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Sisältö:

•	 kotiseudun ja oman elinympäristön historia

•	 muistelujen, kirjoitusten, kuvien ja rakenne-
tun ympäristön merkityksien tulkitseminen

•	 kulttuuriympäristö-käsitteeseen tutustumi-
nen oman toiminnan kautta

•	 ympäristön muutosten huomioiminen

•	 tekstin tuottaminen, suullinen ilmaisu

•	 kuvataiteessa erilaisten materiaalien yhdistä-
minen, kierrätysmateriaalit

•	 karttojen tulkitseminen

•	 geometria, arviointi

Lisäarvo opetukselle

Lähiympäristö tarkoittaa sitä aluetta, jossa ihmi-
nen liikkuu ja elää päivittäin. Se muuttuu ihmi-
selle ajan myötä niin itsestään selväksi, ettei sen 
erityispiirteitä enää erota. rakennettu ympäristö 
on pitkäikäistä ja se on näkyvä osa koko kulttuu-
riperintöä. Kulttuuriympäristössä näkyy ajalli-
nen kerroksellisuus aikaan sidottuine arvoineen 
ja tuon ajallisen jatkumon ymmärtäminen aut-
taa meitä näkemään itsemme osana suurta kult-
tuuriperintöä.

Lähiympäristön tunteminen lisää turvallisuu-
den ja tuttuuden tunnetta sekä kasvattaa yh-
teenkuuluvuutta ihmisen ja ympäristön välillä. 
Yhteenkuuluvuus lisää vastuullisuutta ja ha-
lua huolehtia yhteisestä ympäristöstä. Kotiseutu 
näyttäytyy arvokkaana ja tärkeänä paikkana ja 
asiana ihmisen elämässä.

Ympäristöpolun havainnointi- ja tutkimistehtä-
villä pyritään lisäämään oppilaiden kykyä nähdä 
ja katsoa omaa lähiympäristöään ja sen erityis-
piirteitä sekä hahmottaa ympäristön ajallinen 
kerroksellisuus.  ”Täällä on asunut ihmisiä myös 
ennen minua.”  Tavoitteena on kasvattaa oppilai-
den arvostusta lähiympäristöään kohtaan ja tu-
kea vuorovaikutussuhteen syntymistä oppilaan 
ja ympäristön välille.

Ympäristöpolku-kokonaisuus voidaan sisällyttää 
5. lk:n historian, maantiedon, äidinkielen, ma-
tematiikan ja kuvataiteen opetukseen. Kokonai-
suuden tavoitteena on tarkastella omaa elinym-
päristöä itse havainnoiden, tutkien ja kokeillen 
kokonaisvaltaisesti eri lähtökohdista eri oppiai-
neissa.

Ympäristöpolku-materiaalia voidaan hyödyn-
tää myös muilla luokka-asteilla sitä soveltaen ja 
muunnellen.

1. opettajalle
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Tehtävät

Opettaja voi valikoida tehtävistä omalle luokal-
leen sopivimmat ja yhdistellä niitä myös muu-
hun opetukseen. Oppilaita kannustetaan omaan 
havainnointiin, pohdiskeluun, tutkimiseen ja 
kriittiseen ajatteluun. Oikeaa tai väärää ajatusta, 
vastausta tai tuotosta ei ole!

Kulttuuriympäristön käsittely kannattaa aloittaa 
virittäytymistehtävien avulla, jotka johdattele-
vat oppilaat aihealueeseen. Niissä tarkastellaan 
kulttuuriympäristöä aistien ja tunteiden avulla. 
Virittäytymistehtävät herkistävät ja motivoivat 
sekä oppilaat että opettajan uuteen asiaan. Nii-
den tavoitteena on antaa käsiteltävästä aiheesta 
omakohtainen tunnekokemus ja elämys ja tu-
kea tiedon omaksumista. Aisti- ja tunnetehtävät 
helpottavat ympäristön arviointia, jäsentämistä 
ja niiden avulla voidaan kokea tuttu ympäristö 
uudella tavalla.

Draamaleikki on myös eräänlainen virittäyty-
mistehtävä kulttuuriympäristöaiheeseen, mutta 
metodia voidaan käyttää myös syventämään ai-
kaisemmin opittua tietoa. Draaman avulla voi-
daan tuoda esille tunnepitoisia asioita ja käsitel-
lä vaikeampia merkityksiä ja ajatuksia.

rakentelu- ja suunnittelutehtävät sekä karttateh-
tävät kehittävät ja tukevat oppilaan avaruudellis-
ta hahmottamista. Hahmottaminen myös auttaa 
oivaltamaan ympäristön ja ihmisen mittasuh-
teita. rakennuksen tutkiminen auttaa kiinnittä-
mään huomiota rakennettuun ympäristöön ylei-
sesti ja tulkitsemaan siihen liittyviä merkityksiä. 

Tehtävät, jotka liittyvät olemassa olevien asi-
oiden arvioimiseen, kritiikkiin ja uusien ehdo-
tusten suunnitteluun kehittävät oppilaan kykyä 
vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Oppilaalla on 
mahdollisuus arvioida ja arvottaa ympäristöään 
ja näin jättää oma jalanjälkensä kulttuuriympä-
ristöön seuraavien sukupolvien arvioitavaksi.

Elämyksellistä polkua omaan kulttuuriym-
päristöön!

1. OpETTAJALLE
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Karttulan koulujen ympäristöpolku tehtävineen 
rajautuu pihkain- ja Kemppaanmäen, Karttu-
lanlahden ja Airakselan koulujen lähiympäris-
töön. Kouluympäristöjen lisäksi polulla mukana 
on retkitehtäviä myös riuttalan talomuseossa, 
Syvänniemen ja Sourun ruukkikohteissa. Kou-
lukohtainen polku voidaan räätälöidä ympä-
ristöpolun teemojen mukaan koulupäivään 
sopivaksi siten, että tehtäviä tehdään koulun 
lähiympäristössä kävellen ja pyörällä liikkuen, 
tai kauemmissa retkikohteissa kun käytettävis-
sä on autokuljetus. Kouluja suositellaan käy-
mään myös ”vuoroin vieraissa” toistensa luona 
retkellä. Näin  kartutetaan  kulttuuriympäristö-
taitoja ja -tietoja laajemmin ottamalla Karttulan 
kaikki ominaispiirteet haltuun. Kappaleessa  5.2 
Ulkotunti rakennustutkijana esitellään  koulu-
kohtaisia omatehtäviä. Koulurakennuksiin liit-
tyvät tehtävät ovat tärkeitä siksi, että Karttulan 
1920 – 1970-luvun kyläkoulut kokevat tulevai-
suudessa muutoksia. Kouluympäristöjen doku-
mentointi on kulttuuriteko, jolla tallennetaan 
paikan historiaa ja opitaan historiasta. Viisaus 
asuu paikoissa, sanotaan.

Ympäristöpolun kartalla lähestymme Karttulaa 
ensin Kuopiosta historiallista posti- ja vaellus-
väylää, Sinistä Tietä pitkin. Selvitämme miksi  

Karttulaa luonnehditaan ”nauhamaiseksi”. Et-
sikää kartalta ympäristöpolun kohteita, raken-
nuksia ja kouluja. Tutkikaa seuraavaksi niiden 
ominaispiirteitä. Kappaleet Karttulan ominais-
piirteitä ympäristöpolulla ja Historiaa jääkauden 
jäljissä toimivat tausta-aineistona tehtäviin.

2. karttulan 
  kulttuuriYmpäristö   
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Karttulan ympäristöpolun kierrokselle mahtuu 
monta omaleimaista kylää ja koulua. Mukana on 
järvi- ja harjureittejä väylineen, avoimia selkäve-
siä ja suojaisia lahtia, vilkkaita puroja ja koskia, 
jykeviä metsämaita ja korpisoita, jylhiä kauko-
maisemia ja mäkiä, kulttuurihistoriallisia näh-
tävyyksiä ja muinaismuistoja arvoituksineen. 
Kun tutkii kartalta Karttulan tiestöä ja kyliä, voi 
päätellä miten asutus ja tiet ovat muodostuneet 
maisemaan kaukaisen jääkauden jättämiin jäl-
kiin kaakko- luode ilmansuunnassa: järvien, 
lahtien, saarien, niemien, mäkien ja soraharjan-
teiden mukaan. Näitä maaston muotoja hyödyn-
täen vaelsivat jo muinaiset karttulalaiset ja aset-
tuivat väylien varsille asumaan. Siksi Karttula on 
asutusmaisemaltaan ”nauhamainen”.

Kulttuuriympäristön maiseman ja rakennusten 
vaalimisen kannalta tärkeitä ja arvokkaita koh-
teita ovat Savikosken, Sourun ja Syvänniemen 
alueet, jotka kertovat tarinoita Karttulan työväen 
ja teollisten elinkeinojen historiasta. 

Muinaismuistoista merkittävimpiä ovat kivikau-
tisten asuinpaikkojen ja pyyntikuoppien jäljet 
moreenipitoisilla mäillä ja soraharjanteilla mui-
naisten vesireittien varsilla mm. Lintuharjun 
pyyntikuopat, Aittorannan, riihikallion ja Sam-
miolahden kivikautiset asuinpaikat. 

Pitkä Karttulanlahti kirkonkylän satamasta ja kaukomaisemistaan maisemakylänä tunnettu  Punnonmäki  avautuvat mo-
lemmat kohti Virmasvettä.

2.1 Karttulan ominaispiirteitä ympäristöpolulla

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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Maanviljelysmaiseman, tilarakennusten ja ky-
läkoulujen historian osalta arvokkaita kohteita 
ovat punnonmäen entinen kansakoulu peltoau-
kean keskellä korkealla mäellä, riuttalan savo-
lainen talonpoikaistalo ja nykyinen talomuseo 
sekä Ilopuron maatila vanhan kylätien ja maan-
tielinjauksen varrella. paikallisesti arvokkaita 
ovat Airakselan tienvarsimaisema ja vanhojen 
maatilojen viljelysmaisema vuosisataisine jälki-
neen. pelloilta raivatut kivet raunioina paljasta-

Pihkainmäen kylän tunnistaa autoillessa Pihkapuodin ym-
päristöstä palveluineen. Pysähdyspaikka, opastepiste,  Pih-
kapuoti ja -kahvila ovat kylän käyntikortti maantien suun-
taan. Miten miljöötä voi muuttaa, että se kuvaisi paremmin 
kylän ominaispiirteitä.

Koulun mäellä näkyy kuusikko muistuttamassa, mistä pai-
kannimi Pihkainmäki on saanut alkunsa. Kokeile, onko 
kuusikko yhä pihkainen.
Pihkainmäen menneisyys tarinoineen ei paljastu helpos-
ti Sinistä tietä matkaavalle. Tiestä sivussa oleva vanha 
koulurakennus kertoo koollaan ja tyylillään tarinoita ajas-
ta, jolloin lähiseudun metsä- ja puutavarateollisuus toivat 
vaurautta sekä asukkaita Pihkainmäelle.

Koululta lähtee kävelytie alas Sinisen tien varteen. Onkohan 
tämä yhteys vanha koulupolku? 

pIHKAINMäKI SINISEN TIEN VArrELLA.

vat edelleen vanhan tilapaikan ja kertovat maa-
seudun elämismaailmasta.

rautatie- ja liikennehistorian kannalta paikalli-
sesti arvokkaita on vielä Airakselan entisen py-
säkin seudun rakennukset ja pihapiirit. Maastosta 
voi vielä hahmottaa vanhan kauppapaikan raken-
nuksineen sekä pysäkinvartijan mökin pihoineen.

 Maantieväylistä tunnetuin on Kuopion ja Kart-
tulan välillä kulkeva Sininen tie. Tie on ollut 
vaellusväylä ja postitie Suomen halki lännestä 
Vaasan merenkurkusta itään Tohmajärvelle ja 
siitä edelleen Värtsilään.   Tärkeä tie oli myös 
Syvänniemen ja Kaislastenlahden kylien välille 
rakennettu vanha talvi- ja ”Viittatie”, nykyinen 
Annikintie. Se oli ns. kuivaväylä puu- ja sahata-
varan kuljetukseen Syvänniemen tehtailta poh-
jois-Kallavedelle laivaväylälle. 

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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ILOpUrONTIE, VANHA MAANTIELINJA.  

Ilopurontie Sinisen tien pohjoispuolella on vielä paikoin 
suurten metsäkuusien rajaama väylä, paikoin se esittelee 
aukeita taimikoineen. Ilopurontien varrelta löytyvät vanhat 
metsä- ja maatilat mm. Hiekkala.

Yllättävä löytö on käytöstä poisjäänyt Itälammen vanha 
hautausmaa hautakivineen ja -risteineen. Millaisia tari-
noita piilee näissä muistoissa? Ilopurontien ja Sinisen tien 
väliin jää soistunut Itälammen ja Pitkäjärven luonnonsuo-
jelualue. Ilopurontien länsipäässä on  Leppuumäki, kivikau-
tisen reikäkiven löytöpaikka. Miksi kivikautisessa kivessä 
oli reikä ja mihin kiveä käytettiin?

Ilopuron maatalon päärakennus ja kivinavetta näkyvät tielle 
kuusirivin takaa. Kuuset suojaavat pihaa ja rajaavat tietä. 
Aittarivi ja 1800-luvun vilja-aitta ovat iloisen punamullan 
värisiä. Ilopuro oli 1800-luvulla kestikievari, missä matka-
laiset yöpyivät ja saivat hevoskyydin seuraavalle kievarille n. 
peninkulman päähän. Missä oli Ilopurosta seuraava kievari?

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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KArTTULAN KIrKONKYLäN pääKATU: 

puoti ja asuintalo, kauppaliike, pankki, ostari ja 
marketti. Tunnista talojen käyttötarkoitus (ks. 
Kappale 5 tehtävä) niiden rakennustyylin ja omi-
naispiirteiden avulla.

Puusta rakennetussa vanhassa talossa on  aumattu man-
sardikatto. Julkisivu on verhottu lautapaneelilla. Alakerran 
isoruutuiset ikkunat avautuvat raitille. Sisäänkäynti on ol-
lut houkuttelevasti kulmaovesta.

Tiilestä rakennetussa talossa on pitkä näyteikkunoiden rivi 
kadulle ja päädyssä lastauslaituri. Rakennuksen julkisivu 
on rapattu ja pinta on karhea. Katto on tyypiltään satula- 
eli harjakatto.

Monikerroksisen talon pääjulkisulla on isot ikkunat ”ulos-
vedettynä”. Sisäänkäynti on ollut pariovesta. Onko pariovi 
säilynyt? Rakennuksen julkisivu on rapattu. Kokeile, onko 
ulkoseinä sileä vai karhea. Kokonaisuus on tyyliltään funk-
tionalistinen eli käytännöllinen.

Matalassa tiilitalossa on syvä runko, tasakatto ja se si-
joittuu toriaukion laitaan. Talon otsa on lautavuorattu ja  
ulottuu pitkälle ulos. Syvää runkoa keventävät isot koko 
julkisivun korkuiset ikkunat.

Punatiilisen talon ikkunat on peitetty mainoksilla. Seinät 
polveilevat erilaisin kulmin ja ulokkein. Seinien vierellä on 
P-paikkoja. Sisäänkäynti on talon kulmasta liukuovesta. 
Kulmassa ihmisiä tervehtii ulos työntyvä lippa.

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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Suomen sodan 1808 – 1809 taistelupaikan muistomerkki 
Syvänniemen vanhassa pappilamiljöössä kertoo tarinan 
taistelusta ruotsalaisten ja venäläisten joukkojen välillä. 
Kumpi puoli voitti Löttökoskella ?

Airakselan sukumuistomerkki kertoo talon ja tilan historiaa. 
Mille muistomerkki on pystytetty kunnianosoitukseksi, su-
vulle vai kylälle? Miksi merkki laattoineen on tehty kivestä?

YMpärISTöpOLUN MAA- JA MUISTOMErKIT.

Pörönmäen näkötornit ovat esitelleet paikan ja maiseman 
historiaa näkymineen jo 1920-luvun lopulta. Monesko torni 
on jo käytössä? Seikkaile ja selvitä, kuinka monta rappusta 
on tornin huipulle?

Sourun ruukin ja työväen historiaa esittelevä äänitorni 
opastauluineen kertoo myös missä lähistöllä ”valssattiin”, 
ruukissa vai seurantalolla?

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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pErINNErAKENNUKSET JA -MAISEMAT 
SEKä MUSEOT.

Riuttalan perinnemaisema rakennuksineen ja Kirkonkylän 
kotiseutumuseo perinteisessä viljamakasiinissa toimivat nyt 
museoina. Syvänniemen sahayhtiön entinen kivinavetta, mah-
tipontinen tyylinäyte on uusiokäytössä kulttuurin ja hyvin-
voinnin monitoimitilana. Kyläkirkot ja tehtaiden piiput ovat 
edelleen maiseman maamerkkeinä. Airakselan kylämaise-
massa löytyy vielä eläviä maatiloja ja ”mummonmökkejä”. 
Voiko maisema olla museo, muistin ja muistojen paikka?

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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AIrAKSELAN pYSäKINSEUTU 
JA TIENVArSIASUTUS.

Pysäkkimiljöö kauppoineen on jäänyt sivuun uudistetusta Ai-
rakselan tiestä. Peittyykö entinen kyläkeskus radan varressa 
uuden siltamaiseman ja pusikoiden alle?  Vanha tielinja kau-
palle, lastausalueelle ja pysäkkirakennukselle on vielä ero-
tettavissa. Korkeat puut ja puurivit paljastavat piha-alueet.

Asutus- ja asumismaisema muuttuvat usein tien levennyk-
sen ja pyörätien rakentamisen yhteydessä. Tutki pyöräret-
kellä, antaako moderni tielinja ja -korkeus tilaa vanhoille 
mummonmökeille.

Entisajan mäkitupalaisten ja mökkiläisten tuvat rakennettiin 
tiemaisemaan ainakin sata vuotta sitten. Perinteinen mökki-
asutus syntyi pääteiden varteen Karttulasta  Syvänniemelle 
ja Airakselan pysäkille. Mökeissä asui usein käsityöläisiä, 
jotka tarjosivat matkaajille palvelujaan. Miksi mummonmö-
kin kaveri on usein vanha piha- tai tienvarsipuu?

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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Karttulanlahden seutu alkoi muodostua n. 5000 
vuotta sitten muinaisen Suur-Saimaan veden-
pinnan laskettua. Jääkauden jälkeen jatkunut 
maan kohoaminen muutti vesistöjä, vesien las-
ku-uomia ja järvialtaiden korkeutta. Karttulan 
järvialtaat, saaret, mäet ja harjut ovat muodos-
tuneet tällaisten maaperän muutosten aikana. 
Karttula sijaitseekin ns. vedenjakajalla, mikä 
tarkoittaa että Karttulan kohdalla sen järvien ja 
jokien vedet laskevat joko ylä- tai alapuolisiin 
suuriin vesistöihin Saimaalle ja päijänteelle asti. 
Kivikauden ajan ihmiset vaelsivat Kuopion seu-
dulle jääkauden jälkiä seuraten n. 10 000 vuotta 
sitten. pohjois-Savon metsissä liikkui alkujaan 
lappalaisia ja myöhemmin eri heimojen eränkä-
vijöitä, keskiajan alussa Hämeen ja sen jälkeen 
Muinais-Karjalan heimoja. Suojaksi pystytetyt  
asujaimet, kodat tai maasaunat, rakennettiin 
moreeniharjuille ja usein etelään tai länteen 
avautuvien hiekkarantojen tuntumaan. raken-
nuspuiksi sopivat muinaisjärvien vedenpinnan 
laskettua nopeaan kasvuun lähteneet havupuut. 

Karttulan kylien alueilla oli tuhansia vuosia sit-
ten vuoden pyyntikiertoon liittyvää tilapäistä 
asutusta. Karttula oli ns. rajaseutua. rajankäyn-
tiä eri heimojen ja jopa valtioiden välillä käytiin 
kiivaasti taistellen sekä ryöstäen. Metsästys ja 
kalastus olivat tärkeimmät elinkeinot eräkaudel-
la. Harjut ja vesiväylät  toimivat pyyntivaelluksil-

la niin saaliseläinten kuin ihmistenkin kulkureit-
teinä. Metsälle tai kalaan lähdettäessä mukaan 
otettiin vain välttämätön: kirves, tuluskivet, pata, 
jousi nuolineen, keihäs ja kenties pyyntiverk-
ko tai kalakoukku. ruoka pyydystettiin tuoreena 
matkalta ja kypsennettiin paikanpäällä. Veneet 
kehittyivät kevyiksi ja sulaviksi soutaa, laskea 
kosket, virrat ja kapeikot sekä vetää taipaleiden 
yli. Taivaltaminen onkin tarkoittanut alkujaan 
vaivalloista maaston ylittämispaikkaa.

Kiinteämpi asutus Karttulaan syntyi eräsijojen 
myötä. paikoilleen asettuneet erämiehet rakensi-
vat  1500-luvulla seudulle ”uudistalot” eli savupirt-
tinsä. Vesireitit ja metsäpolut olivat tuolloin ainoat 
kulkukelpoiset väylät. Eräpolkuja kuljettiin talo-
jen kautta aina yhä kauemmaksi erämaahan. Ky-
lännimet syntyivät usein uudisasukkaiden suvun 
tai heimon nimistä. Ensimmäiset uudisasukkaat 
Karttulaan  tulivat perimätiedon mukaan Juvan 
suunnalta. Juvan ja Joroisten taloilla oli Karttulan 
seudulla eräsijoja ja nautintaoikeuksia. Kalastus 
ja eräoikeudet oli jaettu talojen ja sukujen mu-
kaan. parhailla koskikalapaikoilla kalastusoikeus 
oli usein vain kruunulla, eli hallitsijalla, mikä aihe-
utti kaunaa paikallisväestön keskuudessa.

Eräkauden lopulla kalastus oli edelleen tärkeä 
elinkeino. Mutta pikkuhiljaa maanmuokkauksen 
myötä kaskenpoltto yleistyi. Karttulan seudul-

la viimeisiä kaskia poltettiin vielä 1930-luvulla. 
Ensimmäiset talon-, kylän- ja paikannimet al-
koivat vakiintua 1600-luvulla. pysyvää asutusta 
edustavat talot (kantatalot ja -tilat) numeroi-
tiin 1600-luvun lopulla kylien mukaan, jotta nii-
tä voitiin tunnistaa ja verottaa. Karjan kasvat-
taminen ja heinänteko niityiltä alkoi pääosin 
1700-luvulla. Kylien maanviljelys- ja laidunmai-
sema sai muotonsa 1700-luvulla isonjaon myötä 
ja säilyi monin paikoin aina 1900-luvun puolivä-
liin. Tilojen ympäristöön, metsiin ja erämaiden 
reunamille, syntyi myös kantataloille kuuluvia 
torppia, joissa asui maaton väki. Maaseudun vä-
estö nimettiin sen mukaan, omistivatko he maa-
ta vai olivatko työväkeä.  

Metsätalouden merkitys seudulla kasvoi puuta-
varakaupan vapauduttua 1800-luvun puolivälis-
sä. ruukki- ja sahateollisuus Karttulan seudulla 
sai raaka-aineensa lähiseudun metsistä ja jär-
vistä, järvimalmia ja puuta. Vuosisadan lopulla 
metsämaita siirtyi laajalti puutavarayhtiöiden 
hallintaan. Karttulan Syvänniemen ja Itä-Kart-
tulan Suovun metsäalueen puutavarateollisuus 
yhdisti monta kylää. Metsätyössä vuodenaiko-
jen mukaan liikkuneet metsätyömiehet, sahojen 
ja ruukin teollisuustyöväki loivat yhteisön, joka 
oli koko ajan liikkeessä. Kylille syntyi kauppo-
ja ja myllyjä, käsityöläiset perustivat sepän ja 
suutarin pajoja. Asutuksen keskittyessä metsä-
savotoille, saha- ja ruukkiympäristöön työväelle 
tarjotiin käyttöön tehtaan asuntoja. Maanvilje-
lyssä ja karjanhoidossa seudun edelläkävijänä 
oli ruukin ja sahojen maatilat, joiden toiminta-
mallia seurattiin kylillä. Karttulan lukuisat mei-
jerit jalostivat lypsytilojen maidon myytäviksi 

2.2 Historiaa jääkauden jäljissä – 
elinkeinojen ja asutuksen synty.

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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tuotteiksi jopa ulkomaille. Kotitarve- ja kylämyl-
lyjä rakennettiin paikoin maatilojen yhteyteen. 
Näistä on säilynyt mm. riuttalan tuulimylly. 

Karttulan puutavarauitot olivat lähinnä puro- ja 
ränniuittoja, sillä yhteys vesiväylille oli hanka-
lampi kuin muualla ympäristökunnissa. Karttu-
lan tiestö oli pitkään vaikeakulkuinen, eikä se so-
veltunut puutavaran siirtoon autoilla hyvin vielä 
1900-luvun alkupuolellakaan. puutavarakulje-
tusten kuivaväylistä tunnetuin oli  Annikintie, 
vanha talvinen ”Viittatie”, joka  alkoi Karttulan 
Syvänniemeltä ja päätyi Mömmölän- eli Kais-
lastenlahteen. Kyliä yhdistävän tien merkitys oli 
suuri kaupankäynnille ja teollisuudelle, mutta 
tie yhdisti myös tiloja ja sukuja naimakauppojen 
kautta. Toinen puu- ja malmi- sekä rautatuottei-
den kuljetusreitti oli 1890-luvulla valmistuneen 
Kuttakosken kanavan kautta rautalammin ve-
sireitille. Matkustaja- ja tavaraliikennettä kylien 
välillä hoidettiin pääosin höyrylaivoilla. Höyry-
laivaliikenteen avaamiseksi  1800-luvulla perus-
tettiin useita laivavarustamoita ja höyrylaivat 
yleistyivät vuosisadan lopulla. Kuopiosta Kart-
tulaan ja kyliin johtanut maantie oli alkujaan 
vain polku- ja myöhemmin kärrytielinja. Tietä 
kuljettiin jalan ja hevosella. Karttulan päätiestö 
oli kutakuinkin valmis 1920-luvulle tultaessa. 
Yleistyvän autoliikenteen myötä 1950-luvulla 
teitä parannettiin asfaltoimalla, mikä nopeutti 
henkilö- ja tavaraliikennettä. Yhteydet kylistä 
rautatielle kulkivat pääteitä Karttulasta ja Sy-
vänniemeltä Airakselan pysäkille, tai pihkain-
mäeltä Kurkimäen asemalle. Airakselassa kylä 
kasvoikin liikenteen myötä tienvarsiasutukseksi 
kauppoineen päätien varteen ja pysäkinseutu 
kouluineen kyläkeskukseksi.

Kylien sivistystoimesta vastasi alkujaan kirkko, 
joka järjesti lukkari- ja kiertokouluja Karttulan 
taloissa.  1800-luvun lopulla kehittyi Suomen 
kansakoululaitos. Sourun tehdas- ja sahayhtei-
sö oli edelläkävijöitä, sillä sahan johto perusti jo 
1870-luvun vaihteessa kylään yksityisen kansa-
koulun. Koulu oli merkittävä edistysaskel kylälle 
ja sen kehitykselle. Karttulan koulupiirijakoon 
kuului 1890-luvulla Syvänniemen, pihkainmäen, 
Kemppaanmäen, Karttulanlahden ja Airakselan 
koulut. 1900-luvun vaihteessa syntyivät myös eri-
laiset kansansivistys- ja -kulttuurityötä tekevät 

Punnonmäen vanha kyläkoulu korkealla näköalapaikalla. 1960 – 70-luvun vaihteessa koulu lakkautettiin.

seurat, yhdistykset, työväen- ja kansanliikkeet, 
kuten nuorisoseura. Tehtaanjohto suosi yhteisiä 
kulttuuriharrastuksia ja retkiä sekä kaikinpuolis-
ta työväen sivistämistä, jos ne vain takasivat työ- 
ja asuinrauhan kylällä. Koulu, seurantalo ja kaup-
pa olivat kylän tärkeimmät julkiset rakennukset. 
Opettaja, pappi, kauppias, sahan- tai tehtaanjoh-
taja - patruuna - olivat tärkeitä sekä kunnioitet-
tuja kylän auktoriteetteja. Vielä tänä päivänäkin 
2010-luvun kyläkouluilla on merkitystä yhteisön 
kulttuuri- ja virkistysharrastuksissa sekä aluei-
den kehittymisessä kasvukeskuksiksi.

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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2.3 Sanasto ja 
hakusanoja
Arkkitehtuuri, rakennustaide 
tilan, muotojen, värien, materiaalien ja massan 
taidetta, käytännössä jokin rakentamisesta syn-
tynyt rakennus, joka edustaa tiettyä tyyliä tai ra-
kennusperinnettä, sitä voi tutkia, aistia ja kokea. 

Arvokas/merkittävä 
kulttuurihistoriallinen kohde
kulttuuriympäristössä tutkittu (inventoitu), suo-
jeltu ja hoidettu kohde, joka on luokiteltu valta-
kunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti 
arvokkaaksi. Kohteen tyypillisyyttä, ikää, harvi-
naisuutta, kerroksisuutta, kertovuutta ja omalei-
maisuutta arvostetaan.  

Aumakatto
katon malli, jossa myös katon päädyissä on viet-
tävät lappeet.

Eräsija
eräkaudella kylien ja talojen usein kaukaiset erä-
maat olivat eränkäynnin reviiriä; reviirin merk-
keinä olivat tilapäisasumukset ”eräsijat” esim. 
maasaunat ja kodat; eräsijan reviirillä oli lisäksi 
rajakiviä, pilkkoja puissa, pyyntikuoppia ja mui-
ta ansoja omistuksen merkkeinä.

Esihistoria 
Suomessa 8400 eaa. – 1300 jaa. on aika, jolta ei 
ole kirjallista lähdemateriaalia: kivi-, pronssi- ja 
rautakausi.

Historiallinen aika ja uusi aika 
aika, jolta Suomessa on kirjallista lähdemateri-
aalia; keskiaika 1200 - 1520 -luvuilla; Uuden ajan 
murros renessanssi, uskonpuhdistuksen ja va-
listuksen aika; ranskan vallankumouksen ja va-
pauden aatteen vaikutukset 1700-luvun lopulla.

Kaski ja kaskiviljely
ennen peltoviljelyä vallalla ollut maanviljely-
tekniikka, jota käytettiin metsäisillä alueilla; 
kaskettaessa metsämaan puut hakataan ja pol-
tetaan jolloin puuston luovuttama tuhka lan-
noittaa maaperää ja maaperän ravinteet muut-
tuvat viljelyyn sopiviksi; pohjois-Savossa on 
kaskettu vielä paikoin 1900-luvun alussa.

Historiallinen kerroksisuus 
alueen tai kohteen ominaispiirteet, eri aikakau-
sien rakenteita, materiaaleja, tyylipiirteitä jotka 
ilmentävät rakentamisen ja käytön historiaa (jat-
kuvuutta); arvoperuste, jolla osoitetaan kohteen 
omaavan useita historiallisia kerroksia – ihmisen 
jättämiä jälkiä, joita voidaan tutkia sekä tallentaa.

Kulttuuriperintö
ympäristöstä löytyvät inhimillisen toiminnan jäl-
jet, sisältää tietoa ihmisten elämästä ja toimista 
sekä taitojen kehityksestä. perintö voi olla käsit-
teellistä, kuten uskomus, arvo tai toimintatapa.

Kulttuuriympäristö
ihmisen muokkaama ympäristö, muinaisjään-
nökset, rakennukset, tiet, puistot ja maatalous-
maisema (viljely ja perinnemaisema).

Kulttuurihistoriallinen inventointi 
on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallenta-
mista: maisemasta, rakennetusta ympäristöstä, 
muinaisjäännöksistä ja biologisesta kulttuuripe-
rinnöstä. Hyvin tehty inventointi tiivistää tarkas-
tellun kohteen kulttuurihistorialliset ominaispiir-
teet ja merkityksen sekä antaa tietoa ympäristön 
hoidosta ja suojelusta paikallisille asukkaille.

Muinaisesine 
yli 100 vuotta vanha esine, jonka omistajaa ei 
tunneta ja joka on yhteistä kulttuuriomaisuutta, 
löytöpaikka tulee ilmoittaa maakuntamuseoon 
tai Museovirastoon.

Muinaisjäännös 
ympäristössä säilyneitä ihmistoiminnan jälkiä 
10 000 vuoden ajalta; asuinpaikkoja, tulisijoja, 
hautoja ja kalmistoja, uhri- ja rituaalipaikkoja, 
kalliomaalauksia, linnoitusrakenteita, pako- ja 
turvapaikkoja.

Rakennettu ympäristö ja rakennusperintö 
rakennukset, rakennelmat, pihapiirit, puistot, 
kadut, sillat, tiet, kanavat ja ihmisen rakentamat 
merkit ympäristössä eri aikakausilta.

Rakennustutkija 
museon palveluksessa työskentelevä rakennus-
perintöasioiden asiantuntija, jonka tehtäviin 
kuuluu mm. ympäristössä tehtävän rakennus-
tutkimuksen järjestäminen.

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö
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Rakennushistoria 
historia rakennuksissa on ihmisten asumisen ja 
elämisen jälkiä, aikaa, perinteitä, kertomuksia, 
tietoa ja tunnelmia, jäljet näkyvät mm. materi-
aaleissa, muodoissa ja rakenteissa.

Torppa 
tarkoittaa alkuaan metsämaalle perustettua uu-
disasutusta ja myöhemmin maanviljelyä varten 
vuokralle annettua maatilan aluetta. Vuokran 
torpparit maksoivat päivätöinä eli taksvärkkinä 
vuokraisännälle.

2. KArTTULAN KULTTUUrIYMpärISTö



17

3. astu kulttuuripolulle 
Tutustumistehtäviin polulla kuuluu: karttaesi-
tykset, historiatiedot, kokemukset ja elämykset 
lähiympäristössä. Elämykset tallentuvat ais-
tien välityksellä. Tutkittavien kohteiden avulla 
on tavoite ymmärtää ympäristökokonaisuuden 
monimuotoisuus, arvot ja kerroksisuus. Yhden 
osatekijän muutos ympäristössä vaikuttaa aina 
kokonaisuuteen. Voitte pohtia, miten maisemaan 
tai pihapiiriin vaikuttavat esim. lähikaupan sul-
keminen tai vanhojen puistopuiden kaataminen. 

3.1 Valmistele ja 
käytä aisteja
Kaikille kouluille yhteiset liikunnan, matematiikan 
ja historian tehtävät.

•	 Kartoita vanhat ja uudet koulutiet sekä -po-
lut. Testaa maastossa, voitko kulkea kävellen, 
pyörällä, hiihtäen tai soutaen vanhempiesi 
tai isovanhempiesi koulumatkan, edes osan 
siitä. Tarvitsetko koulumatkaan autoa enem-
män kuin isovanhempasi? Jos tarvitset, pohdi 
miksi.

•	 Kaukonäkymät-harjoitus hyvällä säällä. Koh-
teena ovat esim.  pörönmäki, Sourun äänitor-
ni, Syvänniemen veneranta ja punnonmäki. 

Ota kartta mukaan näköalapaikalle. Kiipeä, 
tähyile, kyykistele ja kurkottele – turvallisuus 
huomioiden.  Mitä järviä selkineen näet, mitä 
mäkiä tai saaria tunnistat? Näytä missä il-
mansuunnassa on kylän päätiet, kotitalosi 
ja koulu. Etsi kartalta koulussa http://kan-
salaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/ Karttu-
lan muita korkeita mäkiä, kuin punnonmäki. 
Suunnittele uusi näköalaretki, reitti ja retkie-
väät. Tee kouluun palatessa mäkien korkeuk-
sien vertailuun kaavio eli diagrammi.

•	 Arvioi pörön näkötornin korkeus merenpin-
nasta. Mittaa tornin korkeus tornia kaata-
matta. Mukaan tarvitset joko metrin mittake-
pin tai -narun ks. ohjeet linkistä http://www.
tyrvanto.net/pihka/teht14.htm . Lisätkää pö-
rönmäen korkeuteen (käytä korkeuskäyriä 
apuna) arvioimanne näkötornin korkeus niin 
tiedätte, kuinka korkealla merenpinnan ylä-
puolella kävitte. Olitko pörönmäellä korkeam-
malla, kuin jos seisoisit Mustikkamäen laella?

•	 Maamerkit näkyvät moneen paikkaan.  Ha-
vainnoi kylällä liikkuessasi, mistä kaikkialta 
pilkistää esim. tehtaan piippu, kirkon kello-
tapuli tai näkötorni. Merkitse havaintopaikat 
kartalle, valokuvaa maamerkin pilkistys. Ko-
koa havaintopisteet valokuvineen myöhem-
min koulussa ”pilkistyskartalle”. 

Karttulan kirkon kellotapuli rakennettiin vuosina 1843 – 
1844 ja sen koristelu on kansanrakentajien  taidonnäyte.
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4. ajan kerrokset 
Ajan kuluessa ympäristömme muuttuu. Muu-
toksia aiheuttavat ihmiset ja luonnonolot.  Ym-
päristössä, rakennuksissa ja rakennelmissa on 
historian jälkien kerroksia. Ne ovat kuin ”joh-
tolankoja”, joita tutkimalla voidaan erottaa eri-
ikäisiä materiaaleja, tyylejä, tiloja, toimintoja, 
taitoja, perinteitä, käyttötapoja jne. Voitte pohtia, 
miten vanhaan puutaloon vaikuttaa sen korjaa-
minen uusin materiaalein? Kohteiden tutkimi-
nen on yllättävää ja jännittävää salapoliisityötä. 

4.1 Taustoita
Kaikille kouluille yhteiset historian ja äidinkielen 
tehtävät.

•	 Välitunti vanhassa koulussa. Tutki ja etsi väli-
tuntitarinoita historiakirjoista, netistä ja haas-
tattelemalla iso- ja isoisovanhempiasi ajal-
ta 1940 – 1950-luvun kansakoulussa, tai 1970 
– 1980-luvun peruskoulussa. Kysy ja selvitä, 
mitä koulun pihalla puuhattiin ja leikittiin. 
Sovita tallentamasi tarina lopuksi draaman 
rakenteeseen: muista koukuttava tarinan 
alku, vaihteleva keskikohta ja loppuhuipen-
nus. Suunnittele tapahtumien juoni, jota seu-
raat. Muista myös jännittävä tapahtumapaik-
ka, aika, päähenkilöt ja toiminnan motiivit. 

Ovatko koulujen pihat olleet ennenvanhaan näin hiljaisia, 
kuin valokuvissa näkyy? MV-valokuvat vuosilta 1983 – 84 
Kuopion KHM valokuvakokoelma; kuvaajat Helena Riekki, 
Kari Jämsén, Jouko Aroalho.

•	 1800-luvun vanhan koulupiirijaon mukainen 
matka kotoa kansakouluun ei saanut ylittää 
viittä kilometriä. Miksi koulumatka ei saanut 
olla pitempi? Tutki ja pohdi ovatko isovan-
hempien tarinat pitkistä ja hankalista kou-
lumatkoista tarua. Hurjimpien kertomusten 
mukaan sata vuotta sitten kouluun hiihdet-
tiin synkkien metsätaipaleiden läpi susien 
ulvoessa jäljissä. Valmensivatko tällaiset kou-
lumatkat suomalaiset sisukkaiksi, jopa hiih-
tokuninkaiksi? Käytä historiakirjoja apuna 
arvioidessasi faktoja.

•	 Muisto- ja maamerkit paljastavat historiaa. 
Suunnitelkaa pörönmäen ja Sourun ”tornien 
taisto” -tietokilpailu. Selvittäkää kumpi torni 
kertoo Suomen jatkosodasta vuosina 1941 – 
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1944 ja kumpi ruukin toiminnasta. Keitä oli-
vat ilmavalvontalotat ja mitä he tekivät pö-
rönmäellä sota-aikana? 

•	 Suomen sotaa käytiin vuosina 1808 – 1809. 
Syksyllä 1808 Syvänniemen pappilan muis-
tokiven mukaan käytiin Löttökosken taistelu.  
Ota selvää, voittivatko resuiset ”virsujääkä-
rit” vai ”ulaanikomppania”. Keitä olivat virsu-
jääkärit ja ulaanit, ja miten heidät oli varus-
tettu? Mitkä valtiot sotivat Anders Karttusen 
pihamaalla ja miksi? piirrä Löttökosken tais-
teluasemat ja miesvahvuudet karttalle, tai 
valmista aiheesta sarjakuva paikkojen ja hen-
kilöhahmojen mukaan kuvitettuna. Tausta-
tietoa saat historiakirjoista, mutta parhaiten 
paikanpäällä taistelun muistomerkillä.

•	 Hautakiviä- ja ristejä kutsutaan myös muis-
tokiviksi. Itälammen vanha hautausmaa 
hautakivineen ja -risteineen paljastaa pieniä 
muistoja. Käy retkellä hautausmaalla. Millai-
sia tarinoita löydät muistokivistä? paikanni-
mien karttatarkastelu osoittaa, että hautaus-
maan lähellä on myös paikka ”Hauantaival”. 
Mitä paikannimi kertoo kyläläisten tavoista?  
Entä Karttulan seudun Kalmonsaaret, ovatko 
ne muinaisia esi-isien hautapaikkoja? Tutki, 
haudattiinko esi-isiä saariin. Jos pääset käy-
mään muinaisella hautapaikalla, muista ar-
vostaa menneisyyttäsi, äläkä jätä omia jälkiä 
käynnistäsi paikalle.

•	 Asutushistoria avautuu punnonmäeltä. Kart-
tulan uudisaukkaita olivat kansanperinteen 
ja tarinoiden mukaan Ukko Kolomainen ja 
hänen sukunsa. Seitsemän poikansa kans-

sa ukko Kolomainen saapui tiettömien tei-
den takaa Juvalta punnonmäelle. Kuttakohon 
vuorella ukko istuskeli kuusen latvassa ja 
sieltä hän jakoi maita pojilleen ja vävylleen 
Karttuselle. Kuusessa kyyhötellessään taata 
oli hämmästellyt korven laajuutta ja huudah-
dellut: ”Kyll on maata kyntävälle, vettä viljan 
soutavalle”. Samaan kyytiin sai moni paikka 
nimensä. Kuullessaan kuikan huutavan, in-
nostui Ukko:” Siell on kutta kosk on kuikka”. 
punnosesta ukko tuumaili: ”Jos Kutta kuivaa 
niin kyll on vettä punnosessa”. 

•	 Etsi kartalta ukko Kolomaisen tarinan pai-
kat ja paikannimet. Voiko tarinat olla totta? 
Tulkitse ukon sananparret. Mitä runomittaa 
Ukko käytti puheessaan? Esitä lausumalla, 
millainen on sananparsien rytmi ja poljento.

•	 Sukuhistoria paljastuu Airakselantiellä.  Ai-
rakselan sukuseuran vuonna 1948 pystyt-
tämässä muistomerkissä kerrotaan: ”Me 
kynnimme mielin palavin, me kätkimme us-
komme vakoihin. 1600-luvulta alkaen ovat 
Airaksiset olleet uutisviljelijöinä näillä seu-
duilla.” 

•	 Tutki muistosanoja ja kerro, keitä ovat ”uutis-
viljelijät ja -asukkaat”. Mistä työstä muistosa-
nat kertovat tarkemmin?

•	  Airakselan aseman pysäkinhoitajalle - rata-
vartijalle - kuului työetuna tupa, piharaken-
nus ja piha kasvimaineen. pihapiiriin istu-
tettiin arvoisensa pihapuut mm. jalokuusia. 
Työkseen pysäkin hoitaja käytti laiturivaih-

detta junien ohjailuun, piti junapäiväkirjaa, 
lastasi ja purki tavaroita, kuljetti virkapostia, 
huolehti pysäkin valaisimista, siivosi ja piti 
kunnossa rakennuksia, lämmitti rakennuk-
sen ja teki puita.  pysäkin ympäristöstä löy-
tyivät myös lastauslaituri ja -alue sekä tava-
ramakasiini.  

•	 Tutkikaa pyöräretkellä nykyistä rautatiesilta-
maisemaa. Tunnistatteko vielä maisemasta 
vanhat pysäkin puistopuut maamerkkeinä, 
tuvan ja pihan rakennuksineen. Missä pysä-
killä lastattiin, käytiin kauppaa ja säilytettiin 
tavaroita? Arvioi maastossa, missä olivat py-
säkinseudun vanhat tiet ja polut. Millä kulku-
peleillä ajettiin vanhaa kapeaa kylätietä?

•	 Karttulan mäkien, järvien, saarten ja kylätei-
den nimillä on yhteys kylien asuttamiseen, 
luonnonoloihin, matkantekoon ja elinkei-
noihin. Ilopuron tien länsipäässä pitkäjärven 
pohjukassa on Leppuumäki, josta on löydet-
ty jopa kivikautinen reikäkivi. Onko paikalla 
”leppuuttanut” eränkävijät, patikoijat, hevos- 
vai autokuskit? Mitä kertovat matkanteosta 
nimet Hiekkala, Luokkimäki ja Ilopuro. Etsi 
kylältäsi matkantekoa kuvaavia paikannimiä 
kartalta ja tienviitoista. Syntyykö kartanni-
mistä reitti ja tarina? Yhdistele nimiä tarinaksi 
ja ota selvää, mitä kaikkea ne kertovat seudun 
ihmisistä, tapahtumista ja luonnonilmiöistä.

4. AJAN KErrOKSET 
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4.2 Tunnista 
muutokset
•	 Katso valokuvista kuvakulmia ja yksityiskoh-

tia. Arvioi miten maisema, rakennukset, piha-
rakenteet ja tiet ovat kestäneet aikaa sekä ih-
misten toimia? Ovatko maiseman elementit 
säilyneet hyvin ja onko niitä hoidettu huolella? 

•	 Onko muutos maisemassa ollut kehitystä 
ympäristön parhaaksi?  Apuna voit käyttää 
muitakin vanhoja valokuvia historiakirjoista 
ja verkkosivuilta taustatiedon hankinnassa. 

Karttulan kirkko vanhassa kirkonkylässä, 
kuvattu vuonna 1935.
Pihkainmäen koulu, etufasadi, kuvattu vuonna 1983.
Syvänniemen kirkko kylämaisemassa 1920-luvulla.

Vanhat mv-valokuvat Kuopion KHM valokuvakokoelmasta; kuvaajat Tuttu Jänis, Kari Jämsén, tuntematon. 

4. AJAN KErrOKSET 
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5. arkkitehtoninen tila
rakennukset, pihapiirit ja luonnonympäristö 
muodostuvat tiloista. rakennettu ja luonnon 
muovaama tila puhuu omalla olemuksellaan. 
pohtikaa, mitä voi olla tilan kieli? Arkkitehto-
niseen tilaan vaikuttavat tekijät: muoto, ulot-
tuvuudet (pituus, leveys, korkeus), rytmi, viiva, 
liike, pisteet, valo, varjo, pinta, syvyys, väri, ääni, 
materiaali ja rakennustekniikka sekä aika ja 
muistot. Yhdessä nämä vaikuttavat arkkiteh-
tuurin ”tyyliin” ja ihmisten tilakokemukseen. Ne 
ovat rakennusten kieltä. Tyyli kertoo rakennuk-
sen ominaispiirteistä.

5.1 Lue ja tallenna 
ympäristöäsi
Kaikille kouluille yhteiset kuvataiteen, arkkitehtuu-
rin ja matematiikan tehtävät.

•	 Koulurakennus ja sen pihapiiri. Koulutoi-
minta muokkaa maisemaa ja tiloja. piirtäkää 
asemapiirros koulun pihapiiristä. Merkitse 
piirrokseen: tontin rajat, rakennusten paikka, 
polut, pihatiet, portit, leikkitelineet, liikun-
tapaikat, aidat, puukujat, yksittäispuut ja vi-
heristutukset. Arvioi piirroksen avulla pihan 
toimintoja: autoliikenne, virkistäytyminen, 

liikunta, varastointi jne. Tarkastele rakennus-
ten sijoittelua ja kokoa, pihasuunnittelua, 
mittakaavaa ja kulkuväyliä yhteyksineen.

•	 Valokuvaa tai piirrä laajakulmakuva pihapii-
ristä, puolilähikuva rakennuksesta, lähikuva 
yksityiskohdasta esim. pääovesta. Käyttäkää 
apuna kuva-alan rajainta, jonka voi askarrella 
pahvista. Katsomalla pahvikehyksen läpi ja 
siirtämällä sitä voitte ”zoomata”.
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•	 Kiinnittäkää huomiota piirroksien mittasuh-
teisiin ja sommitteluun. Arkkitehtonisia ele-
menttejä löydät, kun katsot havainnekuvia 
kappaleessa 5.2.

•	 piirrä vapaalla kädellä perspektiivikuva, jossa 
näkyy koulun pääjulkisivu ja pääty. pyydä kave-
ria tekemään sama viivoitinta ja harppia käyt-
täen. Verratkaa tulosta, mitä eroja huomaatte.

•	 Tutki mistä paikoista sisä- ja ulkotiloista löy-
dät muotojen ja viivojen rytmiä.

•	 Etsi koulurakennuksesta mieluisin tila (huo-
ne, käytävä, aula, portaikko, piilo, leikkipaikka 
jne.) perustele, miksi se on paras ikinä.

•	 Mittaa valitsemasi tila kehon mitalla käyttä-
en jalkaa, askelmittaa, käsivarsia tai omaa pi-
tuutta. Mittaa pituus, leveys ja korkeus. 

•	 Lopuksi tarkista esim. jalkasi pituus viivoitti-
mella ja ilmoita mieluisan tilasi tarkat mitat 
cm, m mitoin.  

Pihkainmäen kulttuurisolassa kokoonnutaan, ollaan sateen 
ja katseiden suojassa.

Kemppaanmäen puuhapäädyssä leikitään, pelataan ja ”ol-
laan vaan” hyvällä kelillä.

Airakselan katolta löytyy arvoitus: onko katolla piippu, lin-
tulauta vai lakeistorvi? Selvitä mihin sitä tarvitaan?

•	 Millaisia geometrisia perusmuotoja löydät 
koulusta ja sen piharakennuksista: pohjasta 
(perustukset ylhäältä katsottuna), sivuista, 
päädyistä, aukoista (ikkunat ja ovet) ja kat-
tomuodoista. Käytä apuna valokuvia ja käy 
piirtämässä ulkona paikan päällä.

•	 Luonnostele katon perusmuoto. Arvioi ja 
mittaa yhden lappeen pituus sekä leveys m-
mitalla. Laske yhden lappeen ja sen jälkeen 
koko katon pinta-ala. 

Piharakennukset ovat katoavaa ja turhaan väheksyttyä rakennusperinnettä. Ne ovat pienimuotoisia, mutta moni-ilmeisiä ja -käyttöisiä!

5. ArKKITEHTONINEN TILA
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•	 Kirkonkylän pääkadulla ”raitilla” voi tutustua 
1900-luvun rakennuksiin ja niiden arkkiteh-
tuurityyleihin eri vuosikymmeniltä. Jokainen 
rakennus on erilainen. Tutki ympäristöpolun 
rakennusvalokuvia ominaispiirteineen ja käy 
raitilla tunnistamassa talot. Tunnista raken-
nukset niiden tyylin, toimitilojen ja käyttötar-
koituksen perusteella: 1900-luvun alun puoti-
huone, 1980-luvun virasto, 1950-luvun pankki, 
1950-luvun sekatavarakauppa, 1970-luvun lii-
kehuoneisto ja 1980 – 1990-luvun marketti-
halli. Testaa, miten pankissa ja kaupassa on 
asioitu 1950-luvulla? Millaisen katutilan ra-
kennukset muodostavat yhdessä? Lähteeksi 
sopii julkaisu Markkinoilta markettiin.

•	 Syvänniemen ja Sourun teollisuusmiljöö. Mi-
ten voit hahmottaa ja tutkia olemattomia 
tiloja? Tutki jäljellä olevia ruukin ja tehtaan 
raunioita sekä rakennelmia rakennusarkeolo-
gin keinoin mittaamalla ja valokuvaten jälkiä. 
ruukki oli n. 100m pitkä ja 23-50m leveä ko-
konaisuus. piirrä säilynyt piippu maastossa 
ja sen ympärillä olevat kivirauniot.  ruukin 
puuttuvat palat löydät, kun vertailet vanhoja 
valokuvia (http://www.syvanniemi.org/histo-
ria.html) ja käyt Hermannin talolla tutkimas-
sa Syvänniemen pienoismallia. Hahmotte-
le näiden avulla ruukkipiirroksesi valmiiksi. 
Toisella maastoretkellä voit vielä tarkistaa 
mittoja, missä olivat: ruukin sydän masuu-
ni, valssilaitos, höyryvoima-asema ja aseman 
piippu. Kuvat ja piirrokset alkavat puhua. pal-
jaan piipun ympärille rakentuu muistojen ra-
kennus. Vieraile myös äänitornissa kuuntele-
massa ruukin äänimaisemaa!

Sourun rautaruukki 2010-luvulla. Sourun rautaruukki 1900-luvun vaihteessa. Valokuva Kuo-
pion KHM valokuvakokoelma; kuvaaja tuntematon.

•	 riuttalan maatila esittelee talonpoikaiskult-
tuuria. Tutki pihapiirin rakennuksia historia-
kirjojen kuvista, aluetta museoesitteistä ja 
verkkosivuilta (http://www.riuttala.fi/). Selvitä, 
miten maatila rakennuksineen ja pihoineen 
on toiminut. rakennusten ja rakennelmien 
paikka pihapiirissä on määräytynyt maatalon 
päivä- ja vuotuistöiden mukaan. Tilaratkaisut 
ovat olleet työnteon kannalta tarkoituksen-
mukaisia, pitkän elämisperinteen muovaama 
käytäntö.  Kuvaile, miten seuraavat tilat liit-

tyvät toisiinsa ja miten niissä on tehty työtä: 
navetta ja lypsytarha ja talli, aitakartano ja 
aittapiha; maakellari ja puutarha; sauna, ruu-
misaitta ja kaivo; sepänpaja ja riihi (palon-arat 
rakennukset); mylly ja jyväaitta. Millaisia ra-
kennelmia ovat olleet: kuja, pyykkikota, lyp-
sykatos ja lato? Lisää ne riuttalan pihapiir-
rokseesi. Tutki riuttalan parituvan pohja- ja 
leikkauspiirroksia. Kuvaile, miten huonetilois-
ta toiseen on liikuttu, missä on oleskeltu ja nu-
kuttu. Missä lapset leikkivät sisällä?

5. ArKKITEHTONINEN TILA
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•	 Luonnossa huomaat, miten maa- ja kallio-
perä, vesiaiheet ja puusto synnyttävät tiloja. 
Luonnontilan tunnelma vaihtelee vuoden-
aikojen mukaan. Tutki koulu- ja kyläympä-
ristöä retkeillen. Tallenna valokuvaten tai 
videoimalla erilaisia luonnontiloja: järvien 
sulkeutuvat lahdet ja avarat selät, mutkitte-
levat jokilinjat  ja avautuvat puronsuut, jyr-
kät koskenniskat ja kivikot, katsetta ohjaavat 
metsänreunat ja suoaukeat.  

Riuttalan ”pihanpää”, paritupa. Alun perin vieraskäyttöön rakennettu. Kuva Kuopion kult-
tuurihistoriallinen museo, kuva-arkisto.

Riuttalan ”pääkartano”, läpikuljettava paritupa. Kuva Lastu, kuva-arkisto.

•	 parhaimmillaan ihmisen muokkaama maise-
ma elää rintarinnan sopuisasti luonnon muo-
vaaman maiseman kanssa. Kirjoita lehteen 
artikkeli löytämästäsi lähimaisemasta: riita- 
ja sopusointu kuvaesimerkein. Kuvaile mie-
lestäsi maisemaa tasapainottavat ja sitä rik-
kovat elementit. perustele mielipiteesi. Kutsu 
ihmiset maisemanhoitotalkoisiin ja kirjoita 
talkooilmoitus lehteen tai nettisivuille.

5. ArKKITEHTONINEN TILA
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5.2 Ulkotunti rakennustutkijana – 
koulujen omatehtävät.

Airakselan pysäkin kansakoulu valmistui vuon-
na 1929. Kiinnittäkää huomiota raskaaseen tii-
lirunkoon ja kuutiomaiseen rakennusmassaan. 
Kivijalka on betonista ja maalattu. Tyyliltään ra-
kennus on hiukan maalaismaisen jäyhä. Se on 
aidosti ”paikalla rakennettu”, ei teollinen tuote. 
rakennus kertoo ajasta, jolloin yritettiin luo-
da tasokkaita koulurakennusten mallipiirustus-
sarjoja ja tarjota koulujen suunnittelupalveluja 
myös maaseutukunnille. Ulkoasussa ei ole pa-
nostettu paljon koristeluun, tyyli on hyvin pel-
kistetty. Ikkunoiden sijoittelu ja kokoerot luovat 
kuitenkin vaihtelua julkisivuun hauskasti. Etsi 
ulkoasusta: aumakatto, korvaikkuna, kiviharko-
tusta jäljittelevä ovenpieli, kokopuinen peilio-
vi, ikkunoiden tiilikaari ja räystäslista. Merkitse 

nämä havainnekuvaan. Löydätkö vielä syöksy-
torven ja rännin, vanhan ajan ”sadevesijärjes-
telmän”. piirrä ulkona koulun pohja kivijalan 
mukaan. piirrä pohjaan reitti – tila tilan perään 
– pääovelta luokkahuoneeseesi.  

pihkainmäen koulu valmistui vuonna 1935. Kiin-
nittäkää huomiota koulun arkkitehtuurityyliin, 
jossa on uusklassista, mutta myös uusasiallis-
ta eli funktionalistista muotokieltä. 1930-luvun 
koulurakennukset suunniteltiin tyyppipiirustus-
ten mukaan. Asiallisuus ja pelkistäminen näky-
vät myös koulun luokkatiloissa. Asiallisuus antoi 
kuvan tehokkaasta ja uudistuneesta opetukses-
ta. rakennuksen koristaminen oli väheksyttyä 
ja se keskittyi sisäänkäyntiin ja oviin kuten pih-

Airakselantie, Karttulanlahti ja Punnonmäen Kivijoensuu.

Valitkaa tutkimuskohteeksi oma koulu tai jo-
kin muu lähellä oleva perinnerakennus. Kysykää 
lupa rakennuksen kuvaamiseen ja tutkimiseen 
kiinteistön ja rakennuksen omistajalta. Sopikaa 
vierailu kohteeseen etukäteen.

•	 Ottakaa ulos mukaan piirustuspaperia, kyniä, 
mittanauhoja ja kamera. Voitte jakautua ryh-
miin, joissa on: valokuvaajia, mittaajia, piirtä-
jiä ja tarinoiden tallentajia eli haastattelijoita. 

•	 Tallentakaa pihapiirin ja rakennusten omi-
naispiirteet.  Käyttäkää apuna havainnekuvaa, 
joka auttaa muistamaan, mihin tulee kiinnit-
tää huomiota. Havainnekuvaan (Liite1) ja sen 
taakse voi tehdä myös muistiinpanoja.

5. ArKKITEHTONINEN TILA
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kainmäellä. Etsi pääjulkisivusta: frontoni, au-
makatto, profiloitu räystäslista ja katon korvaik-
kunat. Merkitse nämä havainnekuvaan. Vanhan 
koulun rinnalle on noussut 2000-luvun laajen-
nusosa. Tutki ja vertaa rakennusten eri tyyliä. 
Valokuvaa molemmista: ulko-ovi, kivijalka, ik-
kuna, seinäpinta, aula, luokkahuone, käytävä ja 
portaikko. Aseta valokuvat esiin havainnekuvan 
ja merkintöjen kanssa. Kuvailkaa yhdessä, miten 
rakennusosat ja tyylit eroavat toisistaan? piir-
rä ulkona koulun pohja kivijalan mukaan. piir-
rä pohjaan reitti – tila tilan perään – pääovelta 
luokkahuoneeseesi.  

Kemppaanmäen koulu valmistui vuonna 1955. 
Se on suunniteltu ajan maaseutu- ja kyläkoulun 
tyyppipiirustusten mukaan. Kiinnittäkää huomi-
ota rakennusrungon keveyteen ja kuutiomuotoon 
sekä matalaan siipeen. Etsi ulkoasusta:  jatkettu 
kattolape (suojakatos), lippa, lautavuoraus, beto-
niraput ja putkikaiteet. Merkitse nämä havain-
nekuvaan. Seinissä on limilautavuoraus 1950-lu-
vun omakotitalojen tapaan. Laudat on sahattu 
nurkissa ”jiiriin”, mikä on siisti yksityiskohta. 
Ikkunat ovat kaksiruutuisia, tuuletusikkunalla. 
Ulkoasusta henkii huolellinen ja viimeistelty  ra-
kentaminen sekä kodikkuus. Luokkahuoneet on 
sijoiteltu korkeampaan rakennusosaan ja nii-
tä yhdistää kapeat käytävät. Liikunta- ja tekni-
set tilat taas ovat erillisessä matalassa siivessä. 
1950-luvun kansakoulu-uudistuksen myötä ope-
tustilat monipuolistuivat ja erikoisluokkatiloja 
tuli lisää. piirrä ulkona koulun pohja kivijalan 
mukaan. piirrä pohjaan reitti – tila tilan perään – 
pääovelta luokkahuoneeseesi.  

Karttulanlahden koulu valmistui vuonna 1961. 
Kiinnittäkää huomiota laatikkomaiseen mata-
laan massaan ja pitkiin siipiin, tilojen eritasorat-
kaisuihin, kattolappeisiin ja -taitteisiin. Koulua 
rakennettaessa on turvauduttu teolliseen raken-
nustuotantoon. 1960-luvun koulun rungossa on 
käytetty betoni- ja ikkunaelementtejä. Etsi ulko-
asusta: matala kivijalka betonista, pulpettikatto, 
taitteinen katto ja nauhaikkunat. Merkitse nämä 
havainnekuvaan. Tutki minkälainen tiililimitys 
on ulkoverhouksessa. piirrä limitys ja etsi sille 
nimi (ks. kappale Materiaalimaailma). Koulutilat 
on jäsennetty tutun käytävä –luokkahuone rat-
kaisumallin mukaan, mutta nähtävissä on perus-
koulu-uudistuksen tuulia: tilojen joustavuutta ja 
muunneltavuutta on tavoiteltu rakennusosien 
sijoittelulla siiviksi rinnemaastoon. Tutki vielä, 
miksi koulun pihapiirissä on pieni pulpettikat-
toinen kerrostalo? piirrä ulkona koulun pohja 
kivijalan mukaan. piirrä pohjaan reitti – tila tilan 
perään – pääovelta luokkahuoneeseesi.  

Tulosta havainnekuvat kouluista liitteistä 1 ja 2. 
Kuvat Lotta Halonen.

5. ArKKITEHTONINEN TILA
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6. materiaalimaailma 
pohtikaa, miten rakennusmateriaalit voi tunnis-
taa? Mitkä materiaalit ovat kestäviä, ekologisia 
ja kierrätettäviä? Millaiset materiaalit näyttävät 
kauniilta? Kun puhutaan kauniista tai rumasta 
ympäristöstä, käytetään kuvailua, tulkintaa ja 
arvottamista. 

Puulautaverhous limilaudoituksena Moderni tiililadonta. Juoksulimitys ½ kiven porrastus Betonirappu muottivaluna.

6.1 Huomaa yksityiskohdat ja 
esteettisyys
Kaikille kouluille yhteiset kuvataiteen, arkkitehtuu-
rin ja muotoilun tehtävät

•	 Miten historia, eli ajan kuluminen ja jatku-
vuus näkyvät rakennusmateriaaleissa? Etsi 
värimuutokset, korroosiokerrokset, kolhut, 
korjaukset jne. Kuluvatko kivet ja betoni rap-
pusissa? Mitä tarkoittaa ”ajan patina”? Mitkä 
materiaalit ovat aikaan sidottuja, eli muodis-
sa vain hetken?

•	 Katsokaa rakennuksen kivijalkaa (sokkeli), 
runkoa, vuorausta, piippua ja katetta. Millai-
nen on niiden pinnan rakenne?

•	 Esittele, tunnistatko kotisi uusia ja vanhoja 
rakennusmateriaaleja. 

•	 Millaisia aistittavia ominaisuuksia on eri ma-
teriaaleilla: puu, tiili, betoni, teräs, kivi. 
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•	 Tunnista ja nimeä, mitä rakennusmateriaale-
ja löydät perinnerakennuksista.

•	 Suunnitelkaa kaunis ja esteettinen rakennel-
ma yksityiskohtineen. Muotoile alla oleviin 
kuvan kohteisiin uudet rakennelmat: moder-
ni katos ja infopiste. älä käytä samoja materi-
aaleja kuin kuvasta löydät.

•	 pohtikaa, onko esteettinen miellyttävää, kau-
nista, kestävää vai aitoa? 

•	 Voiko epämiellyttävä tai epäkäytännöllinen 
olla kaunis? 

•	 Onko ”kauneus katsojan silmissä”? 

Karttulanlahden koulun pyöräkatos.

Pihkainmäen kylän infotaulu

•	 Voiko kauneutta oppia tunnistamaan ja luke-
maan?

•	 Tee taulukko, jonka avulla voit tallentaa ja 
vertailla eri kohteiden rakennusmateriaaleja. 
Kohteina voivat olla esim. kyläkoulusi, Syvän-
niemen pappila ja oma kotisi.

Materiaali ja väri

VärI

KATE

JULKISIVU

rUNKO

KIVIJALKA

koulu (1950-luku) pappila (1800-luku) koti (          )

Yleisimmät materiaalit ovat: luonnonkivi, lohkokivi, betoni, tiili, betonielementti, lauta, hirsi, paneeli, rappaus, kivilevy, päre, 
huopa, pelti, tiili.

6. MATErIAALIMAAILMA 
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7. tee kohde tutuksi
•	 Mitä mielestänne tarkoittaa seuraava lainaus: 

”Sillä jyvänenkin tietoa omasta rakkaasta kotiseu-
dustamme on enemmän kuin kokonainen kultamurik-
ka turhuuden markkinoilta hankittua tyhjänpäiväis-
tä viisautta”.  (Aapeli, Siunattu Hulluus).

7.2 Valmista 
kokonaiselämys
•	 julkaise tutkimusaineisto. Kootkaa kulttuuri-

polun tehtävistä tai  Ulkotunti rakennustutki-
jana aineistosta näyttely esim. ympäristölaa-
tikoihin, jotka voidaan kuljettaa helposti esille 
näyttelyksi. Näyttelyn voi toteuttaa myös kou-
lun nettisivuille ”ympäristölaatikoina”, jos 
skannaatte tehtäväpiirustukset (kuvatiedosto 
jpg.) ja kirjoitatte kuvatekstit (tekstitiedos-
to word.doc). Käsin kokoamalla: pohjustakaa 
ensin piirustukset, kirjoitukset ja valokuvat 
kartongille. Laatikot voidaan jakaa teemoihin: 
1. kulttuuripolun karttakuvat ja historiatie-
dot (kirjoitukset tai haastattelut), 2. pihapiiriä 
esittelevät piirrokset ja valokuvat (asemapiir-
ros) ja 3. rakennuspiirustukset. rakennus-
piirustusten laatikon voit jakaa osiin vielä 

välilehdillä: ulkoasu (julkisivupiirustukset), 
sisäasu (pohjapiirustukset) ja yksityiskohdat 
(koristeet ja rakennusmateriaalit). 

•	 Viisaus asuu paikoissa. Suunnitelkaa ryhmä-
töinä aikamatka ja roolipeli riuttalan talon-
poikaistalolle lasten arkipäivän kotitöihin ja 
ruokahetkeen. Valitun teeman mukaan voitte 
osallistua lasten kotitöihin ja leikkeihin piha-
piirissä tai ruoan valmisteluun naisten tuvassa. 

•	 savuinen saunapäivä. Hanki taustatietoa pe-
rinteisestä savusaunasta historiakirjoista ja 
museon verkkosivuilta. Vertaa saunomisen 
perinnettä oman kotisaunasi  saunatapoihin. 
Jos pääsette retkelle riuttalaan, voitte osallis-
tua museo-oppaan kanssa saunomista sekä 
kylpemistä valmisteleviin toimiin elävöitetty-
nä opastuksena tai roolipelin tapaan. 

•	 Kokeiltavia työvaiheita: puunkanto ja oikean 
lämmityspuun (leppä, koivu, kuusi) valinta, 
saunaveden kanto vinttikaivolta saaviin (n. 
10l/henkilö), vastan teko, tuuletus ja lautei-
den puhdistus noesta, laudetekstiilien asetta-
minen, löylykapan ja pesusoikkojen asettelu. 
Selvitä, missä työjärjestyksessä nämä teh-
dään. Tutki riuttalan savusaunan valokuvaa 
ja kerro millainen lattia, lauteet ja kiuas siellä 
on. Yhdistä niihin sanat: ympärimuurattu-, 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet säily-
vät parhaiten, jos ne ovat tuttuja meille kaikille. 
polkutehtävien jälkeen on hyvä koota yhteen 
rakennuskohteen tutkimustieto ja jakaa tietoa 
kulttuuriympäristöstä asukkaille, koulun oppi-
laille sekä ympäristön suunnittelijoille. Yhdessä 
tutkituista kohteista tulee läheisiä paikkoja. Kun 
tunnet ympäristösi, tiedät kuka olet, mistä tulet 
ja minne menet.

7.1 Arvosta 
ympäristöäsi

Kaikille kouluille yhteiset äidinkielen, kuvataiteen ja 
historian tehtävät.

•	 pohtikaa miksi ympäristön hoitaminen ja tut-
kiminen on tärkeää? Millaiset kohteet ovat 
arvokkaita kylän asukkaille ja erityisesti lap-
sille sekä nuorille?

•	 Tehkää lähialueen arvokkaista kohteista jul-
kaistavaksi oma suojelulistanne. Valokuvat-
kaa kohteet, nimetkää ne, kirjoittakaa niiden 
suojeluperuste. Yhdessä tutkituista kohteista 
tulee kaikille läheisiä paikkoja!
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lankku- ja maa-, niin saat oikeat vastaukset. 
Jos pääsit retkelle savusaunan aikaan, kirjoi-
ta ja kuvita raportti: mitä opit aikamatkasta, 
mikä oli mieluisa elämys ja mikä perinnetyö 
vaatii vielä harjoittelua.

•	 talonväen ruokahetki – arjen juhlaa ja järjes-
tystä. Hanki taustatietoa riuttalan talon ruo-
katavoista ja Karttulan perinneruoista. ruo-
ka-aikoja kutsuttiin 1900-luvun vaihteessa 
hauskoilla nimillä: eine, aamiainen, puolinen 
ja iltanen. Arvioi, mihin kellon aikaan nämä 
ateriat syötiin? ruoka-ajasta ilmoitti talon 
ruokakello. Joskus kellon sointi paljasti tar-
joilun laadun: kello soi eri tavoin vellille kuin 
kahville. Testatkaa vellikelloa museolla tai lä-
hiseudun maatalossa. Miten kello soi kutsun, 
jos tarjolla on lempiruokasi tai jälkiruokasi?

•	 ruokapöydässä istuttiin talon tapojen ja pe-
rinteiden mukaan. Talonväestä kullakin oli 
arvoisensa paikka ruokatuvan pöydässä. ruo-
kailuvälineet olivat puusta vuoltuja kimpi-
astioita ja lusikoita, kulhoja sekä tuoppeja. 
puukkoa tarvittiin joka ruokailulla ja sitä säi-
lytettiin seinänraossa lähellä pöytää. Vuo-
tuisjuhlina, sadonkorjuun, heinänteon tai 
talkoiden aikaan ruokatavat tarjouksineen 
vaihtelivat omaleimaisina kylittäin ja taloit-
tain. Emännät jopa hiukan kilpailivat lisää-
mällä perinteisiin ruokiin ”makua”, kuten 
voita tai kermaa. Näin emännän ruoka erot-
tui edukseen ja vieraskin muisti kehua taloa 
kylillä. Tämä oli entisajan kokkisotaa. 

•	 Mustikkahuttu-kisa. Järjestäkää luokassa 
oma kokkisota. Hankkikaa reseptin ainekset 
ja asettakaa tarjolle yhteisesti kilpailijoille. 
Voitte kisata pareina tai ryhmittäin. reseptinä 
on Karttulan perinneruoka -  Mustikkahuttu: 
1 l vettä, 1 l mustikoita tai ½ l mustikkahilloa, 
2 kkp ohrajauhoja, hiukan sokeria ja suolaa. 
Kiehuvaan veteen lisätään mustikat tai hillo, 

marjoja ei siivilöidä. Joukkoon sekoitetaan 
ohrajauhot ja keitetään ½ tuntia. Maustetaan. 
Syödään haalean maidon ja sokerin kera. 
Huttua riittää kymmenelle hengelle.

Riuttalan naisten tuvan uuni ja liesi.

Pekka Halosen maalaus ateriasta Riuttalassa. Valokuva 
taideteoksesta.
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•	 Ateria (1899).  Taidemaalari pekka Halonen 
oli riuttalassa sukulaisissa kesävieraana 
1900-luvun vaihteessa maalaten siellä teok-
set Ateria, Erämaa (1899), Viulunsoittaja (1900) 
ja maisemia. Onko pekka Halosen maalauk-
sen ruokahetki riuttalan päärakennuksen 
ruoka- eli naistentuvasta, vai miesten tuvan 
puolelta? Tutki maalausta (valokuvaa taide-
teoksesta) http://upload.wikimedia.org/wiki-
pedia/commons/1/13/pekka_Halonen_Ateria.
jpg suurempana netistä, tallenna ja tulosta. 
Tutki myös historiakirjoja ja museoesitteitä. 
Söivätkö miehet yleensä tuvan nurkassa pöy-
dän tyvipäässä ja naiset kapeammassa lat-
vapäässä, vai toisinpäin? Miksi noudatettiin 
tällaista tapaa? Onko miehillä pöydässä omat 
vai yhteiset piimätuopit ja lusikat? Mitä pik-
kutyttö tekee pöydän ääressä? 

•	 Suunnitelkaa retkipäivä. Etsikää geokätköjä 
kotiseudulla, koulun lähiympäristössä, Sy-
vänniemen tai riuttalan museoalueen lähei-
syydessä. Tutkikaa kätköilyä opettajan kans-
sa yhdessä täältä  http://www.geocache.fi/
terms/info.php . Etsikää etukäteen ”koor-
dinaatit” ja vihjeet kätkölle. Tutki kohdetta 
koulussa ja tee taulukko: kohdetiedot ennen 
ja jälkeen geokätköilyn. Mukaan tarvitsette 
GpS-laitteen tai taitavan maastokartan luki-
jan. Opettaja voi tarvittaessa kutsua mukaan 
paikallisen kätköilijän ohjaajaksi. Vertaa ret-
ken jälkeen, mitä uutta tietoa kohteesta sait 
etsimällä geokätkön? Muista merkitä myös 
tietolähteesi taulukkoon. Vertaa taulukon tie-
toja, eli seuraa tiedon polkuja. Kuinka tieto 
karttui ja mistä lähteistä? Voitte suunnitel-
la myös oman kätkön partiolaisten tapaan 
lodjaamalla  http://lodjaus.partio.net/ oman 
koulun läheisyyteen.
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