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KOULUTIEDOTE • SYKSY 2019 

HISTORIAA KIVIKIRVEISTÄ  

IKEAAN 
_________________________

__________________ 

ARKEOLOGIAA JA HAUTAUSTAPOJA  TEHDÄÄN YHDESSÄ   

JOULUA! 



Tornionlaakson maakuntamuseo tarjoaa oivaltavan matkan oman historian 

äärelle ja antaa hyvän kokonaiskuvan Tornionlaakson erityispiirteistä. 

 

 

 

 

 

 

 

Pysyvä näyttely  

Perusnäyttely Kohtaamisia rajalla esittelee Tornionlaakson omaleimaista historiaa kivikau-

delta nykyaikaan Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. Kerronnassa käytetään paitsi 

esineitä ja tekstiä, myös runsaasti kuva- ja filmimateriaalia. Kosketusnäyttöjä käyttämällä 

voi syventyä tarkemmin kiinnostaviin aiheisiin.  

Yhteinen jokilaaksomme  

-näyttelysalin teemoja ovat:  

 Tornionlaakson varhainen historia 

ja ensimmäiset ihmiset jääkaudes-

ta rautakauteen arkeologian kautta 

 Tornion perustaminen  

 alueen perinteiset elinkeinot 

 entisajan kaupankäynti, mitat ja 

rahat 

 tutkimusretkeilijät ja matkailijat  

Tornionlaaksossa, Maupertuis’n ja 

Struven kolmiomittaukset 

 alueeseen vaikuttaneet sodat: 

Suomen sota, 1. maailmansota ja 

Lapin sota 

 venäläinen aika Torniossa 

 alueen kielet ja murteet 

 

Kaupunkimme rajalla -näyttelysalissa 

pääsee tutustumaan muun muassa:  

 Tornion ja Haaparannan kehityk-

seen 

 elämään kaupungeissa, porvaris-

toon ja kaupunkien käsityöläisiin 

 Tornionlaakson teollisuuteen  

sahoista Outokumpuun 

 rajaan liittyviin ilmiöihin kuten  

rajakauppaan, joppaukseen,  

tullitoimintaan ja siirtolaisuuteen 

 

 

Laajasta perusnäyttelystä voidaan opas-

tuksella poimia opetussuunnitelmaan  

sopivia kokonaisuuksia kaikenikäisille.  



VAIHTUVAT NÄYTTELYT syksyllä 2019 

Anna – kirkkoon haudattu 

12.9.–1.12.2019 

Esillä on kuolemaan ja suruun liittyviä tapoja ja 

uskomuksia sekä hajuja ja tuoksuja. Näyttelyn 

aihe kuolema, on vakava asia eikä sitä ole keven-

netty mutta näyttely ei ole liian raskas pienimmil-

lekään kävijöille.  

Voit myös halutessasi käydä katsomassa mitä 

ilmiöitä löydät virtuaalimuumiosta. Virtuaalilait-

teet sopivat 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille.   

Näyttelyssä käynnin yhteyteen on tilattavissa 

työpaja, jossa kuullaan hautajaiskaramelli- ja su-

runappiperinteestä. Lisäksi askarrellaan oma 

hautajaiskaramelli tai surunappi.  

Näyttelyyn liittyy kaksi eritasoista työpajaa, jotka on suunnattu 4-7 ja 8-11 vuotiaille. Vierailun 

yhteiskesto opastuksen ja työpajan kanssa noin 45-60 minuuttia.     

 

Tule tutustumaan myös ryhmän kanssa! 

Jos haluat tutustua näyttelyyn isomman ryhmän kanssa, suosittelemme, että varaat vierailullesi 

ajan. Näin vältämme ruuhkat näyttelytilassa.  

 

Joulu museolla  

10.12.2019–5.1.2020  

Joulun aikaan maakuntamuseon perusnäyttelyssä on joulutunnelmaa. Pirttiin on katettu joulupöy-

tä ja opastetuilla kierroksilla kerrotaan vanhan ajan joulusta.  

 

Jouluinen työpaja 

Vanhan ajan joulun opastuksen 

yhteyteen voi varata toiminnallisen 

työpajan, jossa valmistellaan joulua. 

Voit valmistaa mm. kynttilän 

mehiläisvahasta ja tehdä jouluisia 

askarteluja. Vierailun yhteiskesto on 

työpajan kanssa noin 45-60 

minuuttia.  





 

Varaa oma vierailusi! 

Opastukset ja käynnit museossa ovat 
maksuttomia Tornion ja Haaparannan  
kouluille. 

 

Otamme koululaisryhmiä vastaan myös 

museon normaalien aukioloaikojen  

ulkopuolella, klo 8 alkaen. 

 

1–3-luokkalaisille opastuksen suositel-

tava kesto on noin 45 minuuttia, josta 

opastusta on reilu 30 minuuttia ja loput 

ajasta omaa tutustumista museoon.  

Vanhempien oppilaiden opastuksen 

kesto voi vaihdella tunnista puoleen-

toista. 

 

Opastuksen voi varata perusnäyttelyyn 

tai vaihtuvaan näyttelyyn. Nuoremmille 

oppilaille suosittelemme kierrosta vain 

osassa museota. Vanhemmille voidaan 

poimia sopiva kokonaisuus näyttelyn 

koko sisällöstä.  

Varaukset ja tiedustelut:  

Lippukassa  

050 597 1559 

 

Toimisto 

050 597 1564 

maakuntamuseo@tornio.fi 

 

Ilmoitathan ryhmäsi käynnistä  

etukäteen, vaikket ottaisikaan  

opastusta.  

 

 

TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO – 

TORNEDALENS MUSEUM  

Torikatu 4  

95400 Tornio  

www.tornio.fi/tornionlaaksonmuseo 

www.merilapinmuseot.fi 

www.facebook.com/ 

Tornionlaaksonmaakuntamuseo-

Tornedalensmuseum 
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