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Lukijalle
Suomessa on useita erilaisia teollisuushistoriallisia
kohteita, jotka kuuluvat arkiympäristöömme. Tuttukin teollisuushistoriallinen kohde tarjoaa monenlaisia virikkeitä kouluopetuksen havainnollistamiseksi.
Ottamalla teollisuushistoriaan erilaisia näkökulmia
voidaan opiskella muitakin aineita kuin historiaa.
Samalla tuetaan opetuksen eheyttämistä.
Tämä työpajakirja on osa Työpajoja tehtaissa
-hanketta, jossa tuotettiin peruskouluikäisille oppimateriaalia Suomen teollisuusperinnöstä. Hanke toteutettiin Työväenmuseo Werstaalla vuonna 2008.
Teollisuusperinnöllä ymmärretään kaikki teollisen
tuotannon ja työn piiriin liittyvät ilmiöt kuten tehdasrakennukset, koneet ja laitteet, työväenasunnot, työtavat, teollisen toiminnan tuotteet, asiakirjat ja valokuvat. Työpajakirja on tarkoitettu avuksi museoiden
oppaille, museolehtoreille ja opettajille sekä kaikille
toiminnallisista työtavoista kiinnostuneille. Pyrkimyksenä on ollut tukea erityisesti pieniä tehdasmuseoita
museo-opetuksessa. Kirja sisältää osallistavaa, oppilaita aktivoivaa aineistoa Suomen teollisuushistorian opettamiseen. Tavoitteena on tarjota ideoita
museo-opastusten elävöittämiseen ja tukea toiminnallisten harjoitusten avulla oppimista museossa.
Harjoituksia suunniteltaessa on kohderyhmäksi
ajateltu ala- ja yläkoululaisia, mutta harjoitusten
soveltaminen on mahdollista myös muille ryhmille.
Kirjan sisältämiä yksittäisiä harjoituksia kukin voi
yhdistää haluamallaan tavalla osaksi omaa museokäyntiä. Tästä esimerkkinä kirjassa on esitelty neljä harjoituksista rakennettua työpajaa. Työpajojen
teemat ovat ympäristökasvatus, kansainvälisyys,
teollistuva Suomi ja yrittäjyyskasvatus. Nämä valikoituivat pohdittaessa teemoja, jotka yhdistävät eri
teollisuudenaloja. Harjoituksissa on esitelty sellaisia
tehtäviä, jotka ovat käyttökelpoisia eri teollisuuden-
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aloja esittävissä museoissa tai vähintäänkin helposti
niihin sovellettavissa. Harjoituksissa tarvittavia tulostettavia materiaaleja löytyy työpajakirjan liitteistä.
Työpajoja testattiin eri ikäisillä oppilasryhmillä
Työväenmuseo Werstaalla syksyllä 2008 ja harjoituksia kehitettiin saadun palautteen mukaisesti. Yhteenvetona voin todeta, että sekä oppilailla, opettajilla
että oppailla oli mukavaa syksyn kierroksilla. Kiitän
sekä opettajia että oppilaita palautteesta ja aktiivisuudesta työpajoissa. Oppimateriaali on tuotettu yhteistyössä eri museoiden kanssa siten, että sitä voivat
hyödyntää kaikki teollisuushistorialliset kohteet. Haluan kiittää hankkeen ohjausryhmän jäseniä – museoamanuenssi Kimmo Antilaa Museokeskus Vapriikista, luokanopettajia Kauko Kyynäräistä ja Kirsti
Mertaa, museolehtori Päivi Nieppolaa G.A. Serlachius -museosta, museonjohtaja Mika Törmää Emil
Aaltosen museosta, museonjohtaja Kalle Kalliota ja
museolehtori Hanna Yli-Hinkkalaa Työväenmuseo
Werstaalta – asiantuntevista neuvoista sekä hankkeeseen osallistuneiden museoiden edustajia valmiudesta jakaa ennakkoluulottomasti omia hyviä käytäntöjä
myös muiden käyttöön. Kaikkien ei ole tarpeen keksiä pyörää uudestaan!
Tampereella marraskuussa 2008
Merja Nummi
projektisuunnittelija
Työväenmuseo Werstas

Oppiminen museossa
Museot ovat mukavia ja mielenkiintoisia paikkoja, joissa voi tehdä muutakin kuin katsella vanhoja esineitä, lukea
näyttelytekstejä tai kuunnella opasta. Museo-oppimisen lähtökohtana on kokoelman ja yleisön kohtaaminen.
Koska esineet ovat mykkiä, on niistä tehtävä tulkinta. Viime kädessä tulkinnan tekee jokainen kävijä itse eli sitä
ei voi opas tai opettaja tehdä oppilaiden puolesta. Työpajojen tavoitteena on aktivoida oppilaita tulkitsemaan
museoesineitä ja auttaa heitä liittämään ne historialliseen kontekstiinsa sekä löytämään museo-esineistä yhteyksiä omaan arkipäiväänsä.

Toiminnallinen museokierros
Tässä kirjassa työpaja on käsitetty laajasti. Nimitystä on käytetty kuvaamaan toiminnallista museokierrosta, jossa oppaan puhetta rytmittävät oppilaita
aktivoivat harjoitukset. Toiminnallisissa harjoituksissa voidaan työstää materiaa, mutta yhtä hyvin
myös ideoita ja ajatuksia. Toisaalta työpaja voidaan käsittää erilliseen työpajatilaan varattavana
pidempänä aikana, jona valmistetaan esimerkiksi
paperia. Työpajalle on kuitenkin ominaista, että
työskennellään yhden teeman ympärillä.
Toiminnan kautta tapahtuva havainnollistaminen
on tekemistä monessa eri muodossa. Vaihtelevat
opetusmenetelmät auttavat oppilaita keskittymään
ja tarjoavat erilaisille oppijoille mahdollisuuksia oppia. Kun oppilaat pääsevät välillä tekemään jotain,
heidän mielenkiintonsa säilyy kierroksen loppuun
asti.
Toiminnallisissa harjoituksissa kannattaa hyödyntää eri aisteja. Tuntoaisti on aisteista vahvin. Lähes
kaikkien meistä tekisi mieli koskettaa esineitä muse-
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ossa. Tuntoaistin kautta haluamme kokea historian
käsissämme. Esine konkretisoituu todelliseksi, kun
sen tuntee. Aitojen museoesineiden koskettaminen
on kuitenkin lähes aina kiellettyä. Käsillä tekemistä
ja kokemista voidaan tarjota toiminnallisilla tehtävillä. Myös äänet, hajut ja maut herättävät muistoja ja
mielikuvia, joista jää voimakas muistijälki.
Toiminnallisten tehtävien kautta puheyhteys oppaaseen syntyy luontevasti ja oppaalta on helppo
kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Samalla
oppilaita kannustetaan aktiiviseen toimintaan ja
omaan pohtimiseen. Kun opas haluaa oppilaiden
miettivän aihetta, ovat avoimet kysymykset parempia kuin oikean vastauksen tenttaaminen oppilailta.
Oppijan oma aktiivisuus tuo mukanaan mahdollisuuden omiin oivalluksiin ja siten myös oppimisen
ilon. Tietojen lisäksi harjoituksissa opitaan muita
tärkeitä taitoja, kuten sosiaalisuutta, yhteistyötaitoja, suvaitsevaisuutta ja itseohjautuvuutta.
Toiminnallista kierrosta suunnitellessa tulee huomioida, että harjoitukset vievät aikaa. Tavallisesta
opastuksesta pitää karsia asioita pois, jos siihen halu-

aa liittää toiminnallisia osioita. Kokonaan uutta kierrosta kehitellessä kannattaa miettiä, mitä museossa
halutaan opettaa. On myös hyvä muistaa, ettei jokainen opi kaikkea kierroksella käsiteltyä. Toiminnalliset harjoitukset mahdollistavat positiivisen
muistijäljen mieleen painumisen ainakin harjoituksissa käsitellyistä asioista. Museokierroksista saa oppilaita innostavan pienelläkin
vaivalla. Niinkin yksinkertainen tehtävä kuin
sanaselitys innostaa kaiken ikäisiä alakouluikäisistä yläkoulun yseihin. Toiminnallisissa
harjoituksissa on tärkeää, että kaikki pääsevät osallistumaan. Kiireen takia ei siis kannata lopettaa ryhmälle suunnattua harjoitusta niin, että vain osalla on mahdollisuus
osallistua.
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Esineet museossa elävöittävät historian opiskelua,
mutta museossa voi opiskella muitakin aineita. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy
runsaasti museo-opetukseen liittyviä niin tiedollisia
kuin taidollisiakin tavoitteita. Esimerkiksi 1800-luvulla
tehtaaseen tulleet ulkomaalaiset ammattilaiset voivat johdatella kansainvälisyyden teemoihin, tehtaan
energianlähde auttaa hahmottamaan myös tämän
päivän energian tuotantoa ja tehtaanpatruuna antaa
mielenkiintoisen näkökulman yrittäjyyskasvatukseen.
Toiminnallisissa harjoituksissa voidaan museossa
opiskella matematiikkaa, ympäristöoppia, maantietoa, liikuntaa jne. Eri oppiaineita yhdistävä museovierailu tukee opetuksen eheyttämistä. Museokierroksen
rakentaminen voi lähteä opetussuunnitelmaan kirjatuista aihekokonaisuuksista ja niiden teemoista.
Toimimalla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti museot voivat auttaa opettajia tavoitteellisessa kasvatustyössä. Opettaja on kuitenkin se, joka
päättää oppilasryhmänsä museokäynneistä ja käsittelee teemaa oppitunneilla. Opetussuunnitelman
perusteissa on kiinnitetty erityistä huomiota oppilaita
aktivoivien opetusmenetelmien käyttöön, mikä tukee
myös työpajojen käyttöä museoissa. Opetussuunnitelmassa on kannustettu myös oppimisympäristön
monipuolisuuteen, johon vierailu museossa antaa
mahdollisuuksia. Museo on avoin ja epämuodollinen
oppimisympäristö. Oppilailla on mahdollisuus kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin oman mielenkiintonsa
mukaisesti.
Parhaimmillaan oppilaille luodaan museovierailusta positiivinen muistijälki. Museovierailun tehtävänä on herättää ajatuksia, joita koulussa voidaan jatkotyöstää käynnin jälkeen. Kouluaikainen museokäynti
ei saisi jäädä oppilaiden viimeiseksi museokäynniksi.
Toiminnallisten työtapojen käyttäminen auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Toiminnalliset harjoitukset
Harjoituksia voi koota oman tarpeen mukaan työpajakokonaisuuksiksi tai valikoida muutamia puhetta sisältävän opastuksen
höysteeksi.
Tapahtumina voi käyttää esimerkiksi

Harjoitukset aiheittain
AIKA
1. SIIRTYMINEN AJASSA
Laskemalla portaita tai kävelemällä harppauksin
siirrytään ajassa taaksepäin. Yksi askel voi olla useamman vuoden. Esimerkiksi kahdessakymmenessä
portaassa päästään sata vuotta taaksepäin, kun
jokainen porras on viisi vuotta. Samalla voidaan
harjoitella viiden kertotaulua.

2. AIKAJANA
°° Tarvikkeet: aikajana ja tapahtumat lapuilla
Kuuntelemalla opastusta tai lukemalla näyttelytekstejä oppilaat ottavat selvää tapahtumien aikajärjestyksestä. Sen jälkeen oppilaille esitellään aikajana,
josta näkyvät tapahtumien vuosiluvut. Oppilaat
jaetaan pieniin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan tapahtuma aikajanalta. Oppilaiden tehtävänä on asettaa tapahtumat oikeaan järjestykseen.
Tärkeää ei ole oikean vuosiluvun löytäminen vaan
tapahtumien aikajärjestys ja syy-seuraus -suhteiden
huomioiminen.
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°°
°°
°°
°°

1809 Suomesta tuli Venäjän suuriruhtinaskunta.
18....[paikkakunnan x] tehdas perustettiin
1882 Suomessa syttyi ensimmäinen sähkövalo
1890 laki , joka kieltää alle 12-vuotiaiden
työskentelyn ja rajoittaa alle 15 v. työpäivän
12-tuntiseksi
°° 1905 suurlakko

TYÖNTEKIJÄT
3. AMMATTINIMIKKEET
°° Tarvikkeet: hyppynaru, kynä ja paperi ammattilistaa varten
Tuttuun Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, rikas,
rakas, köyhä, varas -loruun tehdään oppilaiden
kanssa uudet sanat. Ensimmäiset neljä ammattia
voivat olla tehtaan ammatteja (esimerkiksi patruuna,
mestari, kutoja, kärräri) ja loput neljä oppilaiden
keksimiä toiveammatteja. Uudelleen sanoitettua lorua käyttämällä hypitään hyppynarua ja katsotaan,
mihin ammattiin oppilaat voisivat päätyä. Jokaisella pyörityksellä opas sanoo yhden ammatin, joka
harjoitukseen valittiin. Jos ei onnistu hyppäämään
narun yli, ”pääsee” oppilas ammattiin, joka sillä

kohdalla sanotaan. Hypittävien kierrosten määrää
kannattaa rajata (esim. kaksi kierrosta per oppilas).
Päätöskierroksella oppilaat voivat päättää, mihin
ammattiin haluavat lopettamalla hyppimisen siihen
kohtaan. Harjoitusta voidaan jatkaa esittämällä
ammatille tyypillisiä liikkeitä.

oppilaita voi pyytää ryhmissä miettimään puheen
teemoja ja jokainen ryhmä esittää oman puheensa.

6. PIIRROSHAHMOT

4. TYÖVAIHEET

°° Tarvikkeet: kyniä, puhekuplapiirros (liite 1)

Listataan ennen kierrosta oppilaiden kanssa taululle, mitä työvaiheita he tietävät museossa esiteltävän tuotteen valmistusprosessista. Käydään läpi
työvaiheet ja esitetään oppilaiden kanssa ne. Voidaan käyttää myös ääntä. Esimerkiksi kaivoksessa
voidaan porata, panostaa ja räjäyttää sekä lastata
painavat kivet vaunuun. Räjäytyslaskua laskettaessa kaikki juoksevat piiloon.

Kierroksen jälkeen oppilaille jaetaan kuva, jossa on
tehtaan työläinen ja insinööri sekä tyhjiä puhekuplia. Oppilaat täyttävät puhekupliin näiden kahden
välisen keskustelun kierroksella kuulemansa perusteella.

7. TYÖNTEKIJÄRYHMÄT -TARINAT
°° Tarvikkeet: kuvia tai esineitä

5. PUHE
Museossa tutustutaan tehtaalaisten elämään. Sen
jälkeen kuvitellaan saapuminen tehtaanjohtajan
työläisilleen järjestämiin juhliin. Pyydetään yhtä
oppilasta pitämään puhe tehtaanjohtajan roolissa.
Toinen oppilas voi esittää työläisen puheen tai eri
oppilaat voivat esittää tehtaanjohtajan puheesta
erilaisia versioita. Puhetta varten kannattaa varata puhujapönttö tai koroke esimerkiksi rappusilta.
Mahdollista puheenpitäjää kannattaa silmäillä jo
kierroksen lomassa ja valikoida sellainen oppilas,
joka vaikuttaa esiintymisvalmiilta. Vaihtoehtoisesti

Oppilaille jaetaan kuvia, joista oppilaat keksivät
ryhmätyönä tarinan. Pohditaan, mitä kuvan henkilölle on tapahtunut ja mitä tapahtuu seuraavaksi (jännittävää, yllättävää). Kolmen kuvan sarjasta
kerrotaan tarina. Tarinat voidaan esittää myös patsaina. Harjoituksessa voidaan käyttää kuvien sijasta myös esineitä. Oppilaita pyydetään kertomaan,
miten nämä esineet liittyvät tehtaaseen ja kenellä
ne olisivat voineet olla käytössä. Esineet voivat olla
olla esimerkiksi sekuntikello (kellokallet), huivi (työläiset) ja mustekynä (konttoristit). Esineiden museoarvoa voidaan myös pohtia yhdessä.

8. TEOLLISUUSTYÖVÄEN KEHITYS
Harjoituksessa havainnoidaan Suomen elinkeinorakennetta ja teollisuustyöväen kehitystä 200 vuoden aikana. Harjoituksessa oppilaat esittävät Suomen väestöä 1800-luvun alusta tähän päivään. Jokainen oppilas
vastaa noin 250 000 suomalaista. Väestö jaetaan kolmeen ryhmään: maatalousväestö, teollisuusväestö ja
muut. Oppilaiden määrä harjoituksen edetessä lisääntyy Suomen väkiluvun kasvun mukaisesti. Ryhmään muut
sisältyy rakentaminen, kauppa, liikenne, rahoitus ja palvelut.

Esimerkki 21 osallistujan mukaan (1 oppilas = neljännesmiljoona):
Maatalous

Teollisuus

Muut

YHTEENSÄ

1811

4 oppilasta

- (3 %)

-

4 (1 milj.)

(1879

8 oppilasta

- (6 %)

1912

8 oppilasta

1

3

12 (3 milj.)

1950

7

5

4

16 (4 milj.)

(1991

2

4

14

20 (5 milj.))

2008

1

4

16

21 (5,3 milj.)

8 (2 milj.))

Vuoden 2008 kohdalla oppilaita pyydetään miettimään vanhempiensa ammatteja ja nimeämään sen jälkeen
ammatteja, joita ryhmässä muut on. Teollisuusväestön ”edustajilta” voi kysyä, mitä teollisuusaloja Suomessa
on. Apuvälineenä harjoituksessa voi käyttää kylttejä, joihin on kirjoitettu ryhmän nimi.
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9. MAAHANMUUTTO
°° Tarvikkeet: reilunkokoinen tila, syyt siirtolaisuuteen –laput.
Tehdään tilaan kuvitteellinen maailmankartta niistä paikoista, joista Suomeen on muutettu tai joihin
Suomesta on muutettu. Opas asettuu ensin Suomen
kohdalle ja kertoo ilmansuunnat itseensä nähden.
Tarvittaessa opas auttaa oppilaita löytämään muut
maat ja asettumaan maan kohdalle. Kartalta voidaan etsiä tekstiiliteollisuuden Englanti, sahatyöläisten Norja, lasinpuhaltajien Saksa, vuorityöläisten
Ruotsi ja oluenpanijoiden Venäjä. Harjoitusta voidaan jatkaa pohtimalla, mihin Suomesta on muutettu.
Harjoituksen aikana tarkastellaan syitä, miksi eri
maista on muutettu Suomeen. Tätä varten oppaalla voi olla lappuja, joista oppilaat vetävät yhden
itselleen:

°° Olet ammattitaitoinen tekstiili-insinööri. Voit
muuttaa haluamaasi maahan.
°° Isäsi on saanut töitä sahamestarina Suomesta.
°° Veljesi muutti pari vuotta sitten ulkomaille.
Hän houkuttelee sinua sinne töihin.
°° Asut maalla. Sinulle on 7 sisarusta. Läheisen kaupungin teollisuuslaitoksissa on tarvetta työvoimalle.
°° Työskentelet tehtaalla, mutta rahat juuri ja
juuri riittävät ruokaan.
°° Etsit parempaa elämää. Lähdet etsimään
kultaa.

10. TERVEHTIMINEN
Kierroksen alussa opas pyytää oppilaita kertomaan, millä kielillä he osaavat tervehtiä. Autetaan
oppilaat muistamaan tervehdykset ainakin kielillä,
joita tehtaassa on kuultu (esim. tampere, englanti,
ruotsi, saksa, venäjä...)

TEHTAANPATRUUNAT
11. YRITYSTOIMINTAAN VAIKUTTAVIA 		
ASIOITA
°° Tarvikkeet: tietokone verkkoyhteydellä, mahdollisesti paperia ja kyniä.
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Tutustutaan tehtaan perustamiseen 1800-luvulla.
Kuunnellaan G. A. Serlachius -museon tekemä
kuunnelma Mäntän tehtaanpatruunasta tai osia siitä
(http://www.gaserlachius.fi/index.php?k=5567).
Oppilaat etsivät tarinasta menestystekijöitä ja yritystoimintaa vaikeuttavia asioita. Vaihtoehtoisesti
oman tehtaan historiasta voi kirjoittaa tarinan Mäntän patruunan kertomuksen tapaan ja lukea sen
oppilaille.

12. YRITTÄJÄN OMINAISUUDET
°° Tarvikkeet: paperia ja kyniä.
Opas kertoo tehtaanpatruunoista ja sen jälkeen oppilaat keksivät ominaisuuksia, joita tämän päivän
yrittäjältä vaaditaan. Kirjataan ominaisuudet ylös.
Löytyykö oppilailta vähintään kolmea kirjatuista
ominaisuuksista?

13. TEHTAANJOHTAJAN ROOLI - 		
SANASELITYS
°° Tarvikkeet: sanoja lapuilla, esimerkkisanat
liitteessä 2.
Tehtaanjohtaja piti huolen työläisistään. Mistä kaikesta hän huolehti? Kirjataan lapuille sanoja, jotka liittyvät tehtaaseen ja tehtaanpatruunan rooliin
esim. koulu, tonttimaa, kirkko, sairaala, polttopuut,
keilarata... Sanat voivat olla valmiina tai oppilaat
voivat keksiä niitä toisille ryhmille. Oppilaat selittävät sanat toisilleen ilman, että sanovat lapulla olevaa sanaa tai sen johdannaisia.

TYÖOLOT
14. MIELENOSOITUSMARSSI
°° Tarvikkeet: kyniä, pahvia kyltteihin.
Tutustutaan työoloihin tehtaalla ja työntekijöiden
aseman muuttumiseen. Mietitään, millaisia vaatimuksia työolojen parantamiseksi pidetyssä mielenosoituksessa olisi voinut olla 1800-1900-lukujen
vaihteessa. Avuksi voidaan tehdä myös kylttejä,
joita kantaen ja huudellen oppilaat etenevät seuraavaan pysähdyspaikkaan. Iskulauseita voivat
olla esimerkiksi:
Vaadimme parempaa palkkaa!
Vaadimme parempaa turvallisuutta!
Vaadimme lyhempää työpäivää!
Vaadimme yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta!

15. TYÖTURVALLISUUS – PATSAAT
Oppilaat jaetaan 3-5 hengen ryhmiin. Tehtävänä
on laatia työturvallisuusohjeet liikkumattomina patsaina. Taustaa patsaisiin voi oppilaille antaa tarinoista ja valokuvista. Ihmisten lisäksi patsaat voivat
sisältää koneita, laitteita yms. ja ohje voi koostua
useammasta kohdasta. Valmistautumisaikaa annetaan muutama minuutti, jonka jälkeen oppilaat esittävät patsaat ryhmä kerrallaan. Muut ryhmät voivat
yrittää arvata, mitä tapahtuu. Yksi ryhmästä kertoo
ohjeen sanallisesti.

16. PALOTURVALLISUUS – 					
PALOKUNTAHARJOITUKSET
Tehtailla oli omat palokunnat. Oppilaat jaetaan
palokunnan eri osastoihin (esim. siniset, keltaiset
ja punaiset). Pidetään paloharjoitukset leikkimällä Kapteeni käskee -leikkiä niin, että käskijänä on
Palomestari ja patruunaa ei saa totella. Katsotaan,
mikä osasto pysyy viimeiseen asti mukana.

17. TEHDASLEHTI
°° Tarvikkeet: A3 paperi ja mahdollisesti
PRESS-kortteja, Tehdaslehden pohja (liite 3)
Monella tehtaalla on ilmestynyt henkilöstölehti. Museovierailun päätteeksi oppilaat jaetaan ryhmiin ja
he kirjoittavat juttuja Tehdaslehteen museossa oppimastaan ja kokemastaan. Harjoituksessa voidaan
käyttää Tehdaslehden pohjaa, joka sisältää täydennettäviä jutun alkuja. Tutustutaan -osioon oppilaat
keksivät henkilöhahmon ja kirjoittavat millaista hänen elämänsä on ollut. Mielipideosioon pyydetään
palaute kierroksesta museolle. Harjoitus voidaan
toteuttaa myös niin, että oppilaat toimivat museokierroksen alusta alkaen toimittajina.

18. ARVOJANA
Esitetään oppilaille väittämiä liittyen lasten/nuorten työntekoon. Oppilaille näytetään kuvitteellinen
jana, jonka toisessa päässä on “täysin samaa mieltä” ja toisessa “täysin eri mieltä”. Väittämän kuultuaan jokainen asettuu janalle siihen kohtaan, joka
parhaiten kuvaa hänen mielipidettään asiasta. Keskustellaan valinnoista.
°° 	Työntekeminen
koulunkäynti.

on

tärkeämpää

kuin

°° Menen työhön sillä perusteella, missä ansaitsee
eniten.
°° Nuortenkin pitää saada tehdä töitä mihin
vuorokauden aikaan tahansa.
°° En osta lapsityövoimalla tehtyjä tuotteita.
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Tarvittaessa tehdään harjoituskierros esimerkkiväittämällä ”Pidän historiasta.” Samaa harjoitusta voi
käyttää myös kulutustottumuksista, jolloin väittämät
voivat olla esimerkiksi Halpa on hyvää tai Ostan
vain tietyn merkkisiä vaatteita.

19. ALOITELAATIKKO
°° Tarvikkeet: paperia ja kyniä.
Oppilaita pyydetään kirjoittamaan aloite tehtaan
työntekijän näkökulmasta. Myös palaute työpajasta
voidaan kerätä ”Aloitelaatikkoon”.

20. TARKASTUSRAPORTTI
°° Tarvikkeet: tarkastusraporttipohjia (liite 4) ja
kyniä.
Oppilaat kirjaavat tehtaan tarkastusraportteihin
museossa näkemiään mielenkiintoisia asioita sekä
epäkohtia, joita kierroksella havaitsivat.

TEOLLISUUSTUOTTEET
21. TEOLLISTUMISEN MUKANA TULLUTTA
-KOORDINOINTIHARJOITUS
Teollisuusversio Mun mummoni kävi Ameriikoissa ja
toi.. –lorusta. Opas sanoo edellä ja tekee liikkeen.
Oppilaat toistavat perässä. Uusi liike lisätään aina
edellisen lisäksi. Lopulta kaikkia liikkeitä tehdään
samaan aikaan.
Lorun Finlayson versio :
Nottbeck tuli Tampereelle ja toi ompelukoneet – vasen jalka polkee lattiaa, kantapää pidetään alhaalla
Nottbeck tuli Tampereelle ja toi sähkövalon – vasen
käsi tuikkii
Nottbeck tuli Tampereelle ja perusti koulun – oikea
käsi kirjoittaa
Nottbeck tuli Tampereelle ja toi keinutuolin – keinutaan istuen
Nottbeck tuli Tampereelle ja toi auton – sanotaan
tyyt-tyyt, tyyt-tyyt
Sitten se Nottbeck ajeli sillä autolla Sveitsiin.

22. SUOMALAISET TUOTTEET - ETSIMINEN
°° Tarvikkeet: esineinä esimerkiksi vessapaperirulla – metsä, sakset – rauta, huivi – tekstiili.
Asetetaan tilaan erilaisia Suomen teollisuuteen liittyviä esineitä, joita oppilaat etsivät. Jännitystä lisää,
kun oppilaille sanoo, ettei löytöjään saa kertoa ennen kuin etsintä on päättynyt. Lopuksi pohditaan,
mihin teollisuuteen esineet liittyvät, minkä merkkisiä

tuotteita on, mitä muuta kunkin raaka-aineesta saa,
mikä on vientituote ja mikä ei. Voidaan toteuttaa
esim. kuljettaessa kohteiden välillä, jolloin oppilaat
saavat matkallekin jotain tekemistä.

tys ja lainsäädäntö. Esineelle voidaan myös piirtää
tulevaisuuden maailma ympärille.

23. TEOLLISUUSTUOTTEITA LUONNOSTA

°° Tarvikkeet: reilunkokoinen tila ja tarvittaessa maat prosenteineen lapuilla.

°° Tarvikkeet: hiekkaa, puuvillaa, puuhaketta
ja metallia sekä lasia, lankakerä, vessapaperia ja sakset.
Harjoituksessa havainnoidaan, millaisista luonnosta
saatavista raaka-aineista teollisuustuotteet syntyvät.
Opas näyttää oppilaille purkkeja, jotka sisältävät
hiekkaa, puuvillaa, puuhaketta ja metallia. Pöydällä laitetaan tuotteet, joita niistä saadaan: lasia,
lankakerä, vessapaperia ja sakset. Oppilaat etsivät
oikean raaka-aineen kullekin tuotteelle. Esineiksi voi
valita sellaiset, joita voi käyttää kierroksella apuvälineinä.

24. ESINEEN MATERIAALI JA TARKOITUS
°° Tarvikkeet: paperia ja kyniä.
Valitaan näyttelystä yksi esine, joka piirretään paperille. Jokainen pohtii, miksi valikoi juuri sen esineen, mistä materiaalista se on tehty ja kenelle se
on tarkoitettu. Lisäksi voidaan pohtia, mitä seikkoja
esineen suunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon.

25. TAVARAPUSSI
°° Tarvikkeet pieni pussi ja esineitä tai kuvia.
Pienillä tavaroilla täytetty pussi kiertää piiriä. Jokainen ottaa vuorollaan yhden tavaran ja kertoo, miksi
se on hänelle tärkeä. Tarina voi olla totta tai tarua.
Kertomisen jälkeen esine laitetaan takaisin pussiin
ja pussi ojennetaan seuraavalle. Tavaroiden asemesta valittavana voi olla postikortteja tai lehdistä
leikattuja kuvia.

26. TULEVAISUUDEN 				
TUOTE/INNOVAATIOPROSESSI
°° Tarvikkeet: paperia ja kyniä.
Pohditaan oppilaiden kanssa, miksi esineistä on
tullut sellaisia kuin ne ovat. Oppilaat jaetaan 3-4
hengen ryhmiin. Ryhmän vertaavat nykyesinettä
entisajan vastaavaan ja valitsevat kiehtovan museoesineen, josta he listaavat mieleen tulevia ominaisuuksia. Sen jälkeen suunnitellaan ja esimerkiksi
piirretään tai muovaillaan tulevaisuuden tuote museon esittämältä teollisuusalalta esimerkiksi kengästä, pullosta, vaatteista.Tulevaisuuden tuotetta suunniteltaessa voidaan ottaa huomioon kohderyhmä,
valmistusmateriaalit, käytettävä teknologia, taloudellisuus, kilpailukyky, valmistusmaa, kestävä kehi-
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27. VIENTIMAAT

Mihin Suomesta vietiin 1800-luvulla teollisuuden
tuotteita? Entä 2000-luvulla? Tehdään lattialle kuvitteellinen maailmankartta siten, että opas asettuu
ensin Suomen kohdalle ja näyttää ilmansuunnat.
Oppilaiden tehtävänä on pohtia, mihin maihin Suomesta viedään tuotteita eniten ja asettua kartalle
oikealle kohdalle.
Vientimaat 1800-l loppu:
°° Venäjä (Suomi osa Venäjää) 30-50%
°° Iso-Britannia ja Irlanti n. 30 %
°° Saksa n. 10 %
°° Ruotsi-Norja n. 10 %
Suurimmat vientimaat vuonna 2007 (Lähde: Tullihallitus)
°° Saksa 10,9 %
°° Ruotsi 10,7 %
°° Venäjä 10,2 %
°° USA 6,4 %
°° Iso-Britannia 5,8 %
°° Alankomaat 5,6 %
°° Ranska 3,5 %
°° Kiina 3,3 %
°° Norja 3,1 %
°° Italia 2,8 %
(- Espanja 2,7 %, Viro 2,7 %, Belgia 2,4 %, Puola
2,4 %, Tanska 2,0 % )

28. MISTÄ TUOTTEET ON TEHTY					
- YHDISTÄMINEN
Oppilaiden eteen asetetaan pahvikortteja, joissa on
lasimassan raaka-aineet ja niiden prosenttiosuudet.
Oppilaiden tehtävänä on yhdistää kortit oikein.
60 %
hiekka
20 %
sooda ja potaska
15 %
pintti ja muut aineet
5%
kalkki
Harjoitusta voidaan jatkaa yhdistelemällä eri metalleja (muut aineet) ja niiden värejä esim. rauta vihreä.
Tätä harjoitusta voi soveltaa myös muihin teollisuusaloihin.

29. MAINOS
°° Tarvikkeet: paperia ja kyniä.
Tarkastellaan eroja eri vuosikymmenten tuotepakkauksissa tai -mainoksissa. Miten pakkaukset ovat
muuttuneet? Mistä muutokset johtuvat? Oppilaat
jaetaan ryhmiin tekemään uusi mainos yrityksen
tuotteesta. Jokaisella ryhmässä on 1-2 minuuttia aikaa piirtää ja sitten piirros siirretään seuraavalle.
Piirtämisen aikana ei saa puhua. Lopuksi esitellään
muille ryhmille mainokset. Piirtämisen sijasta voidaan tehdä radio- tai televisiomainokset.

ERI TEOLLISUUDEN ALOJA

Tekstiiliteollisuusmuseoissa voidaan harjoitusta soveltaa yhdistelemällä värit ja kasvit, joista värejä
saatiin ennen kemiallisten värien yleistymistä.
Esimerkiksi seuraavasti:
KELTAINEN – Kurkuma
VIHREÄ – Nokkonen
HARMAA – (Suo)muta
KARMIININPUNAINEN – Kokenilli
PERSIKKA – Värimatara
SININEN – Indigo

30. TEKSTIILITEOLLISUUS 					
- VÄRTTINÄLLÄ KEHRÄÄMINEN

Harjoituksen voi tehdä myös yhdistämällä esineen
nimen oikeaan kuvaan, esimerkiksi metalliteollisuudessa seuraavasti:

2. Ota villahahtuva vasempaan ja värttinä oikeaan
käteen. Ota hahtuvasta hieman kuituja erilleen
ja aseta niitä noin 5 cm:n pituudelle alkulangan
päästä. Ota nyt vasemmalla kädellä peukalo
– etusormiote siitä kohtaa alkulangasta, mihin
asetit hahtuvan kuidut ja pyöräytä värttinä pyörimään.

V e s i l e i m at e l a

°° Tarvikkeet: värttinä ja villahahtuvia
1. Solmi värttinään alkulanka. Opettele pyörittämään värttinää: Roikuta värttinää alkulangasta
vasemmalla kädellä siten, että värttinä on hieman irti lattiasta. Pistä värttinä pyörimään oikealla kädellä kehrävarren päästä.

3. Kun näet, että erottamasi kuidut alkavat kiertyä
alkulangan ympärille, vedä vasemman käden
sormia pitkin alkulankaa alkulangan päähän
asti.

K O N E V ASA R A

4. Ota tiukka peukalo - etusormiote kohdasta, johon alkulanka päättyy. Pysäytä värttinä hetkeksi. Tarkista nyt, että hahtuvasta erottamasi kuidut
ovat kiertyneet tiukasti alkulangan ympärille.
5. Pistä värttinä taas pyörimään. Ota välittömästi oikealla kädellä peukalo - etusormiote vasemman käden kohdalta. Vedä oikean käden
sormia ylöspäin pitkin muodostuvaa lankaa.
Lankaan muodostuu kierre sormien alapuolelle.
Vedä samanaikaisesti vasemmalla kädellä hahtuvapalaa varovasti ylöspäin siten, että oikean
ja vasemman käden väliin muodostuu ohutta yhtenäistä kierteetöntä rihmaa.

HOLLA N TE R I

Ohjeet lainattu Turun opetustoimen sivuilta
http://www.tkukoulu.fi/~tkkroger/innajaliisa/keraus. htm
Kuvat: Kauttuan Tehtaitten museo
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31. PAPERITEOLLISUUS - PAPERIN TAI 		
PAHVIN TEKO
°° Tarvikkeet: paperia, tehosekoitin, kangas ja
viira (puukehys, johon pingotettu seulakangas).
1. Valitse massaan käytettävä paperi ja laita se
likoamaan lämpimään veteen. Revi hetken lionnut paperi postimerkin kokoisiksi palasiksi.

Kehä nostetaan ja käännetään toisin päin.
2. Jos käytetään kaksiosaista mallia, niin mallin
toinen osa asetetaan tässä vaiheessa edellisen
päälle. Valukehän toinen osa asetetaan myös
edellisen päälle. Tämän jälkeen hiekka ripotellaan jälleen mallin päälle niin, että kehä täyttyy
kuten vaiheessa 1.

2. Ota tehosekoittimeen vettä korkeintaan ¾ sen
vetoisuudesta. Laita sinne paperia. Sekoita paperia tasaiseksi massaksi. Märkää silputtua paperia tarvitaan litraan vettä noin 2,5 dl.
3. Kaada paperimassa altaaseen. Sekoita massaa
kevyesti kädellä, jotta kuidut asettuvat tasaisesti
veteen. Mitä ohuempaa massa on, sitä ohuempaa paperista tulee.
4. Tee märästä kankaasta pöydälle tasainen alusta.
Kastele viira ja upota viira massaan (viiraverkko ja päällä oleva irtokehys ylöspäin, kehikko
alaspäin). Nosta varovasti ylös. Valuta liika vesi
pois. Nosta kehys paperin päältä.
5. Kumoa viira nopealla liikkeellä alustalle toista
reunusta ensin tukena käyttäen. Painele vesi
pois.
6. Irrota viira varovasti, jotta paperimassa jää alustaan kiinni.
7. Painele ylimääräinen kosteus imuliinaan tai
prässää arkki. Varo kuitenkin hankausta, ettei
arkki rikkoonnu.

3. Ylempi kehä nostetaan alemman päältä ja mallit poistetaan. Jäljelle jää kaksi hiekkatäytteistä
kehää, joissa on mallin muotoiset kuopat. Tarvittaessa kuoppien muotoja korjaillaan erilaisilla työkaluilla. Toiseen kehistä kaiverretaan pieni
valukanava kuopan sivuun. Toiseen kehään kaiverretaan reikä siihen kohtaan, johon valukanava osuu kehiä yhdistettäessä. Lopuksi kehät asetetaan takaisin päällekkäin ja hiekka rei’itetään
kevyesti, jotta ilma pääsee pois.
4. Tina sulatetaan valukauhassa primuskeittimellä
ja kaadetaan sen jälkeen tasaisena nauhana
valureiän kautta valukehään.

8. Nosta arkki alustoineen suoraan narulle kuivumaan tai kuivata tasolla. Kuivumisaikaan vaikuttaa paperin paksuus ja käytetty kuivatusmenetelmä.
9. Irrota kuiva paperi varovasti käsin alustasta.
Ohjeet lainattu G. A. Serlachius -museon sivuilta
http://www.gaserlachius.fi/index.php?k=5567

32. RUUKIT - TINANVALU
°° Tarvikkeet: valukehä, valuhiekkaa, sihti,
valukauha, primuskeitin, puumalli, erilaisia
työkaluja ja siveltimiä hiekan tasoitukseen,
tinaa.
1. Malli/mallin toinen osa pannaan tasaiselle pinnalle. Valukehän toinen osa asetetaan mallin
ympärille, jonka jälkeen valuhiekka painellaan
sihdin läpi mallin päälle siten, että koko kehä
täyttyy hiekasta. Hiekka painellaan tiiviiksi.
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5. Kehät erotetaan toisistaan. Valmis valuesine
poistetaan pihdeillä valukehistä ja jäähdytetään
kylmässä vedessä.
6. Lopuksi esine puhdistetaan hiekasta ja skraadi
eli saumakohtiin mahdollisesti jäänyt tina poistetaan esim.viilaamalla.

RAKENNUKSET JA ASUMINEN
33. YHTEISKEITTIÖHUONE
Tarvikkeet: kankaita:
°° lattia 3 x 4 metriä

35. TEHTAAN RAKENNUKSET
Tarkastellaan tehdasalueen rakennuksia ja pohditaan, mitä rakennukset ilmeensä perusteella ajattelevat. Oppilaat tekevät itsestään erilaisia kattoja,
kuten harjakatto, kirkontorni tai tasakatto. Jatketaan
harjoitusta keksimällä rakennusten välille vuoropuhelu.

°° levitettävä sänky 120 x 180 cm

36. RAKENNUSARKKITEHTUURI

°° kaksi pukkisänkyä 60 x 180 cm

°° Tarvikkeet: kuvia.

°° lasten pukkisänky 80 x 140 cm

Oppilaille jaetaan tehtaaseen liittyviä kuvia (esimerkiksi englantilainen tehdasrakennus, Eiffel-torni,
Vapauden patsas, höyryveturi, Pisan torni ja Huokausten silta). Kuvat ovat leikattuna osiin niin, että
palasia tulee yhtä paljon kuin osallistujia. Palat
sekoitetaan ja jaetaan oppilaille. Oppilaat etsivät
oman ryhmänsä. Puhua ei saa. Kun ryhmät on löydetty, tekee kukin ryhmä kuvasta patsaan. Muut ryhmät arvaavat, mistä kuvassa on kyse.

°° kaksi tuolia 40 x 40 cm
°° pöytä 60 x 100 cm
°° piironki 120 x 50 cm
°° kolmion muotoinen uuni (hypotenuusa 80
cm)
Tampereella tehtaalaiset asuivat 1800-luvulla yleisesti asunnoissa, joissa oli yhteiskeittiö. Yhteisen
keittiön ympärillä olivat asuinhuoneet. Yhteiskeittiöasumista voidaan havainnollistaa levittämällä lattialle kangas, joka on yhteiskeittiöasunnon huoneen
kokoinen. Alue voidaan rajata myös esim. teipillä
lattiasta. Oppilaille annetaan kankaita, jotka kuvaavat sänkyjä, pöytää, tuoleja ja piironkia. Kankaat
asetellaan pohjapiirroksen päälle. Kun asunto on
valmis, sitä voidaan tutkia: minkä kokoinen asunto on, minkä kokoinen se on verrattuna oppilaiden
omiin huoneisiin? Kuinka monta ihmistä huoneessa
asuu? Missä asukkaat nukkuivat? Miten sängyt olivat päivällä? Missä oli ovi, ikkuna jne.

37. ORNAMENTIIKKA RAKENNUKSISSA
Oppilaat valitsevat rakennuksesta yksityiskohtia,
jotka esittävät jotain, esimerkiksi eläimiä. Pohditaan, miksi rakennuksen suunnittelija on valinnut
sellaisen ornamentin. Kerrotaan/kirjoitetaan ornamentin tarina. Ornamentti voidaan myös piirtää ja
työstää savesta. Ornamentista tehtyyn piirrokseen
voidaan myös yhdistää piirros oppilaiden itse suunnittelemasta rakennuksesta. Oppilaille voidaan
myös jakaa kuvina rakennuksen yksityiskohtia, joita
he sitten etsivät.

38. TEHDASALUESUUNNISTUS

34. TEHTAANJOHTAJAN ASUNTO

°° Tarvikkeet: tehdasalueen kartat.

°° Tarvikkeet: rakennuksen poikkileikkauspiirros ja kuvia huonekaluista.

Oppilaille jaetaan kartat, joiden avulla he etsivät
tehdasrakennuksia. Tehdasrakennuksen kyljessä voi
olla kuva rakennuksesta ennen ja kuvateksti, jonka
pohjalta oppilaat vastaavat kysymyksiin. Samalla
vertaillaan maiseman muutosta.
Valokuvasuunnistuksessa kartan reunoilla on kuvia, joiden esittämiä kohteita oppilaiden tulee alueelta etsiä. Kun kohde on löydetty, valokuva yhdistetään viivalla karttaan oikealle kohdalle. Kohteita
voi etsiä missä järjestyksessä tahansa.
Aluekarttoja voi hyödyntää myös tehdasrakennusten vierasperäisten nimien opettelussa. Tällöin
rakennusten nimet kartalla jätetään tyhjiksi ja oppilaat täydentävät ne. Täydentäminen voidaan tehdä
esimerkiksi kierroksen päätteeksi. Samalla kerrataan kierroksella opittua.
Suunnistus sopii hyvin parityöskentelyyn tai pienryhmille. Kartta jää oppilaille muistoksi.

Oppilaat jaetaan ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle osoitetaan oma vuosikymmen ja sen tyylisuunta (esim.
jugend, klassismi, funktionalismi). Oppilasryhmille
jaetaan poikkileikkauspiirros johtajan asunnosta
sekä kuvia eri tyylisuuntia esittävistä huonekaluista.
Tavoitteena on etsiä tyylisuunnan mukaisia huonekaluja. Kun kodit ovat valmiina, käydään ne läpi
ja pohditaan valintoja: miksi jotain on valittu, miksi jotain taas ei ja mikä olisi ollut kyseiselle vuosikymmenelle ”oikea” sisustus. Lopuksi keskustellaan,
voiko tyylisuuntia yhdistellä ja johdetaan keskustelu
rakennetun ympäristön merkityksiin, omiin koteihin
ja huoneisiin. Harjoitus voidaan tehdä myös rakennuksen julkisivun koristeista.
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39. PAIKKAKUNNAN KARTTA
°° Tarvikkeet: paikkakunnan kartta.
Etsitään paikkakunnan kartasta tehtaaseen liittyviä
katujen ja paikkojen nimiä. Outojen nimien kohdalla voidaan pohtia ja kirjata, mitä nimestä tule mieleen: millainen paikka, mitä siellä tapahtuu, ketä
siellä asuu. Samalla katsotaan, mihin työläisille rakennettiin asuntoja. Kartalta voidaan katsoa myös
missä oppilaat itse asuvat.

40. LAULU KULTTUURIMILJÖÖSTÄ
Haetaan inspiraatiota kulttuuriperintömiljööstä.
Tehtaan rakennuksista löytyy paljon yksityiskohtia.
Keksikää uudet sanat johonkin tuttuun lauluun hyödyntäen tehdasmiljöötä. Lauluun voidaan kehittää
myös koreografia.

ENERGIA
41. ENERGIANLÄHTEET 					
-YHDISTÄMISTEHTÄVÄ
°° Tarvikkeet: Energianlähteiden hyötyjä ja
haittoja lapuilla (liite 5).
Oppilaita pyydetään nimeämään energianlähteitä. Sen jälkeen oppilaat jaetaan ryhmiin ja annetaan jokaiselle ryhmälle lapulla yksi energianlähde, esimerkiksi aurinko, vesi, öljy, kivihiili ja puu.
Pöydälle tai maahan asetetaan lappuja, joissa on
näiden energianlähteiden hyviä ja huonoja puolia.
Oppilaat keräävät omaan energiamuotoonsa liittyvät laput. Lopuksi katsotaan läpi, mitä ryhmät ovat
saaneet kerättyä. Sama asia voi sopia useampaan
energialähteeseen, jolloin oppilaat joutuvat neuvottelemaan parhaiten sopivista yhdistelmistä.
Pienempien oppilaiden kanssa voidaan näytellä uusiutuvat energiamuodot:
°° aurinko: x-asennossa heilutellaan varpaita ja
sormia
°° vesi: laineita käsillä
°° puu: kädet levällään huojutaan tuulessa

42. KONEEN TOIMINTA 				
-ELÄYTYMISHARJOITUS
Oppilaat jaetaan ryhmiin: ääni, kone, työmiehet/
liike. Oppilaat esittävät koneen osia tai eri koneita,
ääntä, liikettä ja työtä koneen äärellä. Yksi ryhmästä aloittaa yhden liikkeen ja äänen, jota toistaa.
Seuraava keksii uuden äänen ja liikkeen ja menee
tekemään sitä toisen viereen tai liittymällä edelliseen tekijään. Tarvittaessa opas voi auttaa ryhmää
asettumaan paikoilleen nimeämällä, mitä eri osia
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koneesta löytyy ja antamalla oppilaille rooleja. Koneet seis! -huuto lopettaa toiminnan. Koneen eri osien liikkeitä voidaan tehdä myös yhdessä.
Esimerkiksi höyrykonetta esitettäessä muutama
oppilas heittää puita kattilaan, osa on höyryä, kahta oppilasta tarvitaan sylinteriksi, kaksi paria esittää
mäntää ja kiertokankea. Vähintään yksi oppilas on
vauhtipyöränä. Loput oppilaat esittävät höyrykoneen ääntä ja kutomakoneiden toimintaa.

43. SÄHKÖ
°° Tarvikkeet: meripihkaa, villakangasta ja
höyhen sekä magneetti, kuparilangalla
päällystetty putki, galvanometri/varausmittari.
Havainnollistetaan sähkön syntymistä hankaamalla
villakankaalla meripihkaa tai kampaa. Syntyvää
sähkövarausta voidaan testata paperisilpulla tai
höyhenellä. Koe onnistuu myös hankaamalla kahta piirtoheitinkalvoa villakankaalla. Piirtoheitinkalvoihin syntyy samanmerkkinen sähkövaraus, joten
ne hylkivät toisiaan. Sähkövaraus synnyttää sähkömagneettisen kentän.
Sähköä voidaan havainnollistaa myös liikuttamalla magneettia putkessa, jonka ympärille on kierretty kuparilankaa päästä päähän (ns. Faradayn
laite). Kun magneetin työntää putkeen, siihen kytketyn varausmittarin viisari osoittaa syntyvän heikon
virran. Magneetin liikuttaminen edestakaisin näyttää, että syntyy vaihtovirtaa. Koevälineen toimintaperiaate on sama kuin dynamossa.

44. ENERGIAN KULUTUS 				
-HÄMÄHÄKINVERKKO
°° Tarvikkeet: Lankakerä.
Asetutaan piiriin. Jos oppilaita on paljon (yli 25),
muodostetaan sisä- ja ulkopiiri. Opas kysyy oppilailta, missä he käyttävät energiaa/sähköä (kotona, koulussa). Opas kertoo yhden asian, missä
itse kuluttaa energiaa. Opas heittää lankakerän
jollekulle oppilaista pitäen kuitenkin langanpäästä
kiinni. Lankakerän tullessa omalle kohdalle kukin
kertoo yhden asian, johon käyttää energiaa, ottaa
langasta kiinni ja heittää kerän eteenpäin. Heittelyä jatketaan, kunnes kaikilla (sisäpiirissä) on ote
langasta. Muodostuva seitti puretaan heittämällä
lankakerää takaisin päin ja sanomalla samalla yksi
asia, missä voi säästää energiaa. Mikäli on käytetty
kahta piiriä, siirtyvät ulkopiiriläiset tässä vaiheessa
sisäpiiriin. Jos tehtävä tuntuu vaikealta, asioita voi
miettiä ensin parin kanssa. Esille voi ottaa ainakin
sähkölaitteet, veden kulutuksen, liikkumisen ja kierrätyksen.

YMPÄRISTÖONGELMAT
45. ILMASTONMUUTOS 				
-HÄMÄHÄKINVERKKO
°° Tarvikkeet: Lankakerä, ilmastonmuutossanoja lapuilla.
Jokaiselle leikkijälle annetaan yksi termilappu. Termit luetaan ääneen läpi, jotta kaikki tietävät, millaisia termejä on mukana. Etsitään yhteys oman ja
jonkun toisen termin välillä. Ohjaaja voi aloittaa:
Selittää terminsä, heittää lankakerän seuraavalle
ja kertoo yhteyden. Mitään termiä ei voida käyttää kahta kertaa. Hämähäkinverkko voidaan myös
purkaa heittämällä lankakerä takaisin ja keksimällä
uusia yhteyksiä termien välille. Termit eli luettelo ilmastonmuutossanoista löytyy osoitteesta
http://www.dodo.org/muuta/pelimateriaaleja_ilmari.html

46. YMPÄRISTÖONGELMA -DRACULA
Valitaan ongelma, esimerkiksi pitkien kuljetusmatkojen aiheuttama ilmastonmuutos. Muodostetaan
piiri, jonka keskelle valitaan yksi oppilas ympäristöongelma -draculaksi. Oppilas kävelee hitaasti jotakuta piiriläistä kohti. ”Uhri” voi pelastua sanomalla
jonkin keinon, jolla valittua ympäristöongelmaa
pystytään hidastamaan. Dracula joutuu valikoimaan uuden uhrin. Jos dracula ehtii koskea uhrin
hartioita, niin uhrista tulee uusi dracula.

KULUTTAMINEN JA KIERRÄTYS
47. MITÄ SÄÄSTÄISIN? -PELIKORTIT
°° Tarvikkeet: Museokorttipakka (liite 6). Pelikortit voi koota myös leikkaamalla kuvia
lehdistä.
Pelikorteissa on kuvia erilaisista esineistä. Oppilaiden tulee valita, minkä esineen he haluaisivat säilyttää sadan vuoden päähän. Jokaisen tulee myös
perustella valintansa. Joukossa voi olla muutama
tyhjä kortti, jolloin oppilas saa itse keksiä säilytettävän esineen. Harjoituksen yhteydessä voi keskustella museon roolista esineiden tallentamisessa sekä
nykyisen tavarapaljouden aiheuttamista ongelmista
säilyttämisessä.

48. TUUNAUS -TYÖPAJA
°° Tarvikkeet: paperia ja kyniä sekä nappeja,
lankaa, oppilaiden tuomia vaatteita.
Suunnitellaan paperille kuva tuunattavasta esineestä. Napeista voidaan tuunata esimerkiksi koruja tai
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paitaan kuvioita. Varsinaiset työt toteutetaan suunnitelman mukaan.

49. TAIDETTA ROSKISTA -TYÖPAJA
Oppilaat keräävät valitulta alueelta löytyvät roskat
ja niistä kootaan taideteos pahville.

KANSAINVÄLISYYSKASVATUS
50. SAMAISTUMINEN TOISIIN
°° Tarvikkeet: pyykkipoikia, paperia ja kyniä.
Jokaisen oppilaan selkään kiinnitetään pyykkipojalla paperilappu, jossa on maan tai etnisen ryhmän nimi (esimerkiksi espanjalainen, ruotsalainen,
romani, kiinalainen, venäläinen). Nimet voidaan
kerätä pyytämällä jokaista oppilasta kirjoittamaan
yhden maan/ryhmän nimi lapulle. Kukin oppilas
selvittää kyselemällä muilta oppilailta, mitä omaan
selkään kiinnitetyssä lapussa on. Muut kertovat,
mitä tietävät tästä ryhmästä (yksi asia kerrallaan).
Oppilaita voidaan myös ohjeistaa kyselemään kyllä/ei -kysymyksiä. Sen jälkeen voi arvata, kuka on.
Lopuksi keskustellaan, miltä tuntui kuulla toisten sanomat määritykset, sekä olivatko lausumat tuttuja,
mitä niiden takana on, mistä ne syntyvät, mikä niitä
ylläpitää jne.

51. TERVEISET MUSEOMATKALTA 		
-POSTIKORTTI
°° Tarvikkeet: postikortteja tai tukevalle paperille tulostettuja postikorttipohjia (liite 7),
kyniä.
Lähetetään postikortti museomatkalta. Postikorttina
voidaan käyttää vanhoja kortteja tai oppilaat voivat
itse piirtää kortit, jolloin toiselle puolelle piirretään
kuva ja toiselle kirjoitetaan teksti. Terveiset voidaan
osoittaa joko museoon tai tehtaanpatruunalle. Kun
postikortit kirjoitetaan tehtaanpatruunalle, täytyy ne
kirjoittaa kielellä, jota patruuna ymmärtää. Postikortteihin voi kerätä myös palautetta.

Harjoitukset oppiaineittain
Ajatuksena toiminnallisella museokierroksella on opetuksen eheyttäminen. Teollisuushistoria liittyy vahvasti historian opetuksen tavoitteisiin, mutta muidenkin aineiden opiskelu on luontevaa museossa.

Äidinkieli

Musiikki

Harjoitukset 5, 6, 7, 13, 17, 19, 39

Harjoitukset 40, 42

Vieraat kielet

Kuvataide

Harjoitukset 10, 38, 50, 51

Harjoitukset 6, 25, 26, 28, 29, 34, 37, 48,
49

Matematiikka
Harjoitukset 1, 8
Ympäristö- ja luonnontieto, biologia ja maantieto
Harjoitukset 9, 20, 22, 23, 27, 36, 38, 39,
45, 46, 47, 49, 51
Fysiikka ja kemia
Harjoitukset 41, 43, 44
Historia ja yhteiskuntaoppi
Harjoitukset 1-51
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Käsityö
Harjoitukset 15, 24, 28, 30, 48
Liikunta ja terveystieto
Harjoitukset 3, 4, 16 , 21, 42
Kotitalous
Harjoitus 33

Harjoituksista koottuja työpajoja
Harjoituksista koottiin esimerkkityöpajat neljän teeman ympärille. Työpajoja testattiin eri ikäisillä oppilasryhmillä Työväenmuseo Werstaalla syksyllä 2008.

Ulkomaisten innovoimaa – kansainvälistä
tehdashistoriaa alakoululaisille
Työpajan tavoitteena on kertoa, ettei maahanmuutto Suomeen ole uusi ilmiö, vaan
Suomeen on muuttanut ammattitaitoista
työvoimaa runsaasti esimerkiksi 1800-luvulla. Työpajaan on osallistunut 1.-6. -luokkalaisia. Parhaiten työpaja soveltuu 3.-4.
-luokkalaisille. Yli 20 oppilaan ryhmissä
harjoituksia on tehty pareittain. Kierros kestää noin tunnin.
Kierroksen aluksi opas pyytää oppilaita kertomaan,
mitä vieraskielisiä tervehdyksiä he tietävät. (Harjoitus 10)
Opas kertoo tehtaalla työskennelleistä ulkomaalaisista, tehtaalla käytetyistä kielistä ja rakennusten
vieraskielisistä nimistä. Samalla kierretään tehdasaluetta. Tehdasalueelta saattaa löytyä viitteitä muihin kulttuureihin, esimerkiksi käytetyissä rakennustekniikoissa, rakennusten nimissä tai perinnetiedossa. Finlaysonin alueella näitä ovat muun muassa sa-
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manlaiset teräsrakenteet kuin Eiffel-tornissa, tehtaan
savupiippu kuin Pisan kalteva torni ja ylikulkusilta
kuin Huokausten silta. Oppilaat jaetaan ryhmiin,
joissa he esittävät still-kuvat kohteista. (Harjoitus 36)
Tämän jälkeen oppilaiden kanssa voidaan pohtia
vielä omaa lähiympäristöä. Mitä viittauksia muihin
kulttuureihin he huomaavat? Esimerkiksi Finlaysonin
alueella on useita erimaalaisia ravintoloita.
Siirryttäessä sisälle museoon käydään oppilaiden kanssa läpi museossa käyttäytymisen säännöt.
Museon portaat voivat toimia aikasiirtymänä. Esimerkiksi Työväenmuseo Werstaan yhteydessä olevaan Höyrykonemuseoon johtavassa portaikossa
on 20 porrasta. Jokainen porras vie viisi vuotta
ajassa taaksepäin, jolloin päästään 100 vuoden
päähän. (Harjoitus 1)
Opas kertoo ulkomailta tuoduista keksinnöistä
sekä ammattinimikkeistä, joissa näkyy vieraiden
kielten vaikutukset. Opas pyytää oppilaita kertomaan toiveammattejaan. Niistä tehdään loru, jota
käytetään
naruhyppelyssä
”ammatinvalintaan”.
(Harjoitus 3)
Sen jälkeen etsitään eri maita kuvitteelliselta
maailmankartalta. Opas kertoo seisovansa Suomen
kohdalle ja näyttää ilmansuunnat. Oppilaat asettuvat kartalle eri maihin kiinnekohtanaan Suomi. Kun
kaikki ovat asettuneet omiin maihinsa, pohditaan
siirtolaisuuden syitä. Oppilaat nostavat itselleen pa-

perilapulla yhden syyn, miksi siirtolaiseksi lähdettiin. (Harjoitus 9)
Tehdasrakennusten vieraskielisiä nimiä voidaan
kerrata aluekartan avulla (Harjoitus 38). Tehtaan
toiminnan vaikutuksiin tutustutaan Mun mummoni
meni Amerikkaan –leikin tehdasversiolla (Harjoitus
21) Jos aikaa on riittävästi ja ryhmä alle 25 henkeä,
jokainen oppilas kirjoittaa paperille yhden maan nimen. Paperit kiinnitetään oppilaiden selkään. Kunkin oppilaan tehtävänä on selvittää, mistä maasta
ovat. Isoissa ryhmissä harjoitusta voi soveltaa niin,
että aluekarttojen taakse kirjataan maa ja vierustoverit kirjaavat kaksi asiaa, jotka tietävät tästä maasta. (Harjoitus 50) Kierroksen päätteeksi lähetetään
postikortit museomatkalta. (Harjoitus 51)

Vettä tehtaassa – ympäristökasvatusta
5.-6. luokkalaisille
Työpajassa seurataan veden käyttöä tehtaalla ja käsitellään tehtaiden ympäristövaikutuksia. Se soveltuu käsiteltäväksi erityisesti alakoulujen kemian ja fysiikan opetuksessa sekä aihekokonaisuudessa ”Vastuu
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
kehityksestä”. Kaikki harjoitukset sisältävä
kierros kestää noin 1,5 tuntia. Työpajaa on
toteutettu myös tunnin mittaisena jättämällä
osa harjoituksista pois.
Kierroksen aluksi opas kertoo, millaisia työtapoja tullaan käyttämään ja pyytää kaikkia olemaan
reippaasti mukana. Lisäksi käydään läpi säännöt
museossa käyttäytymisestä. Ensimmäisessä harjoituksessa oppilaat saavat tutkia lasipurkeissa olevia
luonnonmateriaaleja. Purkeista löytyvät hiekka, puuvilla, puuhake ja metalli yhdistetään niistä saataviin
tuotteisiin eli lasiin (prisma), lankakerään, vessapaperiin ja triangeliin. (Harjoitus 23) Nämä neljä esinettä toimivat myös apuvälineinä museossa.
Esineiden valmistukseen tarvitaan energiaa.
Opas kertoo lyhyesti tehtaalla käytössä olleista
energianlähteistä. Oppilaat jaetaan ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan lapulla yhden energianlähteen nimi. Oppilaiden tehtävänä on löytää pöydälle levitetyistä lapuista heidän energiamuotoonsa
sopivat väittämät. Jokainen ryhmä etsii vähintään
yhden plussan ja yhden miinuksen. Pienempien oppilaiden kanssa voidaan etsiä uusiutuvat energiamuodot ja näytellä niitä. (Harjoitus 41)
Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin tehtaalla
käytössä olleisiin energianlähteisiin. Työväenmuseo
Werstaalla tarkastellaan höyrykonetta. Oppilaille
kerrotaan höyrykoneen toimintaperiaate, jonka jälkeen he esittävät höyrykoneen toimintaa. Ensimmäi-
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nen esine otetaan käyttöön. Triangelia käytetään
höyrykoneen äänen tuottamiseen. (Harjoitus 42)
Kun on puhuttu energian tuottamisesta, voidaan
siirtyä keskustelemaan energian kuluttamisesta.
Opas kertoo, mihin tehtaalla on käytetty energiaa
ja kysyy oppilailta, missä he käyttävät energiaa ja
missä voisivat säästää energiaa. Avuksi otetaan
lankakerä, jota heitellään oppilaalta toiselle ja jokainen saa kertoa, missä säästäisi energiaa. (Harjoitus 44)
Werstaalla lankakerä on toiminut myös vihjeenä
seuraavaan harjoitukseen, jossa tarkastellaan kankaan valmistusta. Kun huomataan, että langoista
puuttuu väri, pohditaan väriä prisman avulla. Oppilaat jaetaan kuuteen ryhmään ja jokaiselle ryhmälle on annettu oma prisma. Oppilaat ovat heijastaneet spektrin näyttelyvalojen avulla lattiaan. Tämän
jälkeen pohditaan, miten lankaan tai kankaaseen
saadaan väriä. Tehtävänä on yhdistää luonnonväriaineet oikeisiin väreihin. (Harjoitus 28) Värjäysprosessissa on tarvittu vettä, joka on laskettu tehtaalta
puhdistamattomana takaisin koskeen 1970-luvulle
asti.
Tehtaassa vettä tarvittiin myös turvaksi ja tehtaan palokuntaan kuuluminen oli kunnia-asia. Opas
kertoo paloturvallisuudesta ja oppilaiden kanssa
tehdään paloharjoitukset. (Harjoitus 16) Palokuntaosastoina marssitaan eteenpäin.
Esineistä jäljellä on enää vessapaperi, joka kertoo tehtaan likavedestä. Vessapaperi kertoo myös
siitä, kuinka teollinen tuotanto on tuonut aivan uusia
tavaroita ja myös lisännyt tavaran määrää. Opas
kertoo, että nykyisestä tavarapaljoudesta on tehtävä valintoja, jos esineitä halutaan säilyttää museossa. Oppilaiden kanssa pelataan museopeliä,
jossa oppilaat pohtivat, mitä säilyttäisivät 100 vuoden päähän. (Harjoitus 47) Lopuksi oppilaat voivat
pohtia kierrosta ja oppimistaan täyttämällä tehtaan
tarkastusraportit. (Harjoitus 20)

Pumpulilikkoja ja säättipoikia			
– teollistumisen historiaa 7. luokkalaisille
Työpajassa tutustutaan yleisesti Suomen teollistumiseen. Työpaja soveltuu käsiteltäväksi erityisesti 7. luokan historian, käsityön
ja äidinkielen opetuksessa. Kierros kestää
noin 45 minuuttia.
Opas kertoo, millaisia työtapoja tullaan käyttämään
ja pyytää kaikkia olemaan reippaasti mukana. Harjoituksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Oppilaiden kanssa käydään läpi säännöt museossa
toimimisesta.
Ennen näyttelytiloihin menemistä tehdään harjoi-

tus Suomen teollisuustyöväen kehityksestä. Harjoituksessa
oppilaat esittävät Suomen väestöä 1800-luvun alusta tähän päivään.
Jokainen oppilas on noin neljännesmiljoona suomalaista. Väestö jaetaan kolmeen ryhmään:
maatalousväestö, teollisuusväestö ja muut. Oppilaiden määrä harjoituksen edetessä lisääntyy Suomen
väkiluvun mukaan. Ryhmille annetaan kyltit, jotka
kertovat ryhmän nimen. Nykypäivän kohdalla oppilaat nimeävät ammatteja, jotka kuuluvat ryhmään
”Muut”. (Harjoitus 8) Harjoitukseen sidotaan tarina
tehtaan historiasta. Esimerkiksi kun Finlayson perusti
vuonna 1820 tehtaan Tampereelle, teollisuustyöväkeä ei vielä ollut. Myyntiin tehdyille koneillekaan ei
ollut kysyntää.
Näyttelytiloissa oppilaiden kanssa käydään läpi
tuotteen valmistusvaiheet. Esimerkiksi Werstaalla
kerrotaan tekstiilin valmistuksen työvaiheet Tekstiiliteollisuusmuseossa. Tämän jälkeen siirrytään työntekijöihin ja luetaan työntekijän muisteluja. Werstaalla on kerrottu tarina kehrääjästä: ”Kun lauantaina pääsin koulusta, maanantaina menin töihin. Se
oli vuosi 1955. Tulin tänne Finlaysonille. Kävin alhaalla työhönottokonttorissa... Siellä pidettiin kovat
kuulustelut ja kaikki kyseltiin. Lääkärissä käytiin Finlaysonin omassa sairaalassa tarkastuksessa. Äiti oli
täällä jo ollut pitkään, tullut nuorena tyttönä. Ensin
olin öljyplikkana puolilla päivillä 15-vuotiaana. Pikku hiljaa etenin. Kuljin öljykannun kanssa ja käyttäjien koneita rasvattiin. Täytyi osata mennä niin, että
öljyä ei tippunut matkalle. Se kesti kauan oppia,
mutta sitten se oli helppoa. Kun 16 vuotta täytti,
pääsi kahdeksalle tunnille, sai tehdä koko päivää.
18-vuotiaana pääsi vasta koneelle ja vuorotyöhön.
Kesken viikon kun täytin 18, tuli heti iltavuoro. Se
oli sikäli hienoa, etten ole koskaan tykännyt aamuvuorosta.” (Muistoja Finlaysonilta kirjaa mukaillen)
Tarinan jälkeen tehdään arvojana-harjoitus lapsityövoimasta. Opas pyytää osallistujia muodostamaan
mielipidejanan. Toisessa päässä on ”samaa mieltä” ja
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toisessa ”eri mieltä”. Opas lukee väittämät ja oppilaat siirtyvät lähemmäs sitä päätä, joka vastaa
heidän mielipidettään. Jokaisen väitteen
jälkeen keskustellaan, miksi kukin seisoo valitsemassaan paikassa. Tarvittaessa tehdään harjoituskierros
esimerkkiväittämällä ”Pidän historiasta.” (Harjoitus 18)
Oppilaita pyydetään kiinnittämään huomiota
näyttelyssä oleviin valokuviin ja niissä esiintyviin
työasentoihin. Opas esittelee muutamia kuvia kierroksen aikana. Oppilaat jaetaan viiden hengen
ryhmiin ja annetaan tehtäväksi laatia työturvallisuusohjeet. Ohjeen voi laatia esimerkiksi seuraavaan tilanteeseen: ”Oli pelottava mennä isoon
saliin, jossa mennä viuhtoi isoja remmejä katonrajassa. Oli kauhea mennä koneiden väliin. Minulla
oli pitkä tukka. Työnjohtaja sanoi, että tukka täytyi
katkaista tai panna ylös, sillä se menee koneisiin.
Parturiin vain. Se oli kova paikka, erityisesti isälle. Siellä täytyi kumarrella ja pintelit pyörivät kovin. Myöhäisemmältä ajalta muistan lankatehtaan
puolelta, että työntekijältä meni tukka koneeseen.”
(Muistoja Finlaysonilta)
Oppilaat tekevät ohjeistaan still-kuvat, joita muut
ryhmät arvaavat. (Harjoitus 15) Harjoituksen jälkeen keskustellaan työturvallisuudesta ja näytetään
vanhoja työturvallisuusjulisteita.
Kierroksen lopuksi on valittavana ryhmästä ja
ajasta riippuen toinen kahdesta harjoituksesta.
Harjoitusvaihtoehto 1: Yhteiskeittiöasunto-harjoitus
työväenkodin koosta. (Harjoitus 33)
Harjoitusvaihtoehto 2: Maailmankartta-harjoitus
Suomen teollisuuden vientimaista. (Harjoitus 27)
Mikäli aikaa vielä on, täytetään Tehdaslehteä.
Oppilaat jaetaan kolmen hengen ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan yksi lehti. (Harjoitus 17)
Tehdaslehteä voi antaa myös opettajalle koulussa
tehtäväksi kertaukseksi.

Tehtaanpatruunan matkassa 			
– yrittäjyyskasvatusta yläkoululaisille
Työpajassa tutustutaan yritystoimintaan
1800-luvun Suomessa, jolloin tehtaanpatruunat hallitsivat tehtaitaan lähes yksinvaltiaan tavoin. Tehtaanpatruunoiden
johdattelemana käsitellään yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia myös tämän päivän
Suomessa. Työpaja soveltuu käsiteltäväksi
erityisesti yhteiskuntaopin tunneilla ja yläkoulun aihekokonaisuudessa ”Osallistuva
kansalaisuus ja yrittäjyys”. Työpajan kesto
on noin tunti. Jokaiselle toimintapisteelle
varataan aikaa 10-15 minuuttia.
Työpajan aluksi oppilaat jaetaan neljään ryhmään
(3-5 oppilasta/ryhmä). Joukkueet keksivät itselleen
nimen. Ensimmäisellä pisteellä virittäydytään tehtaanpatruunan maailmaan G.A. Serlachiuksen kertomana. Kuunnelma on tehty G.A. Serlachius -museossa ja se löytyy internetistä osoitteesta http://
www.gaserlachius.fi/virtuaalimuseo/patruunanilotjasurut/1870_fin.html. Joukkueet kirjaavat yrityksen kannalta merkittävimmät tapahtumat (yksi
menestystekijä ja yksi haittatekijä) vuosien 1870
ja 1880 tarinoista. Oikeasta vastauksesta joukkue
saa pisteen. (Harjoitus 11) Sen jälkeen palataan
tarinassa paikkakunnan omalle tehtaalle ja opas
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kertoo tehtaan perustamisesta ja laajentumisesta
sekä tehtaanpatruunoista.
Toisella toimintapisteellä opas kertoo tehtaanpatruunan toimista työntekijöidensä hyväksi. Esimerkiksi Finlaysonilla tehtaanpatruuna perusti muun
muassa lastenkodin, koulun, ruokalan, säästöpankin, kirkon ja sairaalan. Työnantaja ulotti vastuun
myös vapaa-aikaan: järjesti kilpailuja, retkiä, urheilumahdollisuuksia ja tuki yhdistystoimintaa. Tarina
kerrataan sanaselityksen avulla. Kaikki selitettävät
sanat liittyvät tehtaanpatruunan toimintaan. Jokaisesta joukkueesta valitaan yksi kilpailija selittäjäksi.
Selityksessä ei saa käyttää selitettävää sanaa tai
sen johdannaista. Kaikki joukkueet saavat arvata
ja jokaisesta oikein arvatusta sanasta joukkue saa
pisteen. (Harjoitus 13)
Viimeisellä toimintapisteellä siirrytään nykyaikaan ja pohditaan, miten tänä päivänä hoidetaan
tehtaanpatruunan järjestämät asiat. Finlaysonin alueen kierroksella tarkastellaan samalla tehdasalueen
nykykäyttöä ja millaista yritystoimintaa alueelta löytyy nykypäivänä. Oppilaiden tehtäväksi annetaan
yrittäjän ominaisuuksien pohtiminen. Finlaysonin
alueella tehtävässä on hyödynnetty Tampereen
ammattikorkeakoulun ProAkatemiaa, jossa opiskellaan tradenomin tutkintoa yritystoiminnan avulla.
Joukkueissa oppilaat keksivät ominaisuuksia, joita
yrittäjältä tulisi löytyä. He valikoivat keksimistään
ominaisuuksista kolme tärkeintä. Lopuksi katsotaan
löytyisikö oppilailta näitä ominaisuuksia eli kenestä
olisi yrittäjäksi. (Harjoitus 12) Työpajan päätteeksi
julistetaan eniten pisteitä saanut joukkue.

Yhteistyötahot ja lisäkirjallisuutta
Työpajoja tehtaissa -hankkeessa on tehty yhteistyötä eri museoiden kanssa:
Emil Aaltosen museo, Tampere
Harjoitukset 26, 34, 37
Fiskarsin museo
Harjoitus 32

Tampereen ammattikorkeakoulu, Pro-Akatemia
Harjoitus 12
Valvillan tehdasmuseo, Hyvinkää
Harjoitus 38
Varkauden museo

Forssan museo

Verlan tehdasmuseo
Harjoitus 31

G. A. Serlachius -museo, Mänttä
Harjoitukset 5, 11, 31, 42

Muita lähteitä ja vinkkejä lisäkirjallisuudesta:

Helsingin kaupunginmuseo

Dodo ry. http://www.dodo.org/

Iittalan lasitehtaan museo
Harjoitus 28

Hiltunen, Jaana ja Konivuori, Heli: Vihreä Draama
tavaramaailmassa. Painotalo Miktor, 2005.

Kauttuan Tehtaitten museo, Eura
Harjoitukset 28, 29, 38

Kallio, Kalle (toim.): Museo oppimisympäristönä.
Suomen museoliiton julkaisuja 54. Suomen museoliitto ja Suomen Tammi Plus-projekti, Jyväskylä
2004.

Kymenlaakson museo, Kotka
Lapuan patruunatehtaan museo
Lusto – Suomen Metsämuseo, Punkaharju
Lönnströmin taidemuseo, Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo, Rauma
Harjoitukset 24, 49
Museokeskus Vapriikki, Tampere
Myllysaaren museo, Valkeakoski
Harjoitus 38
Outokummun kaivosmuseo
Harjoitukset 4, 35, 39
Rosenlew-museo, Pori

Kananen, Laura et al. (toim.): ABC ensiaskelia
rauhankasvatuksen. Rauhankasvatusinstituutti ry.,
Jyväskylä 2007.
Kestinen, Kristiina: Muistoja Finlaysonilta. Työväenmuseo Werstaan julkaisuja 2008:1. Tammer-Paino
Oy, Tampere 2008.
Laine, Marja (toim.): Opas yhdessä oppimaan.
Monikulttuurisen kulttuuriperinnön opettamiseen.
Suomen Tammi, Espoo 2007.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004. Opetushallitus 2004. http://www.oph.fi/
SubPage.asp?path=1,17627,1558

Suomen lasimuseo, Riihimäki

Suominen, Leena (toim.): Tullaan tutuiksi. Aineistoa
lasten kansainvälisyyskasvatukseen. Kirkon ulkomaanapu. Trio-Offset, 2004.

Sähkömuseo Elektra, Hämeenlinna
Harjoitus 43

Tarinanetti. Draamaan perustuvat terveystiedon
opetusmenetelmät. http://www.tarinanet.net/

Tekniikan museo, Helsinki – InnoApaja-projekti
Harjoitus 26

Ympäristötietokeskus
kumppanit.fi/

Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma,
Tampereen
kaupungin museopalvelujen TAITE-yksikkö
Harjoitukset 2, 14, 42

Y niingo ympäristö. Tehtävävihko. Lönnströmin taidemuseon julkaisuja 21. Painorauma Oy.
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Moreenia

http://www.eko-
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PALOKUNTA

TEHTAANKOULU

JUNARATA

VESIVOIMA

KIRKKO

POLTTOPUUT

TONTTIMAA

TULIPALO

SÄÄSTÖPANKKI

RUOKALA

TULLIVAPAUS

KEILARATA

PIETARI

TEATTERI
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TEHTAANPATRUUNA

TYÖAIKA

Liite 2 -

Mielipiteeni työasioista
Tieteen ja uuden teknologian myötä tulee uutta konekantaa.
Automaatio lisääntyy; samoin luonnollisesti koulutustarve.
Esim. lisääntynyt elektroniikka sekä heikkovirtalaitteet
asettavat laitosmiesten koulutukseen uusia vaatimuksia,
jolla on suuri merkitys näiden koneiden kunnossapidon
sekä käynnin kannalta. On myös tärkeää yrityksen kuin
työnsuorittajankin kannalta oppia ergonomisesti oikea ja
turvallinen työmuoto.
REIJO LEPPÄNEN
Meitä sähkömiehiä ja koko kunnossapito osaston työläisiä
on viime aikoina askarruttanut erityisesti joukkomme supistuminen. Eläkkeelle siirtyvien ja pois lähtevien tilalle ei
juuri ole otettu uutta työvoimaa. Tilalle on tullut ”pieniä
vihreitä miehiä nurkat väärälleen” milloin minkin asennusliikkeen nimi selässä.
UNTO TÖRÖNEN
Sähkömiesten luottamusmies

Tutustutaan
Raija Kallioinen
Keskus 13133
Voi ei, en harrasta squshia, laskettelua enkä
vuorikiipeilyä. Kysy jotakin muuta. Minä olen
vain tavallinen Raija ja hiihtelen, ulkoilen ja
hoitelen viisivuotiasta kotoystävääni mieheni
Matin kanssa. Olen kolmannen polven firmalaisia. Ennen minua Kivisen mamma Lyydia
oli kehräämöläinen, isäni Kalevi oli täällä
muovissa ja nyt minä.
Muistakaa hyvät ystävät panna hakulaitteenne
päälle. Monien olisi erikoisesti ajateltava Puhelinlaitoksen ahneutta, kun selittää turhaan
pitkään. Myös muutamat asiakkaat joutuvat
odottamaan liian kauan, kun edellinen puhelu kestää ja kestää. Soittavat pian kilpailijalle.
Varsinkin myynnin riittävä päivystys edistäisi
työtäni.

Seppä Alanen, jolla oli komea musta parta, oli kova
tupakkamies. Sattuipa hän sitten ahjonsa vieressä
polttelemaan juuri, kun ins. Vesuri tuli pajaan. Natsan Alanen heitti ahjoon, mutta suu jäi täyteen savua
ja sen seppä puhalsi alaspäin, vaan savu takertuikin
pilveksi tuuheaan partaan.
Ins. Vesuri: ”Palaakos Alasen parta?”
Seppä nosti partaansa ja tuumasi: ”Ei se pala, hiestä
se höyryää.”

KERHOT

Kalamiesten kerho.

Puheenjohtaja: vartija Aarno järvinen.
Sihteeri: viilari Oiva Leino.
Rahastonhoitaja: varastonhoitaja Arvo Siukonen.
Kerholla kalamaja Koljonselän rannalla. Majalle
tehdään viikonloppuretkiä kevään ja kesän aikana.
Lähimpinä tavoitteina majan vilpolan rakentaminen, laiturin teko ja veneen hankinta. Kevään aikana
arpajaiset toiminnan tukemiseksi.

Naisvoimisteluseura

Puheenjohtaja: rouva Ingrid Lahtinen.
Sihteeri: neiti Alma Lehto.
Rahastonhoitaja: rouva Helvi Viita.
Voimisteluharjoitukset tehtaan juhlasalissa maanantaina klo.19.00- 20.00 ja kansantanhuryhmän
harjoitukset torstaina klo.19.30-20.30. Opintokerhotoimintaa. Kevätretki suunnitteilla.

Lähteet: Yhdyslanka- lehdet vuosilta 1947- 1985
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TARKASTUSRAPORTTI

TARKASTUSRAPORTTI
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ENERGIAMUODOT JA NIIDEN OMINAISUUDET (suurenna ja tulosta jokainen omalle lapulle)
Aurinko

Kivihiili

– ongelmana varastointi

– tuodaan ulkomailta

– tulee Suomessa kyseeseen lähinnä kesällä

– tuottaa paljon päästöjä

+ riittää ikuisesti

+kohtuuhintainen

+ oman kodin yhteydessä

+helppo,kuljettaa, varastoida ja käyttää

Tuuli

Öljy

– ei saa joka säällä eikä kaikilla alueilla

– loppuu joskus

– joidenkin mielestä myllyt rumia

– onnettomuudet kuljetuksessa tuottavat paljon va-

+ Suomessa rannikolla, merialueilla ja Lapin tuntu-

hinkoa ympäristölle

reilla

+kohtuuhintainen, vaikka kallistunut

+ tekniikka kehittyy huimaa vauhtia ja mahdolli-

+saadaan autojen ja lentokoneiden polttoainetta

suuksia suurempaankin käyttöön

Maakaasu
– uusiutumaton, loppuu joskus
– edellyttää putkiverkostoa

Vesivoima
– ei saa kaikilla alueilla
– aiheuttaa ongelmia vesistöissä

+ saadaan poraamalla maan uumenista
+ suhteellisen puhdas polttoaine

+ liike-energiaa muutetaan sähköksi
+ saasteetonta

Uraani, ydinvoima
– jätteet hyvin ongelmallisia ja kalliita käsitellä

Maalämpö

– virheet käytössä – mahdollisuus suuronnettomuu-

– tarvitsee lisäenergiaa pumpun pyörittämiseen

teen

– suhteellisen kallis ottaa käyttöön

+ polttoaineen jalostus edullista

+ varastoitunutta auringon lämpöenergiaa

+ ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä

+ käytetään lähinnä pientaloissa

Turve
Puu

– hyvin hitaasti uusiutuva (2 000-3 000 vuotta)

– riskinä ylikäyttö, jolloin metsät tuhoutuvat

– käyttö energiantuotantoon on kannattavaa vain

– kaadetut puut korvattava uusilla

paikallisesti

+ riittää ikuisesti, jos käytetään fiksusti

+ Suomesta saatavilla

+ kotimaista

+ saadaan suolta
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Piirrä oma kortti
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