
KOULUN TEHTÄVÄT

Perinteenkeruun työpaja
 

 

 

Kuvassa Matti Hiltunen, Aulis Rissasen ottama kuva. Oikealla ylhäällä nuuskarasia, alhaalla tulitikkurasia. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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ÄIDINKIELI JA KIELTEN OPETUS, KIRJALLISUUS  

 

PAIKANNIMET 

Ottakaa esille oman kunnan kartta.                              

http://www.infokartta.fi/infogis-psavo/            

 Etsikää sieltä oma koulu, asuinalue ja kylä.  Kirjoittakaa niiden nimet paperille. Miettikää yhdessä alueen 
nimistöä.               

Onko nimistä jokin kuvaileva? (Pitkälahti) Kuvaako se edelleen jotain, mitä? (lahden pituutta)         

Onko jokin nimi vain nimi tai yhdyssana? (Lapinlahti)           

Onko nimissä johdannaisia eli -la, lä -päätteisiä? (Jokela) Mistä nimi on muodostunut?                                                                                                              

Löytyykö nimien joukosta perussanoja? (Salo). Mieti miksi nimi on valittu, onko sekin kuvaileva?   

Keksikää uusi nimi edellisten innoittama koulustanne 

 

ALUEEN KIRJALLISUUS 

Tutkikaa oheisia linkkejä. Kirjoittakaa lista niiden pohjalta kotipaikkakunnan kirjailijoista. Tunnetteko heidän 
tuotantoaan? http://bibliografia.kuopio.fi/ http://tuhannettunteet.kuopio.fi/ 
 
 
Tehtävät: 
 

1. Jokainen oppilas askartelee koulussa pahvista tai vanhasta kansiosta oman kansion. Se koristellaan 
ja nimetään työnimellä talomme/perheemme/sukumme tarina. Kansioon kerätään 
perinteenkeruun työpajasta muodostuva aineisto. 

2. Kommentoi facebookissa. 

 

 

 

 

 

 

  

Kuvassa ankeriaan nahkoja, joita on käytetty siteenä. 
Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

http://www.infokartta.fi/infogis-psavo/
http://bibliografia.kuopio.fi/
http://tuhannettunteet.kuopio.fi/
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USKONNOLLISUUS JA ELÄMÄNKATSOMUKSET 
  

Mitä uskontoja ja elämänkatsomuksia Suomessa on ja on ollut?  

Mitä kirkkoja tai kokoontumispaikkoja kotipaikkakunnalla on ollut 
ja on?  

Onko paikkakunnalla hautausmaa?  

Hautasaaria?  

Arkeologisia hautapaikkoja?  

Näkyykö herätysliikkeiden toiminta kotipaikkakunnallasi?  

Tutustu esineluetteloihin. Löydättekö luetteloista uskonnolliseen elämään tai elämänkatsomukseen liittyviä 
esineitä? Mitä? Miten niitä on käytetty? 

Tehtävät: 

1. Lisää aineisto kansioon. 
2. Kommentoi facebookissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mujupussi eli taikakalupussi. 
Kuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo. 
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HISTORIA     
  

PAIKALLISHISTORIA 

Missä kunnassa tai kaupungissa asutte?    
                                                                                                           
Asukasluku?                  

Perustamisvuosi?    

Suurimmat taajamat?   

Mitkä ovat alueen tärkeimmät elinkeinot ennen ja nyt?  

Miten pohjoissavolaiset elinkeinot näkyvät esinelistoilla? 

 

KOTISEUTUTYÖ JA PAIKALLISMUSEOTOIMINTA 

Tutustukaa alla olevaan linkkiin pohjoissavolaisista paikallismuseoista ja vastatkaa alla oleviin kysymyksiin: 
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/museot1  

Mikä taho kotikunnassanne hallinnoi museotyötä ja/tai kotiseututyötä? 

Onko kunnassa paikallismuseo?  

Missä se sijaitsee?  

Mitä museossa esitellään?  

Miettikää: 

Mikä merkitys paikallismuseolla on?  

Mikä merkitys maakuntamuseolla on? 

Mitkä merkitys kansallismuseolla on? 

Tehtävät 

1. Vierailkaa omassa paikallismuseossa tai kunnanvirastossa, jossa toimintaa hallinnoidaan. 
2. Selvittäkää kuka on museotyön tai kotiseututyön yhteyshenkilö kunnassanne? 
3. Kokoa aineisto kansioon. 
4. Kommentoi facebookissa. 

 

 

  

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/museot1
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TAIDEAINEET, MUSIIKKI JA KUVATAITEET 
   

MUSIIKKI  

Tutustukaa alla olevaan linkkiin pohjoissavolaisesta 
musiikista: 

 http://www.pohjois-savonmuisti.fi/musiikki  

Millaista musiikkia kotipaikkakunnallasi kuunnellaan 
nykyisin nuorison keskuudessa?  

Entä aikuisten?  

Millaista musiikkia kuunneltiin 50 vuotta sitten?  

Onko paikkakunnalla toimivia tanssilavoja? Luettele ne.  

Onko paikkakunnalla toiminut muusikoita?  

Millaista musiikkia he ovat tuottaneet?  

Näkyykö heidän tuotannossaan alueellisuus? 

 

PAIKKAKUNNAN KUVATAIDE 

Tiedättekö kotipaikkakunnallanne työskenteleviä tai sieltä lähtöisin olevia kuvataiteilijoita?  Alla olevista 
linkeistä löydät paikkakunnittain pohjoissavolaisia taiteilijoita. 

http://www.arslibera.com/jasenet_linkit_01.php 

http://kuvakuopio.taidemuseo.kuopio.fi/taiteilijoita;jsessionid=7FEEDE5EE7A9A892B0217373DAFE686C 

Minkä tyyppistä heidän tuotantonsa on? 

Miten kuvataiteita voi nykyisin harrastaa paikkakunnalla?  

Miettikää missä ennen vanhaan kuvataidetta oli esillä?  

Tehtävä: 

1. Kokoa aineisto kansioon. 
2. Kommentoi facebookissa. 

 

  

Naiset soittavat yksikielistä virsikannelta 
Kellolahden Rissalassa. 

Kuvaaja stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/musiikki
http://www.arslibera.com/jasenet_linkit_01.php
http://kuvakuopio.taidemuseo.kuopio.fi/taiteilijoita;jsessionid=7FEEDE5EE7A9A892B0217373DAFE686C
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YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO,                              
BIOLOGIA SEKÄ MAANTIETO  

MAISEMA 

Tutustukaa alla oleviin linkkeihin:   

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/kulttuuriymparisto  

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=24926    

Miettikää mikä on luonnonmaiseman ja kulttuurimaiseman ero? 

Miten maaseutumaisema ja kaupunkimaisema eroavat? 

MUINAISMUISTOT 

Onko paikkakunnallasi muinaismuistoja eli esihistoriallisia löydöksiä? 

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/paikkakunnittain 

 http://www.pohjois-savonmuisti.fi/esihistoria  

 

Tutustukaa liitteenä olevaan muinaismuistolakiin. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295 

Mitä muinaismuistot ovat? Mitä niiden hoitaminen ja turvaaminen vaatii? 

 

PAIKKAKUNNAN RAKENNUKSET JA RAKENNUSSUOJELU                                                                              

Mitä kaikille kuntalaisille yhteisiä rakennuksia kotipaikkakunnallasi on?  

Mitkä niistä ovat suojeltuja? Mieti miksi ne ovat suojeltuja?   

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/rakennettu-kulttuuriymparisto  

Mitä rakennussuojelu tarkoittaa? 

Miten omaa lähiympäristöä voi suojella?  

Miksi sekä luonnonympäristöä – että rakennettua ympäristöä pitäisi suojella?  

Tehtävät: 

1. Tutustukaa stipendiaattien keräämiin kuviin. Kirjatkaa huomioita kuvien perusteella rakennusten 
ulkoasusta ja kunnosta. 

2. Suunnitelkaa kiertokävely oman kotipaikkakunnan keskukseen. Miettikää mitä mielenkiintoisia 
luontokohteita ja rakennuksia siihen voisi sisällyttää. 

Kourutalttoja, liuskekivikärkiä ja reikäkivi. 
Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/kulttuuriymparisto
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=24926
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/paikkakunnittain
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/esihistoria
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/rakennettu-kulttuuriymparisto
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3. Piirtäkää mielikuvakartat koulun ympäristöstä. Mielikuvakartta on oppilaan oma mielikuva alueesta 
ja se piirretään ilman oikean kartan apua. Löytyykö kartoista alueelle merkityksellisiä piirteitä ja 
maamerkkejä? Voiko kartoista saada sellaista tietoa, jota oikea kartta ei välitä? 

4. Kokoa aineisto kansioon. 
5. Kommentoi facebookissa. 

Huom! Tämän lomakelistan lopusta löytyy rakennusinventoinnin harjoittelua varten lomake sekä kuvia vertailua 
varten pohjoissavolaisista rakennuksista ja ihmisistä. 
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KÄDENTAIDOT, TEKSTIILI- JA TEKNINEN TYÖ        

Tutustukaa oheiseen linkkiin pohjoissavolaisesta pukeutumisesta ja 
puuesineistä: http://www.pohjois-savonmuisti.fi/vaatetus  
    

Etsi esinelistoilta alla olevia tekstiilejä. Miltä paikkakunnilta niitä on 
kerätty? Miten tai mihin niitä on käytetty?                         

Nauhoja, tykkimyssyjä, hameita, röijyjä, käsj’paikkoja…  

Mitä muita tekstiilejä löydät listoilta? 

Onko listoilla tuttuja esineitä puukäsitöistä? Mitä ja miten niitä käytetään? 

Tehtävät: 

1. Puno perinteinen lautanauha, ks. ohjeet esim.  http://www.nba.fi/fi/Image/12586/kasityo-
ohje1.jpg  tai  

2. Kokoa aineisto kansioon. 
3. Kommentoi facebookissa. 

 
Pohjoissavolaisia huiveja 1900-luvun vaihteesta.       Kuolinsukat. Kuvat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

  

  

Rukinlapa. Kuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo. 

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/vaatetus
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/vaatetus
http://www.nba.fi/fi/Image/12586/kasityo-ohje1.jpg
http://www.nba.fi/fi/Image/12586/kasityo-ohje1.jpg
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LIIKUNTA  JA LIIKKUMINEN JA JÄRJESTÖTOIMINTA 
   

LIIKKUMINEN 

Miten sata vuotta sitten liikuttiin Pohjois-Savossa?  

Miten 50 vuotta sitten liikuttiin?  

Miten ihmiset liikkuvat nyt?                                        

Katsokaa kartasta miten tiestö on syntynyt.  Mitä syitä keksitte tiestön 

sijoittumiselle? 

Tutkikaa esinelistoja ja paikkakuntalistaa. Kuka stipendiaateista liikkui 

Teidän kotiseudunnalle?  

Miten stipendiaatti liikkui aikoinaan kylien väliä? 

Minkälaista esineistöä tai materiaalia hän pääasiassa keräsi? Miettikää miksi? 

PAIKALLISURHEILU JA JÄRJESTÖTOIMINTA        

Tutustu Pohjois-Savon yhdistys- ja seuratoimintaan oheisesta linkistä: http://www.pohjois-
savonmuisti.fi/yhdistys-ja-seuratoiminta                                                                                                            

Mitä urheiluseuroja kotipaikkakunnalla on toiminut?  

Löytyykö esinelistoista urheiluun tai kuntoiluun liittyviä esineitä? Jos ei niin miksi? 

Mitkä muut järjestöt ovat aktiivisesti toimineet ja toimivat paikkakunnalla? 

Tehtävät: 

1. Kokoa aineisto kansioon. 
2. Kommentoi facebookissa. 

 
 

 

 

 

  

Säyneisen Laarinvaarassa Töhkerönmäessä. 
”Töhkerönmäen vanha isäntä on vanhan kansan 
tietomiehiä ja ahkera hiilenpolttaja ja 
tuohitöiden tekijä. Myös oli otettava kuva 
Töhkerömäen emännästä lapsia toisessa ja iso 
tuohikontti toisessa kädessä jakamassa oikeutta 
”miniälleen”. 

Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. 

Länget. Kuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo. 

http://www.pohjois-savonmuisti.fi/yhdistys-ja-seuratoiminta
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/yhdistys-ja-seuratoiminta
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KOTITALOUS  

PERINNERUOKA   

Mitä perinteisiä ruoanlaittoastioita/esineitä tiedät?                                    

Mitä savutupa tarkoittaa?  

Millaista on savolainen perinneruoka?    

Tiedätkö mikä on oman paikkakuntasi perinneruokaa? Ks. erillinen 

lista pohjoissavolaisista perinneruoista.                                    

Miksi se on muotoutunut sellaiseksi?  

Mitä ruoka-aineita ostettiin ennen kaupasta?  

Mitä pystyttiin itse tuottamaan?  

Tutkikaa esinelistoja. Kuinka monta ruokaan ja sen laittoon liittyviä esineitä löydätte? Mitä se kertoo? Mitä 

ne ovat ja miten niitä on käytetty? 

Tehtävät: 

1. Tee kotitaloustunnilla alueesi perinneruokaa, ks. erillinen lista. 
Vaihtoehtoisesti voitte luokan kanssa tutustua kotipaikkakunnan 
resepteihin. Miksi ruoka on muotoutunut sellaiseksi? 

2. Kokoa aineisto kansioon. 

3. Kommentoi facebookissa. 

 

Juutinniemen savutuvan tulisija. 

” Juutinniemen savutuvasta ostin museolle 
”puusihvilän”. Siihen oli jo pohja-aukon kohdalla alun 
perin olleiden kuusen havujen tilalle aseteltu 
rautalankaverkko.” 

Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. Kuvat Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo. 

Piimäleili. Kuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo. 
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Leskisen savutuvan keittokota Kaavin 

Talkkunamäellä.  

”Kävin Talkkunamäellä 4 vuotta sitten rakennetulla 

Leskisen savutuvalla. Rakennusryhmässä oli vain 

tuvan sisältävä asuinrakennus, keittokota ja latoa 

muistuttava navetta.” 

Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

Nainen jauhaa kahvia puisella huhmareella Aatami 

Mustosen mökissä vuonna 1927. 

”Saarijärven rantaan vievät lukuisat tukkitiet 

saattoivat minut kuitenkin eksyksiin, joten ei ollut 

muuta neuvoa kuin lähteä seuraamaan Lahtojoen 

lähet vyötäisiin sakkaa upottavaa rantaa. Yöksi 

pääsin Aatami Mustasen joen rannalla olevaan 

mökkiin. Siellä sain omakohtaisesti tutustua 

maasaunan käyttökelpoisuuteen, ja näin myös ensi 

kerran saloilla yleistä kahvin survontaa 

”puupotissa”.” 

Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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PERINTEENKERUUN TYÖPAJAN RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE                           
(muokattu Museoviraston Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelolomakkeesta) 

1. Maakunta 
2. Kunta 
3. Kohde / nimi (rakennuksen nimi, jos on. 
4. Kylä / rekisterinumero 
5. Kaupungin osa / kortteli / talo 
6. Kohdetyyppi 
7. Osoite 
8. Omistaja ja omistajan osoite 
9. RAKENNUKSEN KUVAUS, rakennuksen numero,                                                                                     - - 

Nykyinen käyttö (asuinrakennus, loma-asunto, varasto, koulu jne.) 
- Alkuperäinen käyttö Alkuperäinen käyttö (alkuperäinen pääasiallinen käyttö esim. maatilan 

päärakennus, torppa, kyläkauppa) 
- Rakennusaika 
- Suunnittelija 
- Kerrosluku 
- Perusta 
- Runko 
- Kattomuoto 
- Kate 
- Vuoraus 
- Ulkovärit 
- Kunto 
- Erityispiirteet 
10. RAKENNUS- JA HENKILÖHISTORIA 
11. LÄHIYMPÄRISTÖ 
12. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen yms. tilanne, päätökset) 
13. YLEISKUVAUS / LUETTELOINTIPERUSTE 
14. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS 
15. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA 
16. VALOKUVAT / PIIRROKSET (1. ulkokuva 2. sisäkuvat 3. piirrä rakennuksen yksityiskohtia 4. vanhat 

valokuvat) 
17. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 
18. LIITTEET 
19. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET 
20. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ päiväys 

 

 

 



PERINTEENKERUUN TYÖPAJAN KOULUSSA TEHTÄVÄ LOMAKE 

 
12 

 

Kuvat on ottanut stipendiaatti Aulis Rissanen Kaaville, Säyneisiin ja Rautavaaralle vuonna 1927 
suuntautuneella perinteenkeruun matkallaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Sorsan ulospäin lämpiävä savutupa Säyneisistä Juukaan vievään maantien varrella. ”Se oli viime 

talvena korjattu uloslämpiäväksi. Tupa oli muuten tunnettu siitä, että läänin maaherra oli käväissyt ohi 

ajaessaan sitä katsomassa, jolloin sen ystävällinen emäntä oli tarjonnut hänelle kahvia kumoon 

käännetyn pytyn pohjalla. Minulla oli myös kunnia juoda kahvia samassa paikassa, mikä toimitus näyttää 

Savossa vastaavan intiaanien rauhanpiipun polttamista.” Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. Kuva Kuopion 

kulttuurihistoriallinen museo. 

Tummulan savutupa 

Muuruvedellä.  ”Otin valokuvan 

ainoasta tiedossani olevasta 

asutusta savutuvasta 

Muuruvedellä, jota paikkakunnalla 

leikillisesti kutsutaan Tummulaksi.” 

Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen 

museo. 
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” N. 4 km Juantehtaalta olevasta Kinnunniemen talosta otin valokuvan näytteeksi siitä, kuinka niinkin 

lähellä sivistyskeskuksia voi varakkaanlaisissa taloissakin säilyä toinen puoli rakennusta savutupana. 

Myöskin asuinrakennuksen kaksiosainen ovi kiinnitti huomiota puoleensa.” 

Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

Riekkisen savutupa Laarinvaaralla. ”Kävin myös ottamassa valokuvan 

Laarinvaaralla olevasta Riekkisen savutuvasta, jossa oli kota eteisessä.” 

Stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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Finkkilän talo Leppävirralla. ”Tiedusteluistani ja etsiskelyistäni huolimatta en tavannut Leppävirralla 

ainoatakaan maalaisrakennusta, joka olisi säilynyt alkuperäisessä asussaa. Aivan Varkauteen menevän 

maantien varrella, noin 5 km kirkonkylästä on Finkkilän talo, nykyään aivan rappiolla, jossa oli vanha 

rakennusjärjestelmä sikäli säilynyt, että toinen tuvista kahtapuolta eteistä oli väliseinällä jaettu kahdeksi 

kamariksi. Toinen tuvista oli kokonaan hävitetty, ja sama kohtalo kuuluu odottavan koko rakennusta. 

Erikoisen kaunis on kuistin muodostelu. Vanha tallirakennus todisti myös talon olevan peräisin ajalta, jolloin 

kansallinen vanha rakennuskulttuuri oli vallalla. Rakennusten nykyisestä asusta pidin riittävänä 

jäljennöksenä valokuvaa. ”  Stipendiaatti Erkki Pakkala 1926. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

Finkkilän talo. Kuva: 

Stipendiaatti Erkki Pakkala 

1926. Kuva Kuopion 

kulttuurihistoriallinen museo. 
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Savupirtti Tuppurilanmäellä Leppävirralla.  

”Tuppurilanmäen kylässä, noin 30 km kirkolta, lienee ainoa asuttu savupirtti leppävirran 

pitäjässä. Pirtin eteisessä ja porstuakamarissa on kyllä uloslämpiät uunit, mutta itse pirtti, 

rakennuksen suurin ja alkuaan ainoa huone on edelleen sisäänlämpiävä. Uutta pirtissä ovat 

ikkunat ja välttämättömäksi käyneet seinätuet (piirustukseen jätetty merkitsemättä, näkyvät 

valokuvassa). Erikoisesti oli silmiinpistävä pitkiä seiniä sitova valtava hirsi, joka näyttää olevan 

ominainen kaikille savolaisille maalisrakennuksille. Pirtin asukkaat vakuuttivat sen olevan 

lämpöisen talvellakin ja tuntuivat olevan asuntoonsa tyytyväiset. Pirtin iästä en saanut 

varmuutta, vaan päättäen sen ränsistyneisyydestä, huolimatta siitä että sen ijäkäs isäntä on 

timperi ammatiltaan, lattialankkujen ja uunin edustan kuluneisuudesta lienee sillä ikää 

runsaasti yli sata vuotta.”  

Stipendiaatti Erkki Pakkala 1926. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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Savupirtin uuni.  

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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Savupirtti Tuppurilanmäellä. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

Savupirtti Tuppurilanmäellä. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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 Esimerkki rakennusdokumentoinnin piirroksista. Tuppurilanmäen savupirtti ulkoa sekä pohjapiirrustus. 

Mitannut ja piirtänyt stipendiaatti Erkki Pakkala 1926. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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 Esimerkki rakennusdokumentoinnin piirroksista.  Tuppurilanmäen savupirtin poikkileikkaus sekä kuvaus 

sisältä. Mitannut ja piirtänyt stipendiaatti Erkki Pakkala. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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Esimerkki pihapiirin piirtämisestä. Mitannut ja piirtänyt stipendiaatti Erkki Pakkala 1926. Kuva 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 


