
Tee oma Munkki-peli
1.

Tulosta karttapohja kahdelle A3-arkille. Yhdistä kartat ja 
liimaa ne kartongille. Väritä kartta haluamallasi tavalla.

Väritä kuvista sinua 
kiinnostavat, leikkaa ne irti 
ja liimaa pelilaudalle sopiviin 
kohtiin. Piirrä ja väritä lisää 
hauskoja yksityiskohtia. 

Pohja

3. Kortit Leikkaa materiaalista valmiit paikka- ja liftarikortit. 
Karttaan on merkitty valmiiksi liftareiden kodit. Mitä 
paikkoja haluaisit lisätä karttaasi? Kenet sinä haluaisit 
liftaamaan reitin varrelle? Suunnittele lisää  kortteja.

2. Kuvat

2 x A3
JOKELA

KELLOKOSKI

HYRYLÄ

Jokelan lammet ovat syntyneet tiilitehtaiden 
savenottokuopista. Ne avaavat linkin paikka- 
kunnan historiaan. Tähän, radan varteen 
perustettiin 1874 tiilitehdas. Vanavedessä 
tulivat tulitikkutehdas, vanutehdas, 
metallivalimo, konepaja, laatikkotehdas 
ja pari kilpailevaa tiilitehdasta. Moni 
teollisuusrakennus komistaa edelleen Jokelan 
katukuvaa, mutta monet nykyasukkaat 
sukkuloivat päivätöissä muualla. Jokelan 
puisen juna-aseman asemalaiturilta väki 
lähtee ja siihen tulee; kävellen ja pyöräillen he 
hajaantuvat sympaattiseen taajamaansa. 

Kuva: Tuusulan museo

Kellokosken – Kelliksen – keskusta on kuin 
ulkoilmateatteri, jossa on pystyssä kahden 
näytelmän kulissit. Ensimmäinen näytelmä 
kertoo Marieforssin ruukista, ja sen sankareita 
ovat sepät. He kilkuttelivat auroja ja kirveitä ja 
prässäsivät maitotonkkia ja alumiiniveneitä. 
Nyt tuotteet ovat antiikkia ja ruukkimiljöö 
rujonkaunista historiaa. Toinen näytelmä 
kertoo mielisairaalasta. Naispääosan esittäjä – 
Kellokosken Prinsessa – on siirtynyt iäisyyteen, 
mutta hänen ja koko sairaalayhteisön rikas 
persoonallisuus värittää yhä kylää. Kellokoskella 
on tarina, luonne ja ilme. Se on huikea pääoma 
tasapäistyvässä maailmassa! 

Kuva: Tuusulan museo

TUOMALA

Jos puikahdat Järvenpään tieltä oikealle, 
löydät mäen juurelta pienen koulun, 
Tuomalan koulun, ja mäen päältä suuren 
koulun, Pekka Halosen akatemian.  
Tuomalan kylämäellä on asuttu ainakin 
1500-luvulta lähtien. 1900-luvulla talonpojat 
saivat naapurikseen Suomen historian 
merkittävimmän taitelijayhteisön, Sibeliukset, 
Haloset ja kumppanit. Tuomala ihmisineen 
jätti jälkensä siihen kansallisromanttiseen 
projektiin, jonka tuloksena syntyi Suomi.

Kuva: Tuusulan museo

VANHA-
KYLÄ

Vanhankylän alkuperäinen nimi saattaa olla 
Kaukjärvi, joka on myös Tuusulanjärven vanha 
nimi. Nimi Vanhakylä tarkoittaa, että tämä on 
seudun vanhin kylä, ehkä jo 800 vuotta vanha! 

1600-luvun alussa Vanhankylän isännäksi tuli 
ratsumestari Nils Stålhana, joka otti haltuunsa 
kylän kaikki seitsemän kantatilaa ja yhdisti ne 
Vanhankylän kartanoksi. Nils Stålhana alkoi 
ajaa voimalla Tuusulan itsenäistymistä ja 
toimi alueen isäntien puhemiehenä. Nämä 
suomenkieliset isännät kun olivat kyllästyneet 
käymään ruotsinkielisissä jumalanpalveluksissa 
Sipoossa. Sinne oli pitkä matka ja kohtelukin 
vähän niin ja näin. Olivat ryökäleet yrittäneet 
kirkonkäytävällä jalkakampilla kaataa 
tuusulalaisrengin, muun muassa! Hyväksi 
lopuksi Tuusulasta tuli oma kappeliseurakunta 
vuonna 1643. 

Merkitse karttaan reitti pallojen avulla. Muista lisätä reitin pysähdyspaikoiksi 
kiinnostavia paikkoja ja liftareita. Voit keksiä paikat ja liftarit itse tai hyödyntää 
valmista materiaalia. Radan reitin miettiminen on tärkeä ja hauska vaihe. 

4. Reitit

JOKELA

KELLOKOSKI

HYRYLÄ

LÄHTÖ

MAALI

Kuva

Teksti

PAIKKA

malli

•  Peli aloitetaan karttaan merkitystä LÄHTÖpisteestä ja päätetään karttaan merkittyyn MAALIin.  
 Pelissä edetään nopan osoittaman silmäluvun mukaisesti palloilla merkattua reittiä pitkin.   
•  Reitin varrella liftaripalloja. Liftaripalloon joutuessa pelaajan tehtävä on vielä liftari takaisin  
 hänen kotiinsa. Karttaan on piirretty liftareiden kodit ja rata kulkee niiden kautta.  
•  Pelin tarkoitus: Pelaajan on ennen maaliin tuloa kerättävä 5 erilaista paikkakorttia.  
 Kun pelaaja saapuu reitin varrelle merkattuun paikkaan, hän saa paikkakortin.  
 Kortti luetaan ääneen muille pelaajille.  Samaa paikkakorttia voi käyttää vain yhden kerran.   

5. Pelin kulku (esimerkki)

Kuva

Teksti

LIFTARI

Kyläläiset saattoivat nähdä Pekka Halosen hiihtelemässä 
järven jäällä etsien malleja tauluihinsa. Ehkä touhu 
hämmästytti 100 vuotta sitten, sillä taiteilijan ammatti oli 
erikoinen verrattuna maanviljelijään, räätäliin tai seppään. 
Taulun saaminen palkaksi polttopuista saattoi olla 
hämmentävää.     

Omalla tuulisella niemellään Pekka asui vaimonsa ja lastensa 
kanssa. Sinne kohosi vuonna 1902 komea hirsilinna, jonne 
taiteilijat kokoontuivat puhumaan politiikasta, musisoimaan 
ja saunomaan. Sauna oli kuuluisa hyvistä löylyistään ja isäntä 
kovana löylyn ottajana.

LIFTARI
Pekka Halonen (1868–1933)  

Vie liftari Halosenniemeen.

Kellokoskella asui prinsessa, joka mielellään antoi 
laulukonsertteja kartanon parvekkeella haaveillen 
esiintyvänsä oopperanäyttämöllä. Kellokosken sairaalassa 
Prinsessa tunnettiin nimellä Anna Lappalainen. Vaikka 
hovileikki toi iloa sairaalaan ja kylään, yritettiin Annan 
mielisairauden harhoja parantaa heikolla menestyksellä. 
Sairaalassa hän asui yli viisikymmentä vuotta. 

Prinsessa asui sairaalassa omalla tavallaan. Hän piti yllä 
järjestystä hoitajille ja potilastovereilleen, joiden joukosta 
löytyi kuninkaallisia ja alamaisia. Televisiosta hän seurasi 
innostuneesti Euroopan kuninkaallisten perheiden elämää ja 
kertoi myöhemmin, keitä sukulaisia oli sattunut näkemään. 
Rahaa prinsessa ansaitsi tarjoamalla hierontapalveluitaan 
kyläläisille ja sairaalaan henkilökunnalle. Yllättäen hän saattoi 
tupsahtaa oven taakse ja tarjoutua hieromaan koko perheen.

LIFTARI
Prinsessa (1896–1988) 

Vie liftari Kellokosken sairaalaan.

Jokelan tiilitehtaan kausityöläisiä kutsuttiin savikukoiksi. 
Vaatteet ja iho varmasti saivat osumaa liukkaasta savesta 
toisten lapioidessa savea maasta ja toisten vaivatessa massaa 
notkeaksi tiilimuotteja varten. Vuosikymmeniä raskaita 
työtehtäviä tehtiin ilman koneiden tuomaa helpotusta. Voi 
vain kuvitella, miten kuumaa hommaa saven kärrääminen 
tehtaalle oli kuumilla kesähelteillä.    

Savikukkoja oli houkuteltava töihin ahkerasti, koska tiiliä 
tarvittiin Helsingin rakennustyömailla valtavasti. 1910-luvun 
alussa tehtaalla valmistui vuosittain 6,5–8 miljoonaa tiiltä! 
Toukokuussa kylillä bongattiin uusia kasvoja, miehiä, naisia 
ja kausityöläisten lapsia, jotka olivat tehtaan palkkalistoilla 
syyskuun puoliväliin asti. Uudet tulokkaat olivat varmasti 
odotettuja, sillä alueen elämä vilkastui.   

LIFTARI
Savikukko (v. 1874–1959)

Vie liftari tiilitehtaalle.


