
 

 

Kuninkaantie I: kirkonkylän Agnes 

Opettajan materiaali 

 

 
Kuninkaantie I: Kirkonkylän Agnes -pelissä on Vantaan ja erityisesti Helsingin pitäjän kirkonkylän 

historiaan ja kulttuuriympäristöön liittyvää faktatietoa, kuvausta mahdollisista fiktiivisistä tapahtumista 

sekä alueen kulttuuriperinnön pohdiskeluun innostavaa materiaalia. Pelin materiaali koostuu videoista, 

teksteistä, tehtävistä, kuvista sekä saavutuksista.  

 

Tämä materiaali sisältää otteita pelin teksteistä sekä niihin liittyvää lisämateriaalia, tietoa pelin teemoista 

ja alueen historiasta. Tämä materiaali on kerätty opettajille tueksi pelin aiheiden jatkokäsittelyyn 

oppitunnille sen jälkeen, kun oppilaat ovat pelanneet peliä, tai suoraan oppilaille lisälukemiseksi.  

 

Huomioithan, että riippuen kunkin peliryhmän suorittamien rastien määrästä ja järjestyksestä, ovat ryhmät 

pelin aikana tutustuneet vaihtelevasti pelin sisältämään materiaaliin. 

 

Pelin tapahtumat sijoittuvat 1700-1800-luvuille. Vaikka tapahtumat pelissä sijoittuvat yhteen tiettyyn 

aikaan ovat tapahtumat pelin tarinoiden takana tapahtuneet pidemmän ajanjakson aikana.  

 

Kaikki pelissä käytetyt valokuvat ovat Vantaan kaupunginmuseon (VKM) kokoelmista. Kuvat ovat peräisin 

1900-luvulta, vaikka tarinat ovat vanhempaa perua.  

 

Etenkin vain luokkahuoneessa pelattavaan peliversioon tutustuneille luokille suosittelemme alueeseen ja 

sen rakennuksiin tutustumista tämän linkin kautta: http://vantaankirkonkyla.fi/kohteet/. Tällä verkkosivulla 

on tietoa alueen tärkeiden rakennusten historiasta sekä 360°-panoraamavalokuvat kohteista.  

 

Pelissä seurataan Anges Solhemin tarinoita. Agnes esittelee pelin aluksi seitsemän lapsista perhettään, 

joka asuttaa Solhemin taloa. Agnes perheineen ovat fiktiivisiä henkilöitä.  

 

http://vantaankirkonkyla.fi/kohteet/


 

 
Kuvassa alueen tärkeitä rakennuksia, joihin pelin tarinat vahvasti linkittyvät. Kuvan lähde: 
vantaankirkonkyla.fi. 
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Kylänraitti 

Lähes kaikki Helsingin pitäjän kirkonkylän tilat olivat keskiajalta pitkälle 1900-luvulle maatiloja, johon 

kuului päärakennuksen lisäksi monia ulkorakennuksia suojaksi eläimille, työkaluille, viljalle ynnä muulle 

tarpeelliselle. Maataloustyöt määrittivät pitkälti ihmisten arkea ja tahdittivat vuoden kiertoa. 

1700-luvun alkupuoliskolla Helsingin pitäjä, kuten muukin Suomi oli Venäläisten miehittämänä. Näitä 

Venäjän miehityksen alla vietettyjä vuosia kutsutaan Isovihaksi ja Pikkuvihaksi. Näiden kurjien 

ajanjaksojen takia Helsingin pitäjässä ei ole juuri säilynyt 1700-lukua vanhempia rakennuksia: kirkonkylän 

vanhimmat talot ovat 1700-luvun lopulla rakennettuja.  

Yksijalkainen isäntä: Tutustukaapa Nygrannaksen talon yksijalkaiseen isäntään Fritiofiin katsomalla video 

https://youtu.be/fcoay9J-MKA. Nygrannaksen talossa kylänraitilla toimi ennen kestikievari ja sitten pitäjän 

ensimmäinen veistokoulu, jossa veistettiin leipälapioita, voikirnuja – ja aika usein sormeenkin. Nyt siinä 

on pieni kauppa. Kerätkää pisteet selvittämällä kumpi jaloista Fritiofilla on tallella. Vastaus: vasen. 

Vaikka Nygrannas on nimensä (uusi naapuri) mukaisesti suhteellisen uusi tila kylässä, luultavasti sen 

vanhin osa on kylän vanhin pystyssä oleva rakennus. Nygrannaksen talossa on toiminut kestikievari 

1700- ja 1800-luvulla, 1800-luvun puolivälissä siellä toimi pitäjän ensimmäinen veistokoulu ja 1800-luvun 

lopulla kauppa.  

Kuten pelissä kerrotaan, oli Nygrannaksen isäntä Fritiof Winberg (s. 1889) yksijalkainen. Hän oli lapsena 

menettänyt toisen jalkansa niittokoneen terään. Invalidius ei kuitenkaan pidätellyt häntä. Hänellä oli muun 

muassa pitäjän ensimmäinen kiertävä kirjasto. Siihen kuului hevoskärryt kirjalaatikoineen ja hevonen 

nimeltä Fingal. Nygrannaksen talossa asuu edelleen Fritiofin jälkeläisiä. 

Kuva: VKM. Kuvassa Fritiof Winberg. 
 

https://youtu.be/fcoay9J-MKA


 
Salakapakointia ja väkijuomia: Tuossa vieressä on Mårtenin talo, Riddars I. Tutustukaa kievaria talossaan 

pyörittävän Mårtenin hämäriin puuhiin katsomalla video https://youtu.be/wEnNvyfaj9M ja kerätkää pisteet 

selvittämällä, mikä on Mårtenin lempijuoma? Juoman nimi on avauskoodi tälle rastille. Vastaus: sahti. 

 

Riddars nimi viittaa soturiin ja tulee ruotsin ritaria tarkoittavasta sanasta riddare. Isovihan jälkeen, 1700-

luvun alkupuolella Mårten Ridbomilla oli kievari Riddarissa. Viinan ja oluen laiton anniskelu tosiaan rehotti 

Kirkonkylässä tuohon aikaan: Ridbom sai kyläläisiltä apua kyytihevosten ja muun tarpeellisen 

hankinnassa ja vastapalveluksi kyläläiset saivat kestikievarilta ”luvan” kapakointiin ja väkijuomien 

kaupusteluun.  

 

Paloiko päreet?: Hei taas! Saavuitte talon Riddars II pihapiiriin. Täällä asuu Talve, äkkipikainen nuori 

isäntä perheineen. Tuvan katonrajassa on huimat 30 leipävarrasta. Yhteen vartaaseen mahtuu 

pujottamaan 30 leipää. Selvittäkää katsomalla video https://youtu.be/fnteBS3rjv4, kuinka paljon leipää 

Talven vaimo Britha on nyt leiponut ja ripustanut vartaisiin. Leipien lukumäärä on rastin avauskoodi. 

Vastaus: 10 x 30 = 300. 

 

Riddars II:n katossa oli todellakin kyläläisen kertomuksen mukaan 30 leipävarrasta. Puupäreiden 

polttaminen oli yleinen tapa tuoda valoa sisälle taloihin ennen sähkövaloja. 

 

 
Kuva: VKM. Kuvassa kestikievari Övre Nybackasta Mårtensbyssa. 

https://youtu.be/wEnNvyfaj9M
https://youtu.be/fnteBS3rjv4


 

Kylä tärkeiden teiden risteyksessä 

Kaikki tiet vievät kirkonkylälle: Hei tiesittekös, että tämä meidän kylä sijaitsee tärkeiden teiden 

risteyksessä. Lisäksi meidän kylä sijaitsee aivan kahden jokiuoman, Keravanjoen ja Vantaanjoen, 

yhtymäkohdalla. Niinpä tänne kylään on helppo tulla pitäjän joka kolkasta sunnuntaisin 

jumalanpalveluksiin. Tuota viereistä tietä pitkin tullaan kirkkoon aina Töölöstä ja Lauttasaaresta saakka.  

 

Hannusas: Tervetuloa kylän portin tälle puolen! Kylänraitilta, eli kylän maalliselta puolelta, tänne 

henkiselle puolelle. Kuninkaantie (Kylänraitti osa Kuninkaantietä, ollut myös nimeltään Suuri Rantatie), 

jota äsken kuljitte, johtaa Turusta Viipuriin. Tie, jonka juuri ylititte, johtaa puolestaan etelään kohti 

rannikkoa Helsinkiin ja pohjoiseen kohti Hämeenlinnaa (nykyinen Kirkkotie). Vieressä on punainen talo 

nimeltään Hannusas. Tässä talossa on kaksi kerrosta ja poikkeuksellisen paljon ikkunoita. Talon isännällä 

Simonilla on nimittäin ollut rahaa, jolla rakentaa vähän isompi torppa. Laskekaa talon ikkunoiden määrä ja 

kirjoittakaa tuo luku avauskoodiksi kerätäksenne pisteet. 

 

Vastapäätä Hannusasta Gamla Knapasin 1900-luvulla palanut talo oli myös kaksikerroksinen ja yhdessä 

ne muodostivat aikanaan ikään kuin portin maantielle. 1800-luvulla rakennetussa Hannusaksessa on 

poikkeuksellisen paljon ikkunoita, mikä kertoo isännän varakkuudesta. Hannusaksen talo on restauroitu 

1990-luvulla ja nykyään siinä toimii kahvila.  

 

 
Kuva: VKM. Hannusas 1900-luvulla. 



 

Viljamakasiinit 

 

Maistuisiko petäjäinen?: Minäpä näin viime yönä, kun joku yritti rosvota viljaa tekemällä reiän kylän 

viljamakasiinin seinään. Mutta eipä onnistunut rosvous! Ei tiennyt tuo kelmi rosvo, että makasiineissa on 

kaksi seinää sisäkkäin varkaiden varalta. Meidän kylän viljoja ei niin vain viedä! Nämä viljamaksiinit 

rakennettiin kylälle, jotta niihin voidaan varastoida viljaa katovuosien varalle. Enää ei täällä tarvitse kerätä 

mäntypuusta kuoren alta nilaa leipätaikinaan. Alla (pelissä) näette leipäohjeen. Poimimalla ja 

järjestämällä uuteen järjestykseen reseptin korostetut kirjaimet saatte selville, millä nimellä kutsutaan tätä 

pula-ajan leipää? Vastaus: pettu 

1600-luvun lopulla kylällä, ja ympäri Suomea, kärsittiin huonoista sadoista ja niiden tuomasta 

nälänhädästä. Nälkä ja nälän takia kodeistaan lähteneet kerjäläislaumat, jotka levittivät kulkutauteja, 

korjasivat kaamean sadon. Nälkävuodet mielessä kylään rakennettiin 1700-luvun lopulla myös 

viljamakasiini, jonka tarkoituksena oli toimia hätävarastona pitäjän asukkaille uusien nälkävuosien 

iskiessä. 1800-luvun alkupuolella ensimmäisen makasiinin viereen rakennettiin vielä toinen makasiini. 

Makasiineista kehittyi paitsi katovuosina tarpeellinen viljavarasto myös alkeellinen rahoituslaitos ja pitäjän 

sosiaalisten hankkeiden mahdollistaja. Pitäjänmakasiinien turvin leipää riitti köyhimpienkin pitäjäläisten 

pöydissä lähes koko 1800-luvun ajan.  

Pitäjänmakasiinit eli lainamakasiinit perustettiin osana valtakunnallista hanketta: tarkoituksena oli lievittää 

katovuosien ongelmia luomalla valtakuntaan kattava viljavarastojen verkosto.  

 
Toinen kylän viljamakasiineista. Makasiinin nurkalla kivinen kilometripylväs. Kuva otettu 2019. 

 



 

Kirkko 

 

(Teksti rastilta, joka vain ulkona pelattavasta peliveriossa.) Kauhea onnettomuus: Katsokaapa tuota 

upeaa kirkkorakennusta! Eräs kevätaamu kylällä tapahtui järkyttävä onnettomuus.Tulipalo tuhosi kirkon 

niin perusteellisesti, että kaikki puuosat paloivat ja osa kivirakenteistakin vahingoittui pahasti. Onneksi 

pian kirkko saatiin korjattua entistäkin komeammaksi. Selvittäkää kirkkoa ulkoapäin ihailemalla minä 

vuonna kirkko saatiin korjattua kuntoon palon jälkeen. Vastaus: 1893. 

Nykyinen kirkonkylän kivikirkko on rakennettu 1400-luvun puolivälissä. Se oli alkuaan laajan alueen 

emäkirkko. Siihen kuuluivat mm. Tuusula ja Nurmijärvi sekä pääosa nykyisistä Helsingin seurakunnista. 

Järkyttävä onnettomuus kohtasi Helsingin pitäjän kirkonkylää 1890-luvulla. Tiettävästi kirkon 

lämmityslaitteesta alkanut palo tuhosi kirkon niin perusteellisesti, että kaikki puuosat paloivat ja osa 

kivirakenteistakin vahingoittui. Kirkko saatiin kuitenkin kunnostettua seuraavaan kevääseen mennessä. 

Myös kirkon vieressä sijaitseva kellotapuli uusittiin samaan aikaan. (Lähde: www.vantaanseurakunnat.fi.) 

Mystiset papin puheet: Kyläläisten on pakko käydä joka sunnuntai kirkossa kuuntelemassa 

jumalanpalvelusta. Yli 10 km päässä asuvat käyvät joka toinen sunnuntai, ja yli 20 km päässä asuvat joka 

kolmas sunnuntai. Ei papin puheista mitään ymmärrä, kun se puhuu vierasta kieltä, latinaa, mutta kirkolla 

saa kuulla kaikki juorut ja uutiset kauempaakin. Katsokaa video https://youtu.be/vsJuaGKkMM8 ja 

selvittäkää, mitkä taikasanat syntyivät papin lausuessa latinaksi “tämä on maljani”? Vastaus: hokkus 

pokkus (tai muu kirjoitusasu). 

Maatalous ja karjanhoito määräsivät arkipäivien rytmin, mutta sunnuntaisin piti mennä kirkkoon 

kuuntelemaan messua. Näin Kirkonkylään kokoontui viikonloppuisin paljon väkeä pitäjän joka kolkasta 

juoruilemaan ja kertomaan kuulumisiaan. Kuten yllä kerrotaan, ei kauempaa asuvien kuitenkaan tarvinnut 

tulla aivan joka sunnuntai.  

Kristinusko on voinut kuulostaa tavallisen ihmisen korviin aika mystiseltä, etenkin ennen 

uskonpuhdistusta (joka Suomessa 1500-luvulla), koska tuolloin jumalanpalvelukset pidettiin vielä 

latinaksi. Seurakunnan edessä käveli pappi, joka puhui jotakin tuntemattomalla kielellä ja väitti 

muuttavansa Kristuksen veren viiniksi. Tästä seurauksena vielä nykyäänkin tuttu taikureiden sanonta 

”hokkus pokkus”, joka perustuu ehtoollisviinin latinankielisiin asetussanoihin ”Hoc est pocus meus”, joka 

tarkoittaa ”Tämä on maljani”. Tämän lauseen keskiajan papit lausuivat kohottaessaan ehtoolliskalkin 

seurakunnan nähtäville pyhitettäväksi.  

http://www.vantaanseurakunnat.fi/
https://youtu.be/vsJuaGKkMM8


 

 
Kuva: VKM. Kuvassa Pyhän Laurin kirkko sisältä.  

 

 

Kellotapuli ja hautausmaa 

 

Jäniksenkäpäliä: Minäpä näin yöllä, kun täällä kellotapulilla luettiin loitsuja, jotta vilja kasvaisi ja kalat 

tarttuisivat verkkoihin. Myös kuumeiselle Elvi-vauvalle pyydettiin loitsuilla terveyttä. Näitä loitsuja varten 

kerättiin taikakaluiksi jäniksenkäpälä, lepakon siipi ja sammakon reisiluu, ja taiat tehtiin täällä 

kirkkomaalla, jotta kirkon voima niitä vahvistaisi. Millähän nimellä pappi ja muut tiukasti kristityt kyläläiset 

olisivat mahtaneet kutsua näitä salaa muiden jumalien apua pyytäviä kyläläisiä? Vastaus: pakana. 

Kellotapuli on nykytietämyksen mukaan jopa kirkkoa vanhempi, 1350-luvulla rakennettu. Se ei ole ollut 

aina kellotapuli, mutta aiempi käyttötarkoitus on tuntematon. Arkeologisilla kaivauksilla kellotapulissa 

vuonna 2007 tehtiin varsin erikoiset luulöydöt: tapulista löytyi muun muassa jäniksen käpälä, lepakon siipi 

ja sammakon reisiluu. Ne näyttävät liittyvän jonkinlaisiin kansanuskomusten yhteydessä harjoitettuihin 

rituaaleihin.  

Ei voida tarkkaan tietää mitä luilla tehtiin, mutta yleensä tällaiset luut on liitetty parantamiseen, onneen 

elinkeinon harjoittamisessa (kuten kalaonni tai hyvä viljasato), vastaloitsuihin jos joku muu on sinut 



 
noitunut ja muille pahan onnen aiheuttamiseen. Arveltiin, että rituaali saa enemmän voimaa jos se 

suoritetaan kirkon alueella.  

Pappilan ja kellotapulin löytöjen perusteella pakanallinen uskomusmaailma näyttää olleen osa arkipäivää 

kristillisyyden rinnalla vielä keskiajalla ja uuden ajan alussa. Vaikuttaa siis siltä, että varmuuden vuoksi 

ihmiset eivät halunneet laittaa uskomusasioissa kaikkia munia samaan koriin.  

 
Kuva: VKM. Kuvassa Pyhän Laurin kirkko ja sen pohjoispuolella sijaitseva kellotapuli. 
 

Keripukki: Tänne kirkkomaan pohjoispuolelle haudataan vain rikolliset ja kastamattomat. Kastamatonta 

ihmistä ei saa haudata hautausmaalle, mutta heidätkin halutaan haudata kirkon lähelle, siunattuun 

maahan. Eräs yö näin kun aidan läheisyyteen haudattiin salaa keripukkiin kuollut vastasyntynyt Valborg-

vauva. Mitähän kyläläisten tulisi tehdä keripukin välttämiseksi? Huhutaan, että aine nimeltään C-vitamiini 

auttaa siihen. Kuvassa näkyy yksi perinteinen C-vitamiinin lähde. Tuon vihanneksen nimi on rastin 

avauskoodi. Vastaus: kaali / valkokaali. 

Kirkkomaan pohjoispuolelta  löydettiin vuonna 2007 tehdyissä kaivauksissa viiden pikkulapsen ja yhden 

sikiön haudat. Todennäköisesti vainajat olivat kastamattomina kuolleita lapsia, jotka vanhemmat halusivat 

saada haudatuksi kirkkomaan yhteyteen vaikka heillä ei sellaiseen oikeutta ollutkaan, joten hautaaminen 

piti tehdä salaa.  

Neljässä haudassa oli alle yksivuotiaan luita. Niistä kolme oli kärsinyt C-vitamiinin puutteen aiheuttamasta 

keripukista. Lasten arvioidaan eläneen 1700–1800-luvuilla.  



 
Varsinaiselle hautausmaalle on haudattu tavallisen kansan lisäksi myös arvokkaita henkilöitä, kuten 

ulkona pelattavassa peliversiossa vilahtavat Carl-Olof Cronstedt, Viaporin komendantti sekä sotakamreeri 

Johannes Weckström. 

 

Lisätietoa: https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/synkkia-salaisuuksia-ja-uusia-yllatyksia-pyhan-laurin-kirkon-

remontti-paljasti-vauvojen-salahautoja-lehman-kallon-ja-muita-arvoituksia 

 

Pappila ja pakaritupa 

Merenkäyntiä: Pappilassa asusteleva Leopold on aika koreileva ja leveilevä kirkkoherra, ja myös 

talonpoikaispurjehtija. Hän purjehtii Viroon ja ostaa kymmenysveroina kerätyillä kuparikolikoilla kaikkea 

hienoa: mausteita, suolaa, olutta, hienoa kangasta, koristeltuja pöytäveitsiä ja böömiläistä lasia, 

keramiikka-astioita ja hopeakolikoita. Näin se törsää pitäjän kymmenveroja, mokomakin tuhlari! 

Seuraavaksi Leopold aikoo purjehtia Helsingistä kohti etelää Rääveliin. Myöhemmin Rääveli, eli Reval, 

tunnetaan toisella nimellä. Mikä on tämän pääkaupungin nimi? Vastaus: Tallinna. 

Pappila oli koko kirkkopitäjän yhteisesti kirkkoherran toimeentuloa varten ylläpitämä suurtila. Nykyisen 

Pappilan pihamaalla oli ennen Isovihaa pappilan päärakennus. Venäläiset polttivat rakennuksen. 

Nykyinen pappilan päärakennus on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. 

 

1500-luvulla silloisen pappilan kirkkoherrana toimi Jacob Sigfredsson. Jacob näyttää kirkkoherran 

tehtävien lisäksi ryhtyneen talonpoikaispurjehtijaksi. Hän osti Tallinnassa voita ja pukinnahkoja vastaan 

muun muassa mausteita, suolaa ja olutta sekä säädynmukaisen pukeutumisen ja elämän tarvikkeita. 

Ostamansa tuotteet kirkkoherra maksoi muun muassa pitäjäläisiltä keräämillään kymmenysveroilla.  

 

Hullu puutarhuri: Hilding on eksynyt leikeistään keskelle pappilan puutarhaa. Tämä puutarha on yksi 

Suomen ensimmäisistä puutarhoista. Kylällä pappilan Nathalia-rouvaa pidetään ihan kummajaisena, kun 

hän on hurahtanut kasvattamaan tätä puutarhaa. Katsokaa video https://youtu.be/IUpzdX-7MsU ja 

selvittäkää, mikä kyläläisten mielestä on tärkeämpää kuin koristekasvit? Vastaus: leipä. 

Kuten rakennusten maalaaminen myös puutarhan perustaminen ilmensi aikoinaan omistajiensa sivistystä 

ja vaurautta. Ensimmäiset muistiinpanot pappilan puutarhasta löytyvät 1800-luvun puolivälin tienoilta. 

Silloin pappilan emäntänä oli Nathalia Crohns. Tuolloin pappilan väen tuttavapiiriin kuului aikansa 

seurapiirikerma, Topelius, Pacius ja Runebergit, joiden luona he vierailivat Porvoossa.  

Kirkonkylän nykyinen ilme vanhoine lehtevine jalopuineen on saanut alkunsa Nathalian toimesta, lähes 

200 vuotta sitten. Pappilan puistossa kasvaa yhä hänen istuttamiaan lehmuksia ja vaahteroita. Tätä 

ennen kylä oli ollut hyvin paljas ja avara maalaiskylä ja puut yksittäisiä puita siellä, mihin ne olivat 

sattuneet juurtumaan ja pääsivät kasvamaan karjan niitä kaluamatta.   

Kyläläiset kutsuivat Nathalia Crohnsia ”hulluksi rovastin rouvaksi” hänen puidenistutusintonsa vuoksi. 

Viljavan maan muuttaminen metsäksi oli kyläläisten näkökulmasta järjetöntä. Lisäksi metsän keskellä 

asumista pidettiin köyhyyden merkkinä.  

Kyläläiset ovat kuvailleet Nathalian puiden istutuspuuhia näin: “Täytyy olla herraskainen että tulee 

tuommoista mieleen, ajateltiin. Istuttaa nyt korkeita puita keskelle kylää. Eihän sieltä enää näe kylälle ja 

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/synkkia-salaisuuksia-ja-uusia-yllatyksia-pyhan-laurin-kirkon-remontti-paljasti-vauvojen-salahautoja-lehman-kallon-ja-muita-arvoituksia
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/synkkia-salaisuuksia-ja-uusia-yllatyksia-pyhan-laurin-kirkon-remontti-paljasti-vauvojen-salahautoja-lehman-kallon-ja-muita-arvoituksia
https://youtu.be/IUpzdX-7MsU


 
korkeat puut estävät niittyjä kasvamasta. Elämän tärkein asia on kuitenkin leipä, ei koristekasvit. Kummaa 

herraskansaa!” 

Vähitellen kuitenkin kyläläisten mieli muuttui ja jalopuita alkoi ilmestyä myös kylän muihin pihoihin.  

Tänään leivotaan: Tämä viereinen talo on nimeltään Pakaritupa. Se on pappilan sivuasunto, kirkkoherran 

apulaisten majapaikka ja pappilan leivintupa. Tänään kylän naisia on kokoontunut Pakarituvalle 

leipomaan leipää ja keittämään läskisoosia tarjoiltavaksi kirkonmenojen jälkeen. Tiedättekös, miten 

saadaan ruisleipä kohoamaan ilman hiivaa? Mikä on tämä ihmeellinen ainesosa, jota säilötään 

puuvasussa tuvan nurkassa. Brithalla on tällainen, jonka hän väittää kiertäneen suvussa sukupolvelta 

toiseen jo neljäsataa vuotta! Vastaus: juuri. 

Pakaritupa on pappilaan kuulunut sivuasunto, jota käyttivät kirkkoherran apulaiset. Nimensä mukaisesti 

se toimi myös pappilan leivintupana aina 1960-luvulle asti.  

 

Kuva: VKM. Naisia Pappilan pihapiirissä. 

Koulu 

Laiskat lukutoukat: Täälläpä on meidän kansakoulu. Vaikka onpa tässä talossa ollut paljon muutakin: 

kirjasto, köyhäintalo vanhoille leskinaisille ja lastenkoti orvoille. Nytkin tässä on kouluhuoneen vieressä 

ruumiinavaushuone. Katsokaa video https://youtu.be/c1Yty4EVKZk ja kerätkää pisteet vastaamalla, mitä 

osaan luetella, vaikka en osaakaan lukea? Vastaus: aakkoset/kirjaimet 

 

https://youtu.be/c1Yty4EVKZk


 
Suomessa tuli oppivelvollisuus kaikille, eli koulussa käyminen pakolliseksi vasta vuonna 1921, neljä 

vuotta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Aluksi pakollisia kouluvuosia oli vain neljä.  

 

Kirkonkylä on aikoinaan ollut myös pitäjän koululaitoksen keskus. Koulurakennus, joka on vanhin yhä 

käytössä oleva koulurakennus koko maassa, on historian saatossa ollut varsinainen monitoimitalo. 

Vuodesta 1837 rakennus on toiminut paitsi kouluna, myös opettajan asuntona, kirkkoherran asuntona 

pappilan tuhouduttua tulipalossa, kirjastona, vanhojen naisten vanhainkotina (köyhäintalona), lastenkotina 

ja ruumiinavaushuoneena. Vanhan tarinan mukaan koulun ullakolla kummittelee. 

Kuva: VKM. Kuva Kirkonkylän koulun pihalta. 

 

Lapsia kylällä 

 

Clemet huutolainen: Oletteko kuulleet huutolaisista? Huutokaupattavaksi, eli huutolaiseksi päätyvät 

sellaiset ihmiset, jotka eivät pysty pitämään huolta itsestään. Kodittomat lapset, vanhukset tai sairaat. 

Huutolaisen saa avukseen ja vaivoikseen se, joka tarjoaa huutolaiselle kodin pienintä korvausta vastaan. 

Huutolaisiksi on meidän kylältä joutunut tänä vuonna orpo Valfrid ja lehtolapsi Clemet. Katsokaa video 

https://youtu.be/G5DOP59rEMc ja kerätkää pisteet vastaamalla kysymykseen: millä toisella nimellä 

kutsutaan aviotonta lasta? Vastaus. äpärä. 

 

https://youtu.be/G5DOP59rEMc


 
Huutolaisuus oli Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka 

voimassa ollut järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa elatusta vailla 

olleen lapsen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle perheelle tai henkilölle. Lasten lisäksi saatettiin 

myydä myös vanhuksia, sairaita tai vammaisia. Lisää tietoa: 

https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/tiesitko-taman-vaietun-asian-historiasta-suomessa-myytiin-

lapsia-orjiksi/134256. Pelin videon lapsi ei oikeasti ole huutolainen. 

 

Lastenleikkiä: Vaikka lapset tekevät paljon kotitöitä, niin onneksi aikaa jää leikeillekin. Kesällä pelataan 

palloa, kävellään puujaloilla, väännetään kättä ja painitaan. Talvella lasketaan mäkeä puukelkoilla tai 

leikitään lumikinoksilla vallinherraa. Katsokaa video https://youtu.be/YkPWNwbGaLI ja kerätkää pisteet 

ratkaisemalla tehtävä: jos lapset rakentavat tasaisesti huippuaan kohden kapenevan ihmispyramidin, 

jossa on 10 lasta ja 4 kerrosta, niin kuinka monta lasta on alimmassa kerroksessa? Vastaus: 4. 

 

Jo satoja vuosia sitten lapset leikkivät nykylapsillekin tuttuja leikkejä, kuten esimerkiksi kotista, 

kirkonrottaa, piilosta ja vallinherraa (eli kukkulan kuningasta).  

 

 
Kuva: VKM. 

https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/tiesitko-taman-vaietun-asian-historiasta-suomessa-myytiin-lapsia-orjiksi/134256
https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/tiesitko-taman-vaietun-asian-historiasta-suomessa-myytiin-lapsia-orjiksi/134256
https://youtu.be/YkPWNwbGaLI

