
Kylässä Korttelimuseossa



Käytöskukkanen museovieraille

Suunnittele museovierailu
ennalta. Valitse teema, tehtävät
tai työpaja. Katso vinkkejä
www.korttelimuseo.kuopio.fi
Ota mukaan paperia ja kyniä.

Ilmoita museovierailusta ja varaa
tarvittaessa opastus p. (017) 182
625  ja
korttelimuseo.kut@kuopio.fi
Kerro asiakaspalveluun erityis-
toiveista esim.  apuvälineet tai
eväiden syönti.

Liiku museossa ryhmässä, rauhalli-
sesti ja merkittyä reittiä. Jätä reput
naulaan säilytykseen.

Kuuntele tarkasti oppaan
opastusta ja opettajan
ohjeita.  Kysy, mihin ei saa
koskea ja mihin saa koskea?.

Tutki museota rauhassa ja
tarkasti.  Saat katsoa, nuuhkia,
kuunnella, keskustella, piirtää,
valokuvata ja kysellä!

http://www.korttelimuseo.kuopio.fi
mailto:korttelimuseo.kut@kuopio.fi


Säätyläiskoti rakennus 2

Huomaa kodin tuoksu, näkymät, äänet, valo ja tunnelma. Kiertäkää
kodin huoneet.  Kukin kuvailee vuorollaan huoneen tuntomerkkejä
(koko, muoto, sisustustyyli, ikkuna-aukot, kalusteet) ja toiset tunnis-
tavat nimeltä, mikä huone on kyseessä?

Tunnista esineen tuntomerkit. Kiertäkää säätyläiskodin huoneet.
Kukin valitsee kierrokselta lempiesineen ja kuvailee vuorollaan sen
materiaalia, muotoa, yksityiskohtia,  erityispiirteitä, valmistusta
(koneella vai käsin tehty) ja väriä. Muut arvaavat, mikä ja minkä
niminen esine on kyseessä?

Testaa elävä esine , onko se krumeluuri vai tarvekalu? Miten käytät tai
katsot esinettä kertoo  sen käyttätarkoituksen ja tarinan. Piirrä
sarjakuva, josta ilmenee, kuka esinettä käytti ja miten sitä käytettiin.
Kuvaa esinettä ja sen toimintaa tarkasti.

Tarpeellista
ja kestää

kulutusta!

Arvokasta ja
haurasta!

Anna arvoa käyttöesineelle

Nauti koriste-esineistä ja taiteesta.

Taustaa: Säätyläiskoti on sisustettu suurelta osin 1800-luvun tyylisin esinein
ja kalustein.  Koriste-esineet ovat puusta, posliinista, luusta tai kipsistä
valmistettuja. Huonekalut ovat varakkaan perheen kodissa puusepän
tekemiä tai ulkomailta tuotuja. Myös erikoisia puulaatuja on käytetty. Saleja
koristavat runsaat viherkasvit kukkapylväineen. Puulla lämmitettävät
kaakeliuunit ovat hienompia, kuin muissa tuvissa. Puuesineet on korvattu
kyökissä metallilla (kupari, läkkipelti). Rakennuksessa on hirsiseinät, jotka
ulkoa on vuorattu leveällä vaakalaudoituksella klassisistiseen tyyliin. Ovet,
ikkunat, sisäkatto ja lattia ovat puusta.



Talvikartta – väritä, tekstitä ja suunnittele peli



Kutojan tupa ja räätälin verstas rakennus 7

Taustaa: 1800-luvulla kaupunkeihin syntyi erilaisia käsityäläisten ammatteja kuten
kirvesmiehen, puusepän, kutojan, räätälin, suutarin jne. Käsityöläiset asuivat kaupungissa
ahtaasti ja vaatimattomasti. Tupa tai kamari sai palvella myös verstaana. Kutojan tupa ja
räätälin verstas sekä kamari kertovat asumisesta 1910-20-luvulla. Kutojan tuvan huonekalut
ja käsityöläisyyteen liittyvät työkalut ovat puusta.  Kutojan tuvassa ja räätälin
porstuanpohjakamarissa on tilaa säästävät päästä- ja sivustavedettävä sängyt. Räätälin
verstaan pöydällä on mittaamisessa, leikkaamisessa, ompelussa ja silittämisessä tarvitsemia
erikoistyökaluja.

Virittäydy: ”leikitään valokuvausta”, lavastakaa tilanne kutojan
tuvassa pysähtyneeksi ”valokuvaksi” esim. Äiti leipoo leipää, lapset
leikkivät lattialla puuleluilla jne. Arvuutelkaa  ketä kukin esittää.
Voitte myös  valokuvata digikameralla oikeasti tilanteet.

Huomaa: verstaan ja tuvan tunnelma, äänet hirsitalossa, näkymä
ikkunasta kadulle tai pihalle, vanhan rakennuksen ja esineiden
tuoksu sekä kodikas sisustus.

Tunnista ja kuvaile parituvan tuntomerkit: pohjan muoto,
rakennusmateriaalit, hirsirakenne, asuintilat ( eteinen, porstuan-
pohjakamari, tupa  ja  verstashuone)  ja rakennusaika.

Testaa: sisusta kutojan tupa kodikkaaksi. Piirrä ja mittaa tuvan
pohja. Piirrä pohjaan: uuni, irtokalusteet sekä matot. Kirjoita
kalusteen nimi piirrokseen. Kuvittele, että kutoja haluaisi vaihtaa
tuvassa järjestystä, miten sijoittaisit huonekalut jos sisustaisit tuvan
toisin?

Miten sisustat, kertoo kodin
tekstiileistä ja huonekaluista.

Kodikasta ja
pehmeää!

Tutki työn
jälkiä!

Tupa ja verstas
työhuoneena.



Apteekki rakennus 11

Taustaa: Apteekkirakennus, alunperin asuinrakennus, on Kuopion vanhimpia
säilyneitä 1700- ja 1800-luvun vaihteesta.  Huoneet esittelevät 1900-luvun alun
apteekkitoimintaa. Apteekkiin kuuluvat varasto, laboratorio, myymälä ja apteekkarin
asuinhuone. Kalusto ja esineet on koottu monesta eri apteekista Kuopion seudulla.

Laboratorio esittelee apteekkikemiaa.

Varasto kertoo luonnon raaka-aineista.

Mene pois
Cantharis!

Tule tule hyvä
pilleri, älä tule

paha pilleri!

Virittäydy: tutustu museon pihalla yrttimaan kasveihin ja kukkiin.
Tuoksuttele lääkeyrttejä ja rohtokasveja. Ihmettele apteekin
varastossa kuivattujen yrttien nimiä.

Huomaa apteekkirakennuksen tunnelma ja tuoksut. Kuvaile miltä
tuoksut tuntuvat tai mitä ne tuovat mieleen?

Tunnista laboratoriossa ja myymälässä nämä: jauhe, uute, pilleri,
pulveri, salva, tahna ja tinktuura – millaisissa pakkauksissa näitä
myytiin?

Testaa elävä esine - vaaka. Rakentakaa perinteisen
tasapainovaa’an ja punnusten malli kierrätysmateriaalista.
Tutkikaa punnitsemista, mitä ovat massa ja paino? Mitkä ovat
vaa’an osat ja tehtävät?

Testaa, millaiseen vaivaan auttaa nokkonen, piharatamon lehti tai
poimulehti?  Kirjoita resepti  haavan hoitoon (ota mallia apteekin
paperisesta lääkereseptistä pullon kyljessä). Yhdistä oikea
yrttiaines,  käyttöohje ja vaikutus.



Suutarin koti ja hellahuone rakennus 13

Miten asut, paljastaa kodin ja elämän tarinan.

Taustaa: Paavo pojan kirjeestä vuodelta  1916: ”Asun Tuhkasen perheen hellahuoneessa
hyyryläisenä Kuopionlahden rannan lähellä. Talo on yksikerroksinen, keltaiseksi maalattu ja
siinä on kaksi tupaa, kamari ja porstua. Isommassa tuvassa ja kamarissa asuu suutari
vaimonsa ja kolmen lapsen kanssa. Suutarilla käy paljon asiakkaita tilaamassa kenkiä ja
tuvassa on paljon työvälineitä, naskaleita, nahkaa ja iso ompelukone. Tuhkaset puolestaan
asuvat pienessä tuvassa, jossa on pieni uuni ja hella ja siksi sitä sanotaan hellahuoneeksi.
Veikko ja Anna Tuhkasella on neljä lasta. Nuorin on 3-vuotias, joka on naapurin leskirouvalla
hoidossa päivät, kun Veikko ja Anna ovat tehtaalla töissä. Kaksi lapsista käy koulua ja vanhin,
11 vuotias Mikko on myös rullatehtaalainen.
Hellahuoneessa on kaksi sänkyä, ja niissä nukkuvat Veikko, Anna ja pienimmät lapset. Minä
nukun yhdessä nurkassa lattialla. Lattia on talvella kylmä, mutta onneksi minulla on äidin
neulomia villasukkia ja villahousut. Anna on hyvä kalakukkojen leipoja ja minä saan syödä
perheen kanssa, vaikka ruokaa ei ole paljon. Veikolla on oma soutuvene rannassa ja minä käyn
usein Veikon kanssa kalassa Kallavedellä. Veikolla on paljon verkkoja ja me pojat ongimme”.

Virittäydy: laulakaa yhdessä tuttu ”Suutarinemännän kehtolaulu”.
Osoita hellahuoneen ja tuvan arjen tuntomerkit: käsityönä valmistetut
esineet, työkalut ja kalusteet Paavon kirjeen avulla (yllä).

Tutki ja piirrä pohja: tupa, porstuan-pohjakamari, hellahuone ja
porstua. Tarkkaile ulkona ikkunoiden ja savupiippujen paikkaa, ne
kertovat missä on tupa ja tulisija.  Piirrä detalji: ulko-ovi,
kamanaikkunan yllä oleva koristelista ja sen lehtisahatut ornamentit.

Valmista huoneentaulu arjen iloksi. Haasteena muotoilu ja graafinen
esitys . Valitse tai keksi tekstisisältö. Suunnittele tekstityyli, eli fontti.
Valitse pohjaksi paperi tai kangas ja sen mukainen työtapa
välineineen. Suunnittele kehys – värit – symbolit – ornamentit –
vinjetit tai muut koristeet. Tarkkaile tekstipohjan muotoilussa näitä:
kirjasintyyppi, riviväli, tekstin ja kuvien suhde.Työkalut kertovat työnteosta ja ammatista.

Salusiinin takana
on elämää!

Sopiva  maja
käsityönä!



Kesäkartta – väritä, tekstitä ja suunnittele peli



1930-luvun koti rakennus 12

Kodinhoito kertoo koneista ja tekniikasta.

Työ ensin
sitten huvi!

Pölyt
piiloon!

Taustaa: Pienen kaupunkilaisperheen kodissa suuri pula-aika 1930-luvulla koetteli
elämisen perusteita. Ajan tunnus oli funktionalismi, jonka tunnusmerkkejä olivat
tarkoituksenmukaisuus, selkeys, käytännöllisyys ja lisääntynyt tekniikka. Kaupunkilais-
perheen asuntoon museossa kuuluvat jo nykyajan mukavuudet: vesijohto, viemäri, wc,
sähkö ja keskuslämmitys. Huoneiden seinillä ja katossa kiertävät punotut sähköjohdot
näkyvillä. Keskuslämmityspatterit ovat myös näkyvillä osana kalustusta. Vesiklosettiin
pääsee eteisestä. Wc –pytyn istuinsuojus ja kansi ovat puuta. Keittiön ylpeys on vesihana
ja kaatoallas – juokseva vesi. Keittön uutuus ovat komerot, jotka kätkevät elintarvikkeet
ja talouskalut mm. sähkökäyttöisen pölynimurin.

Virittäydy: leikitään ”avaimen  piilotusta” periaatteella. Piilottaja
valitsee silmillään huoneesta esineen, mutta ei paljasta sen
paikkaa. Piilottaja kertoo etsijöille onko esine ”maassa, puussa vai
taivaassa”. Etsijä yrittää lähestyä esinettä, jolloin piilottaja
ilmoittaa ”kylmää” tai ”polttaa”. Etsijä voi kysyä tuntomerkkejä ja
osoittaa, onko esine tämä?

Kokeile kulkea 1930-luvun kodissa - ”ympäri mennään, yhteen
tullaan”. Etsi modernit keittiökaapit, talouskalut sekä kodinkoneet.
Tutki mistä juokseva vesi tulee ja mihin se menee? Mitä tarkoitta-
vat 1930-luvun iskelmän sanat: ” vaikk´ näyttää että yhdelle, se
antaakin unen kahdelle. Ihme tavaton tuo hetekamme on”.

Testaa, onko esine elävä. Kokoa 1930-luvun moderni imurihirmu
toimintavalmiuteen. Piirrä imurin kokoamisohje, jossa näkyvät sen
eri osat. Esitä, mitkä osat sopivat eri siivoustehtäviin: villa- tai
räsymatoille, puu- tai muovilattioille , pölyn poistoon nurkista tai
patterin takaa,  sohvakankaan imurointiin jne.Selvitä kotityön ja koneen tarkoitus.



Käsitteet, kirjallisuus ja lähteet

Käsitteet
Cantharis: lääketarkoitukseen käytetty sylkikuoriainen

(Cantharidae).
Detalji: yksityiskohta.
Heteka: teräksinen joustinsänky 1930-luvulta.
Kamana: oven yläpuite ja -tuki.
Krumeluuri: turhaksi mielletty koriste, hienostelu.
Laboratorio: kokeellisiin tutkimuksiin käytetty työtila.
Läkkipelti: pläkkipelti, tina-lyijyseoksella päällystetty peltilevy.
Ornamentti: rakennuskoriste tms. koristelu, koristemuoto.
Pankko: savutuvan uunin yläosa tai ulkoreuna, jossa ei pidetä tulta,

tai uunin kupeessa oleva penkki.
Porstua: eteinen, eteishuone.
Piki, pikilanka: suutarin käyttämä piellä hangattu ompelulanka,

jonka päähän kiinnitettiin sianharjas neulaksi.
Ruuni: ruskea; ruotsin sanasta brun – ruskea.
Sakariini: keinotekoinen makeutusaine.
Salusiini: ikkunan puoliverho.
Sintu: vedellä jatkettu maito tai piimä.
Säätyläinen: herrasväki, herraskainen; säätyjä olivat aatelisto,

papisto, porvaristo sekä Suomessa talonpojat.
Tinktuura: lääkkeenä käytetty kasvipohjainen alkoholiuute, ”tipat”.
Vinjetti: kirjan ja tekstikappaleen alku- tai loppukoriste,

otsikkokuva.

Kirjallisuus ja lähteet
• Kuopion korttelimuseo (1998);  Toim. Tapio Laaksonen.
• Kuopion kulttuuripolku, museopolku verkko-

opetusmateriaalit: Hellahuoneen Paavo, Metsän antimet
massuille ja tassuille, Elävä esine –työpaja Kuopion
korttelimuseossa ja koulussa.

• Sataman lapset Kallaveden kaupungissa (2008); Toim.
Vuorikari Outi, Salminen Anja.

• Ennen vanhaan, perinnekirja (1998); Rokka Pekka, Järnfors
Leena, Nieminen Matti.

• Lasten lorukirjat: Kuukernuppi (1998), SKS; Pienokaisten
aarreaitta (2005); Hanhiemon iloinen lipas (1967).

Tekijät
Valokuvat, piirrokset, teksti ja toimitus: Minna Halonen, Lastu.
Yhteistyössä: Kuopion korttelimuseo ja kulttuuripalvelut.


