
 
Alavuden, Kuortaneen ja  Ähtärin museoissa  

a ikamatkai l laan t aas tänä vuonna  

 
Neljä kotiseutuyhdistystä ja niiden ylläpitämää kotiseutumuseota järjestivät viime vuonna aikamatkoja, 

joilla tutustuttiin 1800–1900-lukujen vaihteen talonpoikaiselämään aidossa miljöössä. Draama-

opastuksia oli tarjolla kesäaikaan kahden viikon ajan jokaisessa mukana olleessa museossa: Sota-

vanhuksen museossa ja Töysä-museossa Alavudella, Talomuseossa Kuortaneella ja Ähtärin kotiseutu-

museossa. Elokuussa matkalle menneisyyteen kutsuttiin kaikkien kuntien esikoululaiset ja 3.-

luokkalaiset. Vierailijoita oli viime vuonna lähes tuhat! 

 

Aikamatkojen toteutukseen saatiin apuraha Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston Muuttuva Museo  

-paikallismuseohankkeen (2013–2015) kautta. Iloksemme voimme todeta, että Etelä-Pohjanmaan 

Kulttuurirahasto myönsi uuden apurahan, jonka turvin draamaopastuksia voidaan järjestää jälleen tänä 

vuonna. Kesällä jokaisessa neljässä museossa on yksi kaikille avoin aikamatka ja elo-syyskuussa 

vierailulle pääsevät taas esikoululaiset ja 3.-luokkalaiset. 

 

Erityisesti lapsille suunnatuilla aikamatkoilla päästään kokeilemaan entisajan työvälineitä ja menetelmiä 

emännän opastuksella. Normaalista museokäynnistä poiketen vanhoihin esineisiin saa koskea, sillä 

kaikenlaisia kapistuksia on hankittu opetuskäyttöä varten. Sopivan tunnelman luomiseksi voi pukeutua 

omiin vanhan ajan vaatteisiin tai lainata asua museolle tuodusta rekvisiittavarastosta. Yhden aikamatkan 

kesto on 1–1,5 h. Kesän aikamatkoille on vapaa pääsy, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Matkalle 

menneisyyteen voi osallistua vaikka koko perhe. 

 

Aikamatkailu on alun perin Ruotsissa kehitetty museopedagoginen metodi. Menetelmän äitinä pidetty 

Britt-Marie Borgström on kuvannut aikamatkoja draamaleikiksi, jossa pääsee leikkimään 

kulttuurihistoriallisilla tiedoilla ja käyttämään samalla kaikkia aisteja. Kyseessä on siis kokonaiselämys. 

Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin museoissa menneisyys tehdään tänäkin kesänä näkyväksi, kuuluvaksi, 

tunnusteltavaksi, haisteltavaksi ja jopa maisteltavaksi. Draamaopastukset toteutetaan tiettyjä periaatteita 

noudattaen. Esimerkiksi matkan alku ja loppu tehdään lapsille selväksi kelloa kilkuttamalla: 

menneisyyteen on jännittävää matkata, mutta sieltä myös palataan turvallisesti takaisin nykyaikaan. 

Matkan jälkeen keskustellaan yhdessä, mitkä asiat ovat olleet ennen vanhaan eri tavalla ja toisaalta 

millaisia samankaltaisuuksia aikakausien välillä huomataan. 
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