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Ota omaksi kulttuuripolku 
adoptoi talo - kirjasto - museo -

Opettajan apuna

• Museopolulla tutustutaan aluksi 
museoperheeseen ja selvitetään mikä
museo on.

• Polulla kootaan oma museo kotiin tai 
kouluun. 

• Tutustumistehtävät liittyvät keräilyyn,  
kokoelmiin sekä niiden tallentamiseen.

• Teemasivuilla tutkitaan museota tila-, aika-
, aine- ja elämystehtävien avulla. 

• Museoympäristön lukutaito voidaan 
yhdistää joustavasti eri oppiaineiden 
opetukseen tieto-, taito-, liikunta- ja 
leikkitehtävien avulla.

• Tehtävissä on mainittu soveltuva 
kouluaine ja mahdollinen linkki Savon 
muisti -verkkosivuille. Valitse tehtävistä
luokalle sopiva, tai vain jokin osa. 

Katso:
• Savon muisti -verkkosivuilla esitellään 

Pohjois-Savon museoita sekä kotiseutua.

Tehtävät: tieto-, taito-, liikunta-
ja leikkitehtävät 
kulttuuriympäristössä. 
Tavoitteet: kasvata juuret, 
muovaile, rakenna, retkeile, 
liiku ja leiki.
Menetelmät: havainnoi ja 
kokeile, etsi ja tutki, vertaa ja 
yhdistele sekä kokoa elämys 
yhdessä muiden kanssa.

Ottakaa tutkijan tai oppaan 
rooli ja eläytykää
kulttuuripolkuun!



Ota omaksi kulttuuripolku 
adoptoi talo - kirjasto - museo -

Kutsu oppilaille kulttuuripolulle

Paikka
Kutsumme sinut hauskoille retkille, aikamatkoille ja 

elämyskekkereille kotiseudun kirjastoon, 
museoon sekä erilaisten rakennusten keskelle. 

Aika
Kulttuuriherkkuja on tarjolla ympäri vuoden niin arki-

kuin juhlapäivinä. 
Ohjelma
Osallistu polulla rohkeasti erilaisiin tehtäviin, 

suunnittele retkiä ja piipahduksia kirjastoon sekä
museoon. Lähde koulusta tai kotoa usein 
tutkimusmatkalle lähiympäristöön.

Muistathan
Kulttuuri on kuin taikajuomapata. Jos putoat pienenä

pataan, on kulttuurin voima mukanasi myös 
aikuisena.

Tee ite kulttuuria!
• Tietoja ja taitoja et voi ostaa valmiina tuotteina. 

Niitä on tuotettava ja harjoiteltava itse.
• Kulttuuripolulla pääset mukaan yhdessä

kavereiden kanssa koettelemaan taitojasi.
• Tee ite tarkoittaa – jätän oman erityisen 

jälkeni ympäristöön. 

Tutustu itseesi!
Polkutehtävät avaavat salaisen 
arkun josta paljastuu - kuka olet, 
mistä tulet ja minne menet.

Turisti kysyy sinulta - vastaa: 
oletko alkuperäiskansaa,  mikä
on heimosi, mikä on 
maakuntalintu, mitkä ovat kolme 
maakunnan suurinta kaupunkia, 
missä on maakuntamuseo tai –
kirjasto, mitkä ovat Pohjois-
Savon maakuntavärit?



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

• Tervetuloa seuraamaan yhteisten museoidemme elämää. 
• Sivuilla havainnot monipuolisesti museoperhettä ja kokeilet rakentaa oman museon.
• Museon käyttötaitosi kehittyy.
• Harjoitustehtävien kautta opit tunnistamaan uuden tai tutun museon: kulttuurin ja kokemusten talona, tarinoiden ja 

muistin kotina sekä julkisena tilana.
• Museotutkijan roolissa adoptoit oman museon, pelaat tutkijana ja tallennat tietoja muistiamulettiin.
• Tila-, aika-, aine- ja elämyssivuilla seuraat museosi elämää erilaisin tehtävin. 

Kun tunnet ympäristösi tunnet itsesi, mistä tulet ja minne menet.
Kasva yhdessä museosi kanssa.

Löydä
museo!



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Museo on 

• Kaikille tuttu, ihmisten hyväksymä ja ylläpitämä
järjestelmä, tutkimus- ja aikamatka historiaan, retki 
kulttuuriympäristöön ja ajan kuva.

• Kulttuuriympäristössä museo on arkeologinen perintö, 
perinnemaisema ja rakennettu ympäristö.

Miksi museo on?
• Museo antaa eväitä kulttuurin nälkään ja -janoon. 
• Museo välittää, tallentaa ja suojelee luonnon- sekä

kulttuuriperintöä.
Missä museo on?
• Hokkus pokkus - museo on kaikkialla ja ei missään.  
• Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen 

monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 

• Ammatillisilla museoilla on erityisvastuu ja -oikeus 
perinnön säilyttämisessä.

• Kulttuuriperintöä vaalitaan myös kodeissa.
• Muista, että Suomessa on olemassa myös 

maailmanperintöä. Globaalissa kulttuurissa on 
maailman museo. 

Jos kylältäsi ei löydy museorakennusta, etsi museo 
kulttuuriympäristöstä!

Museoperhe 

Kulttuuriympäristö

Maakuntamuseo
Erikoismuseo
Kulttuurihistoriallinen museo 
Luonnontieteellinen museo
Taidemuseo

Kotiseutumuseo
Kotiseututalo tai -keskus
Kotimuseo



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Sisältö

Museo on paljastaa mikä, missä ja miksi museo on ympäristössämme?
Opettajan apuna esittelee lyhyesti oppimistavoitteet ja -sisällöt.
Kutsu oppilaille avaa kulttuuripolun idean. 

Museon vetovoima kertoo, miksi museot ovat niin suosittuja.
Museo lähellä tutustuttaa lähellä oleviin paikallis- ja erikoismuseoihin sekä rakennettuun 

kulttuuriympäristöön.

Kasvata oma museo neuvoo, miten rakennat oman museon kotiin tai kouluun.
Museon rooli auttaa miettimään, mitä museo voi olla.
Ota omaksi museo. Päivä museotutkijana roolissa testaat pelin, tallennat muistiamulettiin 

ja teet projektitehtäviä. Kysy adoptoi -työpajasta Lastenkulttuurikeskus Lastusta.

Tila-, aika-, aine- ja elämystehtävät tarjoavat monipuolisia tutkimustehtäviä museossa.
Muistiamuletti on tallennustyökalu museoretkillä.
Tehtäväkooste koulutyöskentelyyn (tiedosto)



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Testaa museon vetovoima!

Museo käskee (tee perässä)
• Kokeile aitoja asioita
• Kasvata älyä
• Tallenna muistiin
• Viihdy elämyksissä

Testeri: Käy lähimuseossa tai tai 
tutki perinnemaisemaa. Testaa 
ympäristöä eri aistein. Kerro sen 
jälkeen, mitä tarkoittaa:

• Museo on perinteiden ja muistin 
koti

• Museo on arvokas
• Museo on tarinoita
• Museo on käyttäjiensä näköinen

Museon selkäranka on
• Kokoelma-aineisto: muinaisjäännökset, 
luonnon, elämis-, uskomus- ja 
arvomaailman esineet sekä ilmiöt. 
• Palvelu: näyttelyt, tutkimus, opastus, 
opetus, verkkopalvelu, neuvonta, 
tapahtumat ja kokoelmien hoito.
• Museorakennus: yhteinen julkinen tila, 
turvallinen ja viihtyisä ympäristö. 



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Museo lähellä

• Museot ovat syntyneet ihmisten halusta kerätä
kokoelmia. Kokoelmia näytettiin huviksi sekä
hyödyksi. 

• Museoita perustivat 1500-luvulta alkaen 
hallitsijat, varakkaat keräilijät ja oppineet henkilöt.

• Jotta museo olisi kaiken kansan saavutettavissa 
Suomeen perustettiin 1900-luvun alkupuolella 
kansallismuseo.

• Rakennetussa ympäristössä asutuksen ja 
asumisen jäljet, kuten perinnemaisemat ja -
rakennukset, ovat elävä ulkomuseo 
ympärillämme.

• Museot voivat olla nykyään 
monitoimirakennuksia, joissa yhdistyvät  museot 
ja muut kulttuuripalvelut. 

• Museoissa voi aistia, viihtyä, kuunnella tarinoita, 
harrastaa, opiskella ja tutkia, käydä ostoksilla, 
osallistua tapahtumiin ja museo-opetukseen.

Testeri: Uskotko, että jo varhaiset esi-isämme keräilivät 
kokoelmia? 

• Millaisia keräilyesineitä olisi voinut olla 
kivikauden lapsella, shamaanilla tai muilla 
heimon jäsenillä? 

Testeri: Suunnittele 2000-luvun liikkuva museo moottorin 
tai polkuvoiman varaan. 

• Mieti, mitä liikkuva museo voi keräillä ja laittaa 
näytteille? 

• Googleta ja ota selvää, mikä on museoauto?  

Mistä on pienet museot tehty

Selvitä kasvaako sinussa pieni museo: 
• Mitä ovat  perimä ja perinteet? 
• Mitä on kulttuuriperintö?
• Kertovatko perinteet sinusta ja miten ne näkyvät? 
Miten käytät perinteitä? 



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Kasvata oma museo

• Museossa voi rakentaa omakuvan, 
kasvattaa juuria ja hyvää oloa.

• Rakentamisessa tarvitaan: keräilyä, 
kokoelmia, järjestystä, mielikuvitusta, 
muistia, tietoja, taitoja ja säilyttämistä.

• Mitä monipuolisemmin tutkit ja rakennat 
museotasi, sitä paremmin löydät - itsesi.

• Rakentamisen lisäksi museossa täytyy 
myös levätä ja viihtyä.

Testeri: Ystäväni museo. 
• Museo on hauska keino hankkia tietoa, 

taitoja ja elämyksiä. 
• Mistä löytyy kodin minimuseo ja  

mikrohistoria?
• Etsi onko se suojassa laatikoissa ja 

varastoissa? Näkyvillä leluissa, kuvissa, 
tarinoissa, tapahtumissa ja vaatteissa? 
Tallessa kodin tietokoneella, työpöydän 
laatikossa, levyillä ja muistoissa?

• Tuo näyte kodin minimuseosta kouluun, ja 
kerro siitä pieni tarina kavereille.

Testaa seuraava kotona ja koulussa:
• kerää
• luetteloi (tallenna)
• tutki
• säilytä (hoida)
• laita näytteille
tietoja, taitoja tai elämyksiä!

Museolla, ihmisen 
muistoilla ja 
muistilla on paljon 
yhteistä.



Tutustumistehtävät – kasvata oma museo

Kasvata oma museo

Kuvataide, äidinkieli, tietojen käsittely. Rakenna 
ihkuin museo ja näyttely. 

• Tutki mitä keräilet: kirjoja, pelejä, kortteja, 
musiikkia, leluja, koruja, kuvia jne.?

• Muodosta kokoelma. Suunnittele periaatteet, 
miten tallennat (dokumentoit) ja säilytät 
kokoelmaasi. 

• Kirjaa lyhyesti kokoelman hoitoperiaatteet, 
kohdat nro 1 - 5. Mieti säilytätkö
kokoelmaasi 10 - 100 vuotta vai kauemmin? 

• Esitä kokoelmasi. Rakenna pieni näyttely 
omaan huoneeseen tai tuo se luokkaan 
(kannettava näyttely). 

• Käytä kuvia, tekstiä, esineitä ja erilaisia 
rakennusmateriaaleja. Rakenna näyttely 
alustalle, laukkuun tai laatikkoon ja sijoita 
tilaan jossa viihdyt.

• Testaa näyttely: toimi museo-oppaana ja 
kerro näyttelysi tarina yleisölle. 

• Syntyikö siisti elämys, hauska yhteinen 
kokemus?

Tallennuskoe omassa huoneessa

• Valitse dokumentoinnin aihe: mieleinen arjen 
esine, olio, ilmiö, tapahtuma tai perinne.
• Valokuvaa aiheesi. Siirrä kuva liitetiedostoon ja 
tulosta se.
• Tallenna kuvaan: tunnistetiedot esim. aihe, nimi, 
omistaja, osallistujat, käyttötapa, tekijä, ikä, aika, 
valmistusvuosi, materiaalit ja erityispiirteet.
• Tallenna myös tarina: kuvaile ja tulkitse aiheeseen 
liittyvä muisto. Käytä muistitietoa ja faktoja. 

”Gerbiili Pilli ja omistaja Lotta, ystävä 1 v, 
ostettu 2008, musta, kiiltävät karvat, 
terävät kynnet, viikset; Talvella Pilli 
karkasi häkistä ja me itkettiin ja yritettiin 
löytää se ennen meidän koiraa. Se jäi 
henkiin.”



Kulttuuripolku – ota omaksi museo

Museon rooli 

Muuttuva museokulttuuri
• Olet osa museokulttuuria kun käyt ät museota. 
• Tarkkaile, miten muutat museota vierailusi aikana?
• Mitkä asiat museossa voivat muuttua?
• Museoissa säilytetään arvokkaita ja ainutlaatuisia 

perinteitä sekä esineitä. Monet esineet on suojattu, eikä
niihin saa koskea. Koskeminen voi kuluttaa, rikkoa ja 
liata.

Testeri: Muuta museon roolia. 
• Laita seuraavat roolit paremmuusjärjestykseen. Jos 

museo on:

yhteisötaidetta
laboratorio
tuunaustalli

kokoelmaholvi
tarinakirppari

teleportti
verkkomuseo

Pelialusta

• Kerro ja kuvaile roolien avulla, millainen on  
suosikkimuseosi? Mitä museon tehtäviin kuuluu ja 
millaisia ovat  sen kokoelmat?

Testaa suhteesi museoon
Mene lähimuseoon ja tutki mitä

museostasi puuttuu?
Tutki, kuulutko sinä jo museoon?

Museo 
on 
retki



Tutustumistehtävät – Museon rooli

Historia, äidinkieli, kuvataide. Museo on 
valintoja.

• Valitse ja valokuvaa museoon sopivia 
esineitä. Kirjoita esinelistaan: löytöpaikka, 
nimi ja valintaperuste. Löytämäsi esine 
on esim.  mummolan - vanha - peli -
tammi. 

• Tutki, mikä on eniten ja vähiten käyttämäsi 
valintaperuste:

tyypillinen
arvokas

harvinainen 
ainutlaatuinen 

vanha  
uusi 
aito 

erikoinen
kaunis 
ruma  

kertova 
katoava 

Museomenu. 
• Tutkikaa luokassa Savon muisti -verkkosivuilta,  
sanomalehdistä ja eri esitteistä: mitä museoelämyksiä, 
rakennusperinnettä tai muinaisjäännöksiä kotiseutu 
tarjoaa? Hae myös kunnan nettisivulta - kulttuuri ja 
nähtävyydet.
• Kirjoittakaa kotiseudun museomenu: pääruokana
museot ja näyttelyt, muinaismuistot ja 
perinnerakennukset. Jälkiruokana museopolut, -
retket, museokahvila ja -myymälä, perinnetapahtumat 
ja työpajat. 
• Mitä muuta museomenu tarjoaa? 

Muista: ihmiset eivät elä historiassa tai 
tulevaisuudessa. Ihmiset ovat tottuneet 
jatkuvaan muutokseen, jonka jälkiä he 
tuskin huomaavat. 



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Adoptoi museo

Päivä museotutkijana: osallistu tutkijapeliin ja koerakenna 
näyttely

Tilatehtäviä: etsi museoita erilaisista tiloista
Aikatehtäviä: tutki totta ja tarua sekä tee aikamatka
Ainetehtäviä: kokeile ja testaa materiaaleja
Elämystehtäviä: jätä elämys perinnöksi



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Retkivinkit tila- , aika- aine- ja elämystehtäviä varten

Palvelujen ja kulttuurin raitti: kylähistorian elävä aikajana, raitin perinteiset kulttuuri-, kauppa- ja 
liikepaikat rakennuksineen, torpat ja mökit raittiasutuksena. 
Kirkko ja kirkonmäki: kirkonkylän vanha keskus, kellotapuli, kappeli, hautausmaa ja pappila.
Kansakoulu: kaikkien koulutilojen äiti ja esikuva, kansakoulu tyyppirakennuksena.
Kartano- ja ruukkimiljöö: teollisuustilat ja -rakennukset, ruukkiyhteisö, kartanoiden mallipuistot ja 
puutarhat – säätyläisten kulttuuriperintö.

Myllyn voimaa: arvokasta esiteollista tekniikkaa ja tuotantoa, tuuli- ja vesivoimaa, patoja, mylly ja 
myllytupa sekä myllyn pihapiiri. 
Sahakylä kasvaa:  teollisuustyöpaikkoja, työväen asuinkasarmit ja tehtaan koulu sekä sahayhteisö.
Sairaalat, hoitolat ja parantolat: erikoistunut omavarainen yhteisö ja erikoistilat – kylä kylässä. 
Savottamiljöö: metsissä ja joilla; kämpät, laavut, rännit, laanit, pajat ja jätkäperinne hevosvoimineen. 
Kaupunkikeskus: liikenteen (rautatie, satama, kanavat), elinkeinojen, hallinnon keskuksena ja 
julkisena tilana. 
Kirkonkylä: sijainti maaston muotojen mukaan muinaisen vesireitin varrella tai sen läheisyydessä. 
Perinnemaisemat ja maatilamiljöö: maatalouselinkeinon, asutuksen ja rakennusperinnön kuva. 
Jälleenrakennus: sodan jälkeiset asutustilat ja pientalojen pihapiirit uutta aikaa rakentamassa.



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Päivä museotutkijana

• Tutkijoiden ohjelma:  valitkaa museo, tutkikaa sen 
sijainti- ja osoitetiedot (netissä, esitteissä ja 
kartalla).

• Suunnitelkaa tutkijoiden roolit ryhmineen. Tehtävät 
voitte valita peli- tai teemasivuilta.

• Opettajan ohjelma: työpajan tila- , aika- , aine- ja 
elämystehtävien esittely sekä ohjaus.

• Tallennustyökalu työpajaan: etsivien  
muistiamuletti (liitetiedosto)

Ympäristö- ja luonnontieto. Retkiohjelma. 
• Suunnitelkaa päivä museotutkijana ohjelma. 
• Tutustukaa museoonne (kulttuurihistoriallinen, 

luonnontieteellinen, taidemuseo). 
• Suunnitelkaa retkipäivän menu eli evästarjonta ja 

ohjelma sekä aikataulu.
• Ideoikaa museotutkijoiden roolit. Antakaa nimet 

ryhmille.
• Tutkijapelissä jäljitetään museon 

vetovoimaisimmat  esineet; suojataan kokoelman 
helmi ja tallennetaan esineiden tunnistetiedot. 

• Valmistakaa tutkijan asu. Katso peliohje!

Kuka uskaltaa tulla museooni?



Projektitehtävät – Päivä museotutkijana

Päivä museotutkijana

Kuvataide, äidinkieli, historia. Museon TOP 1 - 10 ja 
kokoelman helmi.

• Tutkijat jäljittävät arvoituksia ja vetovoimaisia esineitä. 
• Kuvittele, mistä etsit museon vetovoimaisimpia 

esineitä ja kokoelman helmen?
• Etsi johtolankoja museoesitteestä, kuvista, vitriini- ja 

näyttelyteksteistä, oppaan kertomasta tarinasta tai 
museon nettisivuilta. 

• Vihje: valitse museon jokaisesta näyttelyhuoneesta 
yksi esine, joka vetää sinua puoleensa kuin magneetti.

• Tallenna pian. Ota esiin muistiamuletti ja kirjoita 
esineen tunnistetiedot sekä sen tarina. 

• Tutki ja tallenna: esineen nimi, omistaja, 
käyttötarkoitus, valmistaja, valmistusvuosi, materiaali, 
koko ja erityistuntomerkit. Piirrä esine. Muista liittää
tarinaan oma kokemuksesi esineestä!

• Suojele kokoelman helmi: Liiku varoen esineen 
lähellä. Suunnittele ajan hammasta ja rosvoja kestävä
suojaus. Tee suojauksen rakennusohje tai -piirros.

• Taistele tutkijana. Selvitä, mikä kulttuurihistoriassa, 
luonnontieteessä tai taiteessa kiinnostaa ihmisiä: 
yllätyksinä, arvoituksina ja tehtävinä? 

• Muista! Tutkija on onnellinen, kun saa jäljittää
mielenkiintoisia arvoituksia ja löytää yllätyksiä! 

Suunnittele hahmollesi
Tuntomerkit: nimi, koko, asu, karvoitus, silmien väri, 
varusteet, kehon kieli
Erikoiskyky: hyökkäys, puolustus, voimapisteet 
asteikolla 1-5 
Tutkimusvälineet: tarkat silmät, terävä äly, vilkas 
mielikuvitus, tiedonjano ja uteliaisuus
Suojana muistiamuletti: sisältää esineiden arvokkaat 
dokumentit
Vastustaja tai ystävä: materiaaleja kuluttava ajan 
hammas ja muutos. Muutokset ovat toisaalta historian 
jälkiä – johtolankoja!

museotutkija 
roolissaan



Projektitehtävät – Ota omaksi museo

Päivä museotutkijana

Äidinkieli. Näyttelyrakentamisen A,B,C
Koerakenna näyttely.
• Alussa oli tarina: Valitse siisti tarina 

kerrottavaksi esineillä, kuvilla ja aisteilla 
(huomioi ääni, tuoksu, tunto ja näkö). 
Päätä kenelle, miten ja miksi kerrot 
tarinan?

• Sitten luotiin juoni ja käsikirjoitus: 
Keksi hahmot, hahmojen luonne, tarinan 
alku, keskikohta, yllätys ja 
loppuhuipennus.

• Lopuksi piirrettiin ja rakennettiin: 
Suunnittele näyttelyhuoneen pohja ja 
rakenteet (arkkitehtuuri) sekä tekniikka 
(valot, äänet ja muut tehosteet).

Näyttelyoppaana tehtäväsi on
• Johdattaa yleisö läpi tarinan
• Poimia huippukohtia
• Pitää jännitystä yllä
• Tarjoilla yllätys 

OHO - Mistä
näyttely tähän 
ilmestyi?

Näyttely on elävä näyteikkuna. Etsikää
suosikkinäyttelynne ja kysykää, voiko opas kertoa 
miten se rakennettiin? 



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Tila

Museotila esittelee, ohjaa, suojaa ja palvelee! Museotila 
syntyy myös rakennettuun ympäristöön, silloin kun 
siinä on säilynyt historian kerroksia ja  perinteiden 
jälkiä.

Testeri: Etsi ja dokumentoi (valokuvin) museotiloja. 
Löytyykö kotiseutusi museosta tai 
museoympäristöstä jokin näistä:

• kutsuva sisäänkäynti tai portti
• avarat yleisötilat 
• levähdyspenkki
• ohjaava kyltti-, naru- tai nuoliviidakko
• lasivitriinien labyrintti
• kokoava portaikko tai käytävä
• näyttelyn huomiokohde
• tutkijoiden rauhaisat kammiot 
• lasten museomaa (lasten mittojen mukaan 

skaalattu)
• viihtyisä kahvila ja kauppa 
• eväiden syöntipaikka

Maistele ja tutki mitä tarkoittaa:

Museoarkkitehtuuri
Kulttuuriympäristö
Perinnerakennus tai -maisema
Muuttuva museotila 



Projektitehtävät - tila

Kuvataide, arkkitehtuuri. Museorakennusten wow ja yo!
• Tutki millainen olisi urbaani, rento ja huomiota 

herättävä museorakennus? 
• Tee havainnekuva museosta. Kuvaa rakennus 

(ulkoasu) ja sen ympäristö sekä ihmisiä. 
• Huomioi mittakaava, erilaiset kuvakulmat 

sivuprojektiossa ja esittämisen tehokeinot.

Ympäristö- ja luonnontieto, historia. Museo  
luonnontilassa. 

• Tarkastele erilaisia museotiloja ulkona luonnossa: 
aiheena luonnontiede tai  kulttuurihistoria. 

• Käytä apuna Savon muistin -verkkosivuja.
• Aloita esi-isien ajoilta. Tutki jääkauden jälkiä ja 

muinaisjäännöksiä esim. kivikauden asuinpaikkaa, 
joka on luonnonmuotojen, asutuksen, uskomusten ja 
elinkeinojen varhaisin tila. 

• Kuvaile ajan ja paikan tuntua luonnossa. Miten 
löydökset ympäristössä kertovat laajoista muinaisista 
tapahtumasarjoista – makrohistoriaa? Miten esim. 
kivikauden irtolöydöt kertovat muinaisen arjen 
tarinoita työkalujen ja korujen käytöstä sekä
valmistuksesta – mikrohistoriaa? 

• Kuvaile, millaisen mielentilan luo makro- ja 
mikrohistoria? Miten ne täydentävät toisiaan? 
Millaisin askelin liikut historian eri kerroksissa?



Projektitehtävät - Tila

Historia, äidinkieli. Koti hellahuoneessa. 
Työväenasuntojen hellahuoneissa lasten elämänpiiri oli rajoitettu. Perheen yksi yhteinen huone täyttyi arjen 

tärkeimmistä tavaroista. Huoneen kaikki kalusteet: sohvasänky, lasten jatkettava sänky, piironki, pöytäkaappi ja 
kiikkutuoli sijaitsivat seinävierillä. Huoneen keskelle sijoitettu pieni pöytä nostettiin yöksi nurkkaan, sillä yöaikaan 
lattian täyttivät levitetyt pedit ja nukkujien rivit. Huoneen nurkassa kodin lämpöä piti yllä pönttöuunin tuli ja tulen 
humina. Lapset löysivät oman tilan ulkoa pihamaalta kellareista, pihan periltä ja läheisestä luonnosta tai kauempaa 
kaupungilta. Työväen lasten elämänpiiri työssä, leikeissä ja harrastuksissa laajeni jo varhain kodin ulkopuolelle.

• Etsi hellahuoneen tai työväenasunnon esineitä historiakirjoista, verkkosivuilta ja lähiympäristössä. 
• Valitse kustakin huoneesta esine. Tutki, mitä se kertoo huoneen historiasta: toiminnoista, tavoista, sisustamisesta 

tai ruokatottumuksista.
• Kokeile, mihin lapset mahtuvat leikkimään tai nukkumaan? Ole itse mittatikkuna.

Historia, kuvataide. Ruokaa pientalon pihamaalta. 
Taloudellisesti vaikeina aikoina 1920 - 50-luvulla pientalon pihamaa oli kaupungissakin hyötytilaa, jolle oli monta nimeä: 

keittiö-, koti- ja hyötypuutarha.  Puutarha oli tarkoin suunniteltu. Ajalle tyypillisiä olivat malli- ja tyyppipuutarha-
suunnitelmat, joissa annettiin tietoa, mihin pihalla tuli istuttaa hyöty- ja mihin koristekasvit. Pihamaa oli sotavuosina 
ja sen jälkeen monen lapsen muistoissa ”työmaa”, jossa aherrettiin vanhempien apuna koulutöiden jälkeen ja 
kesälomilla.

• Vanhoissa piharakennuksissa oli todellinen kodinhoitokeskus: liiteri, verstas, huussi, karsinassa joulupossu 
kompostorina ja sauna muuripatoineen. Kuvaile miltä piharakennus näytti, missä se sijaitsi tontilla ja mitä
piharakennuksessa puuhattiin?

• Tunnetko pientalon pihapiirin puita tai kasveja? Suunnittele 1940-50-luvun pihasuunnitelma. Mihin pihalla 
istutetaan: pihakuusi ja koivu, omena- ja kirsikkapuut, syreeni, juhannusruusu, villiviini ja orapihlaja-aita? Mihin 
istutetaan hyötykasvit: raparperi, karviais- ja herukkapensaat, peruna, sipuli, porkkana, tilli, valkokaali ja avomaan 
kurkku? Mallia pihan jäsennyksestä voitte käydä katsomassa vanhoilla hyvin säilyneillä pientaloalueilla.



Projektitehtävät - Tila

Kuvataide ja historia. Sahakylä kasvaa asukkaiden mukana.
1900-luvun vaihteen sahaympäristö rakennuksineen oli tiivis yhteisö. Yhteisöllisyyttä tuki alueen 

kylämäinen rakenne ja rakennusten sijoittelu. Kaiken toiminnan keskiössä oli saharakennus ja 
kylän maamerkkinä sen voima-aseman piippu. Sahan johdon ja työväen asuinrakennukset 
sijoitettiin sosiaalisen arvon mukaan. Sahaympäristöön rakennettiin myös pesutupa, kellareita ja 
saunat työväelle sekä johtajille erikseen. Sahan läheisyyteen sijoittui usein lähikylän kauppa ja 
posti. Työväki rakensi ympäristöön pikkuhiljaa myös omakotitaloja. Tehdasyhteisöön rakennettiin 
lapsille ”tehtaankoulu” ja päivähoitopaikka. 

• Tutki paikan päällä, historiakirjoista ja kuva-arkistoissa lähiseutusi sahaympäristöä. 
• Tarkkaile tunnistatko, missä olivat: sahan johtajan asunto, työmiesten asuinkasarmit, tukkivarasto, 

puupinot, lautatarha, saha ja raami, puusepänverstas, tukkien kuljetusränni, voima-asema ja 
turbiinihalli.

Historia. Testaa osaatko teollisuustilat. 
• Tutki eri lähteistä teollisuuden rakennuksia ruukeilla sekä sahoilla. Millaisia tiloja olivat: raami, 

masuuni, miilu, hauta, hytti, paja, mylly? 
• Teollisia tuotteita olivat: terva, takki- tai kankirauta, malmisula, sahatavara, takorautatuotteet, 

jauhot ja sysihiili. Missä rakennuksissa niitä valmistettiin?
• Tutki mistä lähiseudulla saatiin raaka-aineet tervaan, rautaan, sahatavaraan ja hiiliin?
• Minkä muotoinen tila oli muinainen tervahauta, valimo tai sulatushytti? Millaisia rakennusosia oli 

haudassa ja hytissä?



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Aika

Museossa aika tuntuu joskus pysähtyvän. Joskus taas 
matkaat ajassa kauas taaksepäin tai näet 
välähdyksen tulevaisuudesta. Aika jättää jälkiä, 
johtolankoja joita voimme tutkia museossa, 
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.

Testeri: Totta vai tarua? Perustakaa valehtelijoiden 
klaani.

• Oppilaat tuovat kotoa esineen, jonka nimen, iän ja 
käyttöhistorian vain he tuntevat hyvin. Esineet ovat 
mahdollisimman outoja, erikoisia tai harvinaisia. 

• Oppilaista muodostetaan neljän hengen klaani 
luokan eteen. Muut toimivat yleisönä. Klaanin jäseniä
esineineen vaihdetaan esim. kolmen pelikierroksen 
ajan.

• Pelissä klaanin jäsenistä kolme valehtelee vuorollaan 
yleisölle vakuuttavasti esineiden taustatiedot. Vain 
yksi kertoo esineen tositarinan, nimen, iän sekä
faktoja. Klaani sopii etukäteen keskenään, kuka 
puhuu totta. 

• Yleisö äänestää, kuka raatilaisista puhui totta! Jos 
yleisö erehtyy, raati saa pisteen; jos yleisö on 
oikeassa, se saa pisteen.  Lopuksi lasketaan pisteet 
ja katsotaan kuinka fiksu yleisö oli.

Maistele ja tutki, mitä tarkoittaa:
Perinne
Perintö
Juuret
Muisti
Muisto
Taru
Fakta



Projektitehtävät - Aika

Äidinkieli. Aikamatka kansakoululle. Käytä hyväksesi tositietoa, tarinoita ja mielikuvitusta. 
1900-luvun vaihteessa kylän kansakoulun opettajien palkkaukseen sisältyi mm. asunto, 1 ha maata, laidun lehmälle ja 

heiniä. Opetussuunnitelmaan kuului lukemista, kieliopillisia harjoituksia, uskontoa, mukaelma- ja ainekirjoitusta, 
laskentoa, laulua, voimistelua ja poikain ja tyttöjen käsityötä. Oppilasjärjestäjät joutuivat auttamaan opettajaa: 
kantamaan veden kaivosta ja liiteristä lämmityspuut. Aamulla oppilaat lämmittivät koulun uunit ja päivän päätteeksi 
siivosivat koululuokat. Talvella oli tehtävä lumityöt, lakaistava lumet koulun rapuilta ja sytytettävä luokan 
öljylamput. Tekemistä riitti. Kouluruokailu eli keittolatoiminta alkoi kansakouluilla 1930-luvulla. Aluksi keittoa tai 
puuroa jaettiin vain vähävaraisille oppilaille. Ruoka syötiin välitunnin aikana. Syksyisin oppilaat keräsivät 
koulukeittolaan marjoja ja sieniä. Koulun kasvimaasta saatiin juureksia. Koulussa sekä opettajalla että oppilailla oli 
omat kasvimaansa. 

• Kirjoita, miltä kouluruoka maistui ja millainen oli opettaja sata vuotta sitten: ankara, lujaluonteinen, kiltti vai 
ymmärtäväinen?  

• Missä koulun pihalla leikittiin ja missä urheiltiin?
• Missä oli ulkohuussi?
• Tutki, missä sijaitsi koulun kasvimaa ja kuinka iso se oli?
• Mistä otettiin vettä kasvien kasteluun?
• Miksi koulun pihalla oli maakellari? Miten kellari rakennettiin? Mitä siellä säilytettiin?

Liikunta. Tutustu lähiympäristöön leikkien. Valokuvaajaa leikitään kesällä pihanurmella. 
Ensin lorutaan valokuvaaja: ”Yks kaks, kuus kaks, vaari pani nuuskaks! Puh pah pelistä pois.”
• Lorulla valittu valokuvaaja pyörittää kädestä kutakin vuorollaan hurjasti itsensä ympäri ja päästää lopulta irti. 
• Pyöritetty päätyy johonkin omituiseen asentoon ja jää siihen. 
• Valokuvaaja pyörittää kaikkia vuorollaan. Jokainen jähmettyy paikoilleen. 
• Lopuksi valokuvaaja valitsee parhaassa asennossa olevan ja hänestä tulee uusi valokuvaaja.



Projektitehtävät - Aika

Matematiikka. Torikauppaa torpan tuotteilla. 
Torpissa oltiin 1800-luvulla ruokataloudessa omavaraisia. Osa maan ja veden antimista sekä kätten töistä vietiin 

kaupunkiin torille myytäväksi. Torilla torppari möi: kaloja, kalakukkoja, kankaita ja neuleita, viinaa, ruista, ohraa, 
kauraa, maitoa, voita, talia, lihaa, perunoita, piirakoita ja rieskoja, omenoita, marjoja ja sieniä vuodenajan sadon 
mukaan. Kaupungista tuotiin torpalle tuomisina mm. suolaa ja kahvipapuja.

• Talvimarkkinoilla: voi maksoi 12 mk leiviskä, raavaan liha 2,5 mk leiviskä, sianliha 6 mk leiviskä, otrat 30 mk 
tynnöri, muikut 6 mk leiviskä, lohi 9-10 mk taimen, pellavat 8 mk leiviskä. Hyvän työhevosen sai halvalla 200 
markalla.

• Jos isäntä möi hyvälle asiakkaalle: tynnyrin ohria, voita leiviskän ja kaksi taimenta. Paljonko ostaja tinki, kun 
ostokset maksoivat 59 markkaa ja 50 penniä?

• Mitä ostokset maksaisivat euroina?
• Kauppias osti raavaan lihaa kaksi leiviskää, sianlihaa leiviskän, voita kaksi leiviskää ja yhden leiviskän pellavia. 

Kuinka monta kiloa ostokset painoivat? Tarvitsiko kauppias kuormalavaa lastin kuljetukseen? 1 Leiviskä = n. 8,5 
kg

Historia, äidinkieli. Kauppa se on joka kannattaa. Leikkikää kylä- tai lähikaupassa asiointia.
• Kerro miltä kuulostaa 1920-luvun kauppalista: ”siansiivua, toppasokeria, sillinelikko, tiu munia, kannu kermaa, iso 

kappa perunoita, kahvipapuja ja tinkimaitoa”. Maistele sanoja ja kuvaile tuotteita. 
• Opi vanhan ajan kaupassa käytöstapoja. Valitse leikkipari. Toinen teistä on kauppias ja toinen asiakas. Astu 

rohkeasti kauppaan: ”Päivää”. ”Hyvää päivää, mitä saisi olla?”. Esitä yllä mainitut ostoksesi kauppiaalle. Muista 
lähtiessä sanoa kauppiaalle: ”Kiitos ja hyvää päivän jatkoa”. Tarkista, että sait oikeat ainekset.

• Tutki ja dokumentoi, miten tänä päivänä asioit omassa lähikaupassa tai -marketissa. Kirjoita kuvaus kauppalistasta 
ja kaupassa asioinnista. Valokuvaa lähikaupassa myytäviä tuotteita ja kaupan täti tiskin tai kassan takana. 
Löytyykö kaupasta myyjä? Miten myytävät tuotteet on pakattu? Miten huomioit ekologisuuden ostamisessa ja 
kuluttamisessa?



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Aine

Museossa voi kokea aitojen materiaalien hurmaa ja 
visuaalisuuden vetovoimaa. Löydä museosta elävä
pinta, villi tunnelma, materiaalin tuoksu tai 
makumuisto! 

• Kokeile aistien avulla oppimista: havaitse, eläydy, 
ylläty, keksi, tutki ja kokeile.

Testeri:  Erikoisraportti: kadonnut suomalainen puuesine. 
• Tutki ja raportoi (dokumentit esiin), löytyykö

lähimuseosta tai kotoa puusta tehtyjä esineitä ja 
tarvekaluja? Raportoikaa puuesineiden nimet. 
Arvioikaa kumpia on enemmän, vanhoja vai uusia 
puuesineitä? Onko esineet tehty kokonaan vai osin 
puusta? 

• Mikä puuesine on uhanalainen ja esiintyy vain 
museossa?

• Etsikää ainakin nämä ja jatkakaa listaa: puukko, 
puukauha, puuauto, puusuksi, puutuoli, puurasia.

Tässä saa koskea!



Projektitehtävät - Aine

Historia, äidinkieli, kuvataide. Antiikkia antiikkia? 
Esineiden arviointia luokassa. Voitte pyytää
leikkiin mukaan asiantuntijaksi myös henkilön 
lähimuseosta tai kotiseutuyhdistyksestä.

• Oppilaat tuovat kouluun itselle tärkeän 
muistoesineen, jonka on hankkinut tai saanut 
”perinnöksi” esim. isovanhemmilta, 
vanhemmilta, sisaruksilta tai kummilta. 

• Esine voidaan tuoda arvioitavaksi myös vain 
valokuvana esim. museosta. Ota 
mahdollisimman tarkka lähikuva esineestä. 

• Järjestäkää luokan eteen arviointipaikka. 
Pöydän ääreen istuvat asiantuntija ja esineen 
omistaja. Esine sijoitetaan keskelle pöytää. 

• Oppilaat kertovat vuorollaan asiantuntijalle 
esineen historiatiedot: nimen, iän, 
valmistustiedot, käyttötarkoituksen, miten esine 
on tullut  omistajalle ja miksi se on tärkeä
(muisto)?

• Oppilaista valitaan asiantuntijat, ellei 
museoväkeä ole paikalla. Asiantuntija kertoo 
sekä perustelee: onko esine antiikkia, käsityötä, 
teollinen, taidetta, edustaako se jotain tyyliä, 
mikä on sen keräilyarvo? Asiantuntija täydentää
esineen historiatietoja. 

• Opettajakin voi auttaa arvioinnissa.
• Ilmenikö hauskoja yllätyksiä?

Missä on 
pehmeä pulla ja 
pullan tuoksu?

Saa maistaa!



Projektitehtävät - Aine

Historia, kuvataide. Huomaa säilyminen. 
• Miten historia, eli ajan kuluminen, näkyy esineissä ja niiden materiaaleissa (värimuutokset, korroosiokerrokset, 

kolhut, korjaukset)? 
• Mitä on ajan patina? 
• Dokumentoi piirtämällä tai valokuvaamalla vanha ja ajan patinoima esine. 
• Pyydä koehenkilöä kuvailemaan side silmillä pinnan rakennetta ja arvioimaan, mikä materiaali on kyseessä? 

Tuntuuko materiaali vanhalta, uudelta, arvokkaalta, rumalta, halvalta tai kauniilta?

Fysiikka, kemia. Ainelaboratorio. Kokeile vanhentaa terästä tai puuta. 
• Pidä suojaamaton teräslevy kylmässä sisätilassa ja ulkona taivasalla. Tarkkaile, milloin pinnalla alkaa havaita 

muutoksia? Kirjaa muutokset ja tutki mistä ilmiöstä on kyse? 
• Sivele puulaudalle rautavitrilli liuosta vain puoleen väliin. Vanheniko pinta silmissä? Vie lauta ulos sään armoille ja 

seuraa, miten pinta patinoituu luonnostaan. Kirjaa havainnot ja tutki mistä ilmiöistä on kyse? 

Historia, kuvataide. Rautakauden vaatemuotia. 
Keskiajalla vaatteet tehtiin kotona ja kankaat kangaspuilla kutomalla. Vaatteita tehtiin lampaasta keritystä villasta ja 

pellolla kasvavasta pellavasta. Villakankaat värjättiin kauniiksi tavallisesti kasveista saatavilla väreillä. Kasvivärit 
eivät tartu pellavaan, ja siksi pellavaiset paidat ja mekot olivat luonnonvärisiä tai auringon haalistamia. Keskiajalla 
villainen suorakaiteen muotoinen päällysmekko oli yleisin vaate sekä miehillä että naisilla. Mekon alla käytettiin 
pellavaista paitaa. Naisilla oli pitkä alusmekko villasta tai pellavasta. Miehillä oli mekon alla aluspaita ja -housut 
(kaksi erillistä lahjetta). Alusmekkoa naiset käyttivät kesällä pelkästään esiliinan kanssa. Päällysmekon etu- ja 
takapuoli kiinnitettiin olkapäiltä yhteen hienoilla soljilla. Vyötärölle laitettiin esiliina ja koristeellinen vyö. 
Päällysvaatteena oli sekä miehillä että naisilla villainen viitta. Pakkasilla käytettiin lisäksi turkiksia.

• Tutki, piirrä ja maalaa varhaiskeskiaikainen naisen, miehen ja lapsen puku ja sekä korut. 
• Käytä lähteenä historiakirjoja, oppikirjaa ja internetin verkkosivuja.  Muinaispuvuista ja rautakaudesta saa tietoja 

mm. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Suur-Savon museon nettisivuilta. Googleta hakusana muinaispuvut 
Savossa.



Kulttuuripolku – Ota omaksi museo

Elämys

• Elämys syntyy yhdessä tekemisestä ja 
kokemisesta. Yhteisöllisyys kertoo meistä
ihmisinä! 

• Yhdessä koetuista asioista tulee tärkeitä, sillä
luovuus on jakamista.

• Käytä perinteitä, se on tulevaisuutta! Tuunaa, 
kierrätä ja remixaa.

• Yhteistä kulttuuriperintöä ja elämyksiä vaalivat: 
sinä ja minä, yhteisöt, laitokset ja erilaiset 
instituutiot (mm. museot ja kirjastot) sekä lait ja 
asetukset. 

• Yhteistä kulttuuriperintöä ovat myös julkinen  
ympäristö- ja yhteisötaide. Julkiset taideteokset 
kertovat tarinoita ihmisten arvo-, uskomus ja 
elämismaailmasta. 

Testeri: Tuunaa veistos leikisti.
• Muistatko nähneesi koulumatkalla, kylällä tai 

kaupungissa julkisen taideteoksen? 
• Kuvaile teosta. Miksi sen huomaa hyvin? Miksi 

teos ihastuttaako vai vihastuttaako sinua?  
• Tee veistoksesta tuunattu pienoismalli. Kuvaa 

sen tunnelmaa: käytä ääniä, kuvia, värejä ja 
erilaisia materiaaleja lähiympäristöstä. 

Suositus: kolme elämystä viikossa 
voimakkaasti nautittuna parantaa 
muistia!
• Tutki käsitteitä, mitä ovat: taito, 
taide ja rituaali? Mitä yhteisiä
piirteitä niillä on?



Verstastehtävät - Elämys

Äidinkieli, historia, kuvataide. Osallistu talkoisiin, 
taitokisaan tai roolipeliin. Valitkaa kotiseudulta aito 
perinnemaisema tai -rakennus tapahtumapaikaksi.  

• Suunnitelkaa tapahtuma, jolla keräätte rahaa esim. 
luokkaretkeä varten.

• Ideoikaa live- tai roolipeli lähiympäristöön. Kertokaa 
pelissä tarina, johon liittyy paikan historia, tunnettuja 
henkilöitä ja jännittävä tapahtuma. 

• Valmistakaa pelin käsikirjoitus ja asuja tapahtumaan. 
Yleisön tulee pukeutua tapahtuman henkeen. Voitte 
myydä pääsylippuja tai tarjottavaa tapahtumassa.

• Taitokisaan voitte suunnitella tehtävärasteja joissa eri 
joukkueet testaavat kulttuurihistoriatietonsa ja 
perinteistä sorminäppäryyttä.

• Talkoiden vetonaulaksi voi järjestää perinnepajan tai 
lodjata kätkön lähiympäristöön. Kätkön etsijät 
arvotaan talkoolaisten joukosta. Kätköaarteen 
löytäjät saavat talkoolaisten suunnitteleman 
palkinnon. 



Verstastehtävät - Elämys
Matematiikka, kuvataide, käsityö. Mylly-remix. Tutustukaa lähiseudulla tai naapurikylillä säilyneeseen myllyyn. 
• Haaste: myllytekniikka, vesi- tai tuulivoiman käyttö
• Tarvikkeet: Tehkää pienoismalli mylly-ympäristöstä puron varteen tai luokkaan pahvialustalle. Käyttäkää

luonnonmateriaaleja ja tarvittaessa puuliimaa. Käytä työssä puukkoa. 
• Kuvitelkaa mylly-ympäristö: korkea mäki ja avoin maisema; tai järvi, joki, koski, padot, patolampi, mylly, 

myllytupa ja sen pihapiiri. Myllyarkkitehtuurin pääelementtejä ovat: korkea kivi- tai hirsijalka, veden juoksutus, 
tuulen siirto, rännit ja tasausluukut, vesipyörä, myllyn lavat, sisätilan eri kerrokset ja tasot, hammasrataskoneistot, 
valta-akseli ja tuulimyllyn jalkaratas sekä kääntövipu.

• Aloita perinteisesti:
• Vesipyörään tarvitaan: puro ja virtaava vesi; akselitangoksi suora keppi; kairattu omena tai peruna, jonka läpi 

akseli työnnetään; puusäleitä perunaan työnnettäväksi (vesipyörän rattaiksi) sekä oksan haarukat joiden päälle 
vesipyörä akselitankoineen asetetaan. 

• Paperimyllyyn tarvitaan: taita neliön muotoinen arkki kulmittain ristiin neliön lävistäjien mukaan.  Leikkaa 
aputaitoksia pitkin kulmiin lovet. Kiinnitä joka toinen neliön kärkikulma keskelle arkkia. Sulje helmen tai napin 
avulla. Lopputulos muistuttaa Joulutorttua! Työnnä helmen tai napin reiästä nuppineula. Naulakin käy. Kiinnitä
mylly sopivaan keppiin. Samaan keppiin (akselitankoon) voi kiinnittää useamman myllyn.

• Sovella perinnettä: 
• Jos rahkeita riittää, suunnittele ja rakenna moderni vesi- tai tuulivoimala tulevan ilmastomuutoksen varalle. 

Ruoki mielikuvitusta ja insinööritaitoja. Käytä tuuli- tai vesipyörän rakentamiseen moderneja kierrätysmateriaaleja. 

Liikunta ja historia. Elämysten piknik. Suunnitelkaa kevätretki ja piknik. Patikoitavaa saa olla n. 2 km suuntaansa. 
• Eväät voidaan kustantaa tapahtumatuotoilla, keräyksellä tai vanhempien tuella.
• Valitkaa kohteeksi esim. kevättulvissa pauhaava koski-, puro- tai rantamaisema jäiden lähdön aikaan. 
• Tehkää koulussa yhdessä perinne-eväät. Valitkaa eväsvuosikymmen. Haastatelkaa aikuisten parhaat eväsvinkit.
• 1970-luvun eväät: Ostakaa kokonaisia jälkiuunileipiä ja kokonainen lauantaimakkarapötkö. Jokainen leikkaa 

terävällä veitsellä alustan päällä kaksi leipäviipaletta ja neljä makkaraviipaleet. Voitele leipäsi tarkasti.  Leikkaa ja 
muotoile makkaraviipaleet leivälle sopiviksi. Saa syödä leivän yli menevät makkaran reunat.

• Kääri leivät voipaperiin tarkasti taittaen, niin että paketti pysyy kiinni.
• Kaada maitoa lasipulloon (vanha mehupullo) eväsjuomaksi. Käytä kaatamisessa rattia, että et läikytä maitoa. 

Arvioi, pitäisikö maitopullo laittaa perinteisesti vielä villasukkaan ja miksi?
• Jälkiruoaksi suositellaan 2000-luvun herkkuja. Eväät reppuun ja menoksi. Herkullista piknikkiä!
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