
2. 

Pikku hiljaa ihmiset oppivat teke-
mään työkaluja metalleista, ensin 
pronssista, josta sai kauniita koruja. 
Pronssi oli kuitenkin liian pehmeä 
materiaali työkaluihin. Rauta oli 
kovempaa ja siitä sai vaikkapa 
miekkoja. Vitriinissä on kaksi 
miekkaa, jotka ovat noin 1000 
vuotta vanhoja.

1. 

Jos mennään ajassa paljon taaksepäin, noin kymmenen tuhannen vuoden taakse, näytti 
maisema täällä aivan erilaiselta kuin nyt. Silloin oli pitkään todella kylmä ilma ja aikaa 
kutsutaankin jääkaudeksi. Tällä paikalla oli monen kerrostalon korkuinen, n. 2–3 km 
paksu jäämassa.  Täällä ei silloin voinut asua kukaan – eihän täällä olisi ollut mitään 
syötävää ja oli liian kylmäkin.
 
Sitten tuli lämpimämpää ja jää alkoi 
sulaa. Heti sen jälkeen tänne tulivat 
ensimmäiset asukkaat, noin 10 000 
vuotta sitten. He saivat ruokaa keräile-
mällä metsistä, metsästämällä, ja 
kalastamalla. Ensimmäisessä vitriinissä 
on työkaluja, joita nämä ihmiset 
käyttivät. Ihmiset elivät hyvin liikkuvaa 
elämää ja vaihtoivat paikkaa eri 
vuodenaikoina esimerkiksi saaliseläinten 
perässä. 

Mistä nämä tavarat on tehty? (Kivestä) Puhutaankin kivikaudesta. Ihmiset käyttivät 
silloin myös puisia ja luisia työkaluja, mutta niitä ei ole säilynyt. Kun katsot kiviä 
tarkkaan, voit huomata, että joku on teroittanut ja hionut niihin teräviä reunoja, jotta 
niistä on saatu hyviä työkaluja. Löydätkö vitriinistä kivisen keihäänkärjen? 

Tämä museo kertoo siitä, millaista elämä oli Tornionlaaksossa ja Tornion ja 
Haaparannan alueella ennen vanhaan.  Tämän vihon tekstit voi lukea ääneen lapselle. 

Voitte kiertää näyttelyn vapaassa järjestyksessä. 
Kuvat näyttävät, mihin kohtaan näyttelyä teksti kuuluu. 
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4. 
Keskiajalla tällä alueella ei ollut vielä ainuttakaan 
kaupunkia. Sitten perustettiin Tornio noin 400 
vuotta sitten, vuonna 1621. Tornio oli 150 vuotta 
maailman pohjoisin kaupunki. Melkein samaan 
aikaan perustettiin myös Oulu ja Luulaja. Voit katsoa 
seinällä olevaa karttaa, jossa näkyy Tornion 
Suensaari, jossa me nytkin olemme. Kaupunki oli 
aluksi ihan pieni: siinä oli vain kolme katua ja 
parikymmentä taloa. Kaupungin ääriviivat on 
piirretty karttaan pisteviivalla. Siihen aikaan 
maantiet olivat todella huonoja, ja paras kulkuväline 
oli vene tai laiva. Siksi kaupunki kannatti rakentaa 
saarelle. Kaupungissa asui kauppiaita, käsityöläisiä 
ja palvelijoita. 

Vitriinissä näet paloja niistä esineistä, joita kaupungissa käytettiin 1600- ja 1700-
luvuilla, 300–400 vuotta sitten. Ne on löydetty arkeologisissa kaivauksissa Torniosta 
läheltä tätä museota. 

Löydätkö vitriinistä haarukan? Haarukka oli vielä 1600-luvulla uutuus. Ennen sitä 
syötiin lusikalla ja veitsellä sekä sormin. 

3.  
Tuhat vuotta sitten, silloin kun näyttelyn 
miekkoja käytettiin, ei  täällä vielä ollut Suomea 
eikä Ruotsia eikä maiden rajoja. Noin 700 vuotta 
sitten Tornionlaakso siirtyi keskiaikaan. Keski-
ajaksi kutsutaan ajanjaksoa, jolloin tänne tuotiin 
kristinusko ja alettiin rakentaa kirkkoja. Sitä 
ennen ihmiset olivat palvoneet erilaisia 
luonnonjumalia – vaikkapa karhua! 

Keskiajalla Tornionlaaksosta ja koko Suomesta 
tuli myös osa Ruotsin kuningaskuntaa. Keskiajalla rakennettiin kivisiä 
puolustuslinnoja etelämpänä, esimerkiksi Turun linna ja Hämeen linna. Suomi ja 
Ruotsi olivat yhtä ja samaa maata, Ruotsia. Jo silloin täällä asui rikkaita ihmisiä, 
jotka ostivat hienoja tavaroita kaukaa Keski-Euroopasta. Sieltä tuli muun muassa 
vitriinissä oleva hieno juomalasi. Lasi on kopio, mutta sen vieressä on vanha 
keskiaikainen jalkaosa samanlaisesta lasista. Jo silloin oltiin kansainvälisiä!



5. 
Keskellä näyttelysalia on hirsinen rakennus. 
Voit mennä sen sisälle. Se on kesänavetta, 
jonne maaseudulla lehmät koottiin yöksi 
turvaan susilta ja karhuilta. Päivisin lehmät 
söivät niityillä heinää. Tornionlaaksossa ei ole 
helppo kasvattaa tarpeeksi viljaa leipää 
varten, sillä kesät ovat liian lyhyitä. Siksi viljaa 
on aina kuljetettu tänne myös muualta. 
Heinää täällä sen sijaan kasvaa runsaasti, ja 
siksi lehmiä on voitu kasvattaa. Osaatko 
sanoa, mitä ruokaa lehmistä saadaan? 

Tätä navettaa kutsutaan pyramidikattoiseksi kesänavetaksi. Mistähän nimi tulee? 
Navetan katto on erikoisen mallinen, kuin pyramidi jossa on savupiipun näköinen hormi. 
Nouseva ilmavirta veti hyttysiä katon hormin kautta ulos, ja lehmät saivat olla yön 
rauhassa. 

Navetan ulkopuolella on maitohylly, jossa on kauniisti koristeltuja viiliastioita. Maito 
yleensä hapatettiin viiliksi ja piimäksi, sillä ne säilyivät tuoretta maitoa paremmin. 
Maitohylly ei ollut ulkona vaan talossa sisällä viileässä huoneessa. 

Näyttelysalin perällä on pirtti – vanhojen talojen 
suurin ja tärkein huone, jonne kokoonnuttiin 
tekemään askareita. Keskellä näkyy suuri uuni josta 
saatiin lämpöä ja valoa ja jossa laitettiin ruokaa, 
kun ei ollut sähköä. Ennen vanhaan kaikki tavarat, 
kuten vaatteet ja huonekalut, valmistettiin itse. 
Pirtin toisessa reunassa on tavaroita, jotka liittyivät 
naisten käsitöihin. Siellä on rukki, jolla kehrättiin 
lampaanvillasta lankaa ja kangaspuut, joilla 
langasta saatiin kangasta. 

Miesten piti osata tehdä talon työt ja puutöitä. Pirtissä on 200–300 vuotta vanhoja 
huonekaluja. Tornionlaaksossa huonekalut koristeltiin kauniilla kuvioilla. Millaisia 
kuvioita löydät? Koristeluissa käytettiin etenkin kolmea väriä. Keksitkö sinä, mitä 
värejä on eniten? (turkoosinsininen ja oranssinpunainen ja okrankeltainen) Ennen 
vanhaan huonekalut olivat myös monikäyttöisiä. Löydätkö läheltä pöydän, joka on 
samalla kaappi, ja tuolin, jossa on säilytystilaa? Tuolin yksi nimi oli heinätuoli. Se 
johtui siitä, että ennen vanhaan voitiin laittaa talvella heiniä kenkiin eristeeksi, jotta 
niistä olisi tullut lämpimämmät – nykyään käytetään villasukkia. Kenkäheinää voitiin 
säilyttää tuolissa.

6. 



7.
Siirrymme maalta kaupunkiin. Salin keskellä on 
hieno olohuone noin 150 vuoden takaa. 
Olohuoneessa on torniolainen kauppias Paul 
Govenius ja hänen tyttärensä Margareta Helena. 
He odottavat vieraita Haaparannalta. Margareta 
Helena alkaa soittaa klavikordia, joka muistuttaa 
pianoa, mutta on vanhempi. Jos menet seisomaan 
lähelle kaappikelloa ja olet aivan hiljaa, voit kuulla, 
miltä klavikordin soitto kuulostaa. 

Paul Govenius oli varakas kauppias, joka omisti 
myös laivoja. Läheisellä seinällä on kuva yhdestä 
hänen omistamastaan purjelaivasta. Purjelaiva 
Bolina oli suuri ja sillä purjehdittiin kauas 
ulkomaillekin ja vietiin ja tuotiin kauppatavaroita. 
Laivan kapteeni Berg meni myöhemmin naimisiin 
Margareta Helenan kanssa.   

8.
Huoneen lähellä on vitriini, jossa on monenlaisia hopeaesineitä. 
Torniolaiset ja haaparantalaiset kultasepät ovat valmistaneet ne. 
Kaupungeissa oli aina kauppiaita, mutta myös käsityöläisiä. Ennen 
vanhaan tavaroita ei tehty tehtaissa vaan ammattilaiset valmistivat ne 
käsin. 

Mitä käsityöläisammatteja sinulle tulee mieleen? (Esimerkiksi suutari, 
räätäli, kirjansitoja, leipurimestari, seppä, nahkuri….) 
Mitä teki suutari tai räätäli? 

Haaparannalla ja Torniossa oli erityi-
sen paljon kultaseppiä. Nurkassa näet 
kultasepän verstaan ja työ-kaluja. 



määrän, mutta he ovat tuoneet liian 
paljon. Tullimies on pysäyttänyt 
heidät rajalla ja takavarikoi 
ylimääräisen kahvin. Jotkut sala-
kuljettivat suuria määriä tavaraa – 
esimerkiksi kahvia, voita, hevosia 
tai alkoholia – rajan yli. Tornion-
laaksossa salakuljetusta on kutsuttu 
myös joppaukseksi. Ennen vanhaan 
kaikki ihmiset tarkastettiin tullissa 
rajalla. Nykyään tullitarkastuksia ei 
enää ole Suomen ja Ruotsin rajalla 
paitsi poikkeustilanteissa. 

9.
Arvaatko mikä tämä on? (Vessanpönttö tai 
oikeastaan potta) Kaupunkitaloissakin oli 
pitkään ulkovessat. Vesivessoja on ollut alle 
100 vuotta. Näin hieno potta oli vain 
harvoilla. 

Seinällä näet kuvia Haaparannan ja Tornion 
vanhoista taloista. Ennen vanhaan kaikki 
kaupungin talot olivat matalia ja puisia, ei 
ollut korkeita kerrostaloja. Puisten talojen takia tulipalot pääsivät 
leviämään helposti, jos niitä syttyi. Sen vuoksi jokaisessa talossa piti olla 
välineitä tulipalon sammuttamiseen, niin kuin meillä nykyään voi olla 
vaahtosammutin tai sammutuspeite. Löydätkö lasin takaa vesisangon? 
Entä pienen paloruiskun? Märällä mopin näköisellä huiskulla on voitu 
hakata palavaa kohtaa. 

Kosketusnäytön kuvista voit nähdä, millaiselta Tornio ja Haaparanta 
näyttivät ennen vanhaan. Mikä on muuttunut? (Ennen ei ollut autoja, ei 
ollut asfalttia, ei ollut korkeita taloja, ihmisten vaatetus…)

10.
Sama tavara saattaa olla eri hintainen Suomessa ja Ruotsissa. Ihmiset ostavat mieluiten 
tavaran siitä maasta, jossa se on halvempaa. Volvossa istuva pariskunta on tulossa 50 
vuotta sitten Ruotsista Suomeen, ja he ovat ostaneet muun muassa kahvia, joka 
aikaisemmin oli Ruotsissa halvempaa. Sitä sai ostaa itselleen ja tuoda Suomeen tietyn 



Portaikossa on luukkuja joita saa 
availla. Kurkista, mitä löytyy 
luukkujen takaa. Mistä tavarasta 
pidät eniten? Museossa on monen-
laista tavaraa. Kaikilla tavaroilla on 
jokin tarina kerrottavanaan. Ne 
näyttävät meille, millaista elämä oli 
ennen vanhaan ja mikä on ollut 
tärkeää ihmisille.  Museo tallettaa 
myös meidän omaa aikaamme. 

11. 
Metsästys ja kalastus ovat halki aikojen olleet tärkeimpiä 
keinoja hankkia ruokaa Tornionlaaksossa. Jo kauan sitten 
kalaa ja turkiksia on myös viety täältä etelämmäs 
Tukholmaan ja Eurooppaan myytäviksi.  Nykyäänkin 
metsästys ja kalastus ovat tärkeitä harrastuksia.  Oletko 
sinä käynyt kalastamassa? 

Seinällä on vanhanaikaisia metsästysvälineitä. Mitä eläintä 
on mahdettu pyydystää valtavalla rautaisella ansalla? 
(Karhua, karhunraudat) Oravia pyydystettiin turkin takia 
tylppäkärkisellä nuolella. Sen turkkiin ei haluttu reikää, sillä 
turkki oli arvokas.  Löydätkö tällaisen tylpän nuolen 
vitriinistä? Kaksi oravaa on joussut pakoon, löydätkö ne? 

12. 
Keskellä alakertaa on talviset markkinat 300 
vuoden takaa, 1700-luvulta. Torniolainen 
kauppias eli porvari on pakannut rekensä 
täyteen kauppatavaraa ja lähtenyt 
pohjoisempaan Lappiin markkinoille. Siellä 
hän tapaa muita markkinoille tulleita. Tässä 
hän käy kauppaa paikallisen miehen kanssa. 
Reessä ja ahkiossa näkyy kauppatavaroita. 
Kauppa oli usein vaihtokauppaa, rahaa ei 
välttämättä käytetty. Lappalainen myy 
kauppiaalle turkiksia, kalaa ja voita, ja 
kauppias puolestaan tuo markkinoille viljaa 
säkissä, ehkä tuontikankaita ja muuta 
tarpeellista, mitä ei Lapista saanut. 

13. 



15. 
Yläkerran alussa puhutaan eri sodista, joita täällä on ollut. 200 
vuotta sitten Ruotsi kävi sotaa Venäjää vastaan. Suomi oli 
siihen asti osa Ruotsia, mutta tässä sodassa Suomesta tuli osa 
Venäjää. Silloin Suomen ja Ruotsin raja tuli siihen missä se nyt 
on, Tornion- ja Muonionjokeen ihan museon viereen. Museota 
ei tosin silloin vielä ollut olemassa. Ensimmäisessä vitriinissä 
on sotilaan puvun kopio ja kuulutusrumpu siltä ajalta. Suomi 
oli osa Venäjää vähän yli 100 vuoden ajan, kunnes Suomesta 
tuli itsenäinen maa. Tiedätkö, kuinka vanha Suomi on? 
 
Muut vitriinit kertovat ensimmäisestä ja toisesta 
maailmansodasta. Toisen maailmansodan aikaan, noin 70 
vuotta sitten, täällä käytiin Lapin sotaa. Tavalliset ihmiset 
lähtivät evakkoon, pois kodeistaan  sotaa pakoon muualle 
Suomeen ja joen yli Ruotsin puolelle. He ottivat mukaan omai-
suutensa nyssyköissä ja laatikoissa sekä kotieläimet kuten lehmät, jos heillä niitä oli. 
Ruotsissa he saivat ensin ruokaa ja pääsivät saunaan pesulle, sen jälkeen matka jatkui 
Haaparannalle ja sieltä sodan ajaksi majoitukseen eri puolille Ruotsia. Sodan jälkeen 
ihmiset palasivat takaisin. 

16. 

Kauan sitten koulua kävivät vain 
varakkaimpien perheiden pojat. Tytöt eivät 
käyneet koulua ollenkaan vaan opettelivat 
kotona taitoja,  joita tarvittiin talouden 
hoitamisessa. Noin sata vuotta sitten kaikille 
tuli mahdollisuus ja velvollisuus koulunkäyntiin. 
Silloin tarvittiin paljon uusia opettajia, ja heitä 
koulutettiin muun maussa täällä Torniossa ja 
Haaparannalla. Pieniin kyliin perustettiin uusia 
kouluja, jotta kenelläkään lapsella ei olisi ollut 
liian pitkä koulumatka. 

Mustalla seinällä 
on kirjojen kansia. 
Mitä kansien ta-
kana on? 

14. 
Portaikon päällä on tähtitaivas. 
Ennen vanhaan purjelaivat 
löysivät perille suunnistaen 
tähtien avulla. Portaiden 
yläpäässä kerrotaan tutkimus-
matkailijoista  Tornionlaaksossa. 
Tänne tultiin  ihmettelemään 
keskiyön aurinkoa, ihailemaan 
luontoa ja tekemään tutkimus-
retkiä. Tornionlaaksossa on muun 
muassa mitattu maapallon 
muotoa. Tiedemiehet Maupertuis 
ja Struve saivat täällä selville, 
että  maapallo ei olekaan ihan 
pallo, vaan hiukan litteä pohjois- 
ja etelänavalta – kuin mandariini! 



18. 
Yläkerran lopussa voit istua 
tuoleihin ja kuunnella pikku 
tarinoita erilaisilla murteilla ja 
kielillä Tornionlaaksosta. Mitä 
kieliä täällä asuvat ihmiset 
puhuvat? (suomea, ruotsia, 
meänkieltä) Paina ipadin kartasta 
paikkakunnan nimeä ja valitse 
ääninäyte painamalla nuolen kuvaa. 

19. 
Rock-autotalli esittelee 
punk- ja rock-musiikkia 
Tornionlaaksosta.

 
Liilasta sopesta löytyy kirkkoon liittyviä tavaroita. 
Osaatko sanoa, mitkä esineet liittyvät kastejuhlaan? 
Mitkä rippikouluun?  Entä häihin? Entä hautajaisiin? 
(Hautajaisissa on käytetty puista kaaraa, jossa on ollut 
multaa jota on ripoteltu arkun päälle)

Kun Ruotsi menetti Suomen alueen Venäjälle, jouduttiin 
kummallekin puolelle rajaa rakentamaan uusia kirkkoja. 

Ihmiset olivat aikaisemmin ylittäneet joen käydäkseen kirkossa, mutta nyt niin ei 
enää voinut tehdä, kun joesta tuli raja ja kirkot olivat jääneet toiseen maahan. 

17.


