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TERVETULOA HYÖDYNTÄM ÄÄN TORNIONLAAKSON MUSEON 

PALVELUITA MYÖS VIRTUAALISESTI!  
Tornionlaakson museo haluaa olla mukana tukemassa koululaisten opiskelua. Olemme tuottaneet runsaasti 

verkkomateriaalia, jonka avulla kotiseutuun ja erilaisiin ympäristön ilmiöihin voi tutustua myös kotona. 

Tässä kirjeessä esittelen olemassa olevia sisältöjämme ja kerron suorat linkit materiaaleihin. Materiaalit 

ovat vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. 

Suurin osa materiaaleistamme löytyy kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osa materiaalista 

on käännetty myös venäjäksi. 

Tuotamme kevään aikana opiskelun tueksi myös lisää verkkomateriaalia. Haluamme, että tekemämme 

materiaali vastaa mahdollisimman hyvin koulujen ja oppilasryhmien tarpeita. Siksi otamme mielellämme 

vastaan toiveita materiaalien sisällöistä.  

Lisätietoja materiaaleista ja toivomukset sisällöistä:  

Anna-Kaisa Ek, museolehtori, anna-kaisa.ek@tornio.fi, 040 631 8339 

 

MUSEORADIO  
Äänitallenteita RadioProvinssin arkistosta. Aiheina muun muassa joppaus, jääkärit, Tornion suojeluskunta, 

toinen maailmansota Torniosssa ja Lapissa sekä kullepyynti.  

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-museo/lisatietoa-

tornionlaaksosta/museoradio/ 

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ  
Mitä tarkoittaa kulttuuriympäristö? Millainen on Tornionlaaksolainen 

kulttuuriympäristö? 

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-

museo/tornionlaakson-kulttuuriymparisto/ 

Arkeologinen kulttuuriperintö  
Sivun alla on esitelty arkeologisia kohteita Tornionlaaksosta: Törmävaara, 

Saivaara, Rakanmäki, Länkimaa, Valmarinniemi, Suensaari sekä jatulintarhat 

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-

museo/tornionlaakson-kulttuuriymparisto/pohjanperan-muinaismuistot/ 

Rakennusperintö 
Millainen on Tornionlaakson rakennettu kulttuuriympäristö?  

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-

museo/tornionlaakson-kulttuuriymparisto/rakennusperinto/ 

Tornion rakennettu maaseutu (pdf)  

Tornion rakennettu muisti (pdf)  

Siltojen Tornio (pdf)  

Karihaaran vanha voimalaitos 
Kuva TLM Teija Ylimartimo 
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Maailmanperintö 
Mitä tarkoittaa maailmanperintö? Tornionlaaksossa sijaitsee 7 

maailmanperintöpistettä, jotka kuuluvat Struven ketjun 

maailmanperintökohteeseen. Mikä on Struven ketju? 

Karttajärjestelmämme perustuu kolmiomittaukseen. Tällä sivulla 

on linkki youtube-videoon kolmiomittauksesta ja sen 

merkityksestä maapallon kartoitukseen.  

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-

museo/tornionlaakson-kulttuuriymparisto/maailmanperinto/ 

 

Aineeton kulttuuriperintö  
Mitä on aineeton kulttuuriperintö? Mitä aineetonta kulttuuriperintöä on tornionlaaksossa? 

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-museo/aineeton-perinto/ 

 

PIENOISMALLIHAASTE  
Uusin julkaisumme on kaupungintalon pienoismallihaaste. 

Haastevideolla kerrotaan Tornion kaupungintalon historiaa ja 

kerrotaan haasteen tekemisestä.  

Haastevideo löytyy Tornionlaakson museon Youtube-kanavalta 

osoittesta: https://youtu.be/fnqlcZZYNZE 

  

TIETOA TORNIONLAAKSON HISTORIASTA 
Tornionlaakson ja Tornion kaupungin historiaa sekä 

verkkonäyttelyitä.  

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-museo/lisatietoa-tornionlaaksosta/ 

- Aikajana Tornion kaupungin historiasta (pdf) 

- Tiivistelmä Tornion kaupungin historiasta (pdf), kirjoittanut professori Jouko Vahtola 

Suomen sota 1808-1809 
- Kuoleman valtakunnassa (pdf), löytyy samalta sivulta myös ruotsiksi 

- Suomen sota ja Tornion komppania 

Torniosta ja tornionlaaksosta  
Tornionlaakso 10 000 vuotta – Jääkaudesta kaupungin perustamiseen (pdf) 

10 teesiä Pohjan Torniosta (pdf) 

Henkilöitä ja tapahtumia Pohjan Torniosta (pdf) 

Tornio ja Tornionlaakso porttina pohjoiseen (pdf) 

Rajasta resurssi (pdf) / Från gräns till resurs (pdf) 

Kaupungintalon pienoismalli Kuva TLM 
Maija Joensuu 

Jupukalta kuva TLM Teija Ylimartimo 
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VERKKONÄYTTELYT 
Transit – rajapostia:  

https://youtu.be/WVsnGwLkVfo 

Näyttelyyn liittyy myös työpaja, jonka voi tehdä kotona tai koulussa ja 

jonka tekemiseen löytyy ohjeet:  

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-

museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/transit-rajapostia/ 

Tornionlaaksolaisten sukujen puumerkkejä: 

http://merilapinmuseot.fi/kohderyhmat/torniolaisten-sukujen-

puumerkkeja 

Tornionlaaksolaiset kansanhuonekalut: https://www.tornio.fi/kulttuuri-

ja-vapaa-aika/tornionlaakson-

museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/kansanhuonekalut-johdanto/ 

 

TYÖPAJAT 
Rajapassi 

Rajapassi-työpaja pohjautuu näyttelyymme Transit – rajapostia. Työpaja ja 

näyttely löytyvät osoitteesta: 

https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tornionlaakson-

museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/transit-rajapostia/ 

 

Lovikka-vanttuut 

http://merilapinmuseot.fi/kohderyhmat/lovikka-tyopaja-verkossa 

 

 

 

 

 

 

Transit - rajapostia Kuva TLM Anna-
Kaisa Ek 

Lovikka-työpaja Kuva TLM Anna-
Kaisa Ek 
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