
KOKO 

Perinteenkeruun työpaja

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

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 

 

 

 

KODIN TEHTÄVÄT
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ÄIDINKIELI JA KIELTEN OPETUS, KIRJALLISUUS 
  

PAIKANNIMET 

Mikä kotitalosi tai asuinkyläsi nimi on?  

Mieti vanhempien ja isovanhempien kanssa miksi se on 
sellainen?               

Onko tietoa kuka nimen on keksinyt ja milloin?  

Onko kotipaikkakunnallasi ihmisiä, joiden sukunimi on sama kuin jonkin läheisen paikan nimi? Miettikää 
miksi? 

 

ALUEEN KIRJALLISUUS JA SUULLINEN PERINNE 

Mitkä ovat kotinne vanhimmat kirjat? Miksi? 

Mikä on uusin hankinta?  

Muistavatko perheenjäsenenne vanhoja loruja tai hokemia? Jos muistavat, kirjoittakaa ne muistiin. 
Kirjoittakaa myös tieto siitä, missä tilanteessa loru tai hokema lausuttiin. 

Osaatko jonkun nykypäivän lorun ulkoa? Kirjoita se muistiin. 

Tehtävä: 

1. Kokoa materiaali ja liitä se koulussa tehtyyn kansioon. 

Esimerkki lorusta: 

Nikko-runo 

Nikko niiteen,                                                                    
toinen tuoneen,                                  
kolomas koivuun,                                       
neljäs niemeen,                                             
viies vitakseen,                                       
kuues kuusamoon,                                   
seihtemäs seipään reikään,                                   
kaheksas kannon piähän,                              
yheksäs ylj’ kynnyksen,                              
kymmenes kynnykselle, nikon piä poikki. 

Lorua hoettiin Vehmersalmella vielä 1960-luvulla hikan poistajana. Loru piti lausua hengittämättä. 

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



PERINTEENKERUUN TYÖPAJAN KOTONA TEHTÄVÄ LOMAKE 
 

 
 2 
 

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO,                                                                                  
BIOLOGIA SEKÄ MAANTIETO  

PIHAPIIRI 

Millaisessa talossa asut? Luettele pintamateriaalit.                                    

Milloin kotisi on rakennettu?                                                                      

Tiedätkö kuka rakennuksen on rakentanut?                                                           

Tiedätkö ketkä ovat asuneet siinä ja milloin?  

Mitä muita rakennuksia pihapiiriin kuuluu tai on kuulunut? 

Tehtävät:      

1. Piirrä oman pihapiirisi kartta tai piirrä kotisi pohjakaava. 
2. Löytyykö rakennuksesta kuvia suvun valokuva-albumeista? Ota vastaavanlaisia kuvia 

nykytilanteesta. 
3. Inventoi oma kotitalosi. Inventoinnin harjoituslomakkeen löydät KOTILOMAKE –listan lopusta.  
4. Liitä aineisto kansioon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kourutalttoja, liuskekivikärkiä ja reikäkivi. 
Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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HISTORIA     
  

PAIKALLISHISTORIA 

Minkälaisia paikkakunnan historiaan liittyviä tarinoita 
perheenne tietää? 

Miten ennen vanhaan yleensä elanto paikkakunnalla hankittiin? 

Miten perheenne ansaitsi elannon? 

 

KOTISEUTUTYÖ JA PAIKALLISMUSEOT  

Onko perheenne tai sukunne ollut mukana kotiseututyössä, esim. 
lahjoittanut museolle esineitä? Jos on, niin mitä? 

Mikä merkitys kotiseututyöllä on? Ketkä sitä tekevät ja miksi?  

Mikä merkitys kotiseututyöllä voisi olla perheesi tai asuinalueesi perinteen ja historian tallentamisessa? 
Mieti esimerkkejä mitkä rakennukset, esineet, kuvat tai tarinat merkitsevät perheellesi niin paljon, että ne 
kannattaa säilyttää. 

 

 

Tehtävä: 

1. Mieti esimerkkejä mitä perinteitä perheelläsi on. Mitä niistä kannattaisi vaalia edelleen? Miksi?  
2. Tutkikaa yhdessä perheenne tai sukunne vanhoja valokuva-albumeita. Kysele vanhemmiltasi ja 

isovanhemmiltasi kuvissa olevien paikkojen ja ihmisen nimiä ja kirjoita ne albumiin tai erilliselle 
paperille, jonka talletat albumin väliin. Voit tallettaa albumin väliin myös tarinoita kuviin liittyen. 

3. Onko kotonasi esineitä, jotka kannattaisi tallettaa tuleville sukupolville? Tee niistä lista ja 
haastattele vanhempia sukulaisia niihin liittyen. Ota esineistä valokuvia ja kirjoita esineiden tarinat 
talteen.  

4. Kokoa aineisto kansioon. 

 

 

 

 

 

 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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Piirroskuvat Tere Tolvanen 2013 
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TAIDEAINEET, MUSIIKKI JA 
KUVATAITEET    

MUSIIKKI  

Millaista musiikkia kuuntelet? Millä laitteella? 

Millaista musiikkia vanhempasi ja 
isovanhempasi kuuntelevat? Millä laitteella?
      

Missä vanhempasi ja tai isovanhempasi ovat 
käyneet tansseissa tai musiikkipaikoissa ja 
millaista musiikki oli siihen aikaan? Millä 
laitteella musiikkia kuunneltiin? 

Miten musiikkipaikkoihin tai tansseihin mentiin 
ja miten niihin pukeuduttiin?  

 

KUVATAITEET 

Muistavatko vanhemmat/isovanhemmat kuvataiteilijoita paikkakunnalta tai heihin rinnastettavia 
kädentaitajia? 

Onko kotona kuvataidetta: tauluja/julisteita/veistoksia? Onko niillä oma historiansa, liittyykö niihin 
tarinoita? Esim. mistä hankittu, kuka hankkinut jne.? 

Tehtävä: 

1. Kokoa aineisto kansioon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naiset soittavat yksikielistä virsikannelta 
Kellolahden Rissalassa. 

Kuvaaja stipendiaatti Aulis Rissanen 1927. 

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. 
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KÄDENTAIDOT, TEKSTIILI- JA TEKNINEN TYÖ  
   

KODIN TEKSTIILIT 

Löytyykö kotoasi käsin tehtyjä tai ommeltuja tekstiilejä? Mitä?
   

Kuka niitä on tehnyt? Milloin?  

Millaisia käsityövälineitä kotonasi käytetään tekstiilien korjaukseen tai 
tekoon?  

Mitä tekstiilejä esinelistoilta löytyy? Onko niitä säilynyt paljon? Miettikää miksi?  

 

PUUTYÖT 

Mitä puun työstöön tarvittavia työkaluja kotonasi on?  

Mitä niillä tehdään? Kuka niitä on käyttänyt? 

Löytyykö esinelistoilta sellaisia? 

 

Tehtävä: 

1. Kokoa aineisto kansioon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukinlapa. Kuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo. 
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LIIKUNTA JA LIIKKUMINEN JA JÄRJESTÖTOIMINTA 

 

LIIKKUMINEN  

Millaisia liikkumisen välineitä perheessäsi käytetään nykyisin?  

Miten omat vanhempasi liikkuivat nuoruudessaan?   
  

Miten isovanhempien ikäpolvi kulki kaupunkiin? 

      

PAIKALLISURHEILU JA JÄRJESTÖTOIMINTA                                                                                                                                                                            

Mitä urheilulajeja perheen piirissä on harrastettu ennen ja nyt? 

Onko joku tuttu kuulunut paikkakunnan urheiluseuraan? 

Mitä muita järjestöjä paikkakunnalla on toiminut ja toimii?  

Minkä järjestön kursseille perheenjäsenesi ovat osallistuneet? 

 

Tehtävä: 

1. Kokoa aineisto kansioon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länget. Kuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo. 
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KOTITALOUS  

PERHEESI PERINNERUOKA 

Tiedätkö mikä on oman paikkakuntasi perinneruokaa? Ks. erillinen lista 
pohjoissavolaisista perinneruoista.                                    

Syökö perheesi koskaan niin sanottua perinneruokaa?                                                                                                    

Mitä ruokia ja juomia joulupöydästänne löytyy?                       
                                                                

Tarjotaanko perinneruokaa myös arkena?  

Mitä valmisruokia perheessänne syödään?                                                                                                  

Miten ruokatarvikkeita säilytetään?  

Miten niitä säilötään?  

Miten Teillä tiskataan?  

Mitä Teillä leivotaan?  

Millaisia ruoka-astioita käytetään? Liittyykö niihin tarinoita? 

Mitä sähköisiä kotitalouskoneita kodissanne on? 

Piirrä kartta perheesi ruokapöydän istumajärjestyksestä! Onko määrätyillä ruoilla vakinainen paikka 
pöydässä? 

Muistelkaa perheen kanssa milloin makaronia alettiin käyttämään ja mitä siitä tehtiin ensi alkuun? Milloin 
perheessänne alettiin syömään muita uusia ruoka- ja juomatulokkaita kuten pizzaa, hampurilaisia ja 
ranskanperunoita sekä energiajuomia? Liittyykö niihin muistoja? 

Mitä aterioita syöt päivän aikana? 

Tehtävät: 

1. Mieti mitä seuraavat sanat tarkoittavat. Kysy apua vanhemmiltasi:  
hauvikas, paistikas, kapakala, tinkimaito, rännäli, piimän sintu, huttu, soossi, syltty, särä, huahla. 

2. Kokoa aineisto kansioon. 

 

 

Piimäleili. 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 

 

 

 

 


