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1. Hankkeen valmistelu 

Hankkeen toteutumisen mahdollisti Mynämäen kunnan myöntämä hankeavustus. Myös Rotarypiiri 
1410 tukee paikallisyhdistysten hyviä hankkeita, joiden avulla kehitetään yhteisöllisyyttä ja lisätään 
asukkaiden hyvinvointia. Mynämäen Rotaryklubin hallitus päätti osallistua Suomi 100 -juhlavuoteen 
elävöittämällä paikallishistoriaa.  
 
Hankkeen valmistelu käynnistettiin kesällä 2016 rotaryklubin ja kunnan kulttuuri- ja kirjastotoimen 
suunnittelupalaverilla. Useissa suunnittelupalavereissa hanke muotoutui pikkuhiljaa vahvan 
osallisuuden hankkeeksi, jossa mahdollisimman moni eri-ikäinen osallistuu paitsi itse tapahtumaan, 
myös sen valmisteluun. Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuivat mm. seniorit, 
muistikerholaiset, lukupiiriläiset ja Tainiolan väki. Koulut ja MLL tulivat hankkeen keskeisiksi 
yhteistyökumppaneiksi. Koulujen kautta tavoitettiin kaikki kunnan kouluikäiset lapset ja perheet 
eikä osallistuminen jäänyt pelkästään niiden oikeudeksi, joiden perhe on kiinnostunut historiasta ja 
kulttuurista. Lapset osallistivat omia vanhempiaan ja isovanhempiaan. Liitteessä 1 on kuvattu 
millaista osallisuutta tutkivan oppimisen keinoin hankkeeseen liittyi.  
 
Myös itse rotaryt osallistuivat projektin toteutukseen eri tavoin mm. hankkimalla tietoa, 
kuljettamalla tavaroita ja osallistumalla näyttelyn rakentamiseen. Hankkeen vastaavana vetäjänä 
toimi klubin presidentti Jukka Gustafsson ja operatiivisesta toteuttamisesta vastasivat rotaryklubista 
Arja Kitola työparinaan Leena Gustafsson. Liitteessä 2 on kuvattu hankkeessa tehty työ. 
 
2. Hankkeen keskeiset tavoitteet ja sisällöt 

Kulttuuriset juureni Mynämäellä -hankkeen tavoitteena oli rakentaa monin aistein koettava matka 
1900-luvun alun Mynämäkeen yhteistyössä muiden järjestöjen, kunnan kulttuuritoimen ja koulujen 
kanssa. Hankkeen nimi muotoutui suunnittelun edetessä muotoon " Elämää Mynämäellä sata 
vuotta sitten". Kirjastoon rakennettiin vuosisadan alun elämää kuvaavia huoneita, interiöörejä, 
joihin työstettiin erilaista rekvisiittaa yhteistyössä koulujen kanssa. Huoneiden avulla rakennettiin 
tarina, joka kuvasi mynämäkeläistä elämää vuosisadan alussa. Vuosisadan alun tunnelmiin 
matkattiin seuraavien teemojen avulla: 
 
1. Vanhan ajan koulu- teeman avulla kuvattiin, millaista oli koulunkäynti Mynämäessä vuosisadan 
alussa Suomen itsenäistymisen aikoihin.  
 
2. Vanhan ajan joulu -teeman avulla kuvattiin miten joulua vietettiin Mynämäessä Suomen 
itsenäistymisen aikoihin.  
 
3. Mynämäki oli vuosisadan alussa merkittävä kauppapaikka. Kauppapuodissa kurkistettiin vuonna 
1917 avatun osuuskauppa Apajan tarjontaan ja kauppakulttuuriin.  



                                                                 

              Elämää Mynämäellä sata vuotta sitten 

 
 

3 
 

4. Ensimmäinen Suomessa valmistettu auto tehtiin Korvensuussa v. 1913. Korvensuu oli myös 
työväestön tehdasalue maaseudulla ja kansalaissota kosketti ankarasti tehdasalueen elämää. 
Multimediaesityksessä kuvattiin Korvensuun elämää vuosisadan alussa.   
 
5. Villalankakirjonta oli tyypillistä 1900-luvun käsityötä. Näyttelyä varten tehtiin 
kengänkorkolappuja villalankakirjontatekniikalla vuosisadan alun materiaalein ja värein. Nämä laput 
koottiin yhteen "Yhdessä" -taideryijyksi.  
 
Hankkeen tavoitteena oli osallistaa jo näyttelyn valmistamiseen mahdollisimman paljon eri-ikäisiä 
ihmisiä. Hanketta käytiin esittelemässä erilaisissa tilaisuuksissa ja kouluille lähetettiin kutsukirje 
yhteistyöhön.  
 
3. Hankkeen valmisteluun liittyvät tapahtumat ja työpajat 
 

Hetki kulttuurin ja kahvin parissa  
Hanke käynnistyi tammikuussa Suomi100-
juhlavuoden avajaistapahtumassa. Tapahtuma 
järjestettiin usean eri toimijan yhteistyönä. 
Tilaisuudessa tehtiin myös "Yhdessä" -
taideryijyn ensipistot. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 "Yhdessä” -taideryijyä on työstetty tammikuusta alkaen erilaisissa 
työpajoissa. Kirjontatyön myötä on syntynyt mukavia kohtaamisia ja 
käsityöhetkiä sekä erilaisia muisteloita entisajan elämästä. Taideryijyn 
materiaaleina on käytetty vuosisadan alun materiaalia ja värejä. Paloihin 
kirjottavat kuvat saivat olla joko entisajan tai nykyajan symboleita. 
Taideryijyn tekeminen on yhdistänyt vanhat ja nuoret ihmiset yhteisen 
asian äärelle tarinoimaan ja muistelemaan entisajan elämää.  
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Interiöörien valmistelu  
 
Interiöörien sisustuksia suunniteltiin ja valmistettiin erilaisissa työpajoissa yhteistyössä eri-ikäisten 
oppilaiden ja varaisovanhempien kanssa. Työskentelyyn osallistui noin 600 henkilöä. Työpajoissa 
tehtiin mm. erilaisia jouluruokia ja koristeita sekä materiaalia vanhan ajan koululuokkaan. 
Interiöörien ja koko näyttelyn kokoamisesta vastasi Leena Gustafsson.  
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

      
 



                                                                 

              Elämää Mynämäellä sata vuotta sitten 

 
 

5 
 

     
 

   
 
 
4. Interiöörit ja niiden tarinat 
 
Viikoilla 47–48  interiöörien ympärillä järjestettiin opastettuja, tarinallisia kierroksia. Tarinat 
kertoivat elämästä Mynämäessä sata vuotta sitten. Opastettuja kierroksia järjestettiin yhteensä 34 
kertaa ja niihin osallistui yhteensä 631 henkilöä (raportin liitteenä 3 näyttelyn opastuslista). Lisäksi 
vieraskirjasta löytyy 225 henkilön nimet. Näyttelyyn osallistui siis ainakin 856 henkilöä. Läheskään 
kaikki osallistujat eivät kirjoita nimeään vieraskirjaan, joten todellinen osallistujamäärä on varmasti 
yli tuhat henkilöä. Kouluja kutsuttiin näyttelyyn kutsukirjeen avulla.  
 
"Tervetuloa tutustumaan mynämäkeläiseen elämään sata vuotta sitten! 

Mynämäen kirjastoon koottu näyttely koostuu interiööreistä, joiden avulla kuvataan millaista oli koulunkäynti, 

joulunvietto sekä kauppapuodin pitäminen Mynämäessä 100 vuotta sitten. Interiöörien elämää havainnollistetaan 

pienten tarinoiden avulla. Näyttelyyn sisältyy huomattava määrä oppilastöitä. Interiöörit on koottu kirjaston 

huoneisiin siten, että puolet huoneesta täyttyy näyttelystä ja toinen puoli jää vapaaksi oppilasryhmille. Tilaan mahtuu 

noin 15–20 oppilasta kerrallaan.  

Oppilaita osallistetaan pienimuotoisesti joihinkin tarinoihin esim. pyytämällä hetkeksi johonkin rooliin. Näihin 

rooleihin ei sisälly vuorosanoja, mutta jokin tuolle ajalle tyypillinen asu saatetaan pukea päälle. Pyydän opettajia 

etukäteen miettimään, ketkä oppilaistasi ovat niin rohkeita, että voisivat pyydettäessä heittäytyä tuollaiseen 

pienimuotoiseen tehtävään."  
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4.1. Yhdessä -taideryijy 
 
"Yhdessä" -taideryijyyn kertyi noin 500 kengänkorkolappua. Nuorin tekijä oli 3-vuotias ja vanhin 95-

vuotias. Päiväkoti-ikäiset ja esikoululaiset tekivät omia samalla teemalla pienempiä taideteoksia.  
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Opastettu kierros alkoi tampuurista ja eteisessä olevan ryijyn ääreltä: 

Tervetuloa, olkaan hyvät ja jättäkää palttoonne tähän tampuuriin niin mennään sitten talon 

puolelle. Tässä seinällä näette kengänkorkomaton, joka on kyläläisten yhdessä tekemä. Maton nimi 

tulee siitä, että se koostuu tämmösistä kengankoron muotoisista paloista. Matossa on käytetty 

vanhoja villakankaita loppuun kuluneista päällysvaatteista ja kodin tekstiileistä ja nämä kuviot on 

kirjottu neuletöistä puretuista langoista. Ennen vanhaan ei mitään heitetty pois, vaan rikkikuluneista 

vaatteistakin otettiin vielä talteen ehjät kohdat. Samoin otettiin talteen kaikki mahdolliset 

langanpätkät. Kun tämä matto oli lattialla, sen päälle ei saanut astua kengät jalassa. Myös pienempiä 

kynnysmattoja tehtiin ja nekin olivat lattialla juhlan merkkinä eikä niihinkään saanut pyyhkiä kenkiä. 

Asuntojen koristeena oli kotona kirjailtuja ikkuna- ja oviverhoja, sohvatyynyjä ja pöytäliinoja. 

Asunnot olivat talvella vetoisia ja kylmiä ja villakangas suojasi ikkunoiden edessä kylmältä paremmin 

kuin joku ohuempi kangas. Kuvioiden kirjailu oli tärkeää työtä ja emännät jopa kilpailivat kenellä oli 

kaunein rekipeitto. Kengänkorkomattoihin hyödynnettiin ylijäämäkangaspalat ja -langanloput. 

Näitä kirjomalla lapsetkin oppivat kirjonnan perustaidot.  

Katsokaapa millaisia kuvioita täältä löytyy. Itse kukin on kirjaillut tähän jonkun oman lempikuvionsa 

- tai sitten vaan sellaisen, joka on ollut helppo tehdä. Ennen vanhaan ei saanut pyhäpäivinä 

mellastaa eikä tehdä työtä ja lasten aika saattoikin käydä pitkäksi. Lapset kuluttivat aikaa mm. 

makoilemalla tällaisen maton päällä ja etsimällä ja ryhmittelemällä matosta erilaisia kuvia. Se oli 

todella mukavaa ajanvietettä ja opittiin samalla kirjaimia ja erilaisia kuvioita, opittiin jopa 

ryhmittelemään etsimällä esimerkiksi kirjaimia ja tiettyjä kuvioita.  Löydätkö täältä oman 

kengänkorkolappusi?  

 
4.2. Vanhan ajan koulu 
 
Hei, mutta meinasin ihan tässä teidän kanssa rupatellessa unohtaa, että meillä on juuri oppitunti 

alkamassa. Olemme todella onnellisia, että olemme saaneet perustettua pysyvän koulun tämän 

talon tupaan ettei enää tarvitse käydä kiertokoulua. Tiedättekö te mikä on kiertokoulu? Kiertokoulu 

tarkoittaa, että omaa koulurakennusta ei ollut, vaan opettaja kiersi kylästä kylään niin, että 

opetustilana toimi vuorotelleen jokin kylän taloista. Kiertokoulussa opeteltiin ensisijassa lukutaitoa 

ja kristinoppia, vähän myös matematiikkaa.  

Mynämäessä on ollut ensimmäinen pysyvä koulutila jo vuonna 1872. Kylät saivat pysyviä koulutiloja 

hyvin eri aikaa. Jossakin kylässä saattoi olla kiertokoulu vielä 1900-luvun ensimmäisinä 

vuosikymmeninä. Mutta tässä meidän näyttelyssä tämän kylän ensimmäinen koulutila on juuri 
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avattu ja me elämme täällä nyt vuotta 1917. Tilanne on sellainen, että lasten ei ole pakko tulla 

kouluun. Kaikkien halukkaiden pitää päästä kouluun, mutta jos ei halua, niin ei tarvitse tulla. Jotkut 

vanhemmat ovat sitä mieltä, että parempi se on kotona tehdä töitä kuin oppia täällä koulussa 

laiskottelemaan. Jotkut perheet ovat erittäin köyhiä ja saattaa olla sellainen tilanne, että perheessä 

oli useita lapsia, mutta vain yhdet kengät. Ja kouluun pääsee sitten se, joka saa nämä kengät 

jalkaansa. Jotkut vanhemmat pelkäävät, että koulu tekee lapsista laiskoja kun totuttaa lapsen 

kirjoihin ruumiillisen työn sijaan. Mutta on sellaisiakin vanhempia, jotka uskovat, että lapsi saa 

paremman elämän käytyään koulua ja opittuaan monia erilaisia tietoja ja taitoja.  

Ennen kuin menemme tuonne luokaan, kerron teille muutaman sanan meidän koulunkäynnistä:   

Koulussa ei tarjota lainkaan ruokaa, vaan oppilaiden pitää tuoda eväät mukanaan. Köyhien 

perheiden lapsilla on yleensä hyvin vähän evästä mukana (mitäs luulette, että heillä on eväänä?) 

Maito on lasipullossa ja usein se pullo menee repussa rikki.  Jotkut tulevat kouluun tuolta kaukaa 

sivukyliltä pitkän matkan, kävellen monta kilometriä suuntaansa. Eihän täällä meillä mitään 

koulukuljetusta ole. Näytän teille tuolla luokassa, että minkälaisella koulukuljetuksella täällä 

kuljetaan. Vaatteet ja kengätkin ovat monilla erittäin huonot. Onneksi meillä toimii hyvin tuo kunnan 

köyhäinapu, josta vähävaraisten perheiden lasten on mahdollista saada vaateapua.  

Meidän koululla ei myöskään ole muuta henkilökuntaa kuin opettaja. Tiedättekö kuka täällä siivoaa 

ja lämmittää talon? No oppilaat täällä huolehtivat talonmiehen tehtävistä, koulun lämmityksestä ja 

siivouksesta. Lämmitysvastuussa olevat oppilaat tulevat aamulla puoli viideksi laittamaan puita 

uuninpesään.  

Kurinpitohan täällä koulussa on kaiken a ja o. Lasten tulee ehdottomasti kunnioittaa opettajaa ja 

kaikkia muitakin vanhempia ihmisiä. Opettajalle ei ikinä sanota vastaan ja kukaan ei saa puhua ellei 

opettaja anna lupaa. Minä toimin täällä koulussa opettajattarena ja lisäksi täällä työskentelee 

koulun rehtori. 

Kun te astutte tuon koululuokan kynnyksen yli, muistakaa yksi asia: tyttöjen on ehdottomasti 

niiattava ja poikien kumarrettava. Ja istua ei saa ennen kuin opettaja antaa luvan. Sen jälkeen kun 

olette istuneet alas, tapahtuu kynsien tarkastus. On ehdottoman tärkeää, että lapsilla on puhtaat 

kynnenaluset. Koulu opetti puhtautta ja hygieniaa. Siihen aikaa ei juuri lapsilta kyselty, että oletko 

pessyt kädet eikä ymmärretty miten tärkeää käsien pesu on, jotta pysyy terveenä. Koulun tehtävänä 

oli opettaa puhtauden merkitystä.  

Harjoitellaanpa tässä kunnioittavaa niiausta ennen kuin mennään sisälle. 
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Sielläpä koulun kello jo soikin, tulkaa minun perässäni!  

Rehtori vastaanottaa oppilaat. Kunnioittava tervehtiminen.  

- Jaahas, laittakaapa kaikki kynnet esille, jotta voidaan tehdä tarkastus, että kaikilla on varmasti 

puhtaat kynnet. Pääsääntöisesti kynnet ovat puhtaat, mutta joillakin on jotakin väriä kynsissä (ai 

kauhia, onko kenties lavantautia tai punatautia liikkeellä!) ja joillekin rehtori antaa huomautuksen 

leikata kynnet lyhyemmiksi.  

- Hei, mikä kirje tänne pöydälle on saapunut! Tämä on Koulutoimen Ylihallitukselta. Tässä lukee että 

"Suomen Senaatti kehoittaa Teitä poistamaan entisen Keisari Nikolain II:n muotokuvan kouluista ja 

muista virkahuoneista. (Nostetaan Nikolain kuva pois seinältä ja laitetaan tilalle valtionhoitaja 

Svinhufvud). 

Ylihallituksen kirjeessä lukee vielä lisääkin:  

"Lisäksi kumotaan tähän asti voimassa olleet määräykset Venäjän historian ja maantieteen 

opetuksesta omina oppiaineinaan. Tästä lähtien Venäjän historiaa ja maantiedettä tulee opettaa 

ilman erikoisoppikirjoja yhdessä muun maantieteen ja historian opetuksen kanssa"  

(Laitetaan venäjän kielet kirjat pois näkyvistä). 

No mitäs täällä sitten opiskellaan? Tuolla seinällä näyttääkin olevan lukujärjestys.  
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Lisäksi meillä arvostellaan kunnollisuus seuraavasti: 

 

Ja ei kasvatus jää vielä näihinkään ohjeisiin, vaan meillä on olemassa myöskin määräykset 

velvollisuuksista koulussa ja sen ulkopuolella. Luenpa teille siitä muutamia kohtia: 

"Luokalle on saavuttava määräajallaan, ehjässä puvussa, huolellisesti pestynä ja hiukset suittuna".  

"Opettajia on puhuteltava kohteliaasti seisoaltaan ja selvällä äänellä. Elä koskaan vastaa röyhkeästi 

kenellekään, kaikista vähimmä opettajallesi, joka on pidettävä vanhemman veroisena". 

"Pidä aina huoli siitä, että hyvä järjestys vallitsee puvussasi ja pulpetissasi; se on paras keino 

säästämisen ja järjestyksen oppimiseen".  

"Käytä välituntisi virkistykseen ja voimien kokoomiseen eläkä raaistavaan mellastukseen".  

"Tuntien loputtua on mentävä kotiin pysähtelemättä tielle. Kaikilla koulumatkoilla on 

käyttäydyttävä kauniisti ja arvokkaasti, sillä vallattomuudella tuotat häpeää itsellesi ja koulullesi".  

Mynämäellähän on nyt päätetty, että kaikissa kouluissa noudatetaan tänä juhlavuonna näitä 

vuoden 1917 käyttäytymisohjeita. Annammekin nämä nyt teidän ryhmän opettajalle ja voitte niitä 

sitten omassa koulussanne harjoitella. (Liitteenä vuoden 1917 todistuksesta "Velvollisuudet 

koulussa ja sen ulkopuolella").  
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Mutta mitäs Paavolle on tapahtunut? Missä se Paavo on? (Paavo seisoo hartiat lysyssä nurkassa). 

Miksi Paavo on joutunut nurkkaan? Hän vastasi opettajalle epäkunnioittavasti ja siitä syystä nyt 

seisoo tuolla nurkassa. Paavohan oli tänä aamuna järjestäjänä. Hän on tullut koululle jo puoli viidelta 

lämmittämään luokkahuonetta tuolla koulukuljetuksella (näytetään vanhoja suksia). Kelikin oli 

vallan kamala, täällä on uunin päällä kuivumassa märät lapaset. Mutta ei se auta, vaikka miten olisi 

ollut väsynyt, opettajia on puhuteltava kunnioittavasti.  

Maija sen sijaan on noussut ylös ja vastannut kohteliaasti (näytetään Maijaa seisomassa pulpetin 

ääressä).   

Katsotaanpa nyt mikä oppitunti täällä onkaan alkamassa. Lukemista ja kirjoittamista! (Näytetään 

vanhoja luku- ja laskentokirjoja). Ja tänne on saatu opetustoimen ylihallitukselta myös oikein 

hienoja opetustauluja! (näytetään seinällä olevia vanhoja opetustauluja ja keskustellaan niistä). Ja 

ylihallitukselta on saatu myös uusi laskin (näytetään helmitaulua ja keskustellaan siitä). Ja uudet 

ipaditkin on saatu luokkaan (näytetään rihvelitaulua ja kerrotaan siitä). Täällähän onkin juuri ollut 

kaunokirjoitustunti (tutkitaan kaunokirjoituspapereita, kyniä ja mustetta). Tutkitaan ja tarinoidaan 

vanhasta kartasta (googlemaps on tässä seinällä). Jollakin oppilaalla on myös käsityö kesken 

(näytetään ruokaliinoja ja kysellään tietävätkö mikä se on ja kerrotaan käsityötaitojen tärkeydestä). 

Lopuksi tutkitaan vielä vitriinissä olevia vanhoja todistuksia ja koulukuvia.  
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4.3. Osuuskauppa Apaja 
 
Mennäänpä nyt tuonne Apajan sekatavarakauppaan, se on juuri perustettu nyt itsenäistymis-

vuonna 2017. Sekatavarakaupassa myydään kaikkea mahdollista: ruokaa, kankaita, lankaa, astioita, 

työkaluja, suksia. 

Tervehditään kunnioittavasti kun saavutaan kauppaan. Kauppias kehottaa istumaan alas ja 

kertoilee, että kauppa on paitsi ostospaikka, myös sosiaalisen kohtaamisen, tarinoinnin ja uutisten 

kuulemispaikka. Kauppias lukee vanhasta lehdestä uutisia ihan Stokholmista asti.  

Mynämäki on ollut paitsi vahva koulupitäjä, myös vahva kauppapitäjä. Mynämäen läpi kulkee suuri 

postitie. Tätä tietä pitkin on kulkenut posti Tukholmasta Ahvenanmaalle, sieltä Kustaviin ja sen 

jälkeen Mynämäelle ja tästä eteenpäin Nousiaisten ja Maskun kautta Turkuun. Tietä pitkin on 

kulkenut paitsi posti, myös ihmisiä. Täällä oli ihan erityisiä postitalonpoikia, jotka kuljettivat postia 

sekä vaarallista meritietä että maanteitä pitkin. Sanotaan, että tämä postitie on ollut yksi maailman 

vaarallisimmista postireiteistä.  

Koska Mynämäki on ollut tämän postitien pitäjä, täällä on ollut niin paljon väkeä, että tuohon 

Tursunperään piti avata oikein kestikievarikin (keskustelua kestikievarista). Ja jo vuosisadan alussa 

on ollut kirjakauppakin. Sen perusti kanttori Lehtovaara puustelliinsa. Ja niin paljon on väkeä 

liikkeellä, että Apaja päätti avata oikein sekatavarakaupan nyt itsenäistymisvuonna 1917.  

Mitäs kaikkea täällä kaupassa oikein myydään?  

Kauppias alkaa esitellä ja kertoa kaupassa myytävistä tuotteista ja tavaroista.  

Kauppias tarinoi, miten kaupassa on useita erilaisia vaakoja, koska monet tuotteet myydään 

irtomyyntinä painon mukaan. Esimerkiksi jauhot ja kananmunat. Samalla esitellään munavaaka, 

jossa voi punnita onko kyseessä pieni vaiko suuri muna. Emäntä on saattanut lähettää piian 

ostamaan yhden pienen munan. Kauppias kertoo myös, että munavaakaa käytetään ensisijassa 

siellä munatuottajan kanalassa, mutta tarpeeseen se tulee myös täällä kaupassa. 

Irtimyynnissä esitellään olevan myös Mynälahdesta kalastettuja kaloja ja naapurin emännän 

leipomaa leipää.  

Sitten kauppias ryhtyy esittelemään sokerin myyntiä. Sitähän on kaupassa tämmönen sokeritoppa 

(kysellään, kuka tuntee, mikä on kyseessä ja miten käytetään), josta ensin kirveellä leikataan 

suurempi pala ja sen jälkeen sokerisaksilla paloitellaan pienemmiksi paloiksi. Mutta nyt on joulun 

kunniaksi saatu Turun sokeritehtaalta jo valmiiksi paloiteltuja sokeripaloja tällaisessa pienessä 
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rasiassa. Siitä on sitten hyvä pappilan ja kartanon vieraiden ottaa hienosti sokeripihdeillä valmiita 

pieniä palasia.  

Kauppias esittelee myös hyllyillä myynnissä olevia tavaroita. Siellä on nyt tarjolla joulun kunniaksi 

myös lakritsia, josta kerrotaan, että ei sitä kaikille mynämäkeläisille lapsille tarjota, vaan ainoastaan 

pappilan ja kartanon lapset saavat sitä jouluherkuksi.  

Myynnissä on myös kankaita, työkaluja ja astioita. Täällä on posliinikuppeja ihan Kiinasta asti. Ei 

näitä tavallisella talonpojalla ole varaa ostaa, ainoastaan rikkaampi herrasväki voi niitä 

joulupöytäänsä hankkia. Kartanon emäntä ostikin jo kuusi paria, jotta voi tarjota rovastille ja 

ruustinalle joulukahvit uusista kupeista.  

Myös monet muut tavarat myydään yksitellen, katsokaapa vaikka näitä nappeja. Näitä nappeja 

tarvitaan sukkaliiviin, etteivät sukat putoa jalasta (tarinoidaan siitä, onko kaikilla varmasti 

sukkanauhanapit tallella, jotta sukat pysyvät ylhäällä). 

Niin - mitenkäs on sen raakakahvin laita, saatiinko niitä papuja siinä ulkomailta tulleen laivan 

mukana? Kauppias kertoo, että kyllä juu, siirtomaista tulleen laivan mukana saatiin mausteita ja 

raakakahvipapuja kokonainen säkillinen. Koko vuosi on juotu sitä voikukan juurista tehtyä korviketta 

ja nyt on saatu jouluksi ihan oikeita kahvipapuja. Alistalon emäntä oli aamulla opettajattarelle 

huikannut, että jos sattuisi kaupassa käymään niin voisiko ottaa hänelle niitä kahvipapuja ja tulisi 

pikaisesti tuomaan hänelle ettei hänen tarvitse kesken kiireisten jouluvalmistelujen lähteä 

kauppaan. Ja niin kauppias punnitsee Alistalon emännälle pussillisen raakakahvia.  

Kauppiaan pitää lähteä varastolle palvelemaan naapurin isäntää, joka on tullut sinne 

perunakuorman kanssa. Me tästä jatkammekin sitten Alistaloon viemään emännälle raakakahvia!   
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4.4. Alistalon joulutupa 
 
Tervehditään kunnioittavasti kun saavutaan Alistalon tupaan.  

Ahaa, täälläpä emäntä ripsii seinähirsiä katajaluudalla. Ja lattiatkin näyttävät niin puhtailta, että 

onko ihan vedellä ja hiekalla kuurattu. Emäntä kertoilee talon joulusiivouksesta ja näyttää miten 

oljetkin, talonpojan kulta, on tuotu kuusen alle ja katosta roikkuu himmeli. Muistakaa, että oljissa ei 

saa temmeltää, muuten vilja menee lakoon ensi kesänä!  

Emäntä kertoo miten muu talonväki on saunassa ja hän viimeistelee ruokapöytää. Nyt on ollut niin 

hyvä viljavuosi, että joulupöytä on saatu oikein koreaksi. Mitäs täällä pöydällä onkaan? Alistalon 

emäntä kertoilee pöydän antimista: Puutarhan kaikkein kauneimmat antimet on säästetty jouluksi: 

omenat on kääritty silkkipaperiin, parhaat rukiinjyvät säästetty joululeipomuksiin, sika on 

teurastettu ja saatu tehtyä makkaraa ja lihapullia. Maidosta on tehty juustoa, Mynämäen 

perinneruokaa. Ja pipareitakin on saatu täksi jouluksi, oikein sihdatuista ruisjauhoista tehtyä. Ja 

palasokeriakin on pöydässä, kyllä nyt on hieno juhla tulossa! 
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Emäntä hämmentelee liedellä porisevaa ohrapuuroa ja kertoo, miten hän kattanut pöytään puuroa 

varten jokaiselle oman puurokupin. Arkenahan pata vaan nostetaan keskelle pöytää ja siitä jokainen 

sitten syö yhteisestä padasta omalla lusikalla. Mutta joulua juhlistetaan kattamalla savesta tehdyt 

puurokupit pöytään. Emäntä esittelee, miten jokainen ottaa seinähirren raosta oman lusikan ja 

syömisen jälkeen sen sitten nuolee puhtaaksi ja laittaa takaisin seinähirren rakoon.   

Yöllä tonttu tulee sitten syömään pöydälle jätettyjä ruokia. Sekä ihmiset että tontut toivovat, että 

tulis joulu, niin sais yölläkin syödä. Etsitään, että missä se tonttu mahtaa lymytä. Tonttu löytyy 

kurkistelemasta uunin pankolta.  

Hei, mutta mehän tuotiin emännälle sieltä Apajan kaupasta sitä raakakahvia, sitä oli nyt tullut ihan 

säkillinen laivan mukana Turun Satamaan ja sieltä tänne Mynämäen Apajan kauppaan. Emäntä sitä 

kovasti ihastelee, ottaa vastaan vieraiden tuomat pavut ja ryhtyy niitä liedellä prännäämään 

(esitellään samalla raakakahvipavut ja prännätyt pavut). Prännäämisen jälkeen emäntä kaataa pavut 

kahvimyllyyn ja ryhtyy jauhamaan (vieraatkin saavat kokeilla jauhamista). Sen jälkeen jokainen saa 

nuuskia jauhettua kahvia. Oijoi, mikä ihana juhlan tuoksu! Emäntä voivottelee, miten se koko 

vuoden juotu korvikekahvi tuntuu jo niin pahalta.  

Sitten ihastellaan joulukuusta ja emäntä kertoo, miten lapset ja piika ovat tehneet hienoja 

joulukoristeita. Talven aikana on laitettu talteen kaikki kiiltävät paperit ja niistä on tehty hienoja 

konvehteja. Siasta saatiin niin paljon talia, että sitä riitti ihan kuusenkynttilöihinkin. Ihmetellään 

kuusessa olevaa kolmea kynttilää ja emäntä kertoo, miten niitä poltetaan hartaasti hiljaisuudessa: 

yksi kynttilä kunakin pyhäpäivänä. Sitten kerrotaan, että tuvassa eletään nyt vuotta 1918 ja kuusessa 

on Suomen siniristiliput. Emäntä kertoo, miten itsenäistymisvuonna oli vielä se leijonalippu, mutta 

keväällä 1918 päätettiin, että siniristilippu on Suomen lippu. Näitä lippuja nyt lapset ja piika ovat 

kuuseen askarrelleet.  

Sitten vielä ihastellaan puhtaita tekstiilejä tuvan sivustavedettävässä sängyssä. Emäntä kertoo, 

miten patjaankin on laitettu uudet oljet. Kyllä siihen piian kelpaa kellahtaa levolle saunasta tultuaan. 

Mutta missäs talon renki nukkuu. Emäntä kertoo, miten renki kellahtaa pelkälle tuvan penkille 

nukkumaan villasukat päänalusenaan. Niin on hyväuninen renki, että siinä se uni hyvin tulee. 

Emäntä näyttää rengin parsittuja sukkia ja kertoo, että renki on toivonut joululahjaksi uusia sukkia 

(näytetään kuusen alla olevia joulupaketteja). No entäs missä lapset nukkuvat, ihanko 

olkimatrassien päällä tuvan lattia. Emäntä kertoo, miten lapset tykkäävät nukkua siivotulla, 

lämpimällä uunin pankolla.  
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Nyt emäntä kertoo, miten hänen täytyy lähteä tervehtimään yksinäistä vanhaa naapuria ja viemään 

hänelle joulukori. Näettekö tuolla  nurkassa tuon korin, josta löytyy jouluruokia? Emäntä lähtee 

kohta viemään sen naapurin yksinäiselle Annastiinalle, joka ei jaksa enää itse joulua laittaa. On 

tärkeää muistaa jouluna lähimmäisiä. Siispä oikein hyvää joulua vielä teille kaikille! Muistakaa 

lähimmäisiä ja tehkää joulu myös eläimille.   
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 4.5. Korvensuun historia 
 
Alistalon tuvasta lähdettäessä voi tutustua vitriinissä olevaan Korvensuu-esineistöön. Siinä on esillä 
mm. alkuperäinen polkupyörän ajokortti.  
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Lisäksi voi katsoa Laurin yläkoululaisten tekemän esittelyn Korvensuun autotehtaan historiasta 
täältä https://drive.google.com/file/d/1yhH7R24EXl5l0K2CtdnF1KK5zPClyuOQ/view 
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4.6. Suomen kansallissymbolit 
 
Vielä ennen poistumista tampuuriin, voi tutustua vitriinissä esiteltyihin Suomen kansallis-
symboleihin ja lippuihin. Vitriinissä oli kuva- ja materiaalinäytteitä seuraavasti:  
 
- kansallispyhimys: piispa Henrik  
- kansallisrakennus: Turun tuomiokirkko 
- kansalliseepos: Kalevala 
- kansallisfilosofi: J.V. Snellman 
- kansallisrunoilija: Runeberg 
- kansalliskirjailija: Aleksis Kivi 
- kansallistaiteilija: Akseli Gallen-Kallela 
- kansallissäveltäjä: Jean Sibelius 
- kansalliseläin: karhu 
- kansallislintu: laulujoutsen 
- kansalliskukka: kielo 
- kansalliskala: ahven 
- kansalliskoira: suomenpystykorva 
- kansallishevonen: suomenhevonen 
- kansallishyönteinen: seitsenpistepirkko 
- kansallisperhonen: paatsamasinisiipi 
- kansalliskivi: graniitti 
- kansallissoitin: kantele 
- kansallispuu: rauduskoivu 
 
Erityisesti lapset tykkäsivät pysähtyä kansallissymboleiden äärelle. Useimmat luokat olivat jo 
koulussa opetelleet asian ja oppilaista oli hienoa näyttää ja oikein ääneen lausua, miten he tuntevat 
kaikki kansallissymbolimme.  
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5. Hankkeen arviointia 
 
Hanke sai erittäin hyvää palautetta kaikilta osallistujilta. Koulut kokivat suunnitteluvaiheen hyvänä 
yhteistyönä. Näyttely sai pelkästään kiittävää palautetta ja moni kävi siellä useaan kertaan. Lapset 
innostuivat kovasti paikallishistoriasta ja usea lapsi tuli näyttelyyn uudelleen ja toi mukanaan 
vanhemmat ja isovanhemmat. Osallistujat toivoivat, että näyttely olisi opastettu myös vanhemmille 
oppilaille kuin pelkästään alakoululaisille. Näyttelyn sanomaa ja esillepanoa pidettiin sopivana 
kaikenikäisille mynämäkeläisille.   
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Liite1. Tutkivan oppimisen tehtäviä kouluille  

1. Kirjaston pääsaliin lavastetaan talonpojan joulun tupa. Tuvassa on joulukuusi 

(huonekorkeuden mittainen) sekä pirtin pöytä. Oppilaat voivat tutkia mm. 

seuraavanlaisia asioita: 

 joulukuusen koristeet (millaisia olivat joulukoristeet itsenäistymisen aikoihin, 

tehkää sopiva määrä kuusen koristeita)  

 muu tuvan joulukoristelu (tutkikaa miten tupa koristeltiin vuosisadan alussa ja 

tehkää sopiva määrä tuvan koristeita) 

 tekstiilit (tutkikaa millaisia tekstiileitä oli seinillä, pöydillä ja lattioilla ja tehkää 

tupaan aikakauden mukaisia)  

 oliko kynttilöitä, millaisia (valakaa sopiva määrä kynttilöitä) 

 mitä syötiin (tehkää näkymä joulupöydän tarjoiluista esim. askartelumassasta) 

 millaisista astioista tarjoiltiin ja syötiin (tehkää sopiva määrä astioita) 

 annettiinko lahjoja, millaisia (tehkää lahjat/lahjapaketit) 

 oliko perheissä jotain jouluohjelmaa esim. leikkejä, laulua, runoja 

 

 

 

 

 

Kuva: Naantalin museo 
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2. Kirjaston takkahuoneeseen lavastetaan koululuokka vuodelta 1917 

Pohdittavaa mm. : 

 millainen koululuokka oli fyysisiltä puitteiltaan: lämpötila, kalusteet ym. 

 millaisia olivat koulukirjat ja muut oppimisvälineet 

 miten opettaja opetti 

 miten oppilaat käyttäytyivät 

 miten pukeuduttiin 

 mitä oppiaineita  

 millaisia todistukset olivat 

 miten itsenäistymisen ajankohta näkyi koulussa ja koulunkäynnissä 

Luokkatilan lavastamisesta huolehtii ensi sijassa Leena Gustafsson, mutta oppilailla on 

halutessaan mahdollisuus päästä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan lavastusta. 

Myös ideoita oppilaiden tekemästä rekvisiitasta otetaan vastaan. Mahdollisuus myös 

esittää luokassa pieniä näytelmänpätkiä tuon ajan koulunkäynnistä.  
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3. Kaupankäyntiä vuosisadan alussa 

Paikallisen kaupan interiööri rakennetaan kirjaston yläkertaan Antin-kammariin. Tilassa 

on valmiina seinäkkeet, kaksi ruskeata hyllyä sekä pöytä. Oppilailta toivotaan: 

 kauppaan tavaroita, joita siellä itsenäistymisen aikoihin myytiin (itse askarrellen 

tai muualta keräten) 

 oppilaat voivat halutessaan tehdä myös pieniä kauppaan liittyviä näytelmänpätkiä  

 

4. Korvensuu 1913 

Ensimmäinen Suomessa valmistettu auto tehtiin Mynämäen Korvensuussa v. 1913 

tehtailija Frans Lindströmin ja hänen tiiminsä toimesta. Kuvatkaa Korvensuun ja 

tehtailija Lindströmin tarina median keinoin. Esityksen lisäksi kootaan aiheeseen liittyvä 

vitriininäyttely.  
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5. Valokuvanäyttely v. 1917 

Kirjastoon tehdään valokuvanäyttely vuoden 1917 aikakauden elämästä ja tapahtumista. 

Voit toimittaa kirjastoon valokuvia, tarinoita, haastatteluita ja muuta aikakauteen 

liittyvää rekvisiittaa. 

 

6. Yhdessä -taideryijy 

 

Vuosisadan alussa pidettiin paljon esillä villakirjontaisia oviverhoja, kynnys- ja 

pöydänalusmattoja ja -liinoja.  

Oppilailta toivotaan, että he tekisivät yksittäisiä taideryijyn lappuja osaksi yhteistä 

suurta ryijyä. Mukavaa olisi, jos lappuja tehtäisiin yhdessä vanhempien ihmisten kanssa 

(esim. kutsuttaisiin vanhuksia oppitunnille tekemään yhdessä oppilaiden kanssa). Laput 

toimitetaan Leena Gustafssonille liitettäväksi yhteiseen ryijyyn.  

    

 

 

  



                                                                 

              Elämää Mynämäellä sata vuotta sitten 

 
 

25 
 

Mahdollisia haastateltavia 

 

 Ilmari Aikkinen (koulujen historia) 

 Antti Lujala (Korvensuun historia) 

 Viivi Pohjalainen  

 Pentti Marttila (kauppojen historiaa) 

 Osmo ja Sirkka Tallbacka; Osmo tehnyt historiikin apteekin historiasta 

 Eeva Vira: kirjakaupan historia  

 Pirkko Heikkilä (asunut lapsuutensa Korvensuussa) 

 Eeva Mikola, tutkija /maakuntamuseo (Korvensuun historia) 

 Kari Ahtiainen (Wirmo-seura) 

 oman lähikoulun Martat ja muut järjestöt, eläkeläiset 
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Liite 2: Hankkeessa tehty työ 

 

27.10.2016 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  

18.11.2016 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  

20.12.2016 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  

3.1.2017 Kirjontapajan valmistelu kirjastossa  

5.1.2017 Historiaan tutustuminen Naantalin museotoimen opastuksella  

7.1.2017 Juhlavuoden avajaiset kirjastossa  

9.1.2017 Avajaisten jälkeistä järjestelyä kirjastossa  

26.1.2017 Infotilaisuus Laurin koululla  

1.2.2017 Suunnittelupalaveri kunnan kulttuuritoimen kanssa  

7.2.2017 Kirjontapajan ohjaus muistikerholaisille  

7.2.2017 Hankkeen esittely rotarykokouksessa  

8.2.2017 Infotilaisuus senioreille 

9.2.2017 Keskustelu koulujen historiasta   

13.2.2017 Suunnittelupalaveri MLL:n kanssa  

21.2.2017 Palaveri Pikkulaurin päiväkodin kanssa  

28.2.2017 Infotilaisuus Mynämäen kunnan rehtorikokouksessa  

3.3.2017 Palaveri kirjastossa taidelauantaita varten  

11.3.2017 Taidelauantai kirjastossa  

15.3.2017 Kirjontapajan ohjaus Alakorven Martoille  

30.3.2017 Kirjontapajan ohjaus SPR:lle sekä ReddieKids -lastenryhmälle  

4.5.2017 Pikkulaurin päiväkodin Suomi100-näyttely  

9.5.2017 Yhteysopettajapalaveri (Lauri-Pyhä)  

15.5.2017 Suunnittelupalaveri Pyhän koululla  

18.7.2017 Koulurekvisiitan arviointi Tavastilan kotiseutumuseossa  

3.8.2017 Suunnittelupalaveri kirjastossa, roll upin suunnittelu  

9.8.2017 Roll upin nouto Turusta  

18.8.2017 Suunnittelupalaveri Karjalan koulun opettajien kanssa  

29.8.2017 Suunnittelupalaveri kirjastossa  

31.8.2017 Laurin koulun suunnittelupalaveri  
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31.8.2017 Pyhän koulun suunnittelupalaveri  

20.9.2017 Suunnittelupalaveri MLL:n ja varaisovanhempien kanssa 

25.9.2017 Laurin koulun työpajapäivän valmistelua 

26.9.2017 Laurin koulun Suomi100-työpajapäivä 

27.9.2017 Kouluyhteistyön koontia 

9.10.2017 Palaveri kirjastossa näyttelyn yksityiskohdista 

10.10.2017 Kirjontapaja Tainiolassa 

17.10. 2017 Opastuksen suunnittelua ja roolituksia Rotaryklubin kokouksessa 

18.10.2017 Teatterivaatteiden ja rekvisiitan noutoa Laajoelta 

18.10.2017 Kengänkorkolappujen koontia Laurista, Tainiolasta ja kirjastosra 

20.-23.10.2017 Taideryijyn ompelua 

27.10.2017 Koululuokan seinälevyjen tapetointi 

30.10.2017 Interiööritavaroiden roudausta Karjalan museosta, Kivimakasiinista ja 

Tavastilan museosta 

31.10.2017 Näyttelyn rakentamista 

1.11.2017 Näyttelyn rakentamista 

2.11.2017 Näyttelyn rakentamista, Laurin koulun tuotosten nouto 

3.11.2017 Näyttelyn rakentamista, tavaranoudot Pyhän koululta ja Sunilasta 

6.11.2017 Näyttelyn rakentamista 

7.11.2017 Rotari-illan valmistamista PitoJussin kanssa, puffijutun teko toimittajan 

kanssa 

8.-10.11.2017 Näyttelyn rakentamista 

1.-11.11.2017 Opastustekstien työstäminen 

13.11.2017 Sivistysosaston opastus 

14.11.2017 Intercityn opastusilta 

15.11.2017 Opastustekstien viimeistely 

16.11.2017 Kirjastossa suhisee -tapahtuma 

20.11.2017 Opastuspäivä 

21.11.2017 Opastuspäivä 

22.11.2017 Opastuspäivä 

23.11.2017 Opastuspäivä + iltaopastukset 
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24.11.2017 Opastuspäivä 

27.11.2017 Opastuspäivä 

28.11.2017 Opastuspäivä 

29.11.2017 Opastuspäivä 

30.11.2017 Opastuspäivä 

1.12.2017 Opastus kutsuvieraille tarjoiluineen 

12.12.2017 Aseman koulun kirjontapaja 

14.12.2017 SPR opastus 

2.- 4.1.2018 Näyttelyn purkamista ja tavaroiden palautuksia 

11.1.2018 Näyttelyn purkamista ja tavaroiden palautuksia 

15.1.2018 Lisäosan ompelu ryijyyn 

2.-29.1.2018 Loppuraportin kirjoittaminen 

29.1.2018 Loppupalaveri 

 

 

Lisäksi 

 hanketta on suunniteltu Rotaryklubin kokouksissa 

 noin kerran viikossa kirjontapajan päivittäminen  

 näyttelyn rekvisiitan keruu  

 tietojen keruu netistä, kirjallisuudesta ym. lähteistä 

 tiedotteiden, koulukirjeiden ym. materiaalin valmistelu 
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Liite 3: Opastetut kierrokset 

 

Klo Ma 
20.11. 

Ti 
21.11. 

Ke  
22.11. 

To 
23.11.  

Pe 
24.11. 

Ma 
27.11. 

Ti 
28.11. 

Ke  
29.11. 

To 
30.11. 

Pe   
1.12. 

9.30- 
10.15 

6 b 2b 3a 1b Asema 2a 5 b Asema 5a  

10.30-
11.15 

  Huoli 1a  Tar-
vainen 

Tar-
vainen 

Tainiola Pyhä  

12.30-
13.15 

 4a Iha-
lainen 

3b  Karjala Pien-
ryhmät 

Luku-
piiri 

Pyhä  

13.30-
14.15 

6a 4b Huoli & 
Ihalainen 

  Karjala    Ryhmä- 
opastus 

14.15-
15.15 

 Luku-
piiri 

        

18-19    Yleisö- 
opastus 

      

19-20    Yleisö- 
opastus 

      

Osallistujia 
yhteensä 

51 69 82 77 13 94 54 52 48 5 

 

Lisäksi opastukset 

 maanantaina 13.11. sivistysosaston henkilökunnalle (11 osallistujaa) 

 tiistaina 14.11. Mynämäen rotaryklubille (25 osallistujaa) 

 torstaina 16.11. Kirjastossa suhisee -tapahtuman yhteydessä (36 osallistujaa) 

 torstaina 14.12. opastus SPR Mynämäen osastolle (14 osallistujaa) 

 

Ryhmäopastuksiin osallistuneita yhteensä 631 henkilöä.  

 

 


