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Kuvassa oikealla näet Hallan tuvan. Se on hyvin vanha ja sen historia ulottuu ihan 400
vuoden taakse. Vasemmalla on kokkitalli eli luhtiaitta. Hevostalli sijaitsee aitassa ja nykyisin myös kansanparantaja Aleksander Viinikaisen aitta. Aleksander eli Santeri tunsi
Suomen luonnon lääkekasvit. Kesän koittaessa nuoret pojat ja rengit siirtyivät nukkumaan
kokkitallin yläkertaan. Tytöt nukkuivat pihapiirin toisessa aitassa, pikkuisessa vaateaitassa,
joka ei näy kuvassa, mutta löydät sen museokylän pihapiiristä. Huomasitko pienen rakennuksen kokkitallin katolla? Se on ruoka- eli vellikello, jonka avulla talon emäntä tai piika
kutsui pelloilla työskentelevät ihmiset syömään.
Mitä eläimiä maalaistalossa oli ennen vanhaan? Voit piirtää pihalle lempieläimesi. Entä
mitä kukkia, vihanneksia tai puita ennen vanhaan mahtoi pihoissa kasvaa? Piirrä ja väritä.

Mikäs täällä tuoksuu? Kas vain, tuvassa on kahvipannu tulella. Ennen vanhaan taloissa asui
paljon väkeä. Sen vuoksi kahvipannujenkin piti olla suuria. Hallan tuvassa on kaksi isoa
tupaa, kaksi isoa uunia ja puuhella. Ne lämpiävät puuhaloilla.
Oletko sinä tehnyt aikuisen kanssa tulta uuniin, takkaan tai nuotioon? Sanotaan, ettei ihminen väsy koskaan katselemasta elävää tulta.
Miltä tuvassa näyttää, kun tuli loimuaa uunissa? Väritä kuva.

Tiedätkö, miten vilja saatiin ennen vanhaan jauhoiksi? Museokylässä voit nähdä vanhan
”jauhokoneen” eli tuulimyllyn. Miehet kantoivat viljan jyviä myllyyn, jossa kivet hienonsivat ne jauhoiksi. Myllynkivet olivat suuria ja raskaita, mutta ne lähtivät liikkeelle, kun
tuuli pyöritti myllyn siipiä.

Ruisleipää varten jauhettiin ruisjauhoja, vaaleaan leipään eli rieskaan ohrajauhoja ja pullaa
varten jauhettiin vehnäjauhoja. Vehnänen eli pulla oli juhlaherkkua. Nykyään tuulimyllyt
eivät tee jauhoja, vaan sähköä. Missä muualla Hankasalmella voit nähdä tuulimyllyn?
Väritä kuva.

Ih-hah-haa! Hevonen oli monelle entisajan isännälle ylpeyden aihe. Esimerkiksi kirkosta
palatessa isännät ajoivat hevosilla kilpaa reet perässä. Tästä saivat alkunsa ravikilpailut,
joita alettiin järjestää jo yli sata vuotta sitten.
Oletko sinä käynyt raveissa esimerkiksi Varnes-Hippoksella eli Hankasalmen raviradalla?
Museokylän kokkitallissa oli aikoinaan hevostalli. Nyt siellä ovat reki, ravikärryt ja kiesit.
Kuvassa on harjoituskärrit, jotka on koottu monista osista – runkona on vanhat kiesit,
mutta pyörinä uudenaikaisemmat kumipyörät. Kärryjä käytettiin, kun hevosta treenattiin
ravikilpailuihin.
Nykyään on muotia muokata vanhoista tavaroista uutta. Ei ole kuitenkaan kovin kauan
siitä, kun vanhojen tavaroiden korjaaminen oli täysin välttämätöntä. Näin saattoi olla vielä
esimerkiksi sinun ukkisi tai mummisi lapsuudessa.

Museokylässä voit nähdä harvinaisen, suomalaisen asumuksen – savutuvan. Siinä ei ole
lainkaan savupiippua. Savutuvassa asuu pikkuinen Martta-tyttö. Hän opettelee kävelemään. Sen vuoksi äiti on pannut Martan vanhanaikaiseen vauvan kävelytuoliin eli reikärahiin. Nyt äiti voi rauhassa keskittyä ruuanlaittoon. Kehdossa nukkuu Martan pikkuveli,
jolla ei ole vielä nimeä.
Minkä nimen haluat antaa pikkuveljelle? Millaista Martan ja pienen veljen elämä savutuvassa oli? Piirrä ja väritä.

Ah, savutuvassa tuoksuu tuore leipä! Hankasalmella leivät ovat pyöreitä ja pulleita, sillä
pitäjä kuuluu itäisen leipäkulttuurin alueeseen. Toisin on esimerkiksi Länsi-Suomessa, jossa
leivät leivottiin mataliksi reikäleiviksi, niitä tehtiin kerralla suuri määrä ja ne pantiin vartaaseen kuivumaan.
Sen sijaan Hankasalmella ruisleipää leivottiin lähes joka lauantai. Pulleat ruisleivät asetettiin vartaan sijasta leipähäkkiin. Sellainen löytyy savutuvan sisältä, ylhäältä katonrajasta.
Mikä on sinun suosikkileipäsi? Väritä kuva ja piirrä pullea hankasalmelainen ruisleipä.

Hetkinen, muumipeikkoko se siinä? Isä veisti puusta lapselle lelun. Uskotko, että vauva
käytti sitä myös tuttina? Ennen vanhaan kaikki tavarat tehtiin kotona. Kauppoja ei ollut.
Kuvassa on myös pieni helistin. Kuvat esineitä voit ihmetellä tarkemmin esinemuseossa.
Piirrä ja väritä, millaisia tutteja ja helistimiä sinä olet nähnyt.

Vene oli ennen vanhaan nopea kulkupeli. Kun autoja ei ollut, eikä oikein kunnon teitäkään,
veneillä soudettiin pitkiä matkoja. Kylillä oli yhteisiä kirkkoveneitä. Niihin mahtui monta
soutajaa ja pitkäkin matka taittui nopeasti. Ihmiset kävivät usein kirkossa. Kyse ei ollut
vain uskonnosta, sillä saarnastuolista luettiin myös uutisia. Kirkonmäellä ihmiset tapasivat
toisiaan ja juttelivat keskenään.
Hankasalmella on säilynyt vain yksi kirkkovene, kuvassa oleva Säkinmäen kirkkovene.
Mutta nyt silläkään ei saa enää soutaa, se pitäisi korjata.
Montako soutajaa näet kuvassa? Väritä kuva ja piirrä, millaisella veneellä sinä soutaisit
pitkän matkan.

Matkalaukku, rinkka vai selkäreppu? Ehei, tämä on haapapuusta tehty ”kirkkovakka”. Yhteen pantiin eväät, toiseen pyhävaatteet. Ne puettiin päälle kirkkorannassa. Arkivaatteissa
ei sopinut mennä kirkkoon.
Mitä sinä laittaisit nyt eväsvakkaan? Koristele kuvan vakka mieleiseksesi.

Kappa, vakka, jumpru, kortteli, nelikko ja tynnyri – aivan oikein! Ne ovat vanhoja tilavuusmittoja,
kuten litra nykyään. Kuvassa on viljan jyvien mitta-astioita. Jokaisessa astiassa on kruunun leima ja
vuosiluku. Se tarkoittaa, että astioiden koko on tarkastettu monta kertaa. Näin ollen mitta on varmasti oikein, eikä esimerkiksi rukiin tai ohran ostajan tarvitse pelätä tulevansa huijatuksi.
Suunnittele oma merkki ja piirrä se mitta-astioihin. Voit kirjoittaa myös vuosiluvun.

P.S. Kappaa, tynnyriä ja vakkaa tarvittiin muun muassa viljamakasiineissa eli viljavarastoissa. Hankasalmella kirkonmäellä lähtee polku punaiseen ja korkeaan hirsitaloon. Se
on pitäjän viljamakasiini, josta maanviljelijät saivat lainata viljan siemeniä uuden sadon
kasvattamista varten. Viljamakasiiniin täytyi jokaisen maanviljelijän myös viedä rukiin tai
ohran jyviä varastoon, jotta jyviä riitti siemenviljaksi.

Pam! Tämä harvinainen museoesine näyttää vaatimattomalta, mutta mitä vielä. Rihlapenkkiä tarvittiin aseiden eli pyssyjen valmistuksessa. Sen avulla pyssyn piippuun tehtiin viiltoja eli rihloja niin, että panos saatiin ammuttua liikkeelle ja kulkemaan suoraan ilman halki.

Aseita tarvittiin metsästyksessä, mutta myös suojaksi petoja ja ryöväreitä vastaan. Hirven
ja peuran liha oli tärkeää ruokaa. Aseita kantoivat esimerkiksi posteljoonit, jotka saattoivat
joutua pitkillä metsätaipaleilla vastakkain suden tai karhun kanssa.
Harvinainen rihlapenkki löytyy esinemuseosta.
Uskallatko värittää kuvan?

Älä unohda käväistä savutuvassa, sillä sellaista harvoin pääsee näkemään kotiseutumuseoissa. Hallan tupa ja Hankasalmen museokylä ovatkin varsin ainutlaatuinen kokonaisuus
meidän kaikkien historiaa.
Mistä sinä pidit eniten museokylässä? Mitä haluaisit entisaikojen elämästä nähdä? Piirrä ja
väritä. Tulethan taas vierailulle museokylään? Se on Hankasalmella sinua varten

