puu oli sopivan kuivaa, siitä muotoiltiin kirveellä ja puukolla 
tarvekaluja aamulla ennen talvisiin ulkotöihin lähtöä ja illalla ennen nukkumaanmenoa. 

KORISTEAIHEET JA VÄRIT LUONNOSTA  

Vanhojen julkisten rakennusten ulkoseinissä ja porteissa on kivestä veistettyjä metsäneläimiä, 
männynoksia tai käpyjä. Myös kodintekstiileissä on käytetty ja käytetään vieläkin erilaisia luonnosta 
saatuja kuvioaiheita kuten puita, eläimiä ja kasveja. Vanhoissa ryijyissä, jotka ovat nukallisia 
tekstiilejä, on monenlaisia kuvioita, joista on ehkä vaikeakin huomata, mitä siinä on tavoiteltu. 
Pitkän nukan vuoksi kaikki pikselikuviot eivät erotu selvärajaisina. 
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Ennen teollisesti tuotettuja värjäysaineita 
kodintekstiileissä tarvittavat langat värjättiin 
kotona luonnosta saatavilla väriaineilla. 
Väriaineita saatiin kasveista, puunkuorista, 
jäkälistä ja sienistä. Näitä väriaineita keitettiin 
padassa, jotta väriaine saatiin irtoamaan ja sitten 
väriliemeen laitettiin langat värjäytymään.  
Jotta väriaine saatiin pysymään langoissa, täytyi 
langat ensin purettaa eli käsitellä esimerkiksi 
alunalla väriainetta ottavaksi.

Sopivia värjäyskasveja ovat mm. nokkonen, 
pietaryrtti, kanerva, koivun lehdet, kävyt, lupiini, 
mesiangervo ja suopursu. Suomen luonnossa 
punaiset värit ovat harvinaisempia. Niitä saadaan 
sienistä kuten veriseitikki ja verihelttaseitikki. 
Luonnossa esiintyvät siniset värit ovat vielä 
punaistakin harvinaisempia. Suositeltavin kasvien 
keruuaika värjäykseen on yleensä ennen niiden 
kukkimista, mutta myös myöhemmin kesällä 
ja jopa syksylläkin kerätyt kasvit antavat hyvin 
värejä. Ja sieniähän kasvaa syksyisin. 

Luonnosta otamme myös värien nimitykset, 
vaikka koemmekin ne eri tavoin: taivaan sininen, 
sammaleen vihreä, oljen keltainen...  

Ryijy: Porin tienoot. Kuva: Suomen käsityön museo

Villapaita: Sirkka Könönen, Aurinkokettu. 
Kuva: Suomen käsityön museo
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POHDITTAVAA
 } Mitä muita värin nimityksiä muistat, jotka liittyvät luontoon?  

 } Oletko rakentanut itse jotakin luonnon antimista?

 } Onko kotisi tekstiileissä, kuten verhoissa tai matoissa luontoaiheisia kuvioita?

TEHTÄVIÄ
LUONTOMANDALA

Mandala voi olla ympyrän muotoinen maalaus 
tai esinekooste, jossa on käytetty geometrisia 
kuvioita ornamentin tapaan. Mandala kuvaa 
symbolisesti kosmosta. Niitä käytetään paljon 
hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa pyhissä 
rituaaleissa ja meditoimisessa. 

Tee oma mandala ulos maahan. Sen voi tehdä 
maasta löytyneistä asioista, kuten kivistä, 
lehdistä, havunneulasista, tikuista tai kävyistä. 
Muista kuitenkin jokamiehenoikeudet, äläkä revi 
oksia tai lehtiä elävistä puista. 

 } Aloita kuvion keskeltä ja etene kierros  
kierrokselta ympyrän kehälle.

 } Valokuvaa mandala itsellesi muistoksi  
ja jätä se muillekin iloksi.  
Huom. luonnosta löytyneet roskat  
täytyy viedä roskiin.

Sisätiloissa mandalan voi tehdä mistä vain 
pienistä esineistä. Työssä voi käyttää myös 
kierrätysmateriaaleja, kuten vessapaperirullan 
hylsyjä tai leipäpussinsulkijoita.

K
uva: Suom

en käsityön m
useo

LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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TEHTÄVIÄ
TEE LUONTOAIHEESTA PIKSELIKUVIO

Mieti, mikä luontoaihe, kasvi tai eläin innostaisi 
sinua. Voit katsoa mallia kasvi- tai luontokirjasta. 

1. Valitse yksinkertainen kuvio  
ja hahmottele se paperille. 

 } Muista, että kuviossa ei saa olla liikaa 
yksityiskohtia, koska muuten sitä on 
vaikea piirtää pikselikuvioksi. 

 } Käytä värikyniä kuvion  
suunnittelussa.

2. Ruuduta hahmotelmasi viivottimella tai 
ruudullisen kalvon avulla pikselikuvioksi. 
Voit myös piirtää kuvion suoraan ruutu-
paperille ja vain vahvistaa ääriviivat 
ruutujen mukaan. 

3. Valmista kuviota voit käyttää esimerkiksi 
neulepaidassa, kirjontatyössä, ryijyssä tai 
muussa käsityössä. 

KOKEILE KONTAKTIVÄRJÄÄMISTÄ 

 } Laita minigrip-pussiin harmaata tai 
valkoista villalankaa. Laita sekaan vaikka 
sipulin kuoria.  

 } Suihkauta pussiin vettä, niin että langat 
ja sipulin kuoret kastuvat. Sulje pussi 
ilmatiiviisti.  

 } Rutistele pussia varovasti, jotta lanka 
kastuu pussissa kokonaan. 

 } Anna langan värjäytyä ilmatiiviissä  
pussissa useita päiviä, jopa viikkoja.  
Kun väri on mielestäsi sopiva, huuhdo 
lanka viileällä vedellä ja anna langan 
kuivua. 

Huom! Lanka kyllä värjäytyy, mutta väri ei ole 
kovin kestävää, koska lankoja ei ole käsitelty 
alunalla ennen värjäystä.

LISÄMATERIAALI
Kevään tullen kokeilkaa tehdä kasvikuvioita huokoiselle paperille Arkkitehtuuri-  
ja ympäristökulttuurikoulu Lastun ohjeella. 

Kasvikuvioita (lastu.fi) 

Suomen metsämuseo Luston kokoama oppimateriaali Metsä ja ihminen sisältää oivan 
tehtäväkokonaisuuden “Metsäiset käsityömenetelmät: tuohityöt ja vuoleminen”. 

Metsä ja ihminen | Finna.fi

Taiteilija Päivi Hintsasen jo yli 20 vuotta ylläpitämällä Coloria.net-sivulla pääsee 
seikkailemaan värien maailmaan ja oppii varmasti uutta. 

Coloria.net | © Päivi Hintsanen 2000- 
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5.2. SAUNA VIRKISTÄJÄNÄ
Sauna on kuulunut erottamattomasti suomalaisten arkeen,  

ja saunomistavat ovat tuttuja kaikille suomalaisille.

Saunassa saatetaan käydä vaikka joka päivä tai ainakin viikoittain. Yleisimmin saunotaan iltaisin, 
mutta aamu- ja päiväsaunakin on mahdollinen. Uimahallien saunat, yleiset saunat ja kerrostalojen 
lenkkisaunat ovat paikkoja keskustella täysin vieraiden ihmisten kanssa rennosti saunan löylyissä. 
Saunassa roolit heitetään sivuun ja kaikki ovat tasa-arvoisia. Samalla hoituu mielenterveyden hoito 
ja verenpaineen lasku. 

Suomalaiset ovat tottuneet saunomaan alasti varsinkin oman perheen kanssa. Perheillä ja suvuilla 
on ollut omia saunomistapoja, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Saunomistavat liittyvät 
läheisesti kesämökkeilyyn, juhannukseen ja jouluun, mutta myös arkeen ja varsinkin lauantai-
iltaan. 

Saunomiseen valmistautuminen saattaa kestää useita tunteja puiden pilkkomisesta saunan 
lämmittämiseen ja vastan/vihdan tekoon. Laudeliinojen levittäminen ja veden kantaminen järvestä 
kuuluvat asiaan. Itse saunominen tapahtuu kiireettömästi löylyistä nautiskellen. Jotkut tykkäävät 
käyttää löylyissä istuessaan saunahattua, toiset saunovat mielellään lauteilla maaten. Löylyissä 
vietetään aikaa 5–15 minuuttia, minkä jälkeen käydään vilvoittelemassa järvessä, lumihangessa 
tai pukuhuoneen puolella. Peseytymisen jälkeen rentoutuneena saunomisesta kääriydytään 
kylpypyyhkeeseen tai kylpytakkiin ja juodaan virvokkeita nestehukan estämiseksi. 
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Ennen vanhaan saunoissa peseydyttiin ilman suihkua sekoittamalla kuumaa ja kylmää vettä 
pesuvadissa. Monilla kesämökeillä saattaa yhä olla käytössä sama toimintatapa. Vesi lämmitetään 
erillisessä padassa tai kiukaan yhteydessä olevassa säiliössä. Näin toimitaan varsinkin silloin,  
kun mökkiä ei ole liitetty kunnallistekniikkaan ja vesi haetaan järvestä tai omasta kaivosta.  

Aikaisemmin saunojen käyttö oli monipuolisempaa. Saunaa käytettiin peseytymisen lisäksi 
mm. ruuanlaittoon, vaatteiden valmistukseen, sairaiden hoitamiseen ja vainajien valmisteluun 
hautaamista varten sekä synnyttämiseen. Nykyään rentoutuminen taitaa olla peseytymisen ohella 
saunan tärkein tarkoitus. 

POHDITTAVAA
 } Onko sinun kotonasi tapana saunoa säännöllisesti tiettynä päivänä? Mihin aikaan saunotte?  

 } Liittyykö saunominen tiettyihin juhlapyhiin, kuten jouluun ja juhannukseen?

 } Mitä erityisiä saunomistapoja teidän perheellänne on? 

 } Miten saunomistavat ovat muuttuneet vuosien aikana?

 } Käytetäänkö teillä vastaa/vihtaa? Oletteko koskaan tehneet vasta/vihtaa itse? 

 } Onko peseytyminen ilman suihkua tuttua?

 } Missä erilaisissa saunoissa olet käynyt?

TEHTÄVIÄ
SAUNALAULUT

1. Etsikää suomalaisia saunalauluja netistä ja kokeilkaa laulaa niitä luokassa tai vaikka 
leirikoulussa. Saunalauluja: Saunalaulut – Wikikko - kansan taitopankki

2. Keksi oma saunalaulu. Valitse jokin lauluista pohjaksi ja muuta sen sanoja. 

3. Lastenlauluista yksi tunnetuimmista on Saunavihdat (Lapsoset, ketterät kotihaasta). 
Harjoitelkaa laulamaan sitä Harjulan seurakunnan Youtube-videon mukana:  
Saunavihdat (Lapsoset ketterät kotihaasta). Suomal. kansansäv.,  
san. M. Konttinen - YouTube 

LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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TEHTÄVIÄ
SAIPPUAN VALMISTAMINEN

Peseytyminen ja puhtaus liittyvät saunomiseen. Ennen pesuaineet valmistettiin kotona.  
Kokeilkaa tehdä saippuaa aikuisten kanssa. Blogisivulta löytyy turvallisuusohjeita lipeän käsittelyyn.

1. Sulata rasvat kattilassa (kookosrasva, oliiviöljy, kaakaovoi, rypsiöljy jne.)

2. Sekoita lipeä veteen tai muuhun nesteeseen (porkkanamehu, maito, tee jne.)

3. Jäähdytä molemmat seokset omissa astioissaan noin huoneenlämpöisiksi tai alle 50 asteen.

4. Kaada lipeävesi rasvojen joukkoon.

5. Sekoita sauvasekoittimella, kunnes massa on paksua kiisseliä, tämä kestää n. 5–30 min.

6. Kaada saippuamassa muottiin, esim. maitotölkkiin. Kovettuminen kestää n. 6–24 h.

7. Kun saippua on kovettunut, niin leikkaa saippuatanko paloiksi langan avulla. 

8. Anna saippuan kovettua 1–6 kk ennen käyttöä.

Ohje 

https://kangaskorjaamolla.blogspot.com/2021/04/saippuainnostus-voiko-lipeaa-kayttaa.html

LISÄMATERIAALI
Saunominen on valittu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle vuonna 2020.  
Elävän perinnön sivuilla kerrotaan, mitä saunomisperinteeseen kuuluu. 

Saunominen – Elävä perintö -wiki (aineetonkulttuuriperinto.fi)

Vihdan tekoon löytyy ohjeita esimerkiksi Suomen Saunaseuran sivuilta. Sopiva aika vihdan/
vastan valmistamiseen on juhannuksen jälkeen. Silloin lehdet pysyvät oksissa parhaiten kiinni. 
Vihta/vasta valmistetaan rauduskoivusta, koska se on kestävämpi. Oksien taittamiseen pitää olla 
maanomistajan lupa. 

https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunavihta/saunavihdan-laatuohje/ 
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5.3. KANSALLISPUKU  
JUHLAPUKUNA  

Kansallispuku on tietylle alueelle kuuluva juhlava asukokonaisuus,  
joka koostuu eri vaatekerroksista, kuten alus- ja päällysvaatteista,  

päähineistä, kengistä ja koruista. 

Suomen kansallispukujen esikuvina ovat ne vaatteet, joita talonpojat ja maaseudun maata  
omistamaton väestö sekä kaupunkien käsityöläiset ovat käyttäneet juhlapukuinaan 
1700–1800-luvuilla. Värikkäiden juhlapukujen käyttö sunnuntaisin kirkossa oli käsityötaidon  
ja vaatemallien katselmus. Samalla naisen päähine ilmaisi, oliko nainen naimisissa vai ei.  
Naimisissa oleva nainen peitti hiuksensa päähineellä. 

Koska entisajan vaatteiden teko alkoi lampaankasvatuksesta tai pellavan siementen kylvämisestä 
maahan, ne valmistuivat hitaasti. Eikä koko pukukokonaisuus valmistunut kerralla, ei edes samana 
vuonna. Juhlapukuja ja puvun osia pidettiin hyvin, jotta ne säilyivät koko eliniän ja jopa seuraavalle 
sukupolvelle.  

1700-luvulla lait ja asetukset määräsivät, miten kukin sääty, aatelisto, porvaristo, papisto  
ja talonpojat saivat pukeutua. Pikkuhiljaa kaupan ja sodankäynnin välityksellä muotivirtaukset 
levisivät Suomeenkin, ensin varakkaimpien pukeutumiseen ja sittemmin kansan keskuuteen. 
Uutuudet levisivät vesistöjä pitkin ensin rannikolle ja huonojen tieyhteyksien vuoksi myöhemmin 
sisämaahan. Tämän vuoksi kansan juhlapuvuissa oli paikallisia erityispiirteitä. 
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1800-luvun lopulla yleismuoti syrjäytti kansan perinteisen 
juhlapukeutumisen, ja Suomen itsenäistymispyrkimysten 
aikaan synnytettiin näiden perinteisten juhla-asujen pohjalta 
suomalainen kansallispuku. Se kuvasti suomalaisuutta 
kuten kansallishymni ja Suomen lippu. Kansallispukujen 
julkisena ensiesiintymisenä pidetään vuotta 1885, jolloin 
kansallispukuiset neitoset esiintyivät Venäjän keisariparille 
näiden vieraillessa Suomessa. Tapahtuman kunniaksi 5.8. 
vietetään kansallispuvun syntymäpäivää.    

Kansallispukumalleja on Suomessa nelisensataa, joista 
yli puolet on suomen kielisiltä alueilta ja vajaa puolet 
suomenruotsalaisilta alueilta. Kansallispukua käytetään 
juhlapukuna. Pukukokonaisuuteen kuuluvat vain  
kyseiseen pukuun nimetyt puvun osat päähineitä, koruja  
ja jalkineita myöten. Puvun tulee olla puhdas ja silitetty  
sekä käyttäjälleen oikean kokoinen.    

Tarkistettu Ikaalisten kansallispuku.  
Kuva: Suomen kansallispukukeskus / Hanna-Kaisa Hämäläinen

LISÄMATERIAALI
Suomalaiset kansallispuvut -sivusto esittelee suomalaisia kansallispukuja kuvin  
ja tekstein.

http://www.kansallispuvut.fi/

Hyviä kuvia kansallispuvuista löydät kansallispukujen keräilijä Mari Varosen sivustolta 

https://kansallispuvussa.com/  

Kokeile lankanapin valmistusta Punomon ohjeella. 

https://punomo.fi/tyo-ohjeet-ja-tyoideat/askartelu-pienta-kivaa/muuta-kivaa/ 
lankanapin-valmistusohje/ 
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TEHTÄVIÄ
MINULLE TÄRKEÄ PUKU

Etsi www.kansallispuvut.fi  -sivustolta sinulle 
tärkeän paikkakunnan puku. Klikkaamalla 
kuvaa saat sen suuremmaksi. Kaikista puvuista 
ei ole kuvia, ja suurin osa on naisten pukuja.  

Voit myös googlettaa muita perinteisiä pukuja, 
kuten kansanpukuja tai muiden maiden 
kansallispukuja.

MIESTEN JA NAISTEN KANSALLISPUKUJA

Katso eri alueiden kansallispukuja. Mitä eroja 
huomaat seuraavissa naisten puvuissa?  
Entä miesten?

 } Seiskarin puku. Seiskari on saari Suomen-
lahdella. http://www.kansallispuvut.fi/
puvut/seiskari_np.htm 

 } Hankasalmen naisen puku, Hankasalmi 
on kunta Keski-Suomessa.   
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/ 
hankasalmi_np_2.htm

 } Etelä-Pohjanmaan naisen puku.  
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/ 
etelapohjanmaa_npmalli.htm 

 } Etelä-Pohjanmaan miehen puku.  
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/ 
etelapohjanmaa_mp.htm 

 } Kaukolan miehen puku. http://www. 
kansallispuvut.fi/puvut/kaukola_mp.htm 

 } Vanhan Korpilahden miehen puku,  
Korpilahti on nykyisin osa Jyväskylää. 
http://www.kansallispuvut.fi/puvut/ 
vkorpilahti_mp.htm 

RUOTSINKIELISEN ALUEEN PUVUT

Suomen ruotsinkielisen alueen puvuista 
vastaa Bragen pukutoimisto. Ruotsinkielisen 
alueen puvuissa eri paikkakunnilla on niin 
naisten kuin miesten puvut. Huomaatko eroja 
suomenkielisen alueen pukuihin?   

Turun ulkosaariston Houtskärin 
kansallispuku (takkina lammasturkki) on 
parhaiten dokumentoituja ja näkyvimpiä 
suomenruotsalaisista puvuista. Sen esikuvana 
on morsiuspukuna käytetty kansanpuku.  
https://brage2.webbhuset.fi/sve/draktbyra/ 
pukutoimisto/kansallispuvut/view-163967-43 

MUITA PERINTEISIÄ PUKUJA

Saamenpuku on saamelaisen kulttuurin 
tärkein ja näkyvin ulkoinen tunnus.  
Se on kansanpuku ja osa identiteettiä, 
ei kansallispuku, joten sitä ei voi 
tehdä ja pukea päälleen kuka vain. 
Eri saamelaisryhmillä (Enontekiö, 
Utsjoki, Inari, Vuotso ja koltat) on omat 
pukumallinsa, joista Enontekiön malli 
on värikkäin ja tunnetuin. Saamenpuku 
on jatkuvassa muutoksen tilassa, ja 
uudet materiaalit, värit, sommittelu 
ja henkilökohtaiset mieltymykset 
vaikuttavat pukujen suunnitteluun. 

Suomalainen romanipuku on 
ainutlaatuinen perinteinen puku, joka 
erottuu katukuvassa. Varsinkin naisen 
asu on hyvin huomiota herättävä: musta 
pitkä samettihame alushameineen, 
pitkähihainen röijy, aluspaita, esiliina 
ja korut. Romanimiehen asu eroaa 
valtaväestön vaatetuksesta vähemmän: 
pitkähihainen valkoinen kauluspaita, 
mustat suorat housut ja tumma takki.

VÄRITYSTEHTÄVÄ

Väritä puvut mieltymystesi mukaan.  
Kiinnitä huomiota myös puvun yksityiskohtiin, 
taskuihin, koruihin, nauhoihin. Onko pukujen 
kankaissa kuvioita? Mitä haluat kuvastaa 
värittämälläsi puvulla?

VÄRITYSKUVAT S. 74-76
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5.4. KOULUKÄSITYÖT SIVISTÄJÄNÄ 
Suomen maaseudun tytöille opetettiin ”naiskäsitöitä” 

ja pojille ”poikain käsitöitä” eli veistoa.  

Koulukäsityöllä on Suomessa pitkät perinteet. Kun yli 150 vuotta sitten (1866) perustettiin  
kansa kouluja, käsityö otettiin yhdeksi oppiaineeksi. Suomessa oli juuri koettu nälkävuodet,  
ja kansakoululla haluttiin sivistää koko kansa. Varsinkin köyhästä väestöstä eli rahvaasta piti kitkeä 
henkinen ja taloudellinen köyhyys. 1800-luvulla Suomi oli vahvasti jakautunut paitsi maalaisiin  
ja kaupunkilaisiin myös varakkaampaan kouluttautuneeseen väestöön ja työväestöön. 

Alussa käsityönopetuksen tavoitteena oli yleisen kätevyyden lisääminen. Sen ajan maaseudun 
arkeen käsityö kuului vielä olennaisena osana. Kaikki mitä kotona tarvittiin, tehtiin itse  
käsityönä. Vuonna 1892 harmiteltiin sitä, että äidit vaikuttivat tyttöjen koulukäsitöihin,  
koska käsityömateriaalit tuotiin kotoa ja kodin tarpeet määräsivät, mitä neulottiin tai ommeltiin.  
Sen sijaan kaupunkien kansakouluissa käsityö ei ollut pakollinen oppiaine, eikä sitä ollut kaikissa 
maalaiskansakouluissakaan. 

Kansan sivistämisessä ensimmäinen keino oli käsityön opetus. Sen katsottiin kasvattavan lapsia 
mm. järjestykseen, puhtauteen, säästäväisyyteen, tarkkuuteen, kärsivällisyyteen ja ahkeruuteen.
Koulukäsitöinä valmistettiin ensi sijassa kodin tarve-esineitä, kuten kirvesvarsia, suola-astioita,
uistinkeloja, kauhoja, kukkakeppejä, sukkia, lapasia, esiliinoja, pyyhkeitä ja paitoja sekä paperi-
pujotus- ja ompeluharjoituksia.  
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Toinen rahvaan sivistämisen keino oli 
liikunnasta huolehtiminen. Voimistelun 
ja sotilaallisten harjoitusten lisäksi myös 
poikien käsitöissä etuna oli terveellinen 
ruumiillinen liike esimerkiksi höylätessä. 
Korostettiin oikeanlaisten työasentojen, 
liikkeiden, sotilaallisen kurin ja 
täsmällisyyden merkitystä. Kätevyyden 
katsottiin perustuvan lihastottumukseen, 
silmän tarkkuuteen sekä käytännölliseen 
älyyn. Veiston opettajina saattoi toimia 
entisiä sotilaita.

Tyttöjen käsitöitä pidettiin epä terveellisinä, 
koska ne pakottivat istuvaan ja kumaraan 
asentoon. Tekstiilikäsityöt kehittivät kyllä 
keveitä otteita ja sormenpäitä, mutta eivät 
harjoittaneet käden ja ranteen tai käsivarsien lihaksia. Tyttöjen käsitöiden etuna pidettiin sitä,  
että niillä oli käytännön merkitystä, koska tytöt saattoivat valmistaa itselleen vaatteita  
ja asusteita. Ompelutyöt eivät myöskään vaatineet erityistä tilaa tai työvälineitä, toisin kuin veisto 
höyläpenkkeineen.

Kolmas sivistävä tekijä oli teknillinen kasvatus. Lapsia opetettiin käsityössä kaikenlaisten työkalujen 
käyttöön. Poikien käsityönopetuksen tavoitteena oli tutustua tavallisimpiin raaka-aineisiin  
ja työkaluihin, tottua niiden käyttöön ja hoitoon sekä oikeiden työtapojen valintaan.

Vuonna 1912 käsityön opetusta pohtineen komitean mielestä käsityön opetuksen tuli tähdätä 
monipuolisen kätevyyden saavuttamiseen, joka tarkoitti kykyä huomata asiat, rohkeutta tarttua 
niihin ja kestävyyttä suorittaa ne loppuun. Tämä varmaan pätee nykyisinkin: on tärkeää huomata 
jokin tekemistä vaativa asia, ryhtyä toimeen ja sitkeästi tehdä se valmiiksi. 
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TEHTÄVIÄ
ILMAOMPELU (vrt. ilmakitaran soitto)  

Kokeile tehdä teatraalisesti isoja käsinompelu-
liikkeitä. Laita ensin lanka neulan silmään.  
Sitten tee solmu langanpäähän. Seuraavaksi pistä 
neula kankaan läpi ja vedä neula viemällä käsi 
kauas olkapään yli. Toista tätä. Opettaja voi  
sanoillaan tahdittaa ompelun rytmiä.   

Ompelemisen liikkeitä ja rytmiä harjoitellaan.  
Piirros Alli Kallioniemen vuonna 1948 julkaisemasta  

teoksesta Käsityönopetus Merkitys – tarkoitus - metodi.  
Helsingin Käsityöopettajaopiston julkaisuja 2. Porvoo. 

ILMAHÖYLÄYS (vrt. ilmakitaran soitto)

Asetu pulpettia vasten haara-asentoon, niin että sinulla on vasen jalka edessä ja oikea jalka takana. 
Ota vasemmalla kädellä kiinni pitkän kuvitteellisen höylän  etuosasta ja oikealla kädellä höylän 
kahvasta. Opettaja sanoo: ”Nyt höyläystä!” ja sinä höyläät opettajan määräämän tahdin mukaan.  
Siten opettaja sanoo: ”Höyläys seis!” 

LISÄÄ TEHTÄVIÄ SEURAAVALLA SIVULLA
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MUSTEKYNÄN PYYHIN

Tee mustekynän pyyhin, joka on ollut ennen 
vanhaan ensimmäinen koulukäsityö.  
Voit käyttää sitä siveltimen pyyhkimenä.

1. Leikkaa pyöreitä tilkkuja esim.
puuvillaisista kankaista maalarin-
teippirullaa kaavana käyttäen.

2. Ompele jokaisen ympyrätilkun reunoihin
pykäpistoja.

3. Laita tilkut päällekkäin ja ompele keskelle
nappi, niin että pistot menevät kaikkien
tilkkujen läpi.
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“Ensimmäinen koulukäsityöni kansakoulussa syksyllä 1960 oli mustekynän pyyhin. Erivärisiä, 
samankokoisia, pyöreiksi leikattuja kangaspaloja laitettiin päällekkäin n. 5–8 ja niitä piti 
yhdessä keskelle ommeltu nappi. Pyyhin oli tarpeellinen, koska aineet kirjoitettiin ensin 
lyijykynällä ja korjausten jälkeen mustepulloon kastetulla mustekynällä, jossa oli puuvarsi ja 
irrotettava terä. Käytön jälkeen mustekynä pyyhittiin kuivaksi itse tehtyyn pyyhkimeen.” Riitta 

MAKKARATIKUN VUOLEMINEN

Ennen vanhaan vuolemista harjoiteltiin 
tekemällä äidin kukille kukkakeppi. Sama idea 
on makkaratikun vuolemisessa. Kokeile tikun 
vuolemista alla olevien ohjeiden mukaan. 
Muista lukea turvallisuusohjeet ennen työhön 
ryhtymistä.

1. Ota puukko ja pitkä kapea oksa. Vuole
puun kuoret pois oksaa pitkin, puun
syiden suuntaisesti. Muotoile toinen pää
teräväksi vuolemalla puuta pois ohuina
lastuina.

2. Mieti turvallisuus puukon kanssa:
istu alas, veistele itsestä poispäin,
huomioi ettei muita ole lähellä.
Lapsi voi harjoitella vuolemista aikuisen
opastuksella tavallisella kuorimaveitsellä.

Ohjeen alkuperäisversio ja turvallisuusohjeita: 
8. Luontohaaste: Veistele ja vuole -
LUONTOHAASTE

LISÄMATERIAALI
Lisätkää opettajan johdolla luokkanne tekemiä käsitöitä Suomen käsityön museon 
koulukäsityösivuille. Sivuston avulla kootaan koulukäsitöiden historiaa. 

https://koulukasityot.muistele.fi/opettajille/
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5.5. TULEVAISUUDEN MUSEO? 
Museot tallentavat elettyä elämää jälkipolville.  

Mutta millaista elämää? 

Museot kuvaavat historiaa ja kertovat siitä tarinoita. Se, miten ja millä esineillä ja kuvilla 
menneisyydestä kerrotaan, riippuu aina kunkin aikakauden arvoista. Myös nykyhetken  
”historiaa” voidaan tallentaa. On helpompi esittää kaukainen menneisyys harmonisena jatkumona, 
kuin valita ja luokitella nykyhetkestä ne olennaiset asiat, jotka ovat yhteisiä kaikille. 

Aiemmissa Minä ja suomalaisuus -teeman luvuissa on kerrottu, millaista perinteistä Suomi- 
kuvaa aiemmin on rakennettu. Esimerkiksi suomalaista luontoa on kuvattu ainutlaatuisena,  
mutta oikeastaanhan luonto jatkuu samanlaisena maan rajojen ulkopuolella ja puu on ollut 
pääraaka-aine muissakin maissa. 

Tänä päivänä maailma on pienentynyt ja ihmiset liikkuvat paljon eri valtioiden rajojen ylitse. 
Teknologian avulla voimme olla yhteydessä toisiimme reaaliajassa eri puolilla maapalloa. 
Huomaamme, että ihmiset kaikkialla ovat samanlaisia, vain ympäristö ja kulttuuriperintö ovat 
muovanneet erilaisia elämisen tapoja. Ja kaikki ne ovat yhtä ainutlaatuisia. Yhden valtionkaan 
sisällä ei ole yhtä yhtenäistä kulttuuria. Miten tästä pienentyneestä ja monimutkaisesta maailmasta 
kerrotaan tulevaisuudessa museoissa? 
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MUSEOT OVAT MUISTIN PAIKKOJA 

Arkistojen ja kirjastojen kanssa museot ovat meidän kaikkien yhteinen muisti. Niiden tehtävänä  
on vaalia kulttuuria, jota olemme perineet ja jonka jätämme perinnöksi. Museoita on hyvin  
monenlaisia. Museot voivat olla valtakunnallisia, maakunnallisia, paikallismuseoita, erikoismuseoita, 
ulkomuseoita, luonnontieteellisiä, henkilöhistoriallisia museoita, taide-, luonto- tai vaikka 
kulttuurihistoriallisia museoita. Tai vaikka mitä!

Museot kuvaavat koko inhimillistä elämää - ne tallentavat ja hoitavat siitä kertovaa aineistoa, kuten 
esineitä, kuvia, näytteitä, taideteoksia, rakennuksia, muinaisjäännöksiä ja muistomerkkejä sekä 
niihin liittyviä tarinoita. Lisäksi museot välittävät tietoa: museot järjestävät näyttelyitä, tuottavat 
aineistoja ja opetusmateriaalia verkkoon sekä neuvovat ihmisiä museon omaan alaan liittyvissä 
kysymyksissä. Tätä kaikkea museotyötä tehdään yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Museoiden tehtävänä on siis kertoa ihmisten elämästä eri aikoina. Museo on eräänlainen historian 
näyttämö. Se, miten tulevaisuudessa menneisyydestä kerrotaan, muuttunee paljon muun muassa 
teknologian myötä. Millaisen museon sinä kuvittelet?

POHDITTAVAA 
 } Miltä ympäristö näyttää?

 } Millaista taidetta tehdään?

 } Millaisissa kodeissa sinä mahdat asua aikuisena?

 } Onko kotisi pilvenpiirtäjä, asuntolaiva, asunto auto vai joku muu vehje?

 } Mitenkähän mahdat liikkua paikasta toiseen?

 } Jos liikut jollain laitteella, niin mitähän se tarvitsee polttoaineeksi?

 } Miten kotisi lämpiää tai viilenee: auringolla, tuulella, vedellä vai millä?

 } Mitähän sinä syöt ja mistä ruoka tulee? 

 } Millaisia vaatteita sinulla on ja mistä materiaalista tehtynä? 

 } Miten pidät yhteyttä toisiin ihmisiin?

 } Millaisia lemmikkieläimiä sinulla on, entä robotteja?

 } Miten opiskelet erilaisia asioita?

 } Millaista on vapaa-aikasi, mitä harrastat?
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TEHTÄVIÄ
MILLAISIA MUSEOT VOISIVAT OLLA  
TULEVAISUUDESSA? 

1. Ota sanomalehtiä ja aikakauslehtiä. 
Leikkaa kuvia ja sanoja, jotka sopisivat 
kuvaamaan tulevaisuuden museota. 

2. Sommittele ne kollaasiksi A3-paperille 
tai Omakirjaan yhdelle tai useammalle 
aukeamalle. 

3. Liimaa palaset sommittelun jälkeen  
paikoilleen. Miltä luokan museot  
näyttävät, onko niissä jotakin yhteisiä 
piirteitä?

MUSEOPÄIVÄ TULEVAISUUDESSA

Kuvittele, että aikakone vie sinut  
tulevaisuuteen niin pitkälle kuin haluat! 

1. Kirjoita tai kerro parillesi tarina päivästä 
tulevaisuudessa, jonka aikana vierailet 
lempimuseossasi. Mieti esimerkiksi: 

 } Miten saavut museoon? 

 } Miten kauan vietät aikaa museossa  
ja kenen kanssa? 

 } Mistä asiasta museossa on tietoa? 

 } Miten saat tietoa tästä asiasta? 

 } Mitä museossa voi tehdä? 

 } Onko siellä henkilökuntaa? 

 } Miten teknologia on mukana  
museossa?

2. Piirrä Omakirjaan kuva tulevaisuuden 
museosta. Onko se rakennus vai jonkin-
lainen virtuaalitodellisuus vai jotain 
muuta?

LISÄMATERIAALI
Kurkkaa Esineen matka museoon -diaesityksestä, mitä museossa tehdään nyt. 
Diaesitys sivustolla:

www.kukako.fi 

Helsingin Sanomain säätiön videolla Päivälehden museossa tutkitaan tulevaisuuden 
museota Aku Ankan ansiokkaalla avustuksella. Kesto 7 min. 

https://youtu.be/Uws8SduuIpk 
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Vinkkejä  
materiaalin  

käyttöön  
oppiaineittain



VINKKEJÄ KÄYTTÖÖN

VINKKEJÄ MATERIAALIN 
KÄYTTÖÖN OPPIAINEITTAIN

Tämä suuntaa-antava lista on koottu tehtävien löytämisen helpottamiseksi. Lähes kaikki tehtävät 
liittyvät historiaan sekä äidinkieleen ja kirjallisuuteen muun muassa kulttuurikasvatuksen  
ja tarinoiden kirjoittamisen kautta.
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