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Tehtävissä hyödynnetään erilaisia työskente
lytapoja, joiden tarkoituksena on herättää kes
kustelua ja vuorovaikutusta. Tehtävät antavat 
mahdollisuuden myös tarkastella, tutkia ja 
ymmärtää nähtyä henkilökohtaisella tasolla. 
Etukäteistyöskentelyn avulla rakennetaan 
konteksti, joka auttaa ymmärtämään museo
käyntiä, ja käynnin jälkeen tehtävillä kerrataan, 
jäsennetään ja sovelletaan museossa opittua.

Ennen käyntiä ota aina yhteyttä museoon, joko 
museoemäntään tai museolehtoriin. Yhteys
tiedot löydät verkkoosoitteesta 

www.tyovaenmuseo.f i

Varsinkin vilkkaimpina luokkaretkiaikoina 
museossa voi olla ruuhkaa. Käynnin jälkeen 
on hyvä antaa palautetta Werstaalle, jotta 
voimme kehittää museopedagogisia palvelui
tamme. Palautetta voi lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen info@tyovaenmuseo.fi.

Innostavaa museovierailua!

SISÄLLYS

2   OPPAAN TArKOITUS 

3   TEKSTIILITEOLLISUUSMUSEO 

4  KAUNEIMMAT KANKAAT oppimispolku

 (suositus 1.–2. lk) – materiaalit ja värit

12  KEhrääJäT, KUTOJAT, värJärIT oppimispolku

 (suositus 3.–4. lk) – työntekijät ja työ

17  TEKSTIILITEhTAIDEN TAMPErE oppimispolku

 (suositus 5.–6. lk) – tutustuminen kotiseudun historiaan 

oPPaan TarKoITuS

Tervetuloa Tekstiiliteollisuusmuseoon!

Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti opet
tajille. Sen avulla voit suunnitella ja toteuttaa 
itsenäisen museokäynnin Tekstiiliteollisuus
museossa. opintokäynnin museoon tulisi aina 
sisältää vierailun lisäksi etukäteisvalmistelun 
ja purkamisen. Tekstiiliteollisuusmuseossa on 
niin paljon nähtävää, että kaikkea ei kannata 
yrittää sisällyttää yhteen vierailuun.  Tämän 
opasvihkosen avulla saat vinkkejä aihepiireistä, 
joita näyttelyssä voi käsitellä. Painopisteenä 
on käsityön ja historian opetus, mutta materi
aalia voi soveltaa myös muihin aineisiin. 

Materiaali on jaettu kolmeen oppimispol
kuun: Kauneimmat kankaat (ikäsuositus 1.2. 
luokkalaiset), Kehrääjät, kutojat, värjärit 
(3.4. luokkalaiset) ja Tekstiilitehtaiden Tam
pere (5.6. luokkalaiset). Museon vahvuus on 
aidoissa esineissä ja siksi oppimispolkujen 
tehtävät pyrkivät kiinnittämään oppilaiden 
huomion esineisiin ja lisäksi valokuviin näyt
telyssä. 
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OhJEITA MUSEOKäyNTIä vArTEN

• Jätä reput ja päällysvaatteet naulakkoon. 
• Museolta saa lainaksi kirjoitusalustoja.
• Eväitä voi syödä museon alaaulassa.
• Keskustella ja kysyä saa aina, kuiskata ei 
tarvitse.
• Esineitä tulee kunnioittaa: koske ja käytä 
vain niitä esineitä tai laitteita, joihin on lupa 
koskea. Liiku rauhallisesti.
  

TEKSTIILITEoLLISuuSMuSEo 
Tampere oli suomalaisen tekstiiliteollisuuden 
pääkaupunki, jossa toimi parhaimmillaan 
kymmeniä puuvilla, pellava, villa ja trikoo
tehtaita.  Vuosikymmenten varrella tuhannet 
tamperelaiset ovat ansainneet elantonsa teks
tiilitehtaissa. Tekstiiliteollisuusmuseo kertoo 
tamperelaisten tekstiilitehtaiden tarinan 
Suomen puuvillateollisuuden syntysijoilla 
Finlaysonin Vanhassa tehtaassa. Ensimmäiset 
koneellisesti valmistetut kankaat kudottiin 
täällä 1830luvun lopulla.

Tekstiiliteollisuusmuseon näyttely pe
rehdyttää siihen, miten eri kuidut jalostui
vat tehtailla langaksi, langasta kankaaksi ja 
kankaista tuotteiksi. Tarinaa kertovat aidot 

teollisuuskoneet, sadat tehtaiden historiaan 
liittyvät esineet ja valokuvat sekä tamperelai
sen tekstiiliteollisuuden tuotteet. näyttelyssä 
voi tutustua työntekijän elämään: työolosuh
teisiin, taisteluun leveämmästä leivästä ja 
harrastuksiin. Museon elokuvapisteissä voi 
tavata Tampellan märkäkehruussa ahkeroivan 
Mantan, Finlaysonin Plevnassa työskentelevän 
kutoja Tiltan ja Suomen Trikoolla saumasukka
koneen äärellä olevan Sylvin. Tamperelaisista 
tekstiilitehtaista näyttelyssä esitellään Finlay
sonin puuvillatehdas, Tampellan pellavatehdas, 
Verkatehdas (nykyään Metso Fabrics Inc.), 
Lapinniemen puuvillatehdas, Suomen Trikoo, 
Liljeroos ja Klingendahl. 

NäyTTELyN KULKU 
PääPIIrTEISSääN 

1.  Sisääntulo: vaihtuvan näyttelyn tila
2. Johdanto: tunne tekstiili – kuituihin

perehdyttävä osio
3. Johdanto: tekstiilien juurilla, 

kulttuurihistorian pitkät juuret
4. Suomalaiset perinnetekstiilit
5. Teollinen tuotantoprosessi: esikäsittely, 

kehruu, kutominen, trikoon tuotanto
6. Tekstiilitehtaiden työväki
7. Tamperelaiset tekstiilitehtaat

4.

1.

2.3.

5.

6.

7.

TEKSTIILITEOLLISUUSMUSEO
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TEHTÄVÄT KOULUSSA ENNEN 
VIERAILUA 

Kirjoittakaa taululle, missä kotona ja koulussa 
on kankaasta valmistettuja esineitä. 

Selvittäkää, mikä on kunkin oppilaan lempi
vaate.  anna oppilaiden tehtäväksi selvittää 
vanhempien ja sisarusten lempivaatteet. 
Liittyykö se kankaaseen tai väriin? 

• Mikä on lempivaatteesi? Miksi pidät juuri 
tästä vaatteesta?
• Mikä on äitisi, isäsi, siskosi tai veljesi lempi
vaate? Miksi he pitävät näistä vaatteista?

KIERROS JA TEHTÄVÄT MUSEOSSA 

Valmistelut
• Tulosta kuvat (s. 8) tai ota mukaan esineinä: 
puuvillakasvi, lankakerä, kangas, vaate.
• Mukaan oppilaat tarvitsevat omat muistiin
panovälineet. 

KaunEIMMaT 
KanKaaT
- OppIMISpOLKU

Kauneimmat kankaat oppimispolku on 
suunniteltu ensisijaisesti 1.–2.luokkalaisille. 
Polku liittyy käsityön opetussuunnitelmaan. 
Polun tehtävät käsittelevät kankaiden eri 
materiaaleja ja värejä. Kankaat liitetään 
oppilaiden arkipäivään lasten omien vaat
teiden kautta.

Oppimistavoitteet – oppilas oppii
• vaatteita ja tekstiilejä valmistetaan 
eri materiaaleista

• vaate syntyy kuidusta kankaaksi
• eri aikoina on pidetty erilaisia vaatteita

Finlayson

Työväki
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Värjäys-
kone

Kutoma-
kone
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

OPPIMISPOLUN TEhTäväT
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JOhDANTO: 
TUNNE TEKSTIILI – KUITUIhIN 
PErEhDyTTävä OSIO

Taustatietoa opettajalle

Tilkkutaivas koostuu kymmenistä kangas
tilkuista, jotka ovat puuvillaa. Kankaat ovat 
vuodelta 2006. Tilkkuihin saa koskea.

Tunne tekstiili –seinäkkeessä esitellään 
luonnonkuituja ja tekokuituja. Luonnon
kuiduista esitellään puuvilla, pellava, villa ja 
silkki. Jokaista kuitua ja siitä tehtyä lankaa 
voi tunnustella. 

Millaista kangas on? 

Tunnustelkaa Tilkkutaivaan ja seinäkkeen 
kankaita ja materiaaleja. Miltä ne tuntuvat? 
Pehmeiltä, kutittavilta, sileiltä jne? Miettikää, 
mistä kankaista olisi kiva tehdä juhlavaate. 
Mikä kangas sopisi kouluun? Miksi?

Hangatkaa vuorotellen oman paidan hiho
ja tai housun puntteja yhteen. Kokeilkaa eri 
kankailla. onko ääni erilainen? Mistä kuuluvat 
mukavimmat äänet?

SUOMALAISET PErINNETEKSTIILIT

Millaisia vaatteemme ovat? 

Tutkikaa vitriinissä olevia ja kuvissa esiinty
vien ihmisten vaatteita. Verratkaa niitä omiin 
vaatteisiinne. 

Miten tekstiilit ja vaatteet ovat muuttu
neet? Millaisia vaatteita on ennen käytetty? 
Mistä materiaaleista ne on tehty? Miten koris
telut ja kuviot ovat muuttuneet? 

Huomioikaa muun muassa:
 • Kaikilla naisilla on mekot.
 • Esiliinat, jotka suojaavat vaatteita.

 • Kankaat ovat ruudullisia ja raidallisia. 
Painokuvioita ei ole.

 • Materiaalina vaatteissa on puuvillan 
lisäksi pellava ja villa.

2.

3.

1.

TEOLLINEN TUOTANTO PrOSESSI

Miten puuvilla on tullut tehtaalle? 

Taustatietoa opettajalle

Puuvilla kasvaa lämpimässä ilmastossa. aikai
semmin esimerkiksi uSa:n eteläosassa tuotet
tiin paljon puuvillaa, nykyään Kiina on merkittä
vin puuvillan tuottaja. Kun puuvilla kuljetettiin 
tehtaille, se piti pakata mahdollisimman tiiviiksi. 
Puuvilla puristettiin tiukoiksi paaleiksi. näin sitä 
saatiin kuljetettua helpommin. Puuvillapaalien 
avaaminen ja puuvillan puhdistaminen olivat 
ensimmäisiä työvaiheita puuvillatehtaalla. 

Painaako puuvillapaali yhtä paljon kuin  
a) aikuinen mies (n. 80 kg), 
b) pieni poni (n. 200 kg) vai 
c) henkilöauto (n. 1 500 kg)?

oikea vastaus on b eli noin 200 kg, yhtä 
paljon, kuin pieni poni tai kuusi lasta. 

Puuvillapaalin vieressä on raastinkone, jolla 
puuvilla puhdistettiin. Esillä oleva raastinko
ne on näyttelyn vanhin kone. raastinkoneen 
kyljessä olevasta luukusta syötettiin puu
villaa sisään. Kangas nostettiin ylös ja kone 
laitettiin käyntiin. Koneen sisällä on piikikäs 
tela, joka pyöriessään irrotti roskat sekä 
puuvillahahtuvat toisistaan. roskat putosivat 
alas ja puhdistettu kuohkea puuvilla voitiin 
ottaa koneesta ulos.

Selvittäkää Finlaysonin raastinkoneen 
toimintaperiaate. Mitä sillä on tehty? Mistä 
puuvilla on laitettu sisään? 
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Molemmat rivit astuvat pari askelta taakse
päin, jolloin käsien välissä oleva kuvitteelli
nen lanka venyy pidemmäksi. 

Sen jälkeen astutaan takaisin eteenpäin ja 
sitten rullataan: nostetaan kädet ylös ja pyö
ritään ympäri paikallaan.

4.
Havainnollistakaa koneen toimintaa kuvitte
lemalla olevanne itse koneen osia. asettukaa 
kahteen riviin vastakkain. ojentakaa molem
mat kädet suoriksi eteen. Vastakkain olevien 
oppilaiden käsien väliin kuvitellaan kehrättävä 
lanka. 

Miten lankaa tehdään? 

Taustatietoa opettajalle

Lankaa valmistetaan kehräämällä. Kehräämi
sessä hahtuvia venytetään ja samalla kierre
tään, jolloin syntyy koossapysyvä lanka.

Tekstiiliteollisuusmuseossa esillä oleva keh
ruukone on ollut käytössä pellavalangan val
mistuksessa. Pellavalankaa kehrätään samoin 
periaattein kuin puuvillaa ja villaa. Kuituja 
venytetään ja samalla kierretään. 

Koneen yläosassa on paksua nauhaa 
muistuttavaa ns. esilankaa. Lanka on kul
kenut ylhäältä alas. Lanka on ohennettu 
venyttämällä pyörien välissä. Kierre syntyy, 
kun lanka kierretään puolien eli pupiinoiden 
ympärille. 

Märkäkehruukone oli käytössä Tammer
kosken toisella puolella pellavatehtaalla. Mär
käkehruussa syntyi sileämpi lanka kuuman 
veden avulla. Kiinnittäkää huomio langan 
paksuuden muuttumiseen sekä langan väriin. 
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5.       
.

6.       
.

Mistä värit kertovat? 

Luonnonkuidut ovat käsittelemättöminä har
maita, ruskeita, luonnonvalkoisia tai mustia. 

Muut värit saadaan aikaan värjäämällä. 
Tehtaiden alkuaikoina väriaineita saatiin 

luonnosta. näyttelyssä olevaa huhma
retta ja survinta on käytetty väriainei

den hienontamiseen. Huhmare 
on valmistettu valuraudasta ja 

sellaisia käytettiin Finlaysonin 
puuvilla tehtaalla 1800luvulla. 

näyttelyssä on suurikokoi
nen oranssivihreäksi maalattu 

Vigoureuxkone, jolla on värjätty 
villalankoja. Kone on ollut käy

tössä Tampereen Verkatehtaalla 
1960luvulla.

Etsikää Vigoureuxvärjäyskoneen takana 
olevasta vitriinistä erivärisiä kankaita. Mitä 
eri väreistä tulee mieleen? (Esim. punaisesta 
lämpö tai joulu, valkoisesta puhtaus tai lumi) 
Liittyvätkö tietyt värit johonkin tapahtumaan 
tai ihmiseen? Mitä tunnetta värit ilmentävät? 
Mitä värejä tulee mieleenne esimerkiksi met
sästä, syksystä, unesta tai ystävällisyydestä? 

Miten kankaat valmistettiin? 

Langoista valmistettiin kangasta kutomalla. 
Kutomisessa langat sidotaan toisiinsa aset
tamalla ne kulkemaan ristikkäin. Pitkittäin 
kulkevat langat ovat nimeltään loimilankoja 
ja niiden väliin pujotetaan poikittain kulkevat 
kude langat. Kangasta on valmistettu perin
teisesti kangaspuissa kutomalla. Tehtaiden 
kutoma koneissa kangasta valmistettiin samalla 
periaatteella, mutta kone teki kutojan liikkeet. 

näyttelyssä oleva kutomakone on ollut käy
tössä Finlaysonin puuvillatehtaan kutomossa, 
jota sanottiin Plevnaksi. Sinne mahtui 1200 
kutomakonetta. Meteli oli huumaava. 

Kone on nimeltään varsikutomakone. Se 
oli yleisimmin käytetty kutomakone kaikkien 
kangaslaatujen kudonnassa. Varsikoneen me
kanismi nostaa ja laskee kutomakoneen varsia 
ja niiden mukana loimilankoja valitun sidoksen 
mukaan.

Puuvillasta mekoksi
Tulosta kuvat seuraavalta sivulta tai näytä 
oppilaille esineitä ja pyydä asettamaan ne 
oikeaan järjestykseen työvaiheiden mukaan:

• Puuvillakasvi
• Lanka
• Kangas
• Mekko
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PUUvILLASTA MEKOKSI  Tehtävä s. 4 ja s. 7.
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7.       

8.       

Kehystarina

Kerttu ja Lasse ovat löytäneet isovanhempien 
vintiltä suuren arkun. Arkun lukko avataan ja 
sisältä löytyy neljän sukupolven vaatteita. Iso
äiti kertoo heille vaatteiden tarinan:

”Kun minun isoäitini muutti Tampereelle 
yli sata vuotta sitten vuonna 1900, hän pääsi 
töihin Finlaysonin puuvillatehtaalle. Tehdas oli 
silloin Suomen suurin tehdas. Hän ompeli itse 
työmekkonsa tehtaan kankaasta. Suojana käy
tettiin esiliinaa, ettei mekko likaantuisi. Hiuksia 
suojasi huivi. Ihme, että se säilyi, kun yleensä 
vanhat vaatteet päätyivät räteiksi tai niistä om
meltiin vaatteita lapsille.

Isoäiti sai pojan eli minun isäni. Isä käytti 
vapaaajalla Suomen Trikoon tekemää neulelii
viä. Trikoo oli mahdottoman mukavaa kangasta. 
Se jousti ihan eri tavalla kuin kudottu puuvilla. 
Trikoosta alettiin valmistaa alusvaatteita, nais
ten koti, konttori ja matkapukuja, neulepuse
roita sekä erilaisia urheiluasuja. 

Kun Suomessa oli sota, kankaita oli vaikea 
saada. Kuviot olivat pieniä, koska värejä kan
kaiden painamiseen ei ollut saatavilla. Mekkoni 
malli oli hyvin yksinkertainen. Kengät oli val
mistettu paperinarusta. 

Sodan jälkeen vanhemmat miehet käyttivät 
edelleen useimmiten suoria housuja ja takkia, 
mutta nuoremmat vaihtoivat farkkuihin ja 
nahka takkiin. Teidän isoisänne puvun kankaat 
oli valmistettu Tampereen Verkatehtaalla villasta.  
Vaatteet ostettiin nyt valmiina kaupasta eikä 
enää tehty itse. Muoti muuttui yhä hurjemmaksi. 
Kun äitinne oli lapsi, ostimme hänelle muodin 

mukaisen lyhyen ja kirjavan mekon.”

TAMPErELAISET TEKSTIILITEhTAAT

Mitä rakennuksia tekstiilitehtaaseen 
kuuluu? 

Etsikää Finlaysonin tehdasalueen pienoismalli. 
Tehdasalueen pienoismalli kuvaa aluetta 
vuonna 1970. Selvittäkää, missä kohdassa 
olette nyt. Löydättekö Tammerkosken, entä 
tornin tai portin?

Mitä tuotteita Tampereella on valmistettu? 

Etsikää vitriineistä ja kuvista, mitkä tehtaat 
ovat tehneet lastenvaatteita tai tekstiileitä, 
joita lapset voisivat käyttää.

vastaus: Suomen Trikoo, PMK

pOHDINTA- JA TOIMINTATEHTÄVÄT 
KOULUSSA, VIERAILUN JÄLKEEN 

Koulussa voidaan tehdä kokoavia tehtäviä, 
kuten palautekeskusteluja, kirjoitelmia, 
kuvataidetta, ryhmätöitä tai draamaa. Tässä 
muutama esimerkki:

Yhdistä pisteet
Tehtävän voi tehdä myös museossa. Kopioi 
oppilaillesi Yhdistä pisteet tehtävä 
(s. 10). Mitkä kuvat pisteistä muodostuvat? 

vastaus: Kehruukone ja pupiina. Keskustelkaa 
yhdessä, mitä opitte museokäynnillä kehrää
misestä.

paperinukkenäytelmä

Leikatkaa jokaiselle omat paperinuket (kopioi 
takakannen sisäsivulta) tai tehkää kaikille yh
teinen. Piirtäkää paperinukeille lisää vaatteita 
ja asusteita sekä maisema näytelmän taustalle. 
Lukekaa kehystarina ja keksikää sen pohjalta 
itse vuorosanat tai kirjoittakaa oma näytelmä.
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Tulevaisuuden museokokoelma
Pohtikaa, mitä vaatteita haluaisitte säilyt
tää sata vuotta tai kauemmin. olisivatko ne 
arkiasuja vai juhlavaatteita? Jos vain nämä 
vaatteet säilyisivät, mitä ne kertoisivat meidän 
ajastamme. Piirrä vaate ja kerro siitä.

Kudonta. 
Tehkää omat ”kangaspuut” ja kokeilkaa 
kutomista

a) pahvista ja kankaasta
• Kudontakehykseen tarvitaan pala pahvia. 
Leikkaa pahvin ylä ja alareunaan tasavälein 
lovia. Kieputa loimilanka pahvipalan ympärille 
lovesta loveen.
• Kudo pujottelemalla eri värisiä suikaleita 
loimen yli ja ali. 
• Päättele työ leikkaamalla loimi taustapuolelta, 
irrota työ varovaisesti kehyksestä ja solmi 
loimen päät pareittain yhteen.

• Työn voi toteuttaa 
myös punomalla pape
rista, jolloin punonta
työtä varten tarvitaan 
paperiarkki ja värikkäitä 
paperisuikaleita. Taita 
paperi kahtia ja leikkaa 
paperiin viillot tasavä
lein taitereunasta alka
en, mutta jätä vastak
kaisesta reunasta pari 
senttiä leikkaamatta.

b) puukehikko ja räsymatto kankaasta 
Valmistakaa puukehikko ja kuvakudos. Tässä 
työssä yhdistyvät sekä tekstiili että tekni
nen työ. 

• Yhteen kudontakehykseen tarvitaan 
2 rimaa, jotka ovat pituudeltaan 20 cm ja 
2 rimaa, jotka ovat 30 cm. 
• Poraa lyhyempiin rimoihin molempiin 
10 reikää (halkaisija 6 mm) tasavälein. 
• naulaa rimat kehyksen muotoon.
• Loimilankaa tarvitaan 3,5 m. Pujota loimi
lanka solmimalla se ensimmäiseen ja pujot
tamalla aina vastakkaiseen reikään ja saman 
riman viereiseen reikään vuorotellen.

• Tasalevyisen kudoksen aikaansaamiseksi 
kiinnitä pitkät puikot reunimmaisten reikien 
väliin.

Kudonta:
• Suunnittele kudosmalli.
• Kudo langalla pujotellen.
• Viimeistele liimaamalla 2kpl 13 cm pitkiä 
rimoja loimireikien päälle tai jos haluat käyttää 
kehikon uudestaan, leikkaa työsi irti kehikon 
takaa ja solmi loimilangat hapsuiksi, varo 
purkautumista. 

Tarkemmat ohjeet löytyvät Puukot ja Puikot 
verkkomateriaalista osoitteesta 

www.helsinki.fi/palmenia/kotka/hankkeet/
kasityo/ 2. luokka > Kuvakudos 

tai kirjasta Eklund, Toikka, Vahlsten: Hyvä 
sauma. Ideakirja 1. otava 2007. s. 4445.
Kehyksen valmistaminen:
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kohdan ja vastaavat sen kysymykseen. 
Kohta on merkitty puuvillankukkaa 
kuvaavalla lattiatarralla. Museo käynnin 
jälkeen käykää oppilaitten kanssa yhdessä 
läpi kysymysten vastauksia.

vastaukset:

TEOLLINEN TUOTANTOPrOSESSI, 
KEhrUUKONE JA MANTA-vIDEO 

1. hei, olen Manta. Kuuntele tarinani. Keksitkö, 
mitä teen tehtaalla? 

Manta toimi märkäkehruukoneella puoli
plikkana eli Manta hoitaa kehruukonetta, jolla 
valmistetaan lankaa. Puoliplikka tarkoittaa 
tyttöä, jolla on koneen yksi puoli hoidetta
vanaan. Työtehtäviin kuului myös koneen 
pitäminen puhtaana.

TEOLLINEN TUOTANTOPrOSESSI, 
JAcqUArD-KUTOMAKONE

2. Minkä koneen Jacquard kehitti? 
Piirrä kone, joka helpottaisi sinun elämääsi. 
ranskalainen Jacquard kehitti kuviollisen 
kankaan kutomakoneen. Kone oli ensimmäisiä 
ohjelmoitavia koneita. 

oman koneen voi piirtää paperin taustapuolelle 
tai erilliselle paperille.

TEKSTIILITEhTAIDEN TyöväKI

3. Finlayson oli kuin valtakunta. 
Mitä kaikkea siihen kuului? 

Tehdas oli oma yhteisönsä, kuin kaupunki 
kaupungin sisällä. Finlaysonin tehtaalla oli esi
merkiksi oma koulu (pienoismalli vitriinissä), 
kirkko, sairaala, kauppa, palokunta, lastenkoti, 
pankki ja jopa oma raha. Tehdas omisti myös 
asuintaloja amurin kaupunginosassa.

TEKSTIILITEhTAIDEN TyöväKI, 
FINLAySON-vITrIINI

4. Osaatko lukea tehtaanjohtajan viestin? 
Mitä siinä sanotaan? 

Tehtaanjohtajan viestissä lukee: ”ainoastaan 
päällysmiehet saavat sytyttää kyntteliä.”  
Tehtaassa oli joka puolella puuvillanpölyä, 
joka syttyi tuleen hyvin herkästi. Finlaysonin 
tehtaalla oli 1800luvulla useita tuhoisiakin 
tulipaloja. aluksi valaistiin kynttilöillä, siitä 

TEHTÄVÄT KOULUSSA ENNEN 
VIERAILUA 

Listatkaa taululle, mitä koneita ihminen on 
keksinyt helpottaakseen tai nopeuttaakseen 
työntekoa.

piirtäkää vihkoihinne, mitä vaiheita tarvitaan, 
jotta kuiduista syntyy vaate. (Kuitu, lanka, 
kangas, vaate).

TEHTÄVÄT MUSEOSSA 

Valmistelut:
• Tulosta ja kopioi oppilaille tutkimusretki
kartat (s. 13) museokäyntiä varten.
• Mukaan oppilaat tarvitsevat omat muistiin
panovälineet. Kirjoitusalustoja voi lainata 
museolta.

Tekstiiliteollisuusmuseon tutkimusretki

oppimispolun tehtävät sijaitsevat eri puolilla 
Tekstiiliteollisuusmuseon näyttelyä. oppimis
polku sopii oppilaiden itsenäiseen työskente
lyyn tai yhdessä tehtävän kierroksen lomassa 
tehtäväksi. oppilaat etsivät näyttelystä oikean 

KEHrÄÄJÄT, KuToJaT, 
VÄrJÄrIT 

-OppIMISpOLKU

Kehrääjät, kutojat, värjärit oppimispolku 
on suunniteltu ensisijaisesti 3.–4. luokka
laisille. Polku liittyy käsityön opetussuun
nitelmaan. Polun tehtävät käsittelevät 
tekstiilin valmistusvaiheita ja tehtaan eri 
ammatteja.

Oppimistavoitteet – oppilas oppii
• kankaan tekemisen eri työvaiheista
• tekstiilitehtaan eri ammateista ja koneista
• tekstiilitehtaaseen liittyvää sanastoa
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4. Osaatko lukea tehtaanjohtajan 
viestin? Mitä siinä sanotaan? 

5. Raitaa, ruutua, kukkaa, pyykkipoikia. 
Mikä on kaunein? Suunnittele oma 
kangas.

1. Hei olen Manta! 
Kuuntele tarina-
ni. Keksitkö mitä 
teen tehtaalla?

2. Minkä koneen Jacquard 
kehitti? Piirrä kone, joka 
helpottaisi sinun elämääsi.

3. Finlayson oli kuin valtakunta. 
Mitä kaikkea siihen kuului?

sisään

ulos

TEKSTIILITEOLLISUUSMUSEON TUTKIMUSrETKI

Tehtävä s. 12.
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siirryttiin ensin öljyvalaistukseen, 1840luvulla 
otettiin käyttöön kaasuvalot ja vuonna 1882 
syttyivät sähkölamput.

TAMPErELAISET TEKSTIILITEhTAAT

5. raitaa, ruutua, kukkaa, pyykkipoikia. 
Mikä on kaunein? Suunnittele oma kangas. 

Ei oikeaa vastausta. Vain mielikuvitus on 
rajana. Erilaisia kangasmalleja löytyy näyt
telyssä vitriineistä, mutta lisäksi museossa 
on mallikirjoja, joita voi selailla. näyttelyssä 
olevalta tietokoneelta voi tutustua Tekstiilejä 
Tampereelta verkkonäyttelyyn.

www.tampere.fi/ekstrat/vapriikki/
tekstiilejatampereelta/

Kankaan voi suunnitella erilliselle paperille. 
Suunnittelutehtävää voi jatkaa myös kuvatai
detunnilla.

Ryhmätehtävä
Jaa oppilaat kolmeen ryhmään: kehrääjät, 
kutojat ja värjärit. Pyydä ryhmiä selvittämään 
näyttelyn avulla, mitä työvaiheita, koneita tai 
työkaluja ryhmän saamaan ammattiin liittyy. 
Kehrääjätryhmä selvittää langan valmistuk
sen vaiheet kuidusta langaksi. Kutojatryhmä 
miettii, miten langat kudotaan kankaaksi ja 
värjärit selvittävät, miten syntyy värillisiä 
lankoja ja kankaita. oppilaat voivat piirtää 
löytämiään koneita ja kirjoittaa työtehtävistä 
tehtaalla. 

vastaukset:
Kehrääjät – paalivaaka, raastinkone, siipikeh
ruukone, villakarsta, pupinakone
Kutojat – kutomakone, Jacquardkutomakone
värjärit – Vigoureuxvärjäyskone, huhmare 
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pOHDINTA- JA TOIMINTATEHTÄVÄT 
KOULUSSA, VIERAILUN JÄLKEEN 

Koulussa voidaan tehdä kokoavia tehtäviä, 
kuten palautekeskusteluja, kirjoitelmia, ku
vataidetta, ryhmätöitä tai draamaa. Tässä 
muutama esimerkki:

Kirjoittakaa taululle, mitkä esineet tai asiat 
kiinnostivat eniten näyttelyssä? Miksi  ne 
olivat kiinnostavia?

Sokkelo. Kopioi oppilaillesi sokkelo Kuus
vooninkisesta (s. 16). ratkaiskaa sokkelo ja 
kirjoittakaa sokkelon viereen, mitä koneita 
tekstiilitehtaissa on käytetty eri työvaiheissa.

Taustatietoa opettajalle
Kuusvooninkinen on Finlaysonin alueen raken
nuksista vanhin. Tehtaan alkuvuosina sen eri 
kerroksiin oli sijoitettu kaikki työvaiheet.

vastaus: 
Puhdistus ja karstaus: raastinkone, villakarsta 
Langan kehräys: märkäkehruukone
Kankaan kudonta: kutomakone, Jacquard
kutomakone

Kirjoitustehtävä. Mitä työntekijä kuulee, 
näkee, haistaa, maistaa ja tuntee? Millaisia 
vaaratilanteita työnteossa voi tulla? Pyydä 
oppilaita kirjoittamaan lyhyt tarina tehtaan 
työntekijästä.

Neulekone. Tehkää oma kone ja sillä neuletta. 
Tässä työssä yhdistyvät sekä tekstiili että 
tekninen työ. 

Neulekoneen valmistus:
• Yhtä konetta varten tarvitaan 2 rimaa, jotka 
ovat pituudeltaan 30 cm ja 2 puukappaletta, 
jotka ovat leveydeltään 9 cm. Poraa rimojen 
päihin kaksi ruuvinreikää ja ruuvaa lyhyemmät 
palat niihin jaloiksi niin, että rimojen väliin jää 
aukko neuleelle.

• naulaa naulat (60 kpl) vastakkain siksak
asentoon pidempiin rimoihin. Piirrä naulakuja 
5 mm päähän sisäreunasta. naulojen tulee 
olla tasaisesti yhtä syvällä.

Neulominen:
• Kierrä lanka naulojen ympärille kokonaisiksi 
silmukoiksi. Tee toinen samanlainen kerros.

• nostele alemmat silmukat naulan yli keskelle. 
Jatka kiertämällä lankaa uusi kierros naulojen 
ympärille ja nosta taas alimmaiset keskelle. 
Jatka näin, kunnes työsi on tarpeeksi pitkä.
• Päättele työ virkkaamalla.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Puukot ja Puikot 
verkkomateriaalista osoitteesta 

www.helsinki.fi/palmenia/kotka/hankkeet/
kasityo/ 4. luokka > Kutomakone 

tai kirjasta Eklund, Toikka, Vahlsten: Hyvä 
sauma. Ideakirja 1. otava 2007. s. 8788.
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SOKKELO 
Etsi reitti Kuusvooninkisen läpi.
Kirjoita eri työvaiheissa käytettyjen 
koneiden nimet ruutuihin. 
Tehtävä s. 15

                                      

                                      

                                      

Langan KEHrÄYS

PuHdISTuS Ja KarSTauS

KanKaanKudonTa

Sisään

Ulos

Puhdistus ja 
karstaus

Langan 
kehräys

Kudonta
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TEKSTIILITEHTaIdEn 
TaMPErE  
-OppIMISpOLKU

Tekstiilitehtaiden Tampere oppimispolku on 
suunniteltu ensisijaisesti 5.6. luokkalaisille. 
Polku liittyy historian opetussuunnitelmaan. 
Polun tehtävät käsittelevät Tampereen teks
tiiliteollisuuden vaiheita ja vaikutusta kaupun
kiin. 

Oppimistavoitteet – oppilas oppii
• tietämään, että Tampereella oli paljon 
ja suuria tekstiilitehtaita
• tuntemaan Tampereen tekstiilitehtaita 
ja niiden tuotteita
• perehtyy tekstiilitehtaan työntekoon 
ja sanastoon
• oppii näkemään tehtaiden vaikutuksen 
tässä päivässä

Finlayson

Työväki

Tampella
Lapinniemi

Värjäys-
kone

Kutoma-
kone

Märkä-
kehruu-
kone

Raas-
tin-  
kone

LiljeroosSuomen 
Trikoo

Nanso

PMK

Verkatehdas Klingendahl

Tilkkutaivas

Jacquard-
kone

3.

1.

2.

4.

5.
6.

TEHTÄVÄT KOULUSSA ENNEN 
VIERAILUA 

Käsityön ja teollisen tuotteen erot

Tuo luokkaan yksi teollisesti valmistettu ja 
yksi käsin tehty tekstiili. Tutkikaa niiden eroja. 
Pystyttekö selvittämään, missä teolliset teks
tiilit on valmistettu?

Kirjoittakaa taululle, mitä asioita odotatte 
Tekstiiliteollisuusmuseossa näkevänne ja mitä 
aiheeseen liittyen haluaisitte nähdä museossa? 

Jatkakaa esimerkiksi lauseita:
Haluaisin nähdä museossa ...
Minua kiinnostaa ...

TEHTÄVÄT MUSEOSSA

Valmistelut
• Kopioi jokaiselle oppilaalle esinekortti (s. 21).
• Tulosta selitettävät sanat paperille (s. 19).
• Mukaan oppilaat tarvitsevat omat muistiin
panovälineet ja vihon. 

OPPIMISPOLUN TEhTäväT
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4.

3.

2.

1.

jälkeen etsii näyttelystä lisätietoja ja kirjoittaa 
puhekuplat ihmisille tai tarinan kuvasta. Työs
kentelyä voi jatkaa koulussa ja liittää kuvatari
nat tehdaslehteen (ks. tehtävät museokäynnin 
jälkeen).

Millaista on tehdastyön sanasto? 

Tehdastyön historiaan liittyy paljon outoja sa
noja. Jaa oppilaat pareihin tai ryhmiin ja anna 
jokaiselle ryhmälle yksi sana paperilapulla 
(s. 19). Pyydä oppilaita etsimään esineet ja 
selvittämään esineteksteistä, mitä sanat tar
koittavat. Lopuksi pyydä pareja esittämään 
tai selittävät sanat toisille ja muut arvaavat, 
mikä sana on kyseessä. 

Selitettävät sanat ja vastaukset:

Syöstävä – puinen sukkula, jolla kudottava 
lanka pujotetaan loimilankojen läpi. Syöstävä 
vastaa kangaspuiden sukkulaa.

pupiina – Kehruukoneen puola eli lankarulla

Karstaus – Puuvillan tai villan kuitujen ”har
jaaminen” samansuuntaisiksi ennen kehräystä. 

Kehräys – langan valmistus. Kuituja (pellavaa, 
puuvillaa, villaa) kiertämällä ja venyttämällä

Jacquard-kone – Koneella kudottiin kuviollista 
kangasta. Ensimmäisiä ohjelmoitavia koneita.

Ketlaus – Koneella ommellaan sukkien kärjet 
kiinni. 

Säätti – Lankamäärä, joka kehruukoneessa 
mahtuu pupiinoille yhdellä kertaa. 

puoliplikka – nuori tyttö, jonka hoidettavana 
oli yksi koneen sivu eli puoli esimerkiksi keh
ruukoneessa. 

TEKSTIILITEhTAIDEN TyöväKI

Voivatko lapset käydä töissä? 

näyttelyssä on esillä kirja Finlaysonin nuo
rista työntekijöistä. Tutkikaa kirjasta, kuinka 
vanhoja työntekijät ovat olleet. Pohtikaa, 
miksi lapset ovat olleet töissä ja miten lapsi
työhön suhtaudutaan nykyään. Vielä nykyään 
monilla kehitysmaiden perheillä ei ole muita 
vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi töihin, jolloin 
lapsi tuo rahaa kotiin. 

SUOMALAISET PErINNETEKSTIILIT

Mitä vaatteet kertovat? 

Tutkikaa kuvia ja pohtikaa, mitä vaatteet 
kertovat kuvien henkilöistä. Kuvissa ihmiset 
valmistavat lankaa, kangasta ja vaatteita. 
Pohtikaa, miten teollinen valmistus muutti 
pukeutumista?

TEOLLINEN TUOTANTOPrOSESSI

Millaista oli olla tehtaassa töissä? 

Kulkekaa näyttelyn läpi ja tarkastelkaa valoku
via tehdastyöstä. Jokainen oppilas valitsee itsel
leen yhden kuvan ja piirtää sen vihkoonsa. Sen 

FINLAySONIN ALUE

Millaisia tehdasrakennukset ovat? 

Ennen sisääntuloa museoon, tutkikaa Finlay
sonin aluetta. Vanhin rakennus (v. 1837) on 
Kuusvooninkinen Väinö Linnan aukiolla. nimi 
johtuu rakennuksen kerrosten lukumäärästä 
(ruots. våning).  Tehtaasta rakennettiin moni
kerroksinen, koska sillä tavoin voitiin parhai
ten hyödyntää koskesta saatavaa vesivoimaa. 
Linnamainen torni korotettiin myöhemmin 
automaattisen palonsammutusjärjestelmän 
takia, kun vesisäiliö piti saada tehdassalien 
yläpuolelle. Pyydä oppilaita valikoimaan yksi
tyiskohta jostain alueen rakennuksesta ja piir
tämään se vihkoihinsa. Tarkistakaa, löydättekö 
piirretyt yksityiskohdat näyttelyssä olevasta 
Finlaysonin tehdasalueen pienoismallista.

Finlaysonin alueesta on kartta esimerkiksi 
Hilma ja pumpulitehdas, Lasten Finlayson 
raitin esitteessä 

www.tampere.fi/
kulttuurijamuseot/
kulttuuri palvelut/
kaupunginosa/raitit.
html
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SyöSTävä

KArSTAUS

JAcqUArD-KONE

SääTTI PUOLIPLIKKA

KETLAUS

KEhräyS

PUPIINA

Sanaselitystehtävä s. 17 ja 18.
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5.

6.

Tehkää arvojanaharjoitus työntekoon liitty
vistä arvoista. Kuvitelkaa lattialle jana, jossa 
toinen pää on SaMaa MIELTÄ ja toinen ErI 
MIELTÄ. Keskellä on En oSaa Sanoa. Esitä 
oppilaille väittämiä ja pyydä heitä asettumaan 
janalle oman mielipiteensä mukaan. Väittä
mät voivat olla esimerkiksi: 
• Lapset tarvitsevat rahaa.
• olisin mieluummin töissä kuin kävisin koulua.
• Voisin tehdä töitä myös yöllä.
• Lapset voivat tehdä töitä yhtä paljon kuin 
aikuisetkin.

Mitä Finlaysonin tehdas järjesti 
työntekijöilleen työn lisäksi? 

Finlaysonin tehdas oli aikoinaan Suomen 
suurin tehdas ja tavallaan oma kaupunkinsa 
Tampereen kaupungin sisällä, sillä oli muun 
muassa oma koulu, kauppa, pankki, raha, ruo
kala ja palokunta sekä sairaala. Etsikää näyt
telystä esineitä ja kuvia, jotka kertovat näistä 
asioista. Miksi näyttelyssä on sukset? Pyydä 
oppilaita valitsemaan yksi esine ja täyttämään 
esinekortti (s. 21). 

TAMPErELAISTEN 
TEKSTIILITEhTAIDEN ESITTELy

Mitä kankaita Tampereella on tehty? 

näyttelyssä on esitelty Tampereen tehtaista 
Finlayson, Tampella, Lapinniemi, Liljeroos, 
Klingendahl, Tampereen Verkatehdas, Suomen 
trikoo ja nokian kutomo eli nanso. Pyydä oppi
laita selvittämään, mistä materiaalista (pellava, 
puuvilla, villa) kukin tehdas on valmistanut 
tuotteita. 

Vastaukset:
Pellava – Tampella 
Puuvilla – Finlayson, Lapinniemi, 
Suomen trikoo, nanso
villa – Liljeroos, Klingendahl, 
Tampereen Verkatehdas

pOHDINTA- JA TOIMINTATEHTÄVÄT 
KOULUSSA, VIERAILUN JÄLKEEN 
Koulussa voidaan tehdä kokoavia tehtäviä, 
kuten palautekeskusteluja, kirjoitelmia, ku
vataidetta, ryhmätöitä tai draamaa. Tässä 
muutama esimerkki:

Museopeli. Keskustelkaa, vastasivatko ennak
koodotukset todellisuutta (ks. ennakkotehtä
vä) ja pohtikaa museon tehtäviä. Mitä meille 
on säilynyt edeltäviltä sukupolvilta? Miksi 
nämä asiat on säilytetty/ovat säilyneet? Teol
linen tuotanto on lisännyt huikeasti tavaran 
määrää. Mitä haluamme ja voimme säilyttää 
tästä päivästä? 

Pelatkaa museopeliä Työpajoja tehtaissa 
materiaalin museopelikorteilla. Pelissä oppi
laat valitsevat kuvakorttien joukosta säilytet
täväksi haluamansa esineet. Jokainen kertoo 
valinnastaan. Keskustelkaa myös valitsematta 
jääneistä esineistä, miksi niitä ei ole tarpeellis
ta säilyttää. Kootkaa säilytettäviksi valituista 
esineistä museonäyttely ryhmittelemällä niitä 
teemoihin ja kirjoittamalla lyhyet selittävät 
tekstit kuhunkin teemaan. 

www.werstas.fi/files/File/
tyopajojatehtaissa.pdf

5.
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Karttatehtävä
Katsokaa Tampereen nykyistä karttaa ja 
verratkaa sitä vuoden 1956 karttaan (s. 23) 
a) mitä tekstiilitehtaiden paikalla on nykyään? 
b) Etsikää nykyisestä kartasta kadunnimiä, 
jotka liittyvät teollisuuteen. Tekstiiliteollisuu
desta kertovat muun muassa Pellavatehtaan
katu, Puuvillatehtaankatu, Sukkavartaankatu, 
Verkatehtaankatu, Märkäkehruunpolku.

Lisätietoja Louhivaara, Maija: Tampereen 
kadun nimet. Tampereen museoiden julkaisuja 
51. Tampere 1999.

Tehdaslehti
useimmilla tehtailla oli oma lehti, jossa esi
merkiksi kerrottiin tehtaan tapahtumista, 
esiteltiin kerho ja muuta vapaaajan toimintaa 
sekä onniteltiin merkkipäivää viettäviä työnte
kijöitä. Finlaysonin tehdaslehti oli Yhdyslanka. 
Tehkää oma tehdaslehti, jossa kertaatte vierai
lullanne oppimianne asioita.

Sukupolvien tarina
Lukekaa paperinukkeihin liittyvä kehystarina.

Kertun ja Lassen suvussa on oltu töissä Finlay
sonin Tampereen tehtaalla jo neljässä suku
polvessa. Piirtäkää Kertun ja Lassen sukupuu, 
johon keksitte ja merkitsette esivanhempien 
nimet ja syntymävuodet. Eri aikoina käytetty
jä nimiä voi hakea Väestörekisterikeskuksen 
nimipalvelusta. 

verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/

Jaa sen jälkeen oppilaat neljään ryhmään eri 
sukupolvien mukaan. Pyydä ryhmiä keksi
mään ja kirjoittamaan, millaista työtä heidän 
sukupolvensa on tehtaassa tehnyt ja millaista 
elämä oli heidän aikanaan.

Kehystarina

Kerttu ja Lasse ovat löytäneet isovanhempien 
vintiltä suuren arkun. Arkun lukko avataan 
ja sisältä löytyy neljän sukupolven vaatteita. 
Isoäiti kertoo heille vaatteiden tarinan:

”Kun minun isoäitini muutti Tampereelle 
yli sata vuotta sitten vuonna 1900, hän pääsi 
töihin Finlaysonin puuvillatehtaalle. Tehdas oli 
silloin Suomen suurin tehdas. Hän ompeli itse 
työmekkonsa tehtaan kankaasta. Suojana käy
tettiin esiliinaa, ettei mekko likaantuisi. Hiuksia 
suojasi huivi. Ihme, että se säilyi, kun yleensä 
vanhat vaatteet päätyivät räteiksi tai niistä om
meltiin vaatteita lapsille.

Isoäiti sai pojan eli minun isäni. Isä käytti 
vapaaajalla Suomen Trikoon tekemää neulelii
viä. Trikoo oli mahdottoman mukavaa kangasta. 
Se jousti ihan eri tavalla kuin kudottu puuvilla. 
Trikoosta alettiin valmistaa alusvaatteita, nais
ten koti, konttori ja matkapukuja, neulepuse
roita sekä erilaisia urheiluasuja. 

Kun Suomessa oli sota, kankaita oli vaikea 
saada. Kuviot olivat pieniä, koska värejä kan
kaiden painamiseen ei ollut saatavilla. Mekkoni 
malli oli hyvin yksinkertainen. Kengät oli val
mistettu paperinarusta. 

Sodan jälkeen vanhemmat miehet käyttivät 
edelleen useimmiten suoria housuja ja takkia, 
mutta nuoremmat vaihtoivat farkkuihin ja nah
katakkiin. Teidän isoisänne puvun kankaat oli 
valmistettu Tampereen Verkatehtaalla villasta.  
Vaatteet ostettiin nyt valmiina kaupasta eikä 
enää tehty itse. Muoti muuttui yhä hurjem
maksi. Kun äitinne oli lapsi, ostimme hänelle 

muodin mukaisen lyhyen ja kirjavan mekon.”
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