
tiedote tornion koulujen opettajille 8.4.2021  

KOLME KUSTAAN KAUPUNKIA -TYÖPAJAT 
Yli 6-vuotiaiden kanssa opastuksen ja lkeen mietita a n mita  asioita 

nykyajasta kukin haluaisi esitella  museossa. Tyo paja toteutetaan 

piirta en.  

Yli 12-vuotiaiden kanssa opastuksen ja lkeen valitaan na yttelyssa  esilla  

olevista tarinoista pareittain yksi ja esitella a n se lyhyesti toisille.  

Tyo paja voidaan toteuttaa myo s sarjakuvana. Na yttelyn kaikki tekstit 

ovat seka  suomeksi etta  ruotsiksi, joten ta ma n tyo pajan voi toteuttaa 

myo s ruotsiksi. Yhteensa  opastus ja tyo paja kesta va t n. 1 tunnin. 

TERVETULOA MUSEOON! 

Tornio, Luulaja ja Piitime saivat kaupunkioikeutensa 400 vuotta sitten. 

Sen kunniaksi Tornionlaakson museo, Norrbottens museum ja Pitea  

museum toteuttivat yhteisna yttelyn.  

Kaupunkien historia esiteta a n jaettuna nelja a n vuosistaan – 1600-

luvulta 1900-luvulle. Jokaisesta kaupungista kultakin vuosisadalta on 

na yttelyssa  esilla  tapahtuma, henkilo , esine ja kuva. Yhteensa  48 

erilaista kertomusta.  

Tornionlaakson museossa juhlana yttelyn opastuksella kerrotaan 

pa a sa a nto isesti Tornion vaiheista. Aloitamme Ruotsin suurvalta-ajalta 

ja Torniosta maailman pohjoisimpana kaupunkina. Jatkamme Tornion 

vena la sieen aikaan ja Haaparannan perustamiseen. Pa a ta mme 

kierroksen itsena isen Suomen rajakaupunkiin, joka teollistui ja laajeni 

mantereelle vasta 1900-luvulla. 

KOLME KUSTAAN KAUPUNKIA –JUHLANÄYTTELY 400 

12.1.– 8.8.2021 

Museovierailua voi hyödyntää 

myös kielten opetuksessa: Kaikki 

näyttelytekstimme ovat suomeksi 

ja ruotsiksi. Perusnäyttelyn tekstit 

löytyvät myös englanniksi. Juhla-

näyttelystä on myös olemassa 

ruotsiksi opastusvideo, jonka käy-

töstä opetuksessa voidaan sopia. 

 
Lisätietoja ja varaukset: 
Elina Ahola,  
vs. museolehtori 
elina.ahola@tornio.fi,  
puh. 040 631 8339 

Tornionlaakson historiaa rajan molemmin puolin  



Museokäynti, näyttelyopastukset ja niihin liittyvät työpajat ovat 

ilmaisia kaikille Tornion ja Haaparannan koululuokille opettajan 

johdolla. Opettajat ovat tervetulleita maksutta museoon 

valmistelemaan oppitunteja!  

Koululuokat voivat vierailla museossa maksutta maanantaista 

perjantaihin klo 8-16.  Opastukset kestävät n. 30– 45 minuuttia. 

Myo s omatoimisista vierailuista on hyva  ilmoittaa etuka teen etenkin 

mika li ne tapahtuvat museon aukiolojen ulkopuolella. (Museo avoinna 

ti-to 11-18 seka  pe-su 11-15)  

Muistathan varatessasi mainita toiveen opastuksen teemasta, 

työpajasta tai tehtävästä.   

Museon perusna yttely kertoo laajasti Tornionlaakson historiasta 

kivikaudelta ta ha n pa iva a n. Na yttely ka sittelee alueen historiaa 

kauppapaikkana, Tornion kaupungin kehitysta , Haaparannan 

kaupungin perustamista ja kehittymista  seka  rajaseudun ihmisten 

ela ma a  ja kulttuuria. Na yttelysta  lo ytyy sopivia teemoja eri 

oppiaineisiin ja erilaisten ilmio iden ka sittelyyn.  Na ista  voidaan sopia 

toiveiden mukaan etuka teen museolehtorin kanssa. 

Perusna yttelyn opastukset sovitetaan ryhma n toiveiden mukaan. 

Kaikkiin opastuksiin on mahdollista liitta a  na yttelyyn liittyva  tyo paja 

tai tehta va . 

KOHTAAMISIA RAJALLA - MÖTEN PÅ GRÄNSEN 

TURVALLISUUS 

Koululuokat voivat vierailla 

museossa maanantaista 

perjantaihin klo 8-16 välisenä 

aikana.  Maanantaisin koko 

päivän sekä tiistaista 

perjantaihin ennen klo 11 

voimme varata tilan 

pelkästään teidän 

ryhmällenne. Silloin näyttelyyn 

ei yhtä aikaa tule muita 

ryhmiä. Kun tulette museoon, 

toivomme, että pesette kätenne 

naulakoiden vieressä olevissa 

wc:issä. Oppaamme käyttävät 

kasvomaskeja. 

TORNIONLAAKSON MUSEO – TORNEDALENS MUSEUM  

TOIVOTTAA KAIKKI TORNION KOULULUOKAT  

TERVETULLEIKSI MUSEOON! 

tornionlaakson museo 
torikatu 4, 95400 tornio 
+358 (0)50 597 1559 

tornionlaaksonmuseo@tornio.fi 
www.tornio.fi/tornionlaaksonmuseo 


