
Kukako.fi
Kukako vastaa kulttuuriperinnöstä?

Ai mää vai?

Kukako - KUlttuuria KAikista KOlkista –oppimateriaali  
arkipäiväistää kulttuuriperintöä ja osoittaa, että jokainen ylläpitää, 

tuottaa, muuntaa ja välittää sitä eteenpäin. 
Vaikka asut kuinka kaukana tahansa kaikista virallisista 

kulttuuriperintökohteista, olet silti kaiken keskellä, juuri sinun 
kulttuuriperintösi ytimessä.  

Kukako.fi-oppimateriaali on suunnattu etupäässä alakoululaisille, 
mutta toimii kaikenikäisille. Sen avulla havainnoidaan 

elinympäristöä ja muutosta. Havainnot kirjataan vanhasta 
romaanista tehtyyn Omakirjaan. Näin vanhasta romaanista voi tulla 

oma päiväkirja tai voimakirja. Ja uutta kulttuuria syntyy vanhan 
päälle, samaan tapaan kuin kulttuuriperintö muotoutuu.



Keskustellaan kulttuuriperintö näkyväksi!
Kukako.fin tehtävät on jaettu viiteen teemaan, joiden avulla 
kulttuuriperintöä tarkastellaan: 

 » Minä itse
 » Minä ja kouluni
 » Minä ja sukuni
 » Minä ja ympäristöni
 » Minä ja suomalaisuus

Jokaisen teeman alla on viisi osa-aluetta tehtävineen. Useimpien tehtävien 
alussa on opettajalle suunnattu alustus. Jokaiseen tehtävään liittyy 
pohdittavaa ja linkitettyä syventävää lisämateriaalia.  

Kukakon tehtävät sopivat useiden eri oppiaineiden 
tunneille: 

 » äidinkieleen
 » ympäristöoppiin
 » uskontoon
 » elämänkatsomustietoon
 » historiaan
 » matematiikkaan
 » liikuntaan
 » käsityöhön
 » kuvataiteeseen

Kuka 
minä olen? 

Mistä 
minä tulen?

Keitä 
sukuuni kuuluu?



Kulttuuriperintöä kaikkiin oppitunteihin
Kukakon tehtävien yhteydessä on pohdittavaa osio, joka antaa virikkeitä 
jutusteluun luokassa. Vaikka tehtävien kysymykset ovat yksinkertaisia, 
vastaukset voivat olla moniselitteisiä – ja usein on mahdollista kysyä 
”voisiko olla toisin”. Kun tuntee itsensä ja sen mitä pitää merkityksellisenä, 
osaa antaa arvoa ja tilaa myös toisin elämisen mahdollisuudelle.

Useissa tehtävissä kannustetaan keskustelemaan kotiväen tai 
isovanhempien kanssa heidän lapsuusajastaan ja olosuhteistaan. Se, onko 
muutos heidän lapsuudestaan oppilaiden omaan lapsuuteen hyvästä vai 
pahasta, on keskustelun ydintä. Mitä kannattaa vaalia ja säilyttää, mitä 
muistaa ja mitä unohtaa? 

Lisää tehtäviä 
ja tietoa 

kulttuuriperinteestä

Toteuttakaa koulussanne ryhmätyönä välituntileikkiselvitys. Käyttäkää tarvittaessa 
apuna Kukakon haastattelulomaketta. 

Muutama ryhmä haastattelee eri luokka-asteiden oppilaita 
välituntileikeistä. Yksi ryhmä haastattelee koulun henkilökuntaa. Mikä oli 
heidän kouluaikansa suosituin leikki?

 » Tehkää yhteenveto 
kyselyn tuloksista. 
Mikä on suosituin leikki 
tai peli koulussanne 
eri luokka-asteilla? 
Entä henkilökunnan 
keskuudessa?

 » Kirjoittakaa suosituimmista 
leikeistä lyhyet kuvaukset.

 » Tehkää sama 
kysely kotiväelle ja 
isovanhemmille. 



Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä

Avoinna ti-su klo 11-18
Alle 18-vuotiaat maksutta.

Perjantaisin kaikille vapaa pääsy!

www.craftmuseum.fi
www.kukako.fi

www.craftstories.fi

Elävä kulttuuriperintö ei sammaloidu
Kulttuuriperintö on menneisyydestä perittyjä aineellisia ja 
aineettomia asioita tai käytäntöjä, jotka heijastavat ihmisten arvoja, 
uskomuksia, tietoja ja traditioita. Kulttuuriperintö ympäröi meitä koko 
ajan niin kaupungeissa, maaseudulla, luonnossa kuin arkeologisissa 
kohteissakin. Se on esi-isiltä ja esiäideiltä opittuja taitoja ja tarinoita, joita 
kerromme. Se on leikkimielistä väittelyä vastasta ja vihdasta, rieskan ja 
limpun muodosta tai näkemiemme elokuvien vaikutuksista. 

Kulttuuriperintö ei ole pysyvää vaan prosessi, johon sisältyy eri aikoina 
erilaisia arvoja ja merkityksiä ja niiden välittämistä eteenpäin. 

Klikkaa Kukako.fi -sivuille. Sieltä löydät helposti eri teemoja 
kulttuuriperinnöstä ja niiden alta viisi käyttövalmista tehtäväkokonaisuutta.
Sivulta voit myös tulostaa koko tehtäväkirjan - joko vuonna 2021 uudistetun 
tai vanhemman, vuoden 2010 version.    

Kukako.fi on Suomen käsityön museon tuottama, mutta tehtävien 
lisämateriaalit ohjaavat myös muiden museoiden aineistoihin.  

Piirrokset: Jupu

https://www.craftmuseum.fi 
https://www.kukako.fi
https://www.craftstories.fi

