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Lukijalle

Karjalohja on omaleimainen vanha pitäjä Lohjan kaupungin alueella. Se tunnetaan
monista kylistään, kauniista luonnostaan ja rikkaasta kulttuuriperinnöstään.
Tämä julkaisu kuvaa tapahtunutta kouluyhteistyötä Karjalohjan kotiseutuyhdistyksen
näkökulmasta. Kerromme, miten valmistelimme, suunnittelimme ja toteutimme kaiken. Keräsimme myös palautetta ja mietimme mitä tulisi ottaa huomioon vastaavia
toimintoja suunnitellessa.
Lapsissa nähdään tulevaisuus, niin ajatellaan myös Karjalohjan kotiseutuyhdistyksessä. Toivomme tämän julkaisun olevan avuksi, rohkaisevan ja innostavan uusiin retkiin Karjalohjalla tai muualla.
Haluamme näin myös kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita ja erityisesti Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastoa, jonka myöntämän tuen turvin saimme verrattoman
kokemuksen ja pystyimme tarjoamaan maksuttomat tapahtumat lapsille kolmen
vuoden ajan. Erityiskiitokset Liisa Mantereelle tämän raportin tekstin tarkastamisesta
ja muokkaamisesta.

31.12.2018

Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry
Heljä Järnefelt, hallituksen jäsen, hankekoordinaattori
Tapio Heljävaara, Risto Kuittinen, Liisa Mantere, Kerttu Keränen, Helena Maajoki,
Anneli Rahkonen, Rolf Oinonen, Tuomas Perheentupa, Tauno Tukkinen, toimintaan
osallistuneet hallituksen jäsenet
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Karjalohjan Kotiseutuyhdistys
Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry perustettiin vuonna 2012. Se toimii kotiseutuperinteen vaalijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä yhdyssiteenä Karjalohjaan sitoutuneiden kesken. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kaikki ovat osallistuneet yhteistyön
toteuttamiseen. Perheenjäsenetkin ovat olleet apuna. Tapahtumiin on osallistunut
muitakin yhdistyksen jäseniä.
Kouluyhteistyötä käsitellään hallituksen kokouksissa. Tilanne, vastuut ja päätökset
kirjataan pöytäkirjoihin. Koulun kanssa olemme järjestäneet yhteisiä retkiä, joiden
kohteista olemme koonneet opettajille pohjatietoa. Olemme tuottaneet perinnetoimintapäivän. Olemme myös juhlineet yhdessä ja oppilaat ovat esiintyneet tilaisuuksissamme.
Olemme pyrkineet tavoittamaan koko ikäluokan lapset tasapuolisesti, ja siksi valitsimme kumppaniksemme Karjalohjan esikoulun ja peruskoulun.

Karjalohjan koulu
Karjalohjan peruskoululla on pitkät perinteet, sillä sitä edeltänyt Kirkonseudun Kansakoulu aloitti toimintansa naapuritalossa eli nykyisessä kirjastossa jo 1890-luvun lopulla. Pappilan kylässä lähellä Lohjantaipaletta sijaitsevaan kouluun kauempana muissa Karjalohjan kylissä asuvat oppilaat tulevat koulukuljetuksella. Koulussa on vuosittain noin 70 oppilasta ja kolme yhdysluokkaa: 1-2, 3-4 ja 5-6. Luokanopettajia on neljä,
lisäksi yksi erityisopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Rehtori on yhteinen Sammatin koulun kanssa.
Esiopetuksesta koulun tiloissa vastaa päiväkoti Eulaalia, jossa oppilaita on vuosittain
noin 15. Opetuksesta vastaa lastentarhanopettaja apunaan lastenhoitaja.
Opettajat ovat lähes kaikki muuttaneet paikkakunnalle muualta ja ovat kiinnostuneita
Karjalohjan historiasta ja kulttuuriympäristöstä. Tämä on luonut hyvät menestymisen
mahdollisuudet hankkeen toteutumiselle.
Lohjalla koulujen opetussuunnitelmat laaditaan jatkumoksi esiopetuksesta toiselle
asteelle. Lukuvuosisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden aikana. Yhteistyömuodot ja yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet myös yhteistyökumppanien kanssa kirjataan yksikköjen toimintasuunnitelmiin. Lukuvuoden 2018 - 2019 painopisteenä kaikissa
Lohjan kouluissa ovat muun muassa hyvinvoinnin edistäminen ja kulttuuri.
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Karjalohjan lapsista osa käy Steiner-pedagogiikkaa toteuttavaa Sammatin Vapaata
Kyläkoulua. Alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä yhteistyötä myös heidän kanssaan,
mutta tämä ei kuitenkaan toteutunut.

Yhteistyömme tarkoitus
Pienen paikkakunnan ongelmaksi koetaan usein, ettei ”täällä ole mitään merkittävää”. Lohjan kaupungin Kulttuuripolku -toimintamalli tarjoaa koululaisille kulttuuripalveluita. Tavoitteena on, että tietyn luokka-asteen oppilaat tutustuvat opetussuunnitelman mukaisen kulttuuriopetuksen lisäksi vuoden aikana 1-2 kulttuurin alueeseen.
Karjalohjalta on kuitenkin Lohjan keskustaan kolmisenkymmentä kilometriä, joten
museot, taidenäyttelyt, teatterit ja konsertit ovat kaukana. Karjalohjan kirjasto onneksi sijaitsee aivan koulun naapurina.
Uskomme, että myös omaan kotiseutuun sekä sen kulttuuriin ja perinteisiin tutustuminen edistävät lasten kasvua ja hyvinvointia. Oma identiteetti vahvistuu, kun selviää, että ”meillä on näin hienoja paikkoja”.

Tauno Tukkinen havainnollistaa
matematiikkaa kirjaston kivijalan luona.
Kuva: Heljä Järnefelt
[Sijoita lähde tähän.]
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Toiminnan pohja
Karjalohjan Kotiseutuyhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat eri alojen tuntemusta
ja osaamista. Kouluyhteistyötä varten perustimme työryhmän, johon kuuluivat Heljä
Järnefelt, Liisa Mantere, Rolf Oinonen ja Anneli Rahkonen. Työryhmä perehtyi Opetussuunnitelman perusteasiakirjaan, joka ohjaa koulutyötä.
Huhtikuussa 2015 lähetimme silloiselle sivistystoimen johtajalle ja rehtoreille kirjeen,
jossa mainitsimme Opetussuunnitelman perusteet. Ne velvoittavat muun muassa ohjaamaan oppilaita ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä ”oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen”.
Teimme kirjallisen esityksen ja ehdotimme, että yhteistyö kirjattaisiin koulujen opetussuunnitelmaan ja tarkennettaisiin sitä vuosisuunnitelmissa.

Suunnittelu käynnistyi
Ensimmäisen yhteisen palaverin opettajien kanssa pidimme 1.10.2015. Pohdimme
yhdessä osallistavaa ja ikäkauden mukaista toimintaa. Esikuvana meillä oli Fiskarsin
koulun malli. Opettajien mielestä tarvittiin lapsilähtöistä konkreettista tekemistä. Ei
luentotyyppistä opetusta. Tarjolla tulisi olla erilaisia elämyspohjaisia valittavia toimintoja. Opettajat pitivät hyvänä 10 minuutin mittaista johdantokertomusta sekä noin 40
minuuttia kestävää oppilaiden omaa tekemistä.
Jotta oppilaat eivät joutuisi odottamaan vuoroaan, tarvittiin useita ohjaavia aikuisia.
Keskustelussa nousivat esiin muun muassa erätaidot, esihistoria, talonpoikaiselämä,
perinteiset elinkeinot, kädenaidot, koti- ja lemmikkieläimet. Sovittiin, että yhdistys
tekee tämän pohjalta tarkemman ehdotukseen teemoista, paikoista ja ohjaavista henkilöistä. Yhteyshenkilöiksi sovittiin koulun opettaja Marika Henttinen ja yhdistyksen
sihteeri Liisa Mantere.
Suunnittelimme toiminnan kolmivuotiseksi, jotta pystyisimme kehittämään sitä vuosi
vuodelta. Pyrimme kertatapahtumaa suurempaan vaikutukseen. Sovimme, että toiminta tapahtuu pääosin koulurakennuksen ulkopuolella ja se tapahtuisi keskustelutyyppisesti työpajoissa. Punaisena lankana kulkisi: Kuinka Karjalohjalla toimittiin ennen ja miten nyt.
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Pelin säännöt
Alusta asti oli selvää, että suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Osa meistä tuli
omaan vanhaan kansakoulurakennukseen, mutta koulu ei todellakaan ole sama kuin
ennen. Suunnittelu on yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Tapahtumat tulee
hyvissä ajoin sijoittaa koulun vuosisuunnitelmaan ja kalenteriin. Oli ymmärrettävä
koulun toimintatavat, aikataulut ja vastuut, kuten vakuutusten kattavuus. Entä mikä
on Wilma tai Peda.net? Opettajiin tulee luottaa eikä heidän työhönsä pidä sekaantua.
Emme saa häiritä koulun opetustyötä. Toimimme ensisijaisesti koulun ehdoilla ja sen
päämäärien mukaisesti.

Alustava ohjelmaehdotus
Emme siis tarjonneet luentoja, vaan konkreettista tekemistä. Sisällön sovitimme opiskeltaviin teemoihin, jotka piti löytää yhdessä opettajien kanssa. Tältä pohjalta laadimme kolmelle vuodelle Karjalohjaan liittyvän ohjelmaehdotuksen, jonka sisältöön
liittyi tietotuokioita ja toimintatyöpajoja.

Esihistoria ja erätaidot lukuvuonna 2015 - 2016
Tutustutaan paikkakunnan luonnonperintöön lähiympäristössä.
Vuosiluokat 1-2: Retki Pukkilanharjun polulla: Tietoa polun historiasta, leikkejä ja tunnistustehtäviä luonnossa
Vuosiluokat 3-4: Retki Linnavuorelle: Tietoa rautakauden elämisestä ja käytännön työpajoja
Vuosiluokat 5-6: Retki Karkalin luonnonpuistoon: Tunnistetaan kasveja ja eläimiä,
tutustutaan luonnonantimiin
Vastuuhenkilö: Rolf Oinonen, apunaan hallituksen jäsenet

Yhteinen itsenäisyyden 100 v tapahtuma lukuvuonna 2016 - 2017
Perinnetyöskentelyä liittyen 100 vuoden takaiseen elämään. Oppilaat, heidän
vanhempansa, isovanhemmat ja muut läheiset voivat kokeilla yhdessä erilaisia
perinnemenetelmiä luokkiin rakennetuissa työpajoissa.
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Vuosiluokat 1-2: Työpaja luokassa: Perinneleikit
Vuosiluokat 3-4: Työpaja luokassa: Perinnekäsityöt
Vuosiluokat 5-6: Työpaja luokassa: Perinneruuat
Vastuuhenkilö: Heljä Järnefelt, apunaan hallituksen jäsenet ja muut yhdistyksen
jäsenet

Talonpoikaiselämää ja elinkeinoja lukuvuonna 2017 - 2018
(toukokuu 2017 tai syyskuu 2018)
Tutustutaan maanviljelyyn ja muihin maaseudun elinkeinoihin.
Vuosiluokat 1 - 2: Käynti kotieläintilalla: Tietoa eläimistä ja eläinten hoitoon liittyviä
käytännön tehtäviä
Vuosiluokat 3 - 4: Käynti Katteluksen tilalla: Tietoa maanviljelyn kehittymisestä ja
käytännön töiden kokeilua
Vuosiluokat 5 - 6: Käynti Kortesniemen perinnetilalla: Tutustutaan vanhaan
kulttuuriympäristöön ja kokeillaan perinteisiä työmenetelmiä
Vastuuhenkilö: Liisa Mantere, apunaan hallituksen jäsenet

Erillinen suunnitelma esikoululaisille

Talokierrokset ja Puukävelyt
Vastuuhenkilö: Tauno Tukkinen ja Rolf Oinonen
Vuosittain oppilaat ja opettajat dokumentoivat toimintaa. Tuotoksia hyödynnetään
tiedotuksessa, opetuksessa ja niistä voidaan järjestää näyttely.

Ohjelmien kehittäminen
Ohjelmien kehittäminen aloitettiin noin puoli vuotta etukäteen. Kaikille kolmelle vuodelle halusimme tarjota eri ohjelmat, jotain sellaista mitä me vanhat tiesimme ja osasimme. Halusimme esitellä mahdollisimman paljon Karjalohjaa ja sen perinteitä oppilaita kiinnostavalla tavalla. Vähitellen, vuosi vuodelta ja lasten kanssa keskustellen
opimme yhä paremmin mikä heitä kiinnostaa.
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Ohjelmaluonnokset kiersivät sähköpostilla kommentoitavana yhdistyksen hallituksessa ja opettajilla. Noin viikkoa ennen tapahtumaa ohjelmat lyötiin lopullisesti lukkoon
ja sovittiin osallistujien roolit. Rehtorin tuki oli kaikille tärkeä. Suuri apu oli siitä, että
opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja vastasivat järjestyksen säilymisestä. Meillä yhdistyksen oppailla oli tarkkaan sovitut vastuut ja tehtävät kohteissa. Heljä Järnefelt käveli
reitit etukäteen kellon kanssa ja teki muistiinpanoja, joten aikatauluissa pysyttiin hyvin.
Ohjelmat rakentuivat aina samalla tavalla: Aluksi tietopaketti opettajan käyttöön,
sitten varsinainen ohjelma ja lopussa tehtäväehdotuksia toteutettavaksi koulussa ennen retkeä ja sen jälkeen.

Ohjelmat ja ohjeet keväälle 2016
Harjupolku 2016
Tietoa
Tavoitteena on tehdä tunnetuksi harjupolun ja perinteiden avulla maastossa - aivan
koulun lähiympäristössä olevaa – kulttuuriperintöä ja luonnon perintöä: muinaisjäännöksiä, niitä ympäröivää luontoa ja maisemakokonaisuutta.
Maastossa liikkuminen perustuu jokamiehen oikeuteen, mutta lähialueiden asutus ja
muut toiminnot on tietenkin otettava huomioon.
Sijainti
Karjalohjan kirkonkylä sijaitsee Lohjanjärven ja Puujärven välisellä, kapealla Pukkilanharjulla, joka on osa toista Salpausselkää. Koululta lähtiessä polun oikealla puolella
Puujärven puoleinen harjun rinne kohoaa jyrkästi 30 - 40 m ympäristöstään ja harjun
vasemmalla puolella kaakkois- ja itäpuolella viljelyyn otetut savitasangot laskeutuvat
loivasti kohti Lohjanjärveä.
Harjun synty
Suurella mannerjäätiköllä on ollut tärkeä merkitys alueen maaperän synnyssä. Useampi satatuhatta vuotta sitten tapahtuneen ilmaston kylmenemisen johdosta mannerjäätikkö alkoi kasvaa ja laajeta Skandinavian vuoristosta ja hautasi alleen pitkiksi
ajoiksi koko maamme. Kun ilmasto taas lämpeni, niin suuri mannerjäätikkö alkoi vähitellen sulaa ja syntyi maastoon monia erikoislaatuisia muodostumia. Tilapäisen ilmaston kylmenemisen aikana jään vetäytyminen koilliseen pysähtyi. Harju on sulavan
jäätikön sisällä virtasi edelleen vettä ja se kasasi joen pohjaan kivistä ja hiekasta ja
kivimassat kasaantuivat jään reunan eteen nykyisen harjumme. Tällainen pääteharju
kulkee poikittain jään vetäytymissuuntaan nähden.
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Polun synty
Noin 8000 vuotta sitten ns. Litorinameren aikana Karjalohja oli merenrantaa, jota
reunusti harju. Ensimmäiset asukkaat lienevät saapuneet noille rannoille noin 6500
vuotta sitten. Kivikautisia asuinpaikkoja on löydetty esimerkiksi Päiväkummun läheltä
suunnilleen Apilaniityn hoitokodin kohdalta sekä Linhamarinjärven pohjoisrannalta.
Voisi kuvitella, että harjupolku syntyi kun näiden asuinpaikkojen väliä kuljettiin jalkaisin. Myöhemmin polkua on todennäköisesti kuljettu myös ratsain. Vuosisatojen ellei
tuhansien aikana jalanjäljet ovat yhä uudestaan ja uudestaan merkinneet maastoon
kaikkien käyttöön tärkeän kulkureitin.
Polun käyttö
Harju tarjosi kuivan ja kiinteän kulkupohjan aina Pohjasta Karjalohjan ja Sammatin
kautta Nummelle asti. Siellä täällä harju katkeaa, mutta polku löytyy aina uudestaan.
Karjalohjan kohdalla harjun nimi on Pukkilanharju. Ainakin karjalohjalaisia kulkijoita
polku on palvellut pitkään. Teilinnummella lienee sijainnut jonkinlainen alueen yhteiskunnallisten asioiden keskus? Siellä ovat ehkä eri kylien kylänmiehet kokoontuneet
miettimään yhteisiä asioita eli pitämään käräjiä. Todennäköisesti siellä on myös jaettu
oikeutta sekä pantu rangaistuksia täytäntöön. Kirkkokansan kulkuun polku on soveltunut jo 400 vuoden ajan koillisen ja lounaan suunnasta tuleville. Vasta 1500 luvulla
ryhdyttiin viertotientekoon. Suunnilleen 1700 - 1800 luvun vaihteessa luotiin vilkkaamman liikenteen tarpeisiin lähes nykyistä linjaa seuraava maantie.
Virkistyskäytössä harjupolku oli jo 1800 luvun lopulla, kun huvilaelämä toi Karjalohjalle
sivistyneistöä pääkaupunkiseudulta. Maisemia osasivat ihailla ja niistä nauttia ne joilla
siihen oli kesäisin aikaa. Kuuluisia kesävieraita olivat muun muassa Topelius, Inha,
Waltari, Wettenhovi-Aspa. Varmaan myös Lönnrot on kulkenut samaa polkua. Vapaaaika lisääntyi myös paikkakuntalaisilla 1970 luvulla ja kuntoilu tuli muotiin. Silloin harjupolku nimettiinkin Kuntopoluksi. Koululaiset ovat käyttäneet turvallista polkua koulutienään noin 100 vuoden ajan.
Harjun käyttö
Harjulla on eri aikoina ollut erilaisia merkityksiä. Harjupolusta on enää jäljellä pätkä
koululta kirkolle. Polku katkesi, kun kaunis, kuiva, tasainen maasto oli aikoinaan loistava rakennuspaikka näille kahdelle pitäjän merkittävimmälle rakennukselle, koululle
ja kirkolle, sekä hautausmaalle. Sementtitiilitehdas, nykyisen kirjaston vieressä, edesauttoi paikkakunnan rakentamista. Matonpesupaikalla on merkitystä Puujärven vesien suojelulle. Aikoinaan soran ja hiekan ottaminen polun varresta, kolmesta eri
kohdasta, on tuhonnut osan luonnontilaista harjuluontoa, vahingoittanut maisemaa
ja vaarantanut pohjavesiä. Nyt 2010 luvulla omakotirakentaminen muuttaa eniten
näkymiä polun varrella. Uudempaa kulttuuria edustaa yksi Karjalohjan graffiteista,
joka sijaitsee polun varrella muuntajakopin seinässä.
Lohjan tekninen lautakunta on nimennyt vuonna 2015 Harjupolun yhdeksi Karjalohjan
keskeiseksi luontopalveluksi. Harjuun liittyy myös historian saatossa muodostunutta
moninaista kulttuuriperintöä. Nykyään voidaankin toimia niin, että tiedostamme polun merkityksen ja haluamme edistää sen säilymistä.
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Ohjelma
Toiminta-aamupäivä harjupolulla keskiviikkona 11.5.2016 kello 8.45 - 11.00
Suunniteltu 1 - 2 luokkalaisille, 27 oppilasta
Aikatauluehdotus
8.45 Lähtö koulun pihalta
9.00 -9.15 Vaellussauvojen teko
9.15- 9.30 Matka I kokoontumispaikalle, jossa tunnistetaan kasveja
9.45- 10.00 Matka II kokoontumispaikalle, jossa tarinoidaan ja syödään eväät
(esim. simaa, kauralastuja, pähkinöitä) ja valmistetaan esineitä, kuten pajupilli ja
käpyeläimiä
10.40- 11.00 Matka takaisin koululle

Oppaat
Yhdistyksen jäsenet (3 - 5 henk.)
Yksi opas toimii koko ajan opettajan kanssa joukon johtajana, hän kertoo minne
mennään ja mitä tehdään.
Yksi tai useampi henkilö odottaa kohtaamispaikalla I ja hoitaa ohjelman siellä
Yksi tai useampi henkilö odottaa kohtaamispaikalla II ja hoitaa ohjelman siellä

Tehtäviä
Kysymyksiä oppilaille
-

Selvitä missä on Pukkilanharju?
Mieti kuinka polku syntyy?
Mieti kuinka polku säilyy?
Mitä uutta matkalla huomasit?
Mistä haluaisit kuulla lisää?
Mitä tuo mieleesi sananlasku ”Polku on tässä kaiken aikaa, aivan jalkojesi alla”?

Dokumentointi
Oppilaat voivat kuvata matkalla näkemäänsä. Opettaja auttaa tekemään diashown,
joka voi pyöriä kevätjuhlan taustalla kuten katsojakuvat television säätiedotuksessa.
Toukokuussa 2016
Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry
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Pöykärin muinaislinna 2016
Tietoa
Muinaislinna
Muinaislinnat voivat olla mäkilinnoja, harjulinnoja tai saarilinnoja. Monia maastokohtia
on nimetty muotonsa perusteella linnoiksi, mutta muinaislinnaksi mäki voidaan katsoa
vain, jos sieltä löytyy merkkejä rakennetuista valleista. Linnat sijaitsevat usein muinaisten kulkuväylien varrella. Pöykärin linnavuorella on ollut tällainen muinaislinna. Retken
tavoitteena on saada käsitys linnan merkityksestä muinaisten karjalohjalaisten elämään.

Sijainti
Pöykärin muinaislinnan alue sijaitsee Karjalohjalla Tallaan kylässä mäen lounaisosassa
sen korkeimmalla kohdalla noin 30 m Lohjanjärven nykyistä vedenpintaa korkeammalla. Paikalle johtaa viitoitettu polku. Muinaislinnan aluetta rajoittaa idässä ja etelässä
yhteensä noin 80 m pitkä kivivalli, jonka leveys vaihtelee 2,4 – 4 m. Vallin itäosassa on
nähtävissä kaksi noin 2 m leveää portinaukkoa. Muilta osin mäen rinne on niin jyrkkä,
ettei sitä myöten voi mäelle juurikaan nousta. Vallin ja kallionjyrkänteiden rajaama alue
on kaikkiaan noin 3100 m2. Muinaislinnan alueella ei ole enää nähtävissä muita rakenteita. Ihmisvoimin rakennetun kivivallin päällä on todennäköisesti ollut hirsistä rakennettu seinämä, jonka suojasta linnaa on voitu puolustaa. Linnan sijainti on ollut edullinen, koska kauppatie Hämeestä Suomenlahdelle kulki Lohjanjärveä myöten. Lohjanjärven pinta oli tuolloin noin 3 m nykyistä tasoa korkeammalla, joten linnamäki oli
tuolloin etelästä, lännestä ja pohjoisesta veden ympäröimä. Paikka on merkitty nykyiseen maastotietokantaan.

Synty ja käyttö
Linna on ollut käytössä 1000 - 1200 luvuilla, ilmeisesti pako- ja kauppapaikkana. Mäeltä
katsottaessa luoteeseen näkyy Pöykärin talo. Sen alapuolella on rinne, jossa on voinut
sijaita muinaispelto. Pellolla on voitu viljellä ohraa, ruista, kauraa ja pölkkyvehnää.
Kotieläimiä tunnettiin rautakaudella koira, kissa, lehmä, sika, lammas, vuohi ja vähitellen yleistyi myös hevonen. Muinaissuomalaisen talonpojan talousalueeseen kuului peltojen, kaskien, niittyjen ja laitumien ohella eräalue, jota hyödynnettiin monipuolisesti
metsästämällä ja kalastamalla. Metsästystä harjoitettiin jousella ja nuolella, keihäällä,
ansoilla sekä pyyntikuopalla. Erämaiden asukkaiden kanssa käytiin kauppaa. Viikinkiajalla Euroopassa turkisten ja muiden erätuotteiden kysyntä kasvoi. Tämä on todennäköisesti tuonut kauppiaita myös Tallaaseen ostamaan kyseisiä tuotteita. Aina ei kuitenkaan voinut olla varma, oliko Lohjanjärveltä tulossa ystäviä vai vihollisia. Osa uiskoilla (matalapohjainen iso vene) tulijoista oli myös ryöväreitä, jotka ottivat kaiken mikä
käsiin osui. Jopa nuoria naisia ja lapsia ryöstettiin ja myytiin orjiksi. Myös Skandinavian
kuningaskuntien poliittisen kilpailun ja siihen liittyvän kristinuskon levittämisen johdosta ristiretkeläiset halusivat valloittaa alueita.
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Oli siis äärimmäisen tärkeää, että kyläläisillä oli pakopaikka, josta voi vartioida ja tarkkailla missä aikeissa tulija oli. Korkealla sijaitsevaa linnaa oli vaikea valloittaa.

Suojelu
Pöykärin muinaislinna on nykyään muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen ilman Museoviraston lupaa on kielletty.

Ohjelma
Toimintapäivä Linnavuorella tiistaina 10.5.2016 kello 11.30 - 14.15
Suunniteltu 3 - 4 luokkalaisille, 27 oppilasta
Bussikuljetus
Aikatauluehdotus (tämä on luonnos, toteutetaan lopullista ohjelmaa)
11.30 Lähtö koulun pihalta Tallaan kylään
11.45 - 12.00 Kuljetaan polkua maantietä ylös Linnavuorelle
12.00 - 12.45 Eväiden syöntiä ja tarinoita elämästä rautakaudella, vertaillaan
nykyelämään
12.45 - 13.45 Tarjolla 4 erilaista työpajaa
-

Puunuolen valmistus ja ammuntaa katajaisella kaarijousella
Nauhanpunontaa
Metsänantimien tunnistusta
Varpuvispilä

13.45 - 14.00 Kuljetaan polkua takaisin maantielle
14.15 Paluu takaisin koululle

Oppaat
Yhdistyksen jäsenet (4 - 5 henk.)
Yksi opas bussin kyydissä, joka myös johtaa ryhmän ylös Linnavuorelle
Yksi evästää ja kaksi kertoo tarinoita
Neljä hoitaa työpajoja (vaikka samat, joka ovat olleet aikaisemmin muissa tehtävissä)

Tehtäviä
Kysymyksiä oppilaille
- Selvitä kartasta katsomalla missä Karjalohjalla sijaitsee Pöykärin linnavuori
- Tiedätkö muita linnavuoria tai –mäkiä?
- Kuinka tarpeelliseksi arvioit linnamäen rautakauden ihmisille?
- Mikä oli retkellä kiinnostavin asia, jota halaisit tutkia lisää?
- Mitä tuo mieleesi Aleksis Kiven sanat: ”Rakenna siis kalliolle toivos linna, jota eivät
myrskyt kaada”?

Dokumentointi
Oppilaat voivat kuvata matkalla näkemäänsä. Opettaja auttaa tekemään diashown,
joka voi pyöriä kevätjuhlan taustalla kuten katsojakuvat television säätiedotuksessa.
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Karkalin luonnonpuisto 2016
Tietoa
Katso netistä http://www.luontoon.fi/karkali
Karkalin luonnonpuisto Karjalohjalla on yksi Etelä-Suomen hienoimmista lehtoalueista.
Luonnonpuiston alue on rauhoitettu ensisijaisesti luonnon suojelemista ja tieteellistä
tutkimusta varten, mutta toisin kuin luonnonpuistot yleensä, Karkali on avoinna myös
retkeilijöille. Puistoon ja sen nähtävyyksiin saa kuitenkin tutustua vain viitoitetulta reitiltä, koska alueen herkkä luonto ei kestä retkeilyn aiheuttamaa kulutusta. Karkalin
luonnonpuisto on tullut kuuluisaksi laajoista pähkinälehdoistaan ja näyttävistä lehmusmetsiköistään sekä harvinaisista kasveistaan. Alueen pesimälinnustoon kuuluu noin 40
lajia ja pesiviä pareja jopa tuhat. Suomen eteläisimpään kasvillisuusvyöhykkeeseen eli
ns. tammivyöhykkeeseen kuuluvasta Karkalin luonnonpuistosta on 99 % metsää, josta
suurin osa on rehevää lehtoa. Lehtometsien lisäksi luonnonpuistossa on myös 2 ha
suota, yksi niitty sekä lukuisia kalliorinteitä ja rantakallioita. Koko alueen pinta-ala on 1
km². Luontopolulla on kohdeopasteita alueen puulajeista, niittykukista ja eläimistöstä.

Sijainti ja synty
Karkalin luonnonpuisto sijaitsee Karjalohjalta Sammatin kautta Lohjalle vievältä tieltä
erkanevan kylätien päässä syvälle Lohjanjärveen pistävän Karkalinniemen kärjessä.
Jyrkkärantaisen Karkalinniemen rehevän ja monipuolisen lehtoluonnon perustana ovat
suotuisa ilmasto sekä se, että alueen kallioperässä on runsaasti kalkkia. Ilmaston suotuisuus ilmenee Suomen pisimpänä kasvukautena ja suhteellisen suurena vuotuisena
sademääränä. Karkalinniemellä hieman ennen luonnonpuiston aluetta on Suomen suurin veden syövyttämä kalkkikiviluola, suojeltu Torholan luola.
Kasvit
Keväisin kukkivat Karkalissa vuokot -sinivuokko, valkovuokko ja keltavuokko - peittäen
maanpinnan tiiviinä mattona. Karkalissa kasvaa myös mm. käenkaali, lehtosinijuuri ja
imikkä sekä pensaskasveista mm. taikinamarja ja lehtokuusama. Kaiken kaikkiaan
Karkalissa esiintyy yhteensä 380 putkilokasvi- ja 210 sammallajia. Karkalin alue on tunnettu harvinaisista kasveistaan jo kauan. Muun muassa Elias Lönnrot on kerännyt näytteitä alueelta ensimmäistä suomenkielistä kasviota tehdessään 1800-luvulla. Luonnonpuistossa on tavattu esim. 11 eri kämmekkälajia, mm. harvinaiset punavalkku ja
pesäjuuri. Nähtävillä ovat myös laajat pähkinälehdot ja lehmusmetsät. Isot lehtipuut
kuten vaahtera ja jalava kuuluvat lehtoluontoon.
Linnut
Suurin osa Karkalin linnuista on varsin tuttuja sekametsälajeja, mutta harvinaisempiakin
lajeja löytyy joukosta, mm. harmaapäätikka, lehto- ja varpuspöllö, kultarinta sekä pähkinähakki.

Historia
Karkalinniemellä on ollut vakituista asutusta jo 1500 - luvulta lähtien. Vuosisatojen aikana ihmistoiminta on vaikuttanut monella tavalla alueen luontoon. Niemellä on mm.
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harjoitettu kaskiviljelyä, raivattu ja viljelty peltoa, niitetty niittyjä ja laidunnettu karjaa.
Karkalissa on myös hakattu metsää mm. puuhiilen valmista varten. Nykyään aluetta
kiertävältä reitiltä voi puiston luoteisosassa erottaa vanhan hiili- eli sysimiilun pohjan
ympäristöään korkeampana, pyöreänä, kuusettuneena tasanteena. 1950 - luvulle saakka niemellä hakattiin metsää ja laidunnettiin karjaa. Kuusipuita poistettiin alueelta 2000
-luvun alkupuolella.
Nykyisen luonnonpuiston alueella on ollut 3 torppaa: Lepola, Tuomihieta ja Kukinhuone. Niistä vanhin, Kukinhuoneen torppa, on ollut raunioina jo 1800-luvulta lähtien.
Karkalinniemen viimeinen eli Lepolan torppa oli asutettu aina 1910 - luvulle asti. Nyt
Lepolasta on enää jäljellä tiheässä kuusikossa kivikasana näkyvä uunin paikka.
1900-luvun vaihteessa Karkali tunnettiin myös Arkkipiispa Johanssonin kesänviettopaikkana. Vaalea huvila on jäljellä ja suvulla kesäkäytössä. Se sijaitsee aivan luonnonpuiston juuressa. Johansson raivautti Karkalin lehtoihin pähkinänkeruupolkuja. Pähkinäretkien tukikohdaksi rakennettiin Karkalinniemen kärkeen vuonna 1902 huvimaja,
jolta saattoi ihailla järvimaisemia Karjalohjan kirkon suuntaan. Paviljongista on nähtävissä enää aluskivet. Suurin syy nykyisen luonnonpuiston kasvillisuuden säilymiseen
lienee, että sekä arkkipiispa että hänen poikansa Kustavi Kaila olivat suuria luonnonystäviä. He pyrkivät mm. suojelemaan niemen harvinaisia lajeja sekä säilyttämään sen
luonnon mahdollisimman luonnontilaisena.
Karkalinniemen omistussuhteet muuttuivat 1950 - luvun lopulla, ja alueelle ruvettiin
suunnittelemaan mm. mökkikylää ja ulkoilualuetta. Yleisen keskustelun tuloksena valtio
kuitenkin hankki niemeltä 100 ha kokoisen alueen luonnonsuojelua varten, ja Karkalin
luonnonpuisto perustettiin lailla vuonna 1964. Alue siirtyi Metsäntutkimuslaitokselta
Metsähallituksen hallintaan vuoden 2002 alussa.

Ohjeita
Karkalin luonnonpuistossa on kielletty:








viitoitetuilta poluilta poikkeaminen,
liikkuminen muuten kuin jalan tai hiihtäen,
roskaaminen,
kasvillisuuden sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen,
eläimistön häiritseminen tai vahingoittaminen,
metsästys sekä kalastaminen rannalta käsin,
marjastus, sienestys sekä kasvien, eläinten tai niiden osien ottaminen,

Pysäköintialueen yhteydessä on kuivakäymälä.
Eväiden syöntiä varten on pöytä ja penkit pysäköintialueen yhteydessä sekä lähellä
Karkalinniemen kärkeä.

Ohjelma
Toiminta-aamupäivä Karkalissa keskiviikkona 18.5.2016 kello 8.30 - 12.30
Suunniteltu 5 - 6 luokkalaisille, 17 oppilasta
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Bussikuljetus
Aikatauluehdotus (tämä on luonnos, toteutetaan lopullista ohjelmaa)
8.30 Lähtö koululta
9.00 Saapuminen luonnonpuiston parkkipaikalle
9.00 - 9.15 Reittiselostus n. 6 km lenkille ja kartan sekä bongaustehtävien jako
9.15 - 10.15 Polkua pitkin niemen kärkeen
10.15 - 10.45 Eväiden syöntiä (suolaista ja makeaa) ja keskustelua
10.45 - 11.45 Jatketaan polkua niemen toista reunaa kohti parkkipaikkaa
12.00 Bongaustehtävien koonti ja lähtö takaisin koululle
12.30 Paluu koulun pihalle

Tehtävä paikan päällä
Tarkkaile luontoa. Valitse joko puut, kasvit tai linnut. (Kartta Liite 1.)
Huomasitko matkalla joitakin luettelossa mainittuja tai muita tunnistamiasi. Merkitse
saamaasi karttaan missä ja minkä havaitsit. Palauta lomake bussiin noustessa oppaalle.
Saat matkalla palautetta vastauksistasi.
Kasvit: Keltavuokko, taikinamarja, käenkaali, joku muu
Puut: Tammi, lehmus, pähkinäpensas, joku muu
Linnut: Peippo, mustarastas, harmaapäätikka, joku muu

Oppaat
Yhdistyksen jäsenet (3 - 4 henk.)
Yksi opas kulkee bussin kyydissä, joka myös kertoo bongaustehtävän ja jakaa materiaalin. Yksi tai kaksi kulkee oppilaiden mukana koko polun ja huolehtii aikataulusta.
Yksi jakaa eväät niemen kärjen taukopaikalla

Tehtäviä
Kysymyksiä oppilaille
-

Kun katsot koulun ikkunasta, niin missä ilmansuunnassa näet Karkalinniemen?
Miksi luonnonpuistossa ei voi yöpyä?
Mitä ihmisen tekemää huomasit luonnonpuistossa?
Miksi luonnonpuistot ovat tärkeitä?
Ajattelitko tulla joskus uudestaan Karkaliin?
Mitä voisi tarkoittaa vanha sananlasku: ”Suo ei kasva kiviä, eikä kangas karpaloita”?

Dokumentointi
Oppilaat voivat kuvata matkalla näkemäänsä. Opettaja auttaa tekemään diashown,
joka voi pyöriä kevätjuhlan taustalla kuten katsojakuvat television säätiedotuksessa.
Toukokuussa 2016
Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry
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Palaute kevätretkistä ja suunnitelmien kehittäminen
Kaikki kolme retkeä oli toteutettu keväällä suunnitelmien mukaisesti. Seuraava palaveri koululla pidettiin 14.9.2016. Yhteistyö tuntui sujuvan hyvin. Alustava suunnitelma
kaipasi kuitenkin täsmennyksiä ja pieniä muutoksia.
Bussikuljetukset Linnavuorelle Tallaan kylän perukoille ja Karkalin luonnonpuistoon
olivat hoituneet sovitusti. Harjupolulle pääsi suoraan koulun pihalta. Lapsilta kerätyn
palautteen mukaan onnistuneimpana pidettiin konkreettista tekemistä, kuten Harjuretken vaellussauvojen tekoa ja työpajoja Linnavuorella. Kiireetön rauhoittuminen
tekemisen äärellä sai aikaan hyvää ajatusten vaihtoa aikuisten ja lasten kesken. Alustavien lyhyiden puheosuuksien tulisi avata käsiteltävää asiaa selkeästi. Tarjotut toimintapisteet ovat olleet sopivia. Hyvänä pidettiin ryhmän jakoa useampaan pienempään, jolloin kaikki saisivat kokeilla tarjolla olevia asioita. Eväät voisi jakaa oppilaiden
kannettavaksi, jolloin oppaiden työ helpottuisi.

Rolf Oinonen kertoo viikinkiajasta ja ohjaa nuolipajaa.
Kuva Marika Henttinen

Keskusteltiin myös retkien ajankohdista. Olisiko retket parempi järjestää toukokuussa
vai syyskuussa? Ryhmäytymisen kannalta elokuun loppupuoli olisi sopiva.
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Esikoululaisten lähireittien suunnittelua
Kun olimme keväällä 2016 tehneet ensimmäiset retket peruskoululaisten kanssa,
saimme terveiset esikoulun opettajalta, joka myös toivoi yhteistä tekemistä. Tämä
ilahdutti meitä, koska asia oli jäänyt aluksi meiltä huomaamatta. Opettajapalaverissa
14.9. lupasimme järjestää esikoululaisille heti perjantaina 30.9.2016 noin puolentoista
tunnin mittaisen kävelyretken koulun lähistöllä. Retki nimettiin Talokierrokseksi.
Lapset jaksaisivat tuossa ajassa kävellä hyvin reilun kilometrin matkan. Perjantait olivat tuolloin eväsretkipäiviä, joten oli luontevaa sovittaa yhteinen retkemme juuri sille
päivälle. Tarkastelun kohteena olisivat muutamat erilaiset rakennukset, joiden tarinoiden avulla pyrimme saamaan aikaiseksi keskustelua ja samalla kehittämään havainnointitaitoa. Yhdistyksestä olisi mukana neljä reitin hyvin tuntevaa opasta. Pienet
lapset olisivat meille uusi kohderyhmä. Ilmeisesti kuvailimme tulevaa niin innokkaasti,
että myös 1 ja 2 luokkalaisille haluttiin samanlaista tekemistä vielä lokakuuksi 24.10.
2016.

Anneli Rahkonen kertoo talossa
asuneista ihmisistä. Pohditaan
yhdessä puusepänverstaan
toimintoja.
Kuva: Tuija Linden

[Sijoita lähde tähän.]
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Esikoulun ohjelma ja ohjeet syksyksi 2016
Talokierros 2016
Suunniteltu esikoululaisille ja myöhemmin 1 - 2 luokkalaisille
Tavoitteena on tehdä tututuksi koulun lähialueen rakennusperintöä ja oppia samalla
havainnoimaan määriä, värejä, materiaaleja ja tekemään pienimuotoisia johtopäätöksiä. Kuullaan tarinoita talojen asukkaista ja elämästä ennen.
Liikkuminen kävelyteitä pitkin perustuu jokamiehen oikeuteen, mutta lähialueiden
asutus, liikenne ja muut toiminnot on tietenkin otettava huomioon. Mukaan kävelyyn
sopivat säänmukaiset vaatteet, ei muita varusteita.

Reitti
Kuljetaan Lohjantaipaleen kylän alueella. Koululta lähtiessä käännytään vasemmalle
kohti Nummijärventietä. Käännytään alas Keskustielle, jota jatketaan n 50 metriä vasemmalle. Käännytään ympäri ja jatketaan Keskustietä kirjaston kohdalle, josta noustaan ylös. Jatketaan kohti Hiekkarannantietä, josta käännytään ja noustaan tietä myöten takaisin koulun pihalle.
Kohteet ja ohjelmarunko
Pysähdytään seuraavien kohteiden kohdalla
1. Kulmala, tarinaa ompelija Lyyli Laaksosesta, katsotaan mitä talosta voidaan nähdä
2. Pirkkola (Kallio), tarinaa Eino Kallion puusepänverstaasta, katsotaan mistä voi päätellä verstaan
3. Kesäheinä (Tukkisen kauppa), tarinaa Tukkisista ja Kavoniuksista, katsotaan erilaisia
rakennusmateriaaleja ja katsotaan myös Mainiemi ja Kesäniemi, verrataan
rakennuksia
4. Kaupan talo (Osuuskauppa), tarinaa kauppiaista, tarkastellaan rakennuksen väritystä,
katsotaan myös Sointula, pohditaan montako huonetta siinä on
5. Kirjasto (Vanha koulu), tarinaa koulusta, tarkastellaan kivijalkaa, kerroksia, ovia ja
ikkunoita, katsotaan myös Kukkasniemi, tarinaa Topeliuksesta
6. Sementtiverstas, tarinaa työstä ja tuotteista, verrataan rakennusta asuintaloihin
7. Koulu, tarinaa koulun historiasta, tarkastellaan rakennusmateriaalia
Ajankohta
30.9.2016 kello 9.00 - 10.30
Suunniteltu esikoululaisille, 13 oppilasta. Kestää yhteensä 1,5 tuntia.
Aikatauluehdotus
9.00 Lähtö koulun pihalta
9.05 Kulmala
9.15 Pirkkola (Kallio)
9.30 Kesäheinä (Tukkisen kauppa) katsotaan myös Mainiemi ja Kesäniemi
9.45 Kaupan talo (Osuuskauppa) katsotaan myös Sointula
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10.00 Kirjasto (Vanha koulu) katsotaan myös Kukkasniemi. Tarjotaan pieni välipala.
10.15 Sementtiverstas
10.25 Koulu
Paluu omaan kouluun kello 10.30
Opastus
Yhdistyksen jäsenet Heljä Järnefelt, Liisa Mantere, Anneli Rahkonen, Tauno Tukkinen
opastavat.
Yksi opas toimii koko ajan opettajan Tarja Siltalan kanssa joukon johtajana, kertoo minne mennään ja mitä tehdään. Mukana seuraa 2 kouluavustajaa ja 3 muuta asiantuntijaopasta. Oppaat kertovat talojen asukkaista ja esittävät rakennuksiin liittyviä havainnointikysymyksiä. Kirjaston kohdalle on järjestetty pieni välipala tarjoilu.
Tehtäviä
Halutessaan opettaja voi käyttää näitä kysymyksiä ja tehtäviä apunaan
Kysymyksiä oppilaille etukäteen mietittäväksi
-

Mistä materiaalista taloja rakennetaan?
Miksi talossa on seinät ja katto?
Mihin tarvitaan ovia ja ikkunoita?
Mikä on kivijalka?
Mikä on savupiipun tehtävä?
Mitä tarkoittaa, kun talossa on kerroksia?
Mitä varten joidenkin talojen ympärillä on aita?
Mitä voisi tarkoittaa vanha sanonta ” Jonossa kuin köyhän talon porsaat”

(Kun talo on oikeasti köyhä, ei porsaita ole kuin yksi, korkeintaan kaksi. Porsaista ei
synny laumaa, korkeintaan kahden jono. Yleensä porsas kulkee yksin ja koko sana jono
on vitsi.)
Keskustelunaiheita ja tehtäviä oppilaille jälkikäteen
-

Kerro mikä näkemäsi talo oli suurin ja mikä pienin.
Minkä värinen se on?
Montako kerrosta siinä on?
Mistä materiaalista se on rakennettu?
Piirrä talon kuva
Kerro talon tarina
Rakenna talon pienoismalli

Dokumentointi
Opettaja voi kuvata matkalla näkemäänsä. Kuvia voi näyttää lapsille jälkikäteen, kun
kokemusta työstetään.
Syyskuussa 2016
Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry
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Perinnepäivän suunnittelu
Itsenäisyyden 100 -vuotistapahtumaa ryhdyttiin suunnittelemaan jo 14.9.2016 palaverissa. Tarvittaisiin kolme erillistä tilaa, joihin rakennettaisiin etukäteen työskentelypaikat. Perinneleikit, perinnekäsityöt ja perinneruuat sopivat teemoiksi. Työpajoja ei
kannata sitoa vuosiluokkiin, vaan kaikki saisivat kokeilla haluamaansa menetelmää.
Kaikkiaan työskentelyyn varataan neljä tuntia. Päiväksi valittiin perjantai 24.11.2017.
Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumasta alkoi kehittyä mittavaa toimintaa, joka vaatisi erityistä huolellisuutta. Kokoonnuimme koululle taas 9.3.2017. Ajatuksena oli, että
tuottaisimme markkina- tai messutapahtuman tyyppisen ohjelman ja perinnetyöpajat
koululla. Oppilaat, heidän vanhempansa, isovanhemmat ja muut läheiset voisivat
kuulla ja kokeilla erilaisia perinnemenetelmiä. Avuksi pyydettiin Martat, Vanhempainyhdistys ja Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys, joista kahdelle
ensiksi mainitulle aika sopi. Lisäksi saimme kipeästi tarvitsemaamme vahvistusta Lukusenioreilta.
Alkuperäiset perinneteemat pysyivät:
Perinneleikit: esim. narutemppuja, nappihyrrä, ystävä, vaarinhousut ym.
Perinnekäsityöt; esim. karstaus, kehräys, nauhat, marjahelmet, tuohisormus,
himmeli ym.
Perinneruuat: esim. melakkapuuro, puolukkasurvos, ruisleipä, piimäjuusto
Osan ehdotuksista jouduimme karsimaan. Tehtävien työpisteissä olisi oltava selkeitä,
jotta eri-ikäiset lapset esikoululaisista kuudesluokkalaisiin pystyvät niitä tekemään.
Lisäksi pitäisi kehittää jonkinlaisia varatehtäviä tai rauhoittumispiste, mikäli jotkut
oppilaat sitä tarvitsevat. Pyysimme käyttöömme koulun pihapiirissä sijaitsevan monitoimihallin, jota Lohjan liikuntakeskus Oy hallinnoi.
Oppilaat toivoivat, että jokainen voisi kokeilla kaikkia työpisteitä. Noin 80 lapsen
liikkuminen paikasta toiseen ei ollut ongelma opettajille. He muodostivat eri-ikäisistä
oppilaista sekaryhmiä, joissa isommat ohjaavat pienempiä. Jokaisen ryhmän mukana
kulkisi opettaja, joka toimisi ”kellokallena”, johdattelisi ryhmänsä oikeaan paikkaan ja
vastaisi järjestyksen säilymisestä. Meidän tehtäväksemme jäi työpajojen suunnitteleminen turvallisiksi. Meiltä tilattiin myös lukujärjestyksen tyyppinen yksityiskohtainen toimintaehdotus. Myös aikaa ruokailuille piti varata.
Tiedotus koteihin saatiin sopimaan koulun syystiedotteeseen ja perille myös Wilmajärjestelmän kautta. Koulun käytävälle voisimme varustaa tiedotepöydän omille ja
muiden yhdistysten esitteille. Lähetimme myös medialle tietoa tulevasta. Siihen
tarttuivatkin sitten paikallislehti Länsi Uusimaa ja Luokanopettaja -lehti.
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Syyslukukauden alkupuolella 7.9.2017 palasimme neuvottelupöytään tällä kertaa
Karjalohjan monitoimihalliin. Yhdistyksessä olimme kesän aikana käyneet keskustelua
työpajojen täsmentämiseksi.

Täsmennetyt työpajat
Perinneruuat
Melakkapuuro, jonka Martat hoitavat
- perunan pesu ja kuorinta
- perunan keitto ja survonta
- puuron jako ja syönti
- vanhojen esineiden ja ruoka-aineiden näyttely
Yksi kattilallinen valmista puuroa tuodaan paikalle ja sitä paistetaan ensimmäiselle
ryhmälle. ( Ehdolla oli myös voipallojen teko)
Martoilta tulee essut, kertakäyttölautaset ja aterimet.

Perinneleikit
-

narutemppuja (kalaverkko, kahvikuppi, torni, jne.)
nappihyrrä (iso nappi lankalenkin keskellä, jota venytetään käsien välissä)
mitä tiedät ystävästäni (istutaan piirissä ja arvuutellaan)
vaarinhousut (kysymyksiin vastataan ei tai juu tai vaarinhousut, ei saa nauraa)

Muitakin leikkejä voidaan ottaa mukaan riippuen työpisteissä olevan vetäjän omasta
toiveesta. Kaikki leikit pyritään kuitenkin pitämään rauhallisena, jotta ylimääräistä riehuntaa ei syntyisi.

Perinnekäsityöt
- langan valmistus (karstaus, kehräys, valokuvat aiheesta)
- nauhat (eri punontamenetelmiä)
- marjahelmet tai tuohisormus (jos tuohta ei saada niin oljesta)
- himmeli (pieni kuutio, joita yhdistellään yhdeksi isommaksi)
- puu- tai metallilankatyö?
Näihin työpisteisiin tarvitaan omien lisäksi ulkopuolisia vetäjiä.

Varatehtävä
Majan rakentaminen peitoista pöytien alle
- satukirjoja
- narupuhelin jugurttipurkeista
- tarvitaan peittoja ja tyynyjä

Opettajien kokoamissa kolmessa ryhmässä (A, B, C) olisivat mukana myös eskarilaiset.
ryhmien koko olisi noin 25 - 27 oppilasta.
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Työpajojen paikat hahmottuivat hyvin. Perinneruoka olisi monitoimihallin yläkerrassa
kahdessa eri huoneessa. Perinneleikit tapahtuisivat monitoimihallin alakerran urheilutilassa, kentän eri kulmissa. Perinnekäsitöitä tehtäisiin koulun alakerrassa tekstiilityön
ja teknisen työn luokissa.
Majat rakennettaisiin monitoimihallin alakerran pukuhuoneeseen.
Työpajojen rakentaminen aloitettaisiin aamulla kello 8, jolloin myös kaikki tarvikkeet
tuotaisiin. Isommat oppilaat auttaisivat tarvittaessa pöytien ja tuolien kantamisessa.
Sovittiin, että yksi ryhmä käyttää aikaa yhteen työpajaan, sen eri pisteisiin, oppitunnin
verran eli 45 minuuttia.

Työpajojen kesto
Ensimmäinen osallistuminen
Toinen osallistuminen
Ruokatauko
Kolmas osallistuminen
Siivous

9.30 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 13.30

Jännittyneinä odotimme tapahtumaa, jollaista kukaan meistä ei ollut aiemmin ollut
toteuttamassa, ainakaan tässä mittakaavassa. siksi kävimme opettajien kanssa koko
ohjelman ja vastuut läpi maanantaina 20.11.2017 ennen koulun alkua. Meitä oli valmiina kaikkiaan 18. Ohjaajille lähetettiin vielä ohjeistusta. Opettajat olivat valmistelleet oppilaat tapahtumaa varten. He toivoivat myös, että kaikki osallistujat pukeutuisivat vanhaan tyyliin.

Eeva Honkanen
avustaa oppilasta
kehräämisessä.
Kuva: Tuija Linden
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Perinnepäivän ohjelma ja ohjeet syksyksi 2017
Työsuunnitelma
Kuka

Mitä

Missä
Milloin
Tarvikkeet
PERINNELEIKIT vastuuhenkilö: Liisa Mantere

Liisa Mantere +
kumpp
Helena Maajoki

tilan
rakentaminen
narutemppuja

monitoimihalli alakerta

8.30 - 9.30

oikea etu

Liisa Mantere

nappihyrrä

vasen etu

Märta Petrell

mitä tiedät ystävästäni

oikea taka

M-L Aaltonen

vaarinhousut

vasen taka

Liisa Mantere +
kumpp.

tilan siistiminen

alakerta

9.30 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
(tauko)
11.45 - 12.30
45 min/ ryhmä
n 10 min/ piste
12.30 - 13.30

Anneli Rahkonen
+ Heljä Järnefelt

tilan
rakentaminen

koulun kellari

8.30 - 9.30

HUOM: erilaiset
työvälineet eri pisteissä

Heljä Järnefelt
Eeva Honkanen
Anneli Rahkonen
Kirsti Niskala
Kalle Kärkäs
Veijo Honkanen
Tuomas Perheentupa, Janne
Kommonen
Anneli + Heljä

langan valmistus

tekstiililuokka

rukki, karstat, villaa, kuvia

himmeli

tekstiililuokka

puutyö

tekninen luokka

9.30 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
(tauko)
11.45 - 12.30
45 piste

metallityö

tekninen luokka

Martat

tilan rakentaminen
perunan pesu ja
kuorinta?
puuron paisto tai
perunan keitto ja
survonta
puuron jako ja syönti

monitoimihalli yläkerta

vanhojen esineiden ja
ruoka-aineiden
näyttely
tilan siistiminen

takahuone

Muuta

4 tuolia =
1/ohjaaja
paksua villalankaa+ sakset

tuolit koululta

nappeja+lankaa
sakset
ei tarvita

Liisa tuo

Heljä tuo

ei tarvita
oppilaat auttavat

PERINNEKÄSITYÖT vastuuhenkilö: Heljä Järnefelt

tilan siistiminen

olkia, mehupillejä, lankaa
pajua, puupalikoita
askartelulankaa,
messinkilevyä

neuloja, saksia,
puukkoja, vasaroita, sivuleikk.
Heljä tuo
Anneli tuo+
koululta neuloja
Risto tuo + koululta
puukkoja
Heljä tuo + koululta vasaroita,
sivuleikkureita.

12.30- 13.30

PERINNERUUAT, melakkapuuro vastuuhenkilö: Päivi Seger
Terhi Haataja
Reija Puranen

Anu Rautio
Päivi Seger

Martat

8.30 - 9.30

pöydät ja tuolit koululta

9.30 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
(tauko)
11.45 - 12.30
45 min/ ryhmä
n 10 min/ piste

yläkerta

Martat tuo tarvikkeet
Kotiseutuyhdistys maksaa
tarvikkeet

Melakan valmistusohje
12.30 - 13.30

RAUHANMAJA = levähdyspaikka, vastuuhenkilö Suvi Latva-Pirilä
Suvi Latva-Pirilä
+ oppilaat

tilan rakentaminen

Suvi Latva-Pirilä
opettajat

Suvi +oppilaat

tilan siistiminen

monitoimihalli alakerta

8.30 - 9.30

pukuhuone

9.30 - 12.30
11.0 0 - 11.45
(tauko)

pukuhuone

12.30 - 13.30

2 pöytää, peittoa, tyynyjä,
2 purkkia + lankaa
”puhelinta” varten

huonekalut koululta Heljä tuo
muut
pöytien alla ”maja” lapsille, leikkivät puhelimella,
luetaan tarinoita

INFOPISTE = kerrotaan mitä ja missä tapahtuu ja esitellään yhdistyksen toimintaa + tuotepussit
tilan rakentaminen
Kerttu Keränen
Tauno?
Oppilaat

tilan siistiminen

koulun käytävällä

8.30 - 9.30
9.30 - 12.30
11.00 - 11.45
(tauko)
12.30 - 13.30
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Työnkulku ja työohjeet
Tarvikkeet ja työvälineet pitää olla esillä. Oppilas valitsee materiaalit. Aikaa työn tekemiseen on noin 10 minuuttia. Kukin oppilast tekee 1 työn (max 2) Oppitunnin aikana
käy työpisteessä 4 eri ryhmää, jossa kussakin noin 6 - 7 oppilasta. Mahdollisesti joku
aikuinenkin? Perinnepäivän aikana kello 9.30 - 12.30 (11.00 - 11.45 tauko) käy kaikkiaan n. 75 oppilasta/työpiste. Työt pakataan muovipussiin, joka oppilaalla on mukana ja
jossa on oppilaan nimi. Muovipussi kulkee oppilaan mukana.
Oppaat saivat kuvalliset työohjeet sähköpostilla.
Ks. Liite 2. Melakkapuuron ohje.

Marttojen
kanssa selviää entisajan
keittiövälineiden käyttö.
Kuva:
Päivi Seger

Perinnepäivä onnistui erinomaisesti. Siitä tuli riemukas kokemus sekä lapsille
että aikuisille. Se oli myös vahva todistus Karjalohjan yhteisöllisyydestä.

Esikoulun ohjelman suunnittelu syksyksi 2017
Edellisen syksyn kokemuksien pohjalta suunnittelimme samalle reitille koulun lähistölle uuden sisällön: puut ja pensaat, jotka liittyvät alueen asukkaisiin. Palaverissa 9.3.2017 tarjosimme sitä luonto aiheeksi. Opettajat huomasivat aiheen sopi-
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van sekä esikoululaisille että 1 - 2 luokan oppilaille. Heistä voisi muodostaa sekaryhmiä, jolloin pienemmät jo samalla tutustuisivat koululaisiin. Päiväksi valittiin
keskiviikko 27.9.2017, jolloin yhdistyksestä pääsisi paikalle taas neljä opasta, kaksi
kumpaankin ryhmään.

Puukierroksella
Heljä Järnefelt,
Anneli Rahkonen
ja Liisa Mantere
tutustuvat lasten kanssa kulttuuriympäristön
puihin.
Kuva: Tuija Linden

Esikoulun ohjelma ja ohjeet syksyksi 2017
Puukierros 2017
Suunniteltu esikoululaisille sekä 1- ja 2 luokkalaisille= kaksi sekaryhmää
Ajankohta keskiviikko 27.9.2017 kello 9.30 - 11.00
Kestää yhteensä korkeintaan 1,5 tuntia.
Tavoitteena on tehdä tututuksi koulun lähialueen puustoa ja oppia samalla havainnoimaan muutamia lajeja ja puunosia, kokoa, värejä ja tekemään pienimuotoisia johtopäätöksiä. Kuullaan tarinoita ihmisten ja kasvien yhteiselosta, elävästä kulttuuriperinnöstä.
Käydään keskustelua oppilaiden ja oppaiden välillä.
Liikutaan turvallisesti kävelyteitä pitkin. Otetaan huomioon lähialueiden asutus, liikenne ja muut toiminnot. Mukaan kävelyyn sopivat säänmukaiset lämpimät vaatteet, ei
muita varusteita. Yhdistys tarjoaa osallistujille omenat.
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Reitti
Kuljetaan Lohjantaipaleen kylän alueella. Koululta lähtiessä käännytään vasemmalle
kohti Nummijärventietä. Käännytään alas Keskustielle. Jatketaan oikealle Keskustietä
kirjaston kohdalle, josta noustaan ylös. Jatketaan kohti Hiekkarannantietä sementtivalimon kohdalle, josta käännytään ja noustaan tietä myöten takaisin koulun pihalle.
Pysähdyspaikat ja ohjelmarunko
Jako kahteen ryhmään on tehty etukäteen. Toista vetää Rolf apuna Liisa ja toista
Anneli apuna Heljä. Ryhmät kulkevat hieman erillä toisistaan.
Pysähdytään seuraavien kohteiden kohdalla
1. Rolfin ryhmä urheilukentän aidan vieressä, Annelin ryhmä kouluaidan nurkalla.
Katsotaan metsäpuut (koivu, kuusi, mänty)
2. Nummijärven tienhaarassa
Mitataan koivun runkoa, katsotaan 80 vuotiasta kuusta kauempana (puun ikä)
Katsotaan aidan yli puutarhaan (omena, kirsikka, luumu)
3. Ruskean vanhan kaupan pihalla
Pihapuiden tarkastelua (lehmus vertaa paju ja tuija)
4. Tien varressa Sointulan pensasaita
Katsotaan millainen on pensasaita (orapihlaja, sireeni, ruusu)
5. Vihreän vanhan osuuskaupan kohdalla
Tunnustellaan lehtikuusen neulasia ja verrataan metsäkuusen neulasiin
6. Kirjaston nurkalla tunnustellaan lehmuksen runkoja
Parkkipaikalla katsotaan Kukkasniemen suuntaan (Topeliuksen sanalasku kuusesta)
Jaetaan omenat
7. Sementtiverstas, tien puolella
Katsotaan millä ikkunat on peitetty (vaneri) ja jutellaan mitä muuta puusta voi tehdä
8. Koulun pihan reunalla
Oppilaat esittelevät Suomi 100 v juhlan kuusta

Opastus
Yhdistyksen jäsenet Rolf Oinonen ja Liisa Mantere (ryhmä A) sekä Anneli Rahkonen ja
Heljä Järnefelt (ryhmä B) kertovat minne mennään. He kertovat puista ja esittävät niihin
liittyviä havainnointikysymyksiä. Kirjaston kohdalla jaetaan omenoita.

Tehtävät
Halutessaan opettaja voi käyttää näitä kysymyksiä ja tehtäviä apunaan.
Kysymyksiä oppilaille etukäteen mietittäväksi
- Missä puita kasvaa?
- Missä puulla on juuri, runko, lehdet, latva?
- Mistä puut syntyvät?
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Miksi kutsutaan uutta, pientä puuta?
Minkä värisiä puita tiedät?
Mikä on ruska?
Miten kasvi poikkeaa eläimestä?
Miten puu poikkeaa kivestä?

Keskustelunaiheita ja tehtäviä oppilaille jälkikäteen
- Minkä nimisiä puita muistat?
- Mistä puusta pidit eniten ja miksi?
- Millainen puu kasvaa kotipihallasi?
Kerää erilaisia lehtiä. Aseta ohuen paperin alle. Väritä lehden kohta paperin päältä.
Pohtikaa lisää merkityksiä Topeliuksen sananlaskulle ”Sitä kuusta kuuleminen jonka
juurella asunto” Yksi selitys on, että kannattaa kuunnella mitä ohjeita kotona
annetaan.
Lukekaa yhdessä satu kolmen puun nimestä. (ks. Liite 5)
Leikkikää vanhaa Kasvikunta/Eläinkunta/Kivikunta -leikkiä
Voi leikkiä siten, että koriin on kerätty käpyjä, simpukankuoria ja kiviä. Yksi ryhmästä
ottaa yhden esineen ja piilottaa nyrkkinsä sisään. Muut arvaavat edustaako se kasveja, eläimiä vai kiviä. Arvaaja saa esineen ja poistuu sivummalle seuraamaan. Jatketaan
kunnes kaikki ovat saaneet yhden esineen eikä arvaajia enää ole. Muitakin tapoja
leikkiä tätä leikkiä on olemassa.

Dokumentointi
Opettaja voi kuvata matkalla näkemäänsä. Kuvia voi näyttää lapsille jälkikäteen, kun
kokemusta työstetään.
Syyskuussa 2017
Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry

Kotiseuturetkien suunnittelua syksyksi 2018
Opettajien ruokatunnilla 21.3.2018 tapasimme taas suunnittelupalaverin merkeissä.
Alustavien suunnitelmien mukaan meillä olisi seuraavaksi vuorossa talonpoikaiselämää ja elinkeinoja -teema. Eri kohteissa tutustuisimme entiseen ja nykyiseen maanviljelyyn ja muihin maaseudun elinkeinoihin. Huomasimme kuitenkin teeman liiallisen
laajuuden ja rajasimme tarkastelun ruokaan liittyviin töihin. Opettajien mielestä oppilaat ymmärtäisivät helpommin teemaa Mistä ruoka tulee.
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Kotiseuturetket
Vuosiluokat 1 - 2
Käynti kotieläintilalla, mahdollisesti Koivikon tilalla. Oppilaille tulisi järjestää tekemistä
kuten eläinten ruokintaa, harjaamista, siivoamista tms. ja kasvien hoitoa ja keruuta.
Vuosiluokat 3 - 4
Käynti Katteluksen tilalla, jossa on mm. maataloustyökalujen museo, hevostalli ja sepänpaja. Kysytään mahdollisuutta tutustumiskäyntiin sekä Onnellisen sepän pajan
pitäjiltä taontaa. Toiveena oppilaiden oma tekeminen, oikeita työkaluja käyttäen. Kysytään myös makkaranpaiston mahdollisuutta.
Vuosiluokat 5 - 6
Aikaisemmin on ollut puhetta käynnistä Korteniemen perinnetilalla Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa. Oppilaat ovat kuitenkin käyneet tilalla pari vuotta sitten.
Kohde on melko kaukana, joten matkat vievät suurimman osan päivästä. Toisena
vaihtoehtona keskusteltiin Lohilammen museosta Sammatissa. Talonpoikaselämää 150
vuotta sitten voitaisiin käsitellä museossa ja sen pihapiirissä draaman keinoin.

Opettajat perehdyttäisivät oppilaat etukäteen teemaan ja varmistaisivat järjestyksen
matkan aikana. Sovittiin, että yhdistys hoitaa yhteydenotot tutustumiskohteisiin. Yhdistys laatisi kirjalliset pohjatiedot ja tarkemman ohjeistuksen retkeä varten.
Kesällä pyysimme taas tarjouksia bussiyhtiöltä. Päällekkäisyyden johdosta piti löytää
toinen maitotila suunnitellun tilalle. Takomista sepänpajassa selvitettiin. Olisiko puinti
viljatilalla jo ohi? Saammeko hoitaa hevosia? Kuinka draama onnistuu museossa?
Kaikki oli selvitetty 15.8.2018 mennessä, jolloin tapasimme taas opettajat koululla. He
olivat perehtyneet ohjelmaehdotuksiin, jotka oli lähetetty etukäteen sähköpostilla.
Uusi rehtori oli innolla mukana kuulemassa tulevasta. Teema olisi Mistä ruoka tulee?
Jokaisella retkellä oli vielä oma alateemansa. Palaverin jälkeen oli oppilastapaaminen,
jossa lapset kertoivat muun muassa omista yhteyksistään retkikohteisiin. Itseasiassa
kaikki lapset olisivat halunneet osallistua kolmeen retkeen. Oli ikävä kertoa, ettemme
pysty niin suureen operaatioon tällä kertaa.

Ohjelmarungot
Kaikkiin retkiin liittyy bussikuljetus koulun pihalta, jonne myös paluu.
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Vuosiluokat 1-2 Käynti maatilalla Erolassa 21.8.2018 kello 8.45 - 11.00.
Teemana maito
Tutustutaan lehmiin, vasikoihin, hevosiin, lampaisiin, kanoihin ja tipuihin.
Lyhyet tuokiot kutakin, jonka jälkeen vaihdetaan toiseen kohteeseen.
Halukkaille poniajelua. Pienet eväät yhdistykseltä. Ruokailu koululla.
Vuosiluokat 3 - 4 Käynti Katteluksen tilalla 22.8.2018 kello 9.00 - 13.00
Teemana leipä
Kuullaan ja kokeillaan leivän syntyyn vaikuttavia seikkoja. Nähdään hevosia ja
saadaan tuntumaa niiden hoitamiseen. Vieraillaan sepän pajassa, jossa on
mahdollisuus takoa.
Koska kuhunkin kohteeseen on varattu lähes tunti, pidettiin tärkeänä
oppilaiden osallistumista erilaiseen tekemiseen ja keskustelevaa otetta.
Koululta lounaseväät. Makkaran paistoa ei voida toteuttaa (kuivuus)
Vuosiluokat 5 - 6 Käynti Lohilammen museossa 23.8.2018 kello 9.00 - 13.00.
Teemana peruna
Käynti koostuu kolmesta erilaisesta osasta: museon esittely, pihaleikit, rooliesitys. Museon esittelyn hoitaa opas, muut tekemiset ohjaa yhdistyksen edustaja. Muodostetaan kaksi oppilasryhmää, joissa mukana opettaja ja yhdistyksen edustaja. Leikit varmistuvat paikan päällä. Rooliesitykset voivat olla
improvisoituja. Aikuiset osallistuvat kyselemällä. Koululta lounaseväät.
Makkaran paistoa ei voida toteuttaa (kuivuus).

Ohjelma ja ohjeet syksyksi 2018
Erola 2018
Kotiseuturetki tiistaina 21.8.2018
Bussikuljetus Vainion liikenne
Karjalohjan koulun vuosiluokat 1 ja 2, yhteensä 21 oppilasta
Käynti maatilalla Erolassa
Osoite: Kurkijärventie 33, Karjalohja, Rahikkalan kylä
Isäntäväki Linta Vuorikkinen ja Matti Erola
TEEMA: MISTÄ RUOKA TULEE - MAITO
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Retken sisältö
Tutustutaan erilaisilla tekemisen keinoilla maitotilaan, entiseen ja nykyiseen maanviljelyyn. Erityisesti tarkastellaan maitoon liittyviä töitä. Toiminta sisältää oppaan lyhyitä esittelyjä (noin 5 minuuttia) maatilan eläimistä, kussakin kohteessa sen eläimiin
liittyen. Lisäksi keskustelua lasten kanssa eläimistä ja erityisesti maidosta. Lapsille tarjotaan mahdollisuus pienimuotoiseen kotieläinten hoitoon, kuten ruuan tarjoamiseen
ja eläimen silittämiseen. Päätteeksi ajelua ponirattaiden kyydissä.

Ohjelma
Aikatauluehdotus (kellonaikoja pyritään noudattamaan, joustetaan kuitenkin tarvittaessa)
Retki kestää yhteensä kello 8.30 - 11.00.
Jokainen ryhmä viipyy noin 20 min/paikka. Kaikki käyvät kaikissa paikoissa. Ryhmät
kiertävät paikasta toiseen. Siirtyminen kohteesta toiseen noin 5 minuuttia. Talon opas
odottaa aina samassa paikassa ja kertoo saman tyyppisesti eläimiin liittyviä asioita.
Opettaja tai yhdistyksen edustaja tuo ryhmän oppilaat paikalle.
Lähtö koululta 8.30.
8.45 - 9.05 Ryhmä A lehmät ja vasikat
8.45 - 9.05 B hevoset ja lampaat
8.45 - 9.05 C kanat ja tiput
Siirtymä 5 min
9.10 - 9.30 Ryhmä B, lehmät ja vasikat
9.10 - 9.30 Ryhmä C, hevoset ja lampaat
9.10 - 9.30 Ryhmä A, kanat ja tiput
Siirtymä 5 min
9.35 - 9.55 Ryhmä C, lehmät ja vasikat
9.35 - 9.55 Ryhmä A, hevoset ja lampaat
9.35 - 9.55 Ryhmä B, kanat ja tiput
Siirtymä 5 min
10.00 - 10.45 Poniajelu. 4 lasta kerralla. Kestää noin 5min/kerta=30 min. Sillä aikaa,
kun toiset odottavat vuoroaan, toiset syövät eväitä, jutellaan ja leikitään. Paikkana
pihan leikkikenttä. Koira saattaa olla paikalla silitettävänä.
10.50 - 11.00 Matka takaisin koululle
Huom! Yhdistys tarjoaa pienet eväät kohteessa (maitoa ja leipää), varsinainen ruokailu
koululla retken päätyttyä
Tehtävät
Opettaja voi halutessaan käyttää näitä ennakko- ja jatkotehtäviä.
Ennakkotehtäviä
1. Muistatko tämän laulun Ihahaa? https://www.youtube.com/watch?v=8Blixwmdonk

32

ENNEN JA NYT – koulun kanssa ENENNEN JA NYT – koulun kanssa Karjalohjalla 2016-2018
2016-2018
2. Katsokaa tietokoneelta video Maidon reitti
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatustaalakouluille/maidon-reitti
3. Tunnistakaa maatilan eläimiä
Mitä eläimiä arvelet maatilalla olevan nykyisin? Mitä eläimiä entisajan maatalossa
mahtoi olla?
Piirrä niistä kuvia. (Lehmiä, sonneja, hevosia, poneja, sikoja, lampaita, kanoja, ankkoja,
koiria, kissoja, ym.)
Pohtikaa mitä tuotteita ennen vanhaan eläimistä saatiin. Entä nyt?
- Lehmä: maitoa, lihaa, nahkaa, sarvet
- Lammas: lihaa ja villaa
- Sika: lihaa, nahkaa, rasvaa, sian karvat
- Kana: munia, lihaa, höyhenet
Kysymyksiä käynnin jälkeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mistä maito kauppaan tulee?
Mitä tuotteita maidosta valmistetaan?
Mihin eläimiä nykyisin käytetään?
Mistä haluaisit kuulla lisää?
Tarkastele aikaisemmin piirtämiäsi eläinten kuvia. Huomaatko jotakin lisättävää?
Tiedätkö Karjalohjalla muita eläintiloja?
Mitä tuo mieleesi vanha sananlasku ” Puuro ja maito on mahassa kuin pumpuli”?

Oheislukemista: Mauri Kunnas, Koiramäen talossa, Otava 2004
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Liisa Mantere
tarkkailee oppilaiden
kanssa navettatöitä ja
selvittää mistä maito
tulee.
Kuva: Heljä Järnefelt

Kattelus 2018
Kotiseuturetki keskiviikkona 22.8.2018
Bussikuljetus Vainion liikenne
Karjalohjan koulun vuosiluokat 3 ja 4, yhteensä 21 oppilasta
Maatilalla Karjalohjalla Katteluksessa
Osoite: Kattelus 17, Mustio, Katteluksen kylä
Isäntäväki: Terhi ja Mikko Haataja sekä Anna Nordström

TEEMA: MISTÄ RUOKA TULEE - LEIPÄ
Retken sisältös
Käynti Katteluksen tilalla, jossa on mm maataloustyökalujen museo, hevostalli ja sepänpaja. Kuullaan leivän syntyyn vaikuttavia asioita, kuten viljan kasvattaminen ja käsittely,
leipominen, säilytys. Nähdään ja kokeillaan viljelyyn ja leivontaan liittyviä vanhoja työkaluja.
Perehdytään hevosten käyttöön entisajan maanviljelyssä. Nähdään hevostalli ja laidun
sekä hevosiin liittyviä välineitä. Kuullaan hevosten nykyelämästä. Kokeillaan pieniä
hoitotöitä.
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Tutustutaan sepän työtilaan pajaan ja työhön. Kuullaan mitä viljan viljelyyn ja leivän
tekoon liittyviä välineitä seppä on aikoinaan valmistanut. Nähdään mitä välineitä seppä
nykyään käyttää ja opitaan hieman alan sanastoa. Halukkaat voivat kokeilla raudan
taontaa ja valmistaa itselleen pienen esineen. Lisätietoa sepistä:
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/rakentaminen/komea-portti-toivottaatervetulleeksi-taloon-ja-kertoo-paljon-my%C3%B6s-omistajastaan-1.205985

Ohjelma
Aikatauluehdotus (kellonaikoja pyritään noudattamaan, joustetaan kuitenkin
tarvittaessa)
Retki kestää yhteensä kello 9.00 - 13.00
9.00 Lähtö koulun pihalta
9.15 Saapuminen maatilan pihaan, jossa jakaudutaan kolmeen ryhmään (A-C)
Ryhmässä 7 lasta + vähintään 1 aikuinen
9.20 – 10.10 Ryhmä A museo,
9.20 – 10.10 Ryhmä B hevostalli,
9.20 – 10.10 Ryhmä C paja
10.15 – 11.05 Ryhmä B museo
10.15 – 11.05 Ryhmä C hevostalli
10.15 – 11.05 Ryhmä A paja
11.05 – 11.45 Ruokailu ryhmät A, B, C
Isäntäväki osoittaa ruokailupaikan. Koulu tuo ja jakaa eväsruuan.
11.50 –12.40 Ryhmä C museo
11.50 – 12.40 Ryhmä A hevostalli
11.50 – 12.40 Ryhmä B paja
Jokainen ryhmä viipyy noin 50 min/paikka. Ryhmät kiertävät paikasta toiseen.
Siirtymäaikaa noin 5 minuuttia. Kaikki käyvät kaikissa paikoissa. Paikassa on talon
väkeä odottamassa. Opettaja tai yhdistyksen edustaja tuo ryhmän oppilaat paikalle.
Tärkeää on, että oppilaat saavat kysellä, koskea ja kokeilla. Opettaja ja koulun väki
vastaa järjestyksestä. Oppilailla on koulun vakuutus.
12.45 – 13.00 Matka takaisin koululle

Tehtävät
Opettaja voi halutessaan käyttää näitä ennakko- ja jatkotehtäviä.
Ennakkotehtäviä
1. Katsokaa tietokoneelta video Viljan reitti
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatustaalakouluille/viljan-reitti
2. Oletko kiinnostunut hevosista? Katso perustietoa linkistä:
https://www.toptehtavat.fi/task/theme/78/ystavani-hevonen
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3. Voit katsoa tästä linkistä kuinka seppä takoo
https://www.youtube.com/watch?v=9Uh4PlmX9PY

Tehtäviä käynnin jälkeen
POHDINTAA
Mitkä seikat vaikuttavat ruuan riittävyyteen kaikille?
KYSYMYKSIÄ
Tiedätkö Karjalohjalla muita maatiloja, hevostalleja, myllyjä, sepänpajoja?
Oletko käynyt? Kerro mitä näit?
SANANLASKU
Mitä tuo mieleesi vanha sananlasku ” Ei ole kukaan seppä syntyissään”?
ARVOITUKSIA
Arvaatko mitä voisi merkitä:
1. Huone ruokaa täynnä, ei kattoa ja harvat seinät. (Vastaus: Viljapelto)
2. Yksi lintu, neljä siipeä. (Vastaus: Tuulimylly)

Kaarina Nordström näyttää
kuinka reikäleipää tehdään,
jonka jälkeen sitä valmistetaan itse.
Kuva Heljä Järnefelt
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Johannes Lohilammen museo 2018
Kotiseuturetki torstaina 23.8.2018
Bussikuljetus Vainion liikenne
Karjalohjan koulun vuosiluokat 5 ja 6, yhteensä 30 oppilasta
Museossa Lohilammella
Osoite: Peririnnantie 2, Sammatti, Lohilammen kylä
Opas: Reino Rannikko
TEEMA: PERUNA, liittyy ilmiöön ”mistä ruoka tulee”.
Tavoite
Retkellä on kolme osaa: Museokäynti, Pihaleikit, Rooliesitys. Museokäynti auttaa
oppilasta ymmärtämään historian jälkiä nykypäivässä. Pihaleikit antavat kokemuksen
entisajan lapsien maailmasta. Rooliesitys perustuu draaman käyttöön opitun
käsittelyssä.
Tietoa
Lohilampi on ollut isokokoinen maatila jo 1500 luvulla. Talo oli saman Enqvist -suvun
hallussa satoja vuosia. Viimeinen isäntä oli Johannes Lohilampi. Hän perusti museon
1920 luvulla. Lohilammen museon päärakennus eli Vanhatalo on vuodelta 1778 ja
lisäksi museoalueella on myös muita vanhoja rakennuksia. Vanhat esineet Johannes
Lohilampi on kerännyt Länsi- Uudeltamaalta ja sijoittanut ne paikoilleen. Johanneksella
oli veli Kaarlo, joka on ottanut talosta alla olevan kuvan jo vuonna 1910.
Perustiedot museosta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lohilammen_museo
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Toimintaa
Käynti museossa
Tutustuminen Lohilammen museoon, jossa on mm esillä vanhoja huonekaluja, astioita
ja muutamia Elias Lönnrotille kuuluneita esineitä sekä niin sanottu kirkkohuone. Yksi
huoneista on sisustettu kouluesineillä. Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen ohella syytinkiasunto, luhtiaitta, tallirakennus ja ajokaluvaja. Kuullaan oppaan esittely museosta
ja käydään hänen kanssaan keskustelua talonpoikaiselämästä ennen vanhaan.
Pihaleikit
Leikittäjänä yhdistyksen edustaja. Yksi leikki kestää noin 20 minuuttia ja sitten vaihto
toiseen leikkiin. Tarjolla on ”Nurkkajussi”, ”Vinkki” ja ”Kymmenen tikkua laudalla”.
(ks. Liite 4)
Rooliesitys
Etukäteen oppilaat tutustuvat tämän ohjelman liitteen tietoihin. He valitsevat talossa
asuneen henkilön, joka kuvittelevat olevansa. He muodostavat pieniä ryhmiä ja keksivät
tarinan, jonka ryhmä vuorollaan esittää museon pihapiirissä olevassa Taidenavetassa.
Muut toimivat esityksen ajan yleisönä. Eri ryhmässä voi olla joko samoja henkilöitä tai
eri henkilöitä. Jo koululla tutustutaan apukysymyksiin ja valitaan itselle roolihenkilö.
Roolihenkilön nimi ja tärkeimmät ideat voidaan kirjoittaa muistilapulle. Esitystä voi
vaikka pikkuisen harjoitella tai sitten vaan suoraan ensi esitys paikan päällä.
Museokäynnillä kannattaa kuunnella ja katsella tarkkaan, jotta saa lisäideoita omalle
hahmolleen. Esityksessä oppilaat esittelevät itsensä roolihenkilön nimellä ja kertovat
yleisölle roolihenkilön päivän kulusta talossa joskus 1850 - 1900 -luvun paikkeilla. Kertomukset saavat olla mielikuvituksen tuotetta. Tarinoissa keskitytään esimerkiksi entisajan ruokaan kuten perunaan, sen keräämisen, säilytykseen, valmistukseen ja syöntiin.
Mukaan kannattaa ottaa joku roolivaate, kuten lippalakki, henkselit, esiliina, päähuivi
tai jotain muuta roolihenkilölle sopivaa.
Liitteessä on lisätietoa ja apukysymyksiä valmistautumista varten.

Ohjelma
Aikatauluehdotus (kellon ajat ovat noin aikoja, joihin pyritään, mutta eivät aivan ehdottomia)
Retki kestää kello 9.00 - 13.00
9.00 Lähtö koulun pihalta
9.15 – 9.25 Saapuminen museon pihaan, jossa jakaudutaan kahteen ryhmään A ja B.
Ryhmässä on 15 lasta + vähintään 1 aikuinen
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Pihalla opas Reino Rannikko toivottaa kaikki tervetulleeksi, ottaa ryhmän A ja kiertää
heidän kanssaan museorakennuksissa. Ryhmä B jää pihalle leikkimään. Leikittäjänä yhdistyksen edustaja.
Tunnin kierroksen jälkeen ryhmät vaihtavat paikkaa.
9.25 - 10.25 Ryhmä A museokäynti
9.25 - 10.25 Ryhmä B ulkoleikit
Vaihto 5 min
10.30 - 11.30 Ryhmä B museokäynti
10.30 - 11.30 Ryhmä A ulkoleikit
Vaihto 5 min
11.35 – 12.00 Ryhmät A ja B, ruokailu pihalla
Opas osoittaa paikan. Koulu tuo ja jakaa eväsruuan. Sateen sattuessa syödään
Taidenavetassa.
Kävely Taidenavettaan 5 min
12.05 - 12.40 Lasten draamaesityksiä pienryhmissä
Opettaja ja yhdistyksen edustaja voivat tarvittaessa auttaa esityksen sujumista
kysymyksillään. Tärkeää on, että oppilaat saavat esittää omia näkemyksiään.
Opettaja ja koulun väki vastaa järjestyksestä.
Kävely bussiin 5 min
12.45 - 13.00 Matka takaisin koululle
Oppilailla on koulun vakuutus.

Tehtäviä
Opettajan toivotaan käyttävän näitä ennakko- ja jatkotehtäviä.
Ennakkotehtävä:
(Ks. Liite 3)
Tehtävä käynnin jälkeen:
Tutustukaa perunanviljelyyn ja tehkää Perunavisa tämän aineiston sivulta 10.
http://www.properuna.fi/vanhat/assets/files/Opetusmateriaali/ProPeruna_opetusma
teriaali.pdf
Oheislukemista: Mauri Kunnas, Koiramäen talossa, Otava 2004
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Draaman
keinoin työstetään yhdessä
opittua
Lohilammen
museon
pihalla.
Kuva: Heljä
Järnefelt

Esikoulun uuden ohjelman suunnittelu syksyksi 2018
Syksyllä 2018 esikoululaiset katselivat koulun pihalla kuinka isommat lähtivät kotiseuturetkille. Totta kai näille uusille pienille piti siinä luvata oma retki. Opettaja osasi
odottaa yhteydenottoamme ja päivän suunnittelu sujui helposti. Koulun läheisyydessä olevan kuntopolun remontti oli valmistunut ja sieltä löytyi sopivan mittainen kävelylenkki. Kytkimme retken isompien lasten Mistä ruoka tulee –teemaan. Ehdotimme tutustumista luonnon antimiin, kuten marjat ja sienet, havainnointia ja tunnistamista luonnossa. Nimesimme reissun Ruskaretkeksi. Tämä toteutettaisiin kolmen
oppaan voimin, joista yksi on kokenut luonto-opas.
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Ohjeet ja ohjelma esikoululaisille
Ruskaretki
Suunniteltu esikoululaisille yhteensä 15 lasta, opettaja ja avustaja
Ajankohta torstai 20.9.2018 kello 11.00 - 12.30
Kestää yhteensä korkeintaan 1,5 tuntia.
Teema
Mistä ruoka tulee. Samaa teemaa on toteutettu myös peruskoululaisten kanssa tänä
syksynä.
Tavoite
Tavoitteena on tehdä tutuksi luontoa ja sieltä saatavia ruoka-aineita, kuten marjat ja
sienet. Tarkastellaan koulun lähialueella kuntopolulla puustoa ja aluskasvillisuutta.
Opitaan havainnoimaan muutamia lajeja ja niiden kokoa, värejä ja tekemään samalla
pienimuotoisia johtopäätöksiä. Verrataan syötäviä ja myrkyllisiä kasveja. Lapset eivät
saa koskaan kerätä tai maistaa luonnossa kasvavia kasveja ja sieniä ilman aikuisten
läsnäoloa ja lupaa. Siksi kasvien tunnistamisen oppiminen ennen niiden keruun aloittamista on tärkeää.
Toimintatapa
Käydään keskustelua oppilaiden ja oppaiden välillä.
Liikutaan rauhallisesti pitkin kuntopolkua ja pysähdellään tarkkailemaan luotoa. Jutellaan luonnonantimen käytöstä ennen ja nyt. Mukaan kävelyyn sopivat säänmukaiset
lämpimät vaatteet, ei muita varusteita.
Reitti
Lähdetään koulun pihalta metsään kulkemaan kuntopolkua myötäpäivään. Palataan
takaisin lähtöpaikkaan.
(ks. Liite 6)

Opastus
Yhdistyksen jäsenet Rolf Oinonen, Anneli Rahkonen ja Heljä Järnefelt kertovat minne
mennään ja missä pysähdytään. He kertovat puista, marjoista ja sienistä sekä esittävät
niihin liittyviä havainnointikysymyksiä. Mukana ”herkkukori ja myrkkykori”, joissa on
näytteet syötävistä ja myrkyllisistä luonnonantimista. Kerrotaan satu ketusta ja pihlajanmarjoista. Matkan lopuksi jaetaan palkkiona Kettukarkkeja. (Ks. Liite 7.)

Tehtäviä
Halutessaan opettaja voi käyttää näitä kysymyksiä ja tehtäviä apunaan
Kysymyksiä oppilaille etukäteen mietittäväksi
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Tästä linkistä voi tulostaa opasvihkosen retkeä varten. Sen kuviin voi tutustua etukäteen.
https://www.arktisetaromit.fi/binary/file/-/fid/2157
Keskustelunaiheita ja tehtäviä jälkikäteen
Minkä nimisiä puita, marjoja tai sieniä muistat?
Mistä puusta pidit retkellä eniten ja miksi?
Kerää erilaisia lehtiä. Aseta ohuen paperin alle. Väritä lehden kohta paperin päältä.
Leikkikää vanhaa Kasvikunta/Eläinkunta/Kivikunta –leikkiä
Voi leikkiä siten, että koriin on kerätty käpyjä, simpukankuoria ja kiviä. Yksi ryhmästä
ottaa yhden esineen ja piilottaa nyrkkinsä sisään. Muut arvaavat edustaako se kasveja,
eläimiä vai kiviä. Arvaaja saa esineen ja poistuu sivummalle seuraamaan. Jatketaan
kunnes kaikki ovat saaneet yhden esineen eikä arvaajia enää ole. Muitakin tapoja leikkiä
tätä leikkiä on olemassa.

Dokumentointi
Opettaja voi kuvata matkalla näkemäänsä. Kuvia voi näyttää lapsille jälkikäteen, kun
kokemusta työstetään.
Syyskuussa 2018
Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry

Rolf
Oinosen
kanssa
arvioidaan
puun ikää ja
pohditaan
sienten ja
puiden
yhteiseloa.
Kuva: Pirjo
Kairenius
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Lisätoiminta
Yhteistyökumppanuus on luonut varsinaisen toiminnan lisäksi muutakin luontevaa ja
mukavaa kanssakäymistä.
Olemme tarjonnet mahdollisuuden ja saaneet koululaisista esiintyjiä erilaisiin juhliimme. Esimerkkinä yhdistyksen vuosikokoukset, joiden ohjelmassa oli lasten esittämää viulumusiikkia 17.6.2017. Mäntyvaaran sisarukset kertoivat ajatuksiaan itsenäisestä Suomesta 100 -vuotisjuhlassa 6.12.2017 Karjalohjan seurakuntasalissa.
On ollut myös hieno kokemus, että olemme saaneet osallistua yhteistyökumppanin
ominaisuudessa, melkeinpä kunniavieraana, koulun kevät, pääsiäis- ja joulujuhliin.
kevätjuhlissa olemme muistaneet koulusta pois siirtyviä kuudesluokkalaisia Karjalohjan historia –kirjalla. Mieleenpainuva oli koulun itsenäisyysjuhla seurakuntasalissa
5.12.2017. Mukavaa oli saada kutsu myös lasten runoiltaan 1.6.2017.

Rahoitus
Olemme kiitollisia Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastolle. Ilman heidän tukeaan
näin monipuolinen toiminta olisi ollut mahdotonta. Toisaalta koimme, että apuraha
velvoittaa laadukkaaseen toimintaan. Yhdistystoiminta on meille harrastus, mutta
tässä halusimme osoittaa ammattimaista osaamista. Kaikesta sovitusta tehdään asiakirja: esitys, tarjous, suunnitelma, sopimus, ohjelma, asialista, muistio tai pöytäkirja
sekä budjetti ja sen seuranta, joka perustuu kirjanpitoon. Sähköpostitkin ovat tallessa.
Periaatteena pidimme sitä, ettei koululle aiheudu yhteistyöstä ylimääräisiä kuluja.
Niitä kuitenkin syntyy, mikäli toiminta on suunnitemallista ja laadukasta. Yhdistyksemme rahavarat ovat niukat, joten jo alun pitäen arvelimme tarvitsevamme lisärahoitusta. Haimme apurahaa ensin vihtiläiseltä lasten hyväksi tehtävää työtä tukevalta Berta Hernberg – säätiöltä vuonna 2015, mutta emme sitä kuitenkaan saaneet.
Seuraava hakemus lähetettiin alkuvuodesta 2016 Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastolle, joka tukee taiteen lisäksi myös kotiseututyötä. Suosittelijana hakemuksessamme olivat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Vanhempainyhdistys
Lortti. Saimme hakemamme 4000 euroa Suomen Lehtiyhtymän rahastosta, joka tukee kulttuurielämää Uudellamaalla. Apurahan saajat julkistettiin ja otimme vastaan
jakokirjan Suomenlinnassa Tenalji von Fersen -juhlatilassa pidetyssä vuosijuhlassa
12.5.2016.
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Heljä Järnefelt
ja Liisa Mantere
vastaanottavat
jakokirjan Suomenlinnassa. Kuva:
Tuntematon

Apurahaa olemme käyttäneet hakemuksen suunnitelman mukaisesti kolmen vuoden
kuluihin. Rahaa on kulunut eniten bussimatkoihin, ja sen lisäksi tarvikkeisiin ja retkieväisiin. Kirjanpito on tehty vuosittain. Rahan käytön raportointi tehdään 2019. Lisäksi
yhdistys on kustantanut omista varoistaan lisäeväitä ja tiedotusmateriaalia. Niin
hallituksen jäsenet kuin yhdistyksen jäsenet ovat tehneet mittavan määrän talkootyötunteja ja kustantaneet itse automatkojaan koululle ja kohteisiin sekä tarjonneet
tiloja hankkeen käyttöön.

Tiedotus
Jatkuva tiedotus on ollut keskeinen toimintamalli, sekä sisäinen että ulkoinen. Sisäistä
tiedotusta on yhdistyksessä tarvittu hallituksen kesken ja myös jäsenistölle. On kartoitettu ihmisten osaamisaloja ja osallistumismahdollisuuksia sekä motivoitu kohtaamisen rohkeuteen. On myös ohjeistettu pedagogiseen lähestymistapaan ja täsmälliseen ajankäyttöön.
Opettajilta on kysytty mitä he haluavat ja on kerrottu miten voimme siihen vastata.
Opettajat ovat selvittäneet oppilaiden kantoja ja tuoneet meille terveiset. Koulu on
hoitanut tiedotuksen huoltajille Wilma -järjestelmän avulla. Me olemme kyselleet
oppilaiden vanhemmilta mielipiteitä ja ehdotuksia suullisesti heitä tavatessamme.
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Pääasiallisesti tiedotusta on hoidettu sähköpostilla. Vuosikokouksessa jäsenet ovat
saaneet kirjallisen toimintakertomuksen ja siten hyväksyneet tekemisemme. Käytössä
on ollut myös Karjalohjalaiset facebook -ryhmä, jonka avulla paikkakuntalaiset ovat
saaneet tietoa. Olemme keränneet palautetta projektin aikana ja loppupuolella.
Ulkoinen tiedotus on tapahtunut lähettämällä medialle puffeja eli tiedotteita ja kutsuja tapahtumiin. Erityisen panoksensa tähän on antanut toimittajataustan omaava
sihteerimme. Varsinkin paikallislehti Länsi-Uusimaa on tarttunut aiheisiimme hyvin.
Artikkelit on julkaistu apurahan jakotilaisuudesta, Linnavuoren retkeltä, Puukierrokselta, Perinnepäivästä ja käynniltä Erolan tilalla.
Esimerkki artikkelista https://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/583805-karjalohjankoulu-pani-oppilaat-kuorimaan-perunoita-ja-karstaamaan-villaa
Luokanopettaja –lehti antoi tilaa parin aukeaman verran kertoakseen Perinnepäivästä. Artikkeli on luettavissa linkistä
https://karjalohjankotiseutu.fi/pdf/luokanopettajalehti 12018.pdf
Yrityksistä huolimatta emme tavoittaneet valtamedioita, televisiota eikä paikallisradiota.
Uudenmaan alueen muille kotiseutuyhdistyksille olemme kertoneet kouluyhteistyön
suunnitelmista tapaamisessa Karjalohjalla 13.6.2016 ja saavutuksista Mäntsälässä
23.10.2018.
Omalle kattojärjestöllemme Suomen Kotiseutuliitolle saimme esitellä kouluyhteisyötä. Liitto on käynnistänyt syksyllä 2018 hankkeen, jonka tarkoitus on yhdistää lapsia
ja nuoria sekä seniori-ikäisiä. Heidän Mestarit ja kisällit –hankkeensa koordinaattori
Maria Talvitie vieraili Karjalohjalla 12.10.2018. Risto Kuittinen, Liisa Mantere ja Heljä
Järnefelt kertoivat toiminnan periaatteista ja käytänteistä.
Pieni lisä laajempaan julkisuuteen avautui Kulttuuriympäristömme.fi palvelun sähköisen joulukalenterin kautta. http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Joulukalenteri 2018.
Yhdistyksemme luukku oli 7.12.2018. Kerroimme siinä, kuinka Karjalohjalla leikitään
yhä vanhoja perinneleikkejä. Johannes Lohilammen museon pihapiiri on vuosien saatossa muodostunut kulttuuriympäristö, jossa koululaiset innostuivat kanssamme leikkimään niin Vinkkiä kuin Nurkkajussia.
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Palautetta ja arviointia
Yhteistyön pohjana on ollut molempiin suuntiin tapahtuva välitön yhteydenpito. Välineinä tapaamiset, puhelinkeskustelut ja sähköpostit ovat toimineet hyvin. Olemme
voineet kehittää tarjontaa ja suunnitella tulevaa. Myös meillä perusperiaatteina ovat
olleet koulun yleiset periaatteet: avoimuus, rehellisyys, luottamuksellisuus ja toisen
kunnioittaminen.
Vuoden 2018 lopulla keräsimme sähköpostilla palautetta ja toiminnan arviointia niin
yhdistyksen kuin koulun väeltä. Osa meistä oppaista ja myös opettajista on ehtinyt
projektin aikana vaihtua, joten kaikki eivät ole osallistuneet kaikkeen järjestämäämme
toimintaan. Siksi jokainen on voinut vastata vain siitä mihin on itse osallistunut.

Yhdistyksen palaute
Sähköpostilla lähetettiin yhdeksän kysymystä yhdistyksestä mukana olleille. Kooste
vastauksista:
1. Millä tavoin yhteistyö on sopinut muuhun ohjelmaasi?
Olen eläkkeellä, joten on sopinut melko mukavasti, eläkeläinen kun voi sovitella
usein melko helposti menemisiään. Yhteistyö on sopinut kohtuullisen hyvin, koska
kaikki aikataulutetaan hyvissä ajoin ja otetaan siinä vaiheessa huomioon osallistujien toiveet. Työssä käyville päiväohjelmat ovat hankalia, mutta muutamiin on
voinut osallistua.
2. Oletko saanut tai voinut osallistua haluamiisi tapahtumiin?
Olen saanut osallistua niin paljon, kun olen halunnut tai on ollut mahdollista. Tosin
se ei joka kerta ole onnistunut päällekkäisyyksien takia. En ole pystynyt osallistumaan kaikkeen tarjottuun, mutta se ei ole ollut välttämätöntäkään. Alunperin oli
sovittu, että ne osallistuvat, keille sopii. Maastot ovat hankalia ja asettavat esteitä
liikkumiselle, olen vain pienesti ja sovitellen voinut osallistua.
3. Mikä tuntui erityisen onnistuneelta?
Onnistuimme järjestämään lapsille paljon käsillä tekemistä. Mieleen on jäänyt Harjupolun -retki, jolla parasta oli nähdä lasten innostus ja tyytyväisyys. Myös monet
retket ovat jääneet mieleen, esimerkiksi retki Pöykärin linnavuorelle hyvin ideoituine työpajoineen sekä matkat Erolan ja Katteluksen tiloille ja Lohilammen museoon. Kaikilla oli vilpittömän hauskaa. Kaikki on mielestäni olleet onnistuneita,
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mutta erityisesti perinnetapahtuma 24.11.2017 oli mieleen jäävä. Tapahtumaan
osallistuivat ja sitä olivat toteuttamassa koulun, vanhempien ja Kotiseutuyhdistyksen lisäksi lukumummit ja –vaarit sekä Martat. Se oli mahtava osoitus pienen kylän
yhteistyöstä. Näin isoja tapahtumia ei tietenkään voi usein järjestää eikä jaksetakaan.
4. Mikä on ollut hankalaa?
Ei oikeastaan mikään muu ole ollut hankalaa, kuin oma heikko fyysinen kunto. En
ole havainnut hankaluuksia minkään toteuttamisessa.
5. Miten työnjako koulun ja yhdistyksen kesken on mielestäsi onnistunut?
Kun alkuun päästiin ja tutustuttiin opettajiin, mielestäni työnjako on onnistunut
hyvin. Retkiä suunnitellessa on vastuut ja erilaiset valmistelut ja hankinnat sekä
rahoitus puhuttu selviksi. Vastuuta tapahtumien onnistumisesta ovat kantaneet
sekä opettajat ja kouluavustajat että yhdistyksen jäsenet. Sana on pitänyt ja on
toimittu suunnitelmien mukaan. Jokaisen tapahtuman pohjana on ollut Heljän
tarkka käsikirjoitus ja huolellinen ennakkosuunnittelu, yhdessä opettajien kanssa.
6. Miten uskot yhdistyksen hyötyvän yhteistoiminnasta?
Yhteistyö on itsessään tärkeätä, ja lisäähän se tietoa myös yhdistyksen olemassaolosta. Yhdistys saa näin näkyvyyttä ja tulee osaksi Karjalohjan yhteisöllisyyttä.
Yhdistys opitaan tuntemaan koululaisten ja heidän perheidensä piirissä tapahtumissa ja kun jaamme historiakirjoja kuudesluokkalaisille kevätjuhlassa. Saamme
koululta esiintyjiä tilaisuuksiimme. Lasten esiintymisistä pitävät kaikki ja ne tuovat
iloa joskus vähän totisiin tilaisuuksiimme.
7. Miten toivoisit meidän jatkavan?
Kutakuinkin samaan malliin. Uusia oppilaita tulee, heille meidän tutut retkikohteemme ja asiat, joista kerromme, ovat uusia. Toivoisin edelleen yhteistyötä koulun kanssa, muttei liian isoja projekteja. Sellaisia, että meikäläisenkin voimat riittää.
Sopivia olisivat esim. muutaman tunnin kävelyretket. Jonkin teeman puitteissa olisi
ihan hyvä ja sellaiseen koulunkin olisi helppo tulla. Kun saamme valmiiksi jotain
uutta, todennäköisesti lapsia kiinnostavaa, yritämme järjestää retkiä. Oleellista on
pitää jatkuvasti yhteyttä opettajiin. Voimavarojen mukaan pidetään yhteyttä.
Hyväksi koettujen toimien jatkaminen ja tarttuminen myös ketterästi uusiin aiheisiin. Pohjana retket kotiseudun kohteisiin. Kuitenkin voimien ja innon riittävyys
ennen kaikkea, ettei jäisi mikään kesken. Olisi hyvä saada uusia, ainakin jonkin verran nuorempia ja innostuneita jäseniä toimimaan aktiivisesti. Nyt kouluprojekti on
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ollut hallituksen varassa, joka on kiitettävästi osallistunut. Lisää jäseniä pitäisi saada. Yhteistyötä pitää tehdä muiden yhdistysten kanssa. Lukumummot ja -vaarit
ovat meille tärkeitä.
9. Muuta huomioitavaa?
Tapahtumissa aina jotain tietoasiaa ja tarinaa sekä siihen liittyvää konkreettista
toimintaa. Lapset kun joutuvat nykyään paljon tekemisiin abstraktisten asioitten
parissa. Lisäksi tulee kertoa, että tämä on heidän kotiseutunsa. Kannattaa ehkä
myöhemmin taas hakea rahaa, kun nykyisiltä kiireiltä selvitään. Katsotaan, mitä
Kotiseutuliitto alkaa puuhailla asian tiimoilta.

Kysymykset esiopetukselle
Sähköpostilla lähetettiin kymmenen kysymystä lastentarhanopettajalle, joka on
ollut mukana 2017 - 2018 järjestetyissä tapahtumissa. Tässä ensin kysymykset, sitten saadut vastaukset
Kysymyksiä yhteistyöstä opettajalle
1. Millä tavoin yhteistyömme näkyy teidän toimintasuunnitelmissa?
2. Miten olemme pystyneet täyttämään teidän toiveitanne?
3. Mikä tuntuu erityisesti toimineen?
4. Mikä on ollut hankalaa?
5. Miten työnjako teidän ja yhdistyksen kesken on onnistunut?
6. Mitkä opittavat asiat ovat hyötyneet yhteistoiminnasta ja millä tavoin?
7. Mitkä kasvatukselliset asiat ovat hoituneet yhteistyöllä?
8. Miten toivoisitte meidän jatkavan?
9. Mitä koulun yhdistyskumppaneiden yleensä tulisi ottaa huomioon yhteistyötä
suunnitellessaan?
10. Muuta huomioitavaa
Kysymyksiä lapsille
Olisi erityisen tärkeää, jos lapset jaksaisivat vielä muistella
1. Mitä kotiseutuyhdistyksen tapahtumasta on jäänyt mieleesi?
2. Huomasitko käyttäväsi jotakin esikoulussa oppimaasi retkellä? Jos niin mitä?
3. Mikä oli mukavinta?
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Opettajan vastauksia
Yhteistyömme on ollut antoisaa. Viime vuonna olimme mukana Perinnepäivässä ja
Puukävelyssä ja tänä syksynä Ruskaretkellä. Kaikki nämä toiminnan ovat liittyneet
hyvin toimintasuunnitelmaamme. Yleensä olen ennen tapahtumaa keskustellut
lasten kanssa tulevasta tapahtumasta ja sen aiheesta, kuvia ja musiikkia apuna
käyttäen. Tapahtuman jälkeen olemme palanneet aiheeseen ja katselleet tapahtumasta ottamiani valokuvia.
Yhteisissä hetkissä ei ole ollut mitään hankalaa, vaan kaikki on sujunut mukavasti
ja leppoisasti.
Opeteltavat asiat ovat tukeneet loistavasti esiopetuksen toimintaa ja tavoitteita.
Jatkossakin toivon vastaavanlaisia yhteisiä hetkiä. Mikään aihe ei ole esikoululaisen
kannalta huono. Pystyn linkittämään ehdottamanne aiheen aina esiopetuksen
tavoitteisiin. Erityisen arvokasta on ollut se, että lapset saavat keskustella eri
ikäisten ihmisten kanssa. Tällä hetkellähän yksi päätavoitteistamme on antaa lapsille aikaa tulla kuulluksi ja kokea olevansa tärkeä.

Lasten ajatuksia
- Se oli kivaa, kun maisteltiin niitä marjoja
- Kotonakin kerroin, että ne pihlajan marjat oli pahoja, mutta ne karkit hyviä
- Se oli hauskaa, kun se setä kerto niistä puista
- Ei pelottanut mikään
- Terveisä: Kiitos! Tervetuloa meille kylään!

Kysymyksiä perusopetuksen opettajille
Kysymykset lähetettiin sähköpostilla yhdysopettajalle. Hän on ollut mukana koko projektin ajan. Opettajien kesken keskusteltiin vapaamuotoisesti ja hän laittoi ylös seuraavat asiat ja mietteet. Kuudesluokkalaiset, jotka vastasivat oppilaiden kysymyksiin,
ovat osallistuneet kaikkien vuosien heidän silloisen luokkansa tapahtumiin.
Kysymyksiä opettajille
1. Millä tavoin yhteistyömme näkyy teidän suunnitelmissa?
2. Olemmeko jotenkin pystyneet täyttämään teidän toiveitanne?
3. Mikä tuntuu erityisesti toimineen?
4. Mikä on ollut hankalaa?
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5. Miten työnjako opettajien ja yhdistyksen kesken on onnistunut?
6. Mitkä oppiaineet ovat hyötyneet yhteistoiminnasta ja millä tavoin?
7. Mitkä kasvatukselliset asiat ovat hoituneet yhteistyöllä?
8. Miten toivoisitte meidän jatkavan?
9. Mitä koulun yhdistyskumppaneiden tulisi ottaa huomioon yhteistyötä
suunnitellessaan?
10. Muuta huomioitavaa

Kysymyksiä oppilaille
Olisi erityisen tärkeää, jos oppilaat jaksaisivat vielä muistella
Mikä kotiseutuyhdistyksen tapahtumista on jäänyt mieleesi?
2. Missä yhteydessä huomasit käyttäväsi jotakin koulussa oppimaasi?
3. Mikä tekeminen on ollut mukavinta?
4. Pelottiko joku asia?
6. Mistä et yhtään tykännyt?
7. Mitä haluaisit lisää?
8. Mitä terveisiä haluaisit lähettää yhdistyksen ihmisille?

Opettajien vastauksia
- alkupalaveri ennen tapahtumia ollut hyvä ja täyttä asiaa, siinä annettu selkeät
tiedot ja ohjeistukset koululle, tieto jaettu kaikille.
- itse tapahtumat olleet hyvin järjestettyjä, opettajien ei ole tarvinnut tehdä mitään
(järjestelyjä, kaikki huomioitu).
- suunnittelu tehty hyvissä ajoin ja huolella, ei kiireen tuntua.
- Sammatin materiaali oli hyvää valmiiksi suunniteltua (tämän vuoden 5 ja 6-luokkalaisten retki).
- 1 – 2 -luokkalaiset nauttivat eläimistä ja sää suosi.
- hienoa, että Karjalohjan lapsilla mahdollisuus tutustua paikallisiin tuottajiin (ovat
osa taajamasta, ei kosketusta tällaiseen luonnostaan).
- retket ja tapahtumat olleet odotettuja, niille on valmisteltu etukäteen ja niiden
jälkeen on keskusteltu.
- työnjako on ollut onnistunut, yhdistyksellä on ollut riittävästi aikuisia toteuttamaan tapahtumia ja opettajilla ollut aikatauluttajan, järjestäjän yms. rooli.

50

ENNEN JA NYT – koulun kanssa ENENNEN JA NYT – koulun kanssa Karjalohjalla 2016-2018
2016-2018

- huomioitavia asioita: koulun aikataulutus, lukujärjestys, koulun alku- ja päätösajat, tilat (opetussuunnitelmaan tutustuminen ja koulumaailman tunteminen on
avuksi).
- innostuneita, osaavia koulun ulkopuolisia aikuisia ohjaamassa lapsia, hienoa.
- oppilailla on ollut mahdollisuus saada monipuolista tietoutta ja osaamista, koulun
omalla henkilökunnalla näin laajoja tapahtumia (esim. perinnepäivä) ei olisi mahdollista toteuttaa.
- eri ikäisten ihmisten toimiminen yhdessä, innostuneet ohjaajat.
- perinteiden siirtäminen, asioita käsitöistä, historiasta, ympäristö- ja luonnontiedosta esimerkiksi.
- koululle maksutonta, avustukset.

Kuudesluokkalaisten vastauksia
2. Missä yhteydessä huomasit käyttäväsi jotakin koulussa oppimaasi?
- Tunnistettiin niitä marjoja.
- Näyttelijätaitoa valinnaisesta.
3. Mikä tekeminen on ollut mukavinta?
- Näytteleminen.
- Jousipyssyllä ampuminen.
- Perinnepäivänä käsityöt.
6. Mistä et yhtään tykännyt?
- Perunapuuron maistamisesta.
7. Mitä haluaisit lisää?
- Käsitöitä.
- Perinnepäivätyyppistä eli vähän samanlaisia.
8. Mitä terveisiä haluaisit lähettää yhdistyksen ihmisille?
Kiitos, että olette järjestäneet tällaisia päiviä ja ne ovat olleet ilmaisia.

Mikä muuttui
Vielä on aika vaikeaa arvioida, onko tavoitteeksi asettamamme lasten kasvun pohja ja
heidän identiteettinsä tästä yhteistyöstä vahvistunut. Kohtaaminen on kuitenkin ollut
välitöntä ja syntyneet keskustelut ovat olleet kaikille antoisia. Olemme tutustuneet ja
arvostamme toisiamme. Tapahtumista on todennäköisesti jäänyt lapsille jonkinlainen
muistijälki, jota erityisesti käsillä tekeminen on vahvistanut.
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Onnistumisesta
oppilaita palkittiin.
Kerttu Keränen jakaa
karkkiaakkosia
Harjupolun retken
päätteeksi.
Kuva: Heljä Järnefelt

Uskoimme aluksi olevamme vain antava osapuoli, mutta olemmekin myös itse saaneet paljon. Kanssakäyminen opettajien ja oppilaiden kanssa on ollut voimaannuttavaa. Välillä tunnelma on ollut niin tiivis, että ikäihmistä alkoi jo hieman väsyttää, mutta
välitön palaute virkisti. Pääsimme lähemmäs lasten maailmaa. Tämän yhteistyön myötä olemme saaneet huomata nykyopetuksen laadukkuuden. Toivomme, että yhteistyö kanssamme on monipuolistanut opetusta. Toisiinsa tutustuminen on ainakin lisännyt pienellä paikkakunnalla tarvittavaa yhteishenkeä.
Myöhemmin selviää, onko kotiseututietous ja arvostus lisääntynyt.
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Kuinka jatkamme
Koulu on toivonut yhteistyön jatkamista. Rahoitus loppuu tällä erää, mutta emme koe
kuluja pienten lähiretkien esteeksi. Retkiä lähiympäristöön voidaan opastaa talkootyönä. Koulu on valmis tarjoamaan tiloja, välineitä ja jonkin verran materiaalia toimintapäiviin. Lohjan kaupunki voi tulla vastaan ja tarjota museokäyntejä ja opastusta
kulttuuripolkutoimintaansa liittyen. Myös liikuntahalli on varattavista maksutta kouluyhteistyöhön.
Karjalohjalla useat yhdistykset tekevät yhteistyötä koulun kanssa. Kotiseutuyhdistyksemme kannattaakin tiivistää yhteistyötä ja yhdistää voimia heidän kanssaan. Muut
voivat saada vinkkejä omaan toimintaansa meidän tavastamme toimia.
Usein tämän tapainen yhteistyö on henkilösidonnaista. Jos rehtori, opettaja tai joku
järjestävän tahon puuhahenkilö vaihtuu, toiminta saattaa kuihtua. Haluaisimme välttyä vaaralta. Kehitämme parhaillaan mobiiliopastusta, jonka avulla oppilaat saisivat
valmiiksi mietittyjä reittejä omille kotiseuturetkilleen. Niihin on kerätty tietopohjaa ja
historiaa, opettajan tehtäväksi jää valmistella oppimistehtävät.
Alustavan suunnitelman mukaan olisimme järjestäneet myös näyttelyitä ja kilpailuja.
Retkien dokumentointi tapahtui kuitenkin lähinnä opettajien voimin. Varsinaiset oppilaiden kilpailut ovat toistaiseksi pitämättä. Idea jää kuitenkin vielä itämään.
Haluamme siis jatkaa kouluyhteistyötä jossakin muodossa. Voimme myös jossain vaiheessa hakea taas uutta apurahaa retkiä varten. Olemme saaneet kokea, että kun uskoa ja sitoutumista löytyy, niin kaikki onnistumisen mahdollisuudet ovat olemassa.
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LIITTEET
LIITE 1. Karkali.Tarkkaile luontoa
OPPILAAN NIMI:___________________________________________________
LUOKKA:________________

Bongaustehtävän ohje
1 Valitse joko puut, kasvit tai linnut. Voit valita myös vaikka kaikki.
2. Tarkkaile kulkiessasi luontoa.
3. Huomaatko matkalla joitakin luettelossa mainittuja tai muita tunnistamiasi.
4. Heti jos huomaat, merkitse luettelon tunnuskirjaimilla tähän karttaan paikka missä
ja minkä havaitsit.
5. Palauta paperilomake bussiin noustessa oppaalle.
Luettelo tunnistettavista kasveista, puista ja linnuista
Kasvit
- Keltavuokko (KKE), taikinamarja (KTA), käenkaali (KKÄ), joku muu (KMU, kirjoita
tähän alle mikä?)
Puut
- Tammi (PTA), lehmus (PLE), pähkinä (PPÄ), joku muu (PMU, kirjoita tähän alle
mikä?)
Linnut
- Peippo (LPE), mustarastas (LMU), harmaapäätikka (LHA), joku muu (LMU, kirjoita
tähän alle mikä?)
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LIITE 2. Perinnepäivä. Melakkapuuron ohje
Melakkapuuro, Perunapuuro, Uutispuuro, Inkoonpuuro
6-7
1l
1 tl
2dl

perunaa (ei kesäisiä uusia perunoita, vaan paksukuorista perunaa)
vettä
suolaa
ruisjauhoja (ohrajauhoja)

-

Kuori ja lohkoperunat ja keitä ne kypsiksi suolalla maustetussa vedessä.
Kaada keitinvesi talteen ja survo perunat kattilassa.
Sekoita keitinvesi perunasoseen joukkoon ja kuumenna kiehuvaksi.
Vispilöi jauhot soseeseen pienissä erissä, ettei paakkuunnu.
Keitä hiljalleen hauduttaen noin tunti välillä sekoittaen.
Tarkista maku ja tarjoa puuro voisilmän ja maidon kanssa kuumana.
Laita loppu puurosta matalaan vuokaan ja jäähdytä.
Paista paistinpannulla voissa kylmää puuroa ohuina viipaleina molemmin
puolin,
jotta pinnalle saadaan ruskistettu kuori.
Tarjoa kuumana maidon kanssa

-
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LIITE 3. Lohilampi. Draaman tausta-aineistot
Tehtävänä rooliesityksen miettiminen Taidenavetassa esitettäväksi:
Keksikää mitä tekisitte eräänä päivänä Lohilammen talossa noin sata vuotta sitten
1. Mieti ketä haluat esittää
Nimi: Johannes Bergman, isäntä, lasten isä
Nimi: Engla Bergman (os. Forsman), emäntä, lasten äiti
Nimi: Johannes Lohilampi, poika
Nimi: Kaarlo Lohilampi, poika
Nimi: Anna Enqvist, tyttöserkku
Nimi: Eva Enqvist, tyttöserkku
Nimi: Christina Bergman (os. Enqvist), muori, lasten isoäiti
Nimi: Johan Bergman, vaari, lasten isoisä
Nimi: Anna Bergman, lasten täti
Nimi: Ida, piika
Nimi: Nestor, renki
Voit keksiä myös jonkun muun tapahtuman hetkellä talossa olevan henkilön.
Kuvittele mitä voisit nähdä tai olisit voinut nähdä tapahtuvan museossa, jos nämä henkilöt eläisivät. Keksi mitä roolihenkilöllesi tekee ja sanoo.
Esimerkkejä tapahtumapaikoista:
Alakerta
Talon väki on juuri herännyt.
Keskustellaan päivän töistä. Kerro mitä kenenkin pitää tänään tehdä?
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Yläkerta
Talossa on kiertokoulu.

Ketkä roolihenkilöistä käyvät koulua? Mitä he siellä oppivat? Montako lasta yhteen
pulpettiin mahtuu? Mitä kuvataulussa opetetaan? Mitä lapset tässä koulussa syövät?
Salissa vietetään joulua.
Mitä silloin syödään? Mitä astioita käytetään? Mitä koristeita salissa voisi olla?
Piharakennus
Väki valmistautuu pihalla talven perunoiden nostotalkoisiin.
Mitä työkaluja tarvitaan? Mitä eri tehtäviä henkilöt tekevät? Mitä sinun henkilösi
tekee?

57

ENNEN JA NYT – koulun kanssa Karjalohjalla 2016-2018

2. Mieti etukäteen mitä roolihenkilösi kertoo vaikka näistä asioista:
-

mihin aikaan heräsit ja mihin ääneen,
mitä ensimmäiseksi teit,
mitä puit päällesi,
mitä söit,
kenen kanssa yleensä juttelit,
mitä esineitä käytit, näitkö jossakin sellaisen esineen,
mitä otit mukaan perunapellolle,
mihin perunat vietiin,
vai jäitkö kotiin tekemään ruokaa,
vai jäitkö kotiin vahtimaan pikkulapsia, missä ja mitä heidän kanssaan teit,
osasitko lukea,
osasitko kalastaa,
mihin aikaan söit iltasta, mitä oli ruuaksi,
mihin aikaan menit nukkumaan, missä sinun nukkumapaikkasi Lohilammella oli

Vinkki 1.
Ruoka-ajat:
Aamiainen kello 3.00 – 4.00
Murkina kello 7.00
Lounas eli päivällinen kello 12.00
Iltanen kello 20.00
Ruokalajit:
Sata vuotta sitten kaikkea nykyruokaa ei ollut saatavilla. Kodeissa ei ollut jääkaappeja.
Ruoan säilyminen ja säilyttäminen olikin määräävä tekijä siihen, mitä syötiin. Ruokavalio koostui ruis- tai ohraleivästä, suolakalasta, piimästä, perunoista, puurosta, velleistä ja keitoista, joita tehtiin viljoista ja kasviksista, kuten nauriista ja pavuista.
Yleinen ruoka oli peruna ja ruskea kastike. Voi ja liha olivat harvinaisia arjen ruokapöydässä, mutta niitä tarjottiin juhlissa ja talkooruokailussa. Siksi talkoisiin oli aina
paljon innokkaita tulijoita. Yleensä ruuan kanssa juotiin vettä tai piimää, mutta
pikkulapset saivat maitoa. Juhlissa tarjottiin aikuisille myös kotikaljaa.
3. Etsi kotoa jotakin rooliisi sopivia vaatteita ja ota mukaan retkelle.
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Vinkki 2:
Tietoa entisajan vaatetuksesta
Pukeutuminen
Arki- ja juhlavaatteiden mallit eivät eronneet toisistaan juurikaan. Juhlavaatteissa
saattoi olla enemmän koristeluja ja ne valmistettiin kalliimmista kankaista. Kun juhlavaatteet kuluivat, käytettiin niitä työvaatteina ja kotona.
Naisten vaatteet
Tyypillinen maalaisnaisen vaatetus koostui hameesta, röijystä (jakku), esiliinasta ja
huivista. Vaatteet valmistettiin itse kotona.
Miesten puku
Tavalliset työhousut ommeltiin yleensä vaaleasta pellavasta tai hampusta. Talvella
housuja saatettiin pukea kahdet päällekkäin. Malliltaan housut olivat luukkuhousuja,
jotka saattoivat aueta edestä kokonaan. Miehille teetettiin räätälillä hienommat ja
vaativammat vaatteet, kuten pukujen takit.
Aluspaitana miehet käyttivät pitkää mekkopaitaa kuten naisetkin. Paidan päälle
puettiin liivi. Kotona voitiin olla liivisillään, mutta siistiin asuun kuului aina puvun takki.
Entisaikaan miehet pitivät aina lakkia. Se otettiin päästä vain kirkossa tai kotona aterioidessa ja vieraan tullessa taloon. Isäntien arvoon lippalakki ei sopinut. He käyttivät
huopahattuja.
Lasten vaatteet
Pienille lapsille ei ollut paljoa omia vaatteita. Entisaikaan pikkulapset kulkivat pitkässä
rohdinpaidassa kesät talvet. Eroja tyttöjen ja poikien vaatteiden välillä alkoi näkyä
vasta hieman vanhemmilla lapsilla. Lasten vaatteet noudattelivat aikuisten vaatteiden
mallia. Pojat alkoivat käyttää housuja 4-5 -vuotiaina. Rippikoulun jälkeen siirryttiin
aikuisten vaatteisiin. Jo muutamaa vuotta ennen rippikoulua tytöt pukivat ylleen ”isojen tyttöjen” vaatteet eli edestä napitettavan liivimekon tai väljän röijyn, paidan sekä
hameen esiliinoineen.
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Karjalohjan
koululaisia
v. 1909.
Kuva Tuomo
Tukkisen
kirjasta
Karjalohjan
entisyyttä I.

Vinkki 3:
Työtehtävät
Vielä sata vuotta sitten naisilla ja miehillä oli omat, tarkasti määritellyt työnsä. Kodinhoito kuului naisille. Voimaa vaativat tehtävät olivat yleensä miesten töitä. Eläinten
hoito oli jaettu, naiset hoitivat karjan ja miehet hoitivat hevoset. Lapset osallistuivat
töihin voimiensa mukaan. Melko nuorena jo vanhempiensa mukana. Lapset haluttiin
opettaa tekemään töitä ja siksi heitä ei olisi laskettu kouluun oppimaan herraksi.
Miehet:
metsätyöt, peltotyöt, rakentaminen, työkalujen huolto, hevosten hoito, metsästäminen, kalastaminen, puu- ja tuohityöt, polttopuiden tekeminen
Naiset:
ruuanlaitto, karjanhoito, kahvinkeitto, siivoaminen, kehrääminen, kankaan kudonta,
neulominen, pyykinpesu, heinänteko, viljan leikkuu sirpillä, lastenhoito, lämmittäminen
Lapset:
siivoaminen, pienempien lasten hoito, perunanpesu, polttopuiden kanto liiteristä
sisälle taloon, lehmien paimentaminen, kananmunien keruu, heinän haravointi, käpyjen kerääminen
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LIITE 4. Lohilampi. Vanhat pihaleikit
Leikit tukevat koulun liikuntakasvatusta. Niissä otetaan käyttöön laskutaidot ja pelivälineiden valmistuksessa kädentaidot.
Nurkkajussi
Leikin ohjeet
Nurkkista leikitään talon ympärillä. Yksi leikkijöistä valitaan nurkkajussiksi. Hän ottaa
kepin käteensä ja lähtee kiertämään taloa. Ennen kuin hän saa itse tulla esille, hänen
on pistettävä keppi näkyviin nurkan takaa. Nähtyään kepin muut yrittävät juosta piiloon seuraavan nurkan taakse. Jos nurkkajussi näkee jonkun, hän huutaa tämän nimen. Nähty joutuu pelistä pois. Nurkkajussi saa vaihtaa suuntaa koska haluaa ja laittaa
hämäykseksi keppinsä näkyviin aivan maan rajassa tai mahdollisimman korkealla. Kun
kaikki on nähty, nurkkajussi vaihtuu. Ensimmäisenä poltetusta tulee uusi Nurkkajussi.
Pienen rakennuksen ympärillä Nurkkajussia voidaan leikkiä myös siten, että Nurkkajussi kiertää ympäri rakennusta toiseen suuntaan ja pelaajat toiseen. Kun Nurkkajussi
tulee vastaan, pelaajat jähmettyvät. Nurkkajussi polttaa pois pelistä henkilöt, joiden
ehti nähdä liikkuvan.
Vinkki
Leikin ohjeet
Yksi leikkijöistä on etsivä, joka laskee hitaasti ääneen kahteenkymmeneen (tai 50). Sillä
aikaa toiset menevät piiloon. Etsivä lähtee etsimään toisia. Löydettyään jonkun hän
huutaa tämän nimen ja lisää "Nähty ensimmäisen kerran". Nähty tulee sille paikalle,
jossa etsijä laski. Jos joku piilossa olijoista vilkuttaa nähdylle, tämä saa paeta ja piiloutua uudestaan. Kun etsijä löytää hänet uudelleen, hän huutaa tämän nimen ja lisää
"Nähty toisen kerran". Sitä, joka on nähty kolme kertaa ei voi enää pelastaa vilkuttamalla. Hänestä tulee seuraava etsijä.
Kymmenen tikkua laudalla
Leikin ohjeet
Peliin tarvitaan vähintään kolme pelaajaa, mutta heitä voi olla kuinka monta tahansa.
Lisäksi tarvitaan kymmenen puutikkua sekä lauta ja kivi tai puupalikka laudan alle sen
keskelle.
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Yksi pelaajista arvotaan etsijäksi. Tikut kerätään laudan matalaan päähän ja astumalla
nopeasti laudan toiseen päähän lennätetään ne sikin sokin maahan. Etsijän pitää
kerätä kaikki 10 tikkua takaisin laudan päälle, ja tällä välin muut pelaajat menevät piiloon.
Kun etsijä on saanut kaikki tikut takaisin laudan päälle hän huutaa: ”Kymmenen tikkua
laudalla!” ja alkaa etsiä piilossa olevia. Kun etsijä löytää piilossa olijan, molemmat
lähtevät juoksemaan lautaa kohden. Jos etsijä ehtii ensin laudan luokse, koskee hän
lautaa ja huutaa löydetyn nimen, jolloin tämä jää vangiksi odottamaan, että muutkin
löydetään.
Jos piiloutuja ehtii laudan luokse ensin, potkaisee hän tikut jälleen ilmaan ja juoksee
takaisin piiloon. Muut piilossa olevat voivat myös pelastaa jo löydetyt, jos ehtivät
ennen hakijaa potkaisemaan tikut pois laudalta. Kun kaikki on löydetty, tulee ensimmäisenä löydetystä hakija.

62

ENNEN JA NYT – koulun kanssa ENNENNEN JA NYT – koulun kanssa Karjalohjalla 2016-2018

LIITE 5. Puukierros. Satu kolmen puun nimestä
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LIITE 6. Ruskaretki. Reitin kartta
Ruskaretken reitti merkitty punaisella
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LIITE 7. Ruskaretki. Satu Kettu ja pihlajanmarjat
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/119754/Vahainen_suomalainen_luku
kirja_viisikuudetta_lukukappaletta.pdf?sequence=1
Vähäinen Suomalainen Lukukirja.
Viisikuudetta lukukappaletta alotteleville.
PORVOOSSA 1884.
Werner Söderström, Kustantaja.
Kettu ja pihlajanmarjat.
Oli kylmä syksyinen päivä. Tietä pitkin tuli nälkäinen kettu. Hän kulki suuren pihlajan
ohitse, jonka marjat jo olivat aivan punaisia ja siis hyvin kypsiä. Silloin hän keksi puussa
oravan, joka söi kypsiä hedelmiä. ”Veikkoseni,” sanoi kettu mairittelevalla äänellä oravalle, ”minun on kovin nälkä. Anna nyt minulle vanhan tuttavuuden vuoksi muutamia
marjaterttuja. Minä annan sinulle toisten takaisin moninkertaisesti.” ”Marjat ovat
puussa, tee hyvin ja ota itse”, virkkoi orava. Kettu hyppi monta kertaa, mutta ei ulottunut. Orava nauroi hänen ilmahyppyjänsä. Siitä kettu vielä enemmän suuttui. Mutta
hän ei tahtonut näyttää vihaansa, vaan sanoi: ”Pidä marjasi, minä en viitsi niitä syödä,
ne ovat vielä kovin happamia.”

Kettu ja pihlajanmarjat on Aisopoksen saduista tunnetuimpia. Sadusta on lähtöisin ilmaisu ”happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista”. Kettu ei tahdo tunnustaa,
että ei ole selvinnyt tehtävästä.
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Kerromme tässä raportissa Karjalohjan kotiseutuyhdistyksen ja Karjalohjan
koulun yhteistyöstä.
Olemme tehneet tutustumisretkiä lähiympäristöön tarkastellen rakennettua
ympäristöä Talokierroksilla ja luonnonympäristöä Puukierroksilla. Olemme
kokeilleet rautakauden elämää työpajoissa Linnavuorella.
Olemme myös tunnistaneet lintu- ja kasvilajeja Karkalin luonnonpuistossa.
Perinnepäivässä tehtiin käsitöitä, valmistettiin ruokaa ja leikittiin. Maatiloilla ja museossa tutkittiin mistä ruoka tulee. Sepän pajassa pääsimme
takomaan rautaa. Opittua käsiteltiin myös draaman keinoilla. Voit lukea tästä
julkaisusta kuinka kaikki toteutettiin.

Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry.

