
 

 

 

Oppilastehtävät 

 

HARRASTUKSET 
 

Postimuseo 

Jääkiekkomuseo  

Teatterikaupunki 

 

 

Oma nimi: ___________________________ 

 



 

 

 
1. Keräilyharrastaja keräilee itselleen tiettyjä tavaroita. Mitä 

tavaroita ihmiset keräilevät? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Postimerkki toimii postimaksuna lähetyksille. Etsi 

näyttelystä postimerkkien maailmankartta. Löydätkö 

postimerkeistä urheilulajeja? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Suunnittele tähän oma postimerkkisi. Voit ottaa mallia 

näyttelyn postimerkeistä. 

 



 

 

4. Täytä ristikko. 
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     P         

 1        −              

   2                

3                    

     C        
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  8           −          

     G        

 
1. Näyttelyn postihevosen nimi 

2. Korttiin kirjoitetaan vastaanottajan nimi sekä … 

3.       4.   

 

   

5. Tällä postin kuljettaja antoi äänimerkin saapumisestaan  

6. Ensimmäisen postiauton valmistusmaa 

7. Posti-yhtiön nimi vuosina 2007-2015 

8. Moottoriajoneuvo, jolla kuljetettiin postia 1900-luvulla 

9. Harrastus, jossa lähetetään postikortteja ympäri maailmaa



 

SUOMEN JÄÄKIEKKOMUSEO 
 

5. Mitä urheilua sinä olet harrastanut? Mitä uutta 

urheiluharrastusta voisit kokeilla? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

6. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät välineet jääkiekossa? 

1 _______________________________ 

2 _______________________________ 

3 _______________________________ 

4 _______________________________ 

5 _______________________________ 

7. Etsi näyttelystä valkoinen kiekko. Miksi valkoista kiekkoa on 

käytetty? 

___________________________________________________ 



 

 

8. Mitä hyvää on joukkueurheilussa? Listaa 3 mielestäsi 

tärkeintä joukkueurheiluharrastuksen hyötyä.  

1 _______________________________ 

2 _______________________________ 

3 _______________________________ 

 

9. Piirrä, millaisen pelipaidan sinä haluaisit. Mallina voit 

käyttää näyttelystä löytyviä pelipaitoja.



 

TEATTERIKAUPUNKI 

10. Mitä taiteellisia harrastuksia tiedät? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

11. Keitä teatterissa työskentelee näyttelijöiden lisäksi? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

12. Yhdistä teatteri ja sen perustamisvuosi viivalla. 

 

Tampereen teatteri   1901  

Tampereen Työväen Teatteri  1904 

Teatteri Telakka   1970 

Ahaa Teatteri   1991 

Komediateatteri   1996 

 



 

13. Aarne Orjatsalo oli suomalainen teatteriohjaaja, joka 

menehtyi Yhdysvalloissa. Mitä omaisuutta hänellä oli 

matkalaukussaan?  Ympyröi.

kampa 

kravatti 

passi 

kengät 

kengännauha 

kalenteri 

peili 

puhelin 

hiusharja

 

14. Etsi näyttelystä pienoislava. Kuvittele itsesi 

teatterinjohtajaksi ja suunnittele teatteriesitys. 

Esityksen nimi: __________________________________________ 

Tyyli: Komedia (hauska) / Tragedia (surullinen) / Lastennäytelmä 

Juoni: __________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Päänäyttelijät: ______________________________________ 

Rekvisiitta: __________________________________________ 

____________________________________________ 



 

 
 
 
 

MUSEON SÄÄNNÖT 
 

 

 

1. Museossa liikutaan rauhallisesti ja hillitysti. 

2. Vierailun ajan kuljetaan opettajan kanssa. 

3. Näyttelyesineisiin ei kosketa ilman lupaa. 

4. Omia eväitä saa syödä erikseen osoitetulla paikalla. 

5. Näyttelytiloissa saa valokuvata ilman salamaa ja kuvia 

voi jakaa somessa #vapriikki. 

 

 

 


