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OPETTAJAN OHJEET 

Perinteenkeruun työpaja koostuu Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kotisivuilta tulostettavasta 
opettajan tietopaketista ja kysely- ja tehtävälomakkeista koulussa ja kotona käytävän keskustelun 
tueksi. Tehtävistä voi valita omalle ryhmälle sopivat! Pakettiin kuuluvat myös esineluettelo sekä kuvia, 
taiteilijaluetteloita ja muuta lisätietoa. Esineet ja kuvat ovat osa Kulttuuri-historiallisen museon 
kokoelmaa ja ne ovat stipendiaattien keräämiä. Jokaisen aihealueen lopuksi ryhmä kommentoi 
työskentelyään sosiaalisen median kautta. Oppilaat kokoavat aineistosta oman kansion, joka täydentyy 
työskentelyn edetessä.  

Työskentely etenee seuraavasti: 

1. Koulussa 

Opettaja tutustuu tietopakettiin ennen varsinaista ryhmätyöskentelyä.  Keskustelua ohjaavien 
lomakkeiden kysymykset on jaettu eri aihealueisiin. Aihealueet tukevat eri kouluaineita: äidinkieltä, 
ympäristö- ja luonnontietoa, biologiaa ja maantietoa, uskontoja ja elämänkatsomusta, historiaa, 
taideaineita, liikuntaa sekä kotitaloutta. Lomakkeiden kysymykset täytetään ja tehtävät tehdään. 
Valmista materiaalia varten askarrellaan omat kansiot, joihin materiaali kootaan. 

Ryhmä tutustuu stipendiaattien keruun tuloksiin esineluettelon avulla. Ryhmässä keskustellaan mitä 
esineet ovat ja miten niitä on käytetty. Yhteyttä museoon pidetään yllä sosiaalisen median kautta.  

2. Kotona 

Oppilas ottaa kotiin mukaan kotona täytettävän 
kyselylomakkeen ja sopii rauhalliset keskusteluhetket 
omien vanhempien ja isovanhempien tai muiden 
sukulaisten kanssa. Keskustelu käydään läpi lomakkeen 
tukemana. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. 
Oppilas tekee tehtävät. 

3. Sosiaalisessa mediassa 

Oppilaat kommentoivat työskentelyään ja kysyvät 
asioista jokaisen käymänsä aihealueen osalta Kuopion 
kulttuurihistoriallisen museon, KUHMUn facebookissa: 
www.facebook.com/KUHMU  

4. Näyttelyssä 

Luokka tekee retken Kuopion museon Stipendiaattien 
repusta -näyttelyyn ja varaa ajan draamalliseen 
opastukseen. (Huom! Ilmainen sisäänpääsy, opastus 25 
€) Luokka voi myös vaihtoehtoisesti rakentaa oman 
perinteenkeruuaiheisen näyttelyn koululle kansioihin 
kootusta aineistosta. 

 

http://www.facebook.com/KUHMU
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SYVENTÄVÄÄ TIETOA OPETTAJALLE KULTTUURIPERINNÖSTÄ, PERINTEESTÄ JA NIIDEN MERKITYKSESTÄ 

Kulttuuriperintöosaamisen kehittäminen kuuluu koulujen perustehtäviin. Tämä on huomioitu 
opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan yksi esiopetuksen yleinen tavoite on, 
että lapsi tutustuu eri taidemuotoihin, paikalliseen ja kansalliseen kulttuuriin sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös muihin kulttuureihin. 

Perusopetuksen tehtävänä on välittää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa 
tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. 

Käsitteitä: 

- Perinne on peritty tapa, käytänne tai käsitys. Erityisesti perinne viittaa kansan muistitiedon varassa 
säilytettävään henkiseen kulttuuriin. 

- Kulttuuri on yhteisön jäsenille ominaisten opittujen käyttäytymispiirteiden ja siihen liittyvien 
tuotteiden yhtenäinen kokonaisuus. 

- Kansallinen kulttuuri on esim. meidän suomalainen kulttuurimme. 
- Paikalliskulttuurilla on usein maakunnallinen tai kunnallinen keskus, esim. savolainen kulttuuri, 

pohjoissavolainen kulttuuri, siilinjärveläinen kulttuuri, toivalalainen kulttuuri jne. 
- Perustuslaissa todetaan, että kaikilla on oikeus kulttuuriperintöön.  
- Puhutaan ”kulttuuriperinnön siirtämisestä” kun halutaan nuoremman sukupolven olevan tietoinen 

siitä. 
- Kulttuuriperinnöksi käsitetään Unescon maailmanperintökohteet, tunnetut rakennukset ja suuret 

ihmiskunnan luomat järjestelmät tai vanhat kulttuurihistorialliset esineet ja taiteelliset tuotokset. 
Näiden lisäksi olemme jatkuvasti tekemisissä kulttuuriperinnön kanssa jokapäiväisessä 
ympäristömme, kotona, kotipihalla, maaseutukylissä, kaupunginosissa, koulurakennuksissa.  
  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tapa
http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4sitys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuuri
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- Joka päivä käyttämämme esineet ja asiat ovat ihmisen toiminnan tulosta, kulttuuria, joka jää tai 
tietoisesti jätetään tuleville sukupolville. 

- Me myös vaikutamme jatkuvasti kulttuuristen ympäristöjen syntyyn ja muuttumiseen. 
- Kulttuuriperintöopetuksen tavoite on kehittää taitoa, jolla omaa ympäristöä opitaan 

havainnoimaan, ymmärtämään ja arvostamaan.  
- Kulttuurin tuote on tiedon lähde edustamastaan elämän alueesta. Kulttuurin tuote tarjoaa aina 

myös tietoa ajasta, paikasta ja yhteiskunnasta, jossa se on syntynyt ja ollut käytössä, mutta myös 
siitä, missä sitä esitellään. 

- Kulttuuriperintö on konkreettinen viesti menneisyydestä, vanhempien sukupolvien kokemuksista, 
näkemyksistä, tiedoista ja taidoista, mutta myös nykyhetken ilmiöistä ja tulevaisuuden toiveista. 

- Esineet, taideteokset, rakennukset ja kulttuuriympäristöt edustavat erilaisia, eri paikoissa ja eri 
aikoina eläneitä yhteisöjä.  

- Kulttuuriperintö kertoo ihmisten kielistä, taidoista, tiedoista, uskonnoista ja perinteistä, 
käyttäytymissäännöistä, traditioista ja rituaaleista. 

- Kädentaitojen tuotokset ilmaisevat tekijänsä kulttuuria ja identiteettiä. 
- Aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö ovat sidoksissa toisiinsa, eikä aina voi edes sanoa, kumpi 

on syy ja kumpi seuraus. 
- Ilmiö on tapahtuma ajassa ja paikassa. Lähes mikä tahansa prosessi voidaan nähdä ilmiönä. 

Museoiden dokumentoimat ilmiöt ovat useimmiten kulttuurisia tapahtumia tai evoluutioon 
(arkeologia) liittyviä prosesseja. Nykydokumentoinnin kohteena ovat lähinnä ensin mainitut. 
Ongelma on se, että lähes mikä tahansa asia voidaan nähdä ilmiöksi.  

Piirroskuvat Tere Tolvanen 2013 
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PERINTEEN KERUU STIPENDIAATTIEN VOIMIN 

Suomalaisen museolaitoksen synty on ollut historiansa ajan vahvasti sidoksissa kansallisromantiikan 
henkeen ja suomalaisen identiteetin etsimiseen ja luomiseen. Juuri tähän ajanjaksoon ja pyrkimykseen 
liittyy Kuopion Isänmaallisen Seuran stipendiaattien keruumatkat, joita tehtiin vuosina 1884–1961 vajaan 
70 stipendiaatin voimin. Stipendiaatit eli silloiset perinteen opiskelijat olivat Seuralle väline hankkia 
kokoelmiinsa esineitä, arkistoaineistoa ja suullista perinnettä sopivilta alueilta ja halutuista aiheista. 
Stipendiaattien keruuta ja toimintaa maakunnassa ohjailtiin vaihtelevasti, riippuen yhteiskunnallisesta 
tilanteesta, Seuran kulloisestakin esimiehestä sekä Helsingin yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan 
osallisuudesta. Myöhempinä vuosina myös Museoliitto rahoitti Seuran stipendiaattien toimintaa. 

MENNEEN PERINTEEN DOKUMENTOINTI JA NYKYDOKUMENTOINTI 

Museolaissa museoiden tehtäväksi määritellään kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon 
saatavuuden edistäminen. Tämän tehtävän puitteissa museoiden tulee tallentaa ja säilyttää aineellista ja 
visuaalista kulttuuriperintöä, harjoittaa siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- 
ja julkaisutoimintaa. (Museolaki 887/2005) 

Menneisyyden elämänmuotojen tallentaminen on museoiden perustehtävä. Nykyhetki on myös pian 
menneisyyttä. Menneisyyttä on tallennettu museoihin perinteisesti esineiden muodossa. Esineistä pyritään 
luomaan mahdollisimman tarkat dokumentit valmistus-, käyttö- sekä muine kontekstitietoineen. 

Mutta mitä menneisyydestä, lähimenneisyydestä ja nykyisyydestä kannattaa tallentaa? Yhteistä 
molemmille on, että tallennusta ohjaa museon määrittelemä kokoelmapolitiikka. Vanhemman perinteen 
tallennuksessa on keskitytty alueelliseen merkitykseen ja tavanomaisuuteen, joitakin erikoisuuksia lukuun 
ottamatta. Nykydokumentointi on aina ilmiökeskeistä, vaikka siihen liittyisikin esineiden ja muun aineellisen 
kulttuurin tallentamista. Esineen ulkomuoto (valmistajatiedot, malli- ja tyyppinumerot nykydokussa 
tärkeitä) ja elinkaaren vaiheet pyritään selvittämään sekä nykydokumentoinnissa lisäksi ilmiöön liittyvät 
asiat, mikä se on ja milloin se alkaa ja mahdollisesti loppuu.   Dokumentoitavaksi on hyvä valita ilmiö, joka 
edustaa nykyaikaa ja on ominainen erityisesti sille. 

EETTISYYS PERINTEEN KERUUSSA JA MUSEOTYÖSSÄ  

Keruu- ja tutkimustyötä ohjaa ensisijaisesti tutkimusetiikka. Sillä tarkoitetaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä, 
joiden on tarkoitus estää aineiston väärinkäytökset. Myös henkilötietolaki säätelee miten henkilötietoja 
voidaan kerätä, tallettaa ja käsitellä. Henkilötieto tarkoittaa kaikenlaista luonnollista henkilöä tai hänen 
ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen 
perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Oikeus yksityiselämän suojaan on 
Suomessa perusoikeus. 

Kaiken materiaalin käytön lähtökohtana on tiedon antajan antama suostumus. Suostumuksen myötä 
henkilötietoja sisältämää materiaalia voi käyttää.  

Luokan kanssa on hyvä käydä keskustelu henkilötietolaista ennen kotihaastattelujen tekemistä:                             
1) onko luokan keräämä aineisto sellaista, että sitä voidaan käsitellä luokan kanssa avoimesti?                                               
2) poistetaanko tunnistetiedot haastatteluaineistosta?                                                                                                  
3) jätetäänkö kotona kerätty aineisto oppilaan ja heidän perheidensä yksityiseen käyttöön? 
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OPPIAINEET, JOIHIN OPETTAJA VOI SISÄLLYTTÄÄ KULTTUURIPERINNÖN PERUSOPETUKSEN 
OPPIAINEISSA: 

Äidinkielen ja muiden kielten opetuksessa kulttuuriperintö käsitetään henkiseksi perinnöksi, johon 
tutustutaan kirjallisuuden ja kulttuurikokemusten kuten teatterin, elokuvan sekä muiden viestimien avulla. 
Sisältöinä ovat m. kansanperinne, tapakulttuuri, leikit, arjen perinne ja elämäntapa.                                           

Ympäristö- ja luonnontiedon tavoite on, että oppilas ymmärtää luontoa ja rakennettua ympäristöä. 
Opiskelun tulee auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä 
vuorovaikutusta.  

Biologian ja maantiedon opetuksessa pyritään siihen, että oppilas osaa antaa esimerkkejä keinoista vaalia 
ja suojella lähiluontoa ja asuinympäristöä sekä tunnistaa oman ja vieraiden kulttuurien piirteitä. 

Evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen sisältöjä ovat mm. Raamatun kulttuurivaikutukset sekä 
kirkkorakennus ja sen symboliikka. 

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteita ovat mm. oppilaan perehdyttäminen ortodoksiseen 
kirkkoon ja sen historiaan sekä kirkkotaiteeseen. 

Elämänkatsomustiedon opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä 
pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksena. 

Historian opetuksessa oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma ja muut kulttuurit ovat historiallisen 
kehitysprosessin tulosta. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään. 
Osaamisen arvioinnin kriteeri on, että oppilas osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen 
toisin kuin nykyään, osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia sekä pystyy muodostamaan 
tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä. 

Musiikin opetuksen tehtävä on mm. saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja 
tilannesidonnaista. Se on erilaista eri aikoina ja kulttuureissa ja sillä on erilainen merkitys eri ihmisille. 

Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen, oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuurien 
visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Opetuksen sisältöinä ovat mm. vierailut oman 
paikkakunnan museoihin ja taidenäyttelyihin, tutustuminen rakennuksiin ja rakennusperintöön sekä 
ympäristön muutosten tunnistaminen. Tavoitteena on, että oppilas osaa toimia museoissa ja 
taidenäyttelyissä ja osaa käyttää niitä tiedon lähteenä. 

Käsityön opetuksessa oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön 
kulttuuriperinteeseen. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä 
työstä ja tekstiilityöstä. Opetuksen sisältöihin kuuluu tarjota tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, 
perinteestä ja muotoilusta sekä muiden kulttuurien vaikutuksista. Tavoitteena on, että oppilas osaa 
suhtautua myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. 

Liikunnan opetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen.             

Kotitalousopetuksen tavoite on, että oppilas oppii tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää 
kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia.                                                                                


