
Vinkkejä Unohtuneet eväät –teeman jatkamiseen 

Vinkit sopivat päivähoito- ja esiopetusryhmän kanssa toteutettavaksi Unohtuneet eväät -tarinaan tutustumisen jälkeen. 

 

* Leikkikää perinneleikkejä, kuten tervapata, ruutuhyppely, nurkkajussi, vettä kengässä, peili, 10 tikkua laudalla, piiri- ja laululeikit 

yms. Lisää perinneleikkejä löytyy esim. leikkipaiva.fi ja perinneleikit.fi –sivustoilta. 

 

* Itse tehden, kuten ennen vanhaan – päiväkodin leikkeihin, kotiin vietäviksi tai vaikkapa äitien-/isänpäivälahjaksi. 

 Perinnelelut ja -askartelu 

o Rakentakaa pihalle käpylehmäfarmi 

o Paperihatut ja lennokit 

o Paperinuket 

o Lankarullatraktori 

o Keppihevonen  

o ”Leivonta” sooda- tai taikataikinasta 

 Itse kasvatetut yrtit 

 Pyykkietikka lapsen koristelemassa pullossa/lasipurkissa  

o 5dl = 1dl väkiviinaetikaa+4dl vettä+10-15 tippaa eteeristä öljyä 

o Eteeristen öljyjen sijaan voi käyttää myös tuoreita yrttien oksia tai kourallisen kukkien (esim. ruusun) terälehtiä 

o Tuoteselosteet ja käyttöohjeet (0,5dl pesukoneelliseen huuhteluaineena) voivat olla esim. tulostetuilla tarralapuilla. 

 

* Mennään museoon! Tutustukaa paikalliseen historiaan vierailemalla museossa tai muussa kulttuurikohteessa. 

 Heinävesi: Heinäveden kotiseutumuseo, Varistaipaleen kanavamuseo, Valamon ja Lintulan luostarit 

 Joroinen: Karhulahden kotiseutumuseo 

 Leppävirta: Leppävirran kotiseutumuseo 

 Pieksämäki: Savonradan museo, Jäppilän kotiseutumuseo, Virtasalmen kotiseutumuseo ja perinnepuisto, Sisälähetysseuran 

museo, Virtasalmen Valkeamäen maaseutumuseo ja Kulttuuripappila Sylvin Kotiseutuesineiden näyttely 

 Varkaus: Varkauden museot 

 

* Saranat.fi -sivusto on Keski-Savon kulttuuriympäristö verkossa: 

 Tutustukaa oman seudun vanhoihin valokuviin Verkkonäyttelyssä. Tunnistatteko paikkoja ja rakennuksia kuvista? 

Millaiselta kuvan maisema näyttää nykypäivänä? 

 Peleistä ainakin Esineet ennen -peli ja Palapelit sopivat esiopetukseen ja vähän pienemmillekin. Ratkaise -osioissa 

on esiopetukseen omat tehtävät, joita voi soveltaa myös pienemmille.  

 

* Sata pistoa perinteeseen -sivusto esittelee Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sata suomalaista perinne-

elementtiä. 

 

* Jos paikkakunnalta löytyy jonkin perinnetaidon osaaja (esim. langan kehräys rukilla, pajupillin teko tms.), kutsukaa 

hänet esittelemään taitoaan lapsille.  

 

* Tutustukaa (mahdollisuuksien mukaan) ruokaillessa tai leipoen oman alueen ja Suomen perinneruokiin.   
  

*Lainatkaa kirjastosta kulttuuriperintöön liittyviä lastenkirjoja ja tutustukaa niihin. Alla muutamia vinkkejä ja lisää voi kysyä kirjaston 

henkilökunnalta. 

 Koiramäen Suomen historia (+ muut Koiramäki-kirjat), Kunnas Mauri 2017 Otava 

 Suomen lasten historia, Kuisma, Manninen, Kaakinen 2012 Otava 

 Perinnekäsitöitä Peten kanssa, Välikangas-Yli-Koski Eeva 2015 Ideapap 

 Päivä Kansallismuseossa: Historia on tässä!, Heilala Katariina, Tuisku Maiju 2016 Tammi 

 Suomen lasten hölmöläissadut, Surojegin Pirkko-Liisa 2003 Otava 

 Keinuhevonen, Moilanen Paula, Haapamäki Kirsi 2011 Lasten keskus 

 Lasten oma vuosikirja, Korolainen, Tulusto, Hurme 2014 Lasten keskus 

 Tekstareita ja mummin mustikkasoppaa, Hietamies Leena 2013 Katharos 

 Hirvikansan lapset, Ilona Tomi 2012 Mediapinta 

 Kuin silloin ennen: Lasten elämää Rudolf Koivun kuvittamana, Karjalainen Tuula 2011 Minerva     

https://leikkipaiva.fi/leikkeja-eri-vuosikymmenilta/
https://www.perinneleikit.fi/leikit/
http://www.etelasavonmuseot.fi/museot/heinavedenmuseot/heinaveden_kotiseutumuseo.html
http://www.etelasavonmuseot.fi/museot/heinavedenmuseot/varistaipale.html
https://valamo.fi/
https://www.lintulanluostari.fi/
http://www.joroinen.fi/palvelut/sivistyspalvelut/kulttuuripalvelut/museo/
https://leppavirta.fi/kotiseutumuseojakunnanhistoriaa
http://www.savonradanmuseo.fi/uusi/
http://www.etelasavonmuseot.fi/museot/pieksamaenmuseot/jappila.html
http://www.etelasavonmuseot.fi/museot/pieksamaenmuseot/virtasalmi.html
http://www.etelasavonmuseot.fi/museot/pieksamaenmuseot/sisalahetys.html
http://www.etelasavonmuseot.fi/museot/pieksamaenmuseot/sisalahetys.html
http://www.etelasavonmuseot.fi/museot/pieksamaenmuseot/valkeamaki.html
http://kulttuuripappilasylvi.fi/
https://www.varkaus.fi/museot/varkauden-museot
http://www.saranat.fi/default.asp
http://www.saranat.fi/default2.asp?siteid=katso&id=verkkonayttelyt
http://www.saranat.fi/default2.asp?siteid=pelaa&id=etusivu
http://www.saranat.fi/default2.asp?siteid=ratkaise&id=esikoulut
http://www.100pistoa.fi/

