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MUISTAKKO NÄÄ? – MUSEO MUISTAA
–kierros Pohjois-Pohjanmaan museossa / 10 pysäkkiä
Mukavia hetkiä museossa!

1) Oulun pienoismalli
Katsotaan Oulun tuomiokirkkoa (valo syttyy napista)
Esitetään kysymys: Mikä on lähikirkkosi? Mikä oli rippikirkkosi? Missä sinut vihittiin?
Katsotaan rautatieasemaa (valo syttyy napista)
Esitetään kysymys: Minne olet lähtenyt rautatieasemalta? Miltä rautatieasemalla tuoksui? Oliko nokista? Muistatko junanlähettäjän pillin äänen? Millainen on junan kolke?
Katsotaan Tuiran synnytyslaitosta (valo syttyy napista)
Esitetään kysymys: Liittyykö tähän muistoja?
Muistellaan Oulu-aiheisia loruja, esimerkiksi:
Tuiran puolelta kaupunkiin
kolmea siltaa kuljettiin
isä kulki edellä
kasvot pesty vedellä
äiti tuli perässä
hiukset tiukassa kerässä
lapset tuli sivussa
hampaat kovassa kivussa

2) Kultaseppä Pekurin työtila
Esitetään kysymys: Mistä olet ostanut kihlasi?
Esitetään kysymys: Minkä nimisiä kultasepänliikkeitä oli ja missä?

3) Pulkkilan vanha apteekki
Esillä on käsilaukku, jossa Asperin- ja Hota-pakkaukset, Kamferi-tippoja ja Sirkkusokeria (voi maistaa), kalanmaksaöljyä, Illodinia, korvapuikko (tulitikku, jossa pumpulia ympärillä)
Esitetään kysymys: Millä ennen lääkittiin kipeytynyttä korvaa / hammassärkyä?
(esim. puhallettiin tupakan savua korvaan, laitettiin boorivettä korvaan, haudottiin lämpimällä (lämminvesipullo villasukan sisällä)
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4) Teollisuus: juoma / tupakka / Åströmin nahkatehdas
Esillä on aiheeseen liittyvää esineistöä

5) Teollisuus: Merijal
Muistellaan ja maistellaan Tervaleijona-pastilleja

6) Teollisuus: Puhelimet
Voi kokeilla vääntölevyllistä puhelinta

II KERROS
7) 1970-luvun keittiö
Kohteessa esillä muun muassa pannumyssy ja kahvipannu, kahvipurkki, patalappuja ja Valion vanha jäätelöpakkaus
 kierretään koko osasto vapaamuotoisesti huomioiden tuttuja asioita

8) Koululuokka 1930-luvulta
Koululaukussa on liitutaulu ja liitua, virkkaustyö, vohvelikangasta ja lankaa, voileipäpaketti, muutama vanha koulukirja, vihko, katekismus, joita voi katsella
Muistellaan säästökassa-toimintaa kassakirjan avulla
Lauletaan Suvivirttä, Arvon mekin ansaitsemme ja/tai Joulupuu on rakennettu
CD:ltä tulevan harmonimusiikin säestyksellä

Suvivirsi (Jo joutui armas aika, virsi: 571)
Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks' luopi,
sen kutsuu elohon.
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Arvon mekin ansaitsemme
(trad – Jaakko Juteini)
1. Arvon mekin ansaitsemme
Suomen maassa suuressa,
vaikk´ei riennä riemuksemme
leipä miesten maatessa;
:,: Laiho kasvaa kyntäjälle,
arvo työnsä täyttäjälle
Lal-la-la-la…. :,:

Joulupuu on rakennettu
(Trad. - G.O. Schöneman, käännös Ilmari Haapalainen)
1. Joulupuu on rakennettu,
joulu on jo ovella.
Namusia ripustettu
ompi kuusen oksilla.

9) Urheilu
Katsellaan osaston kuvia ja muistellaan
(koulujen) hiihtokilpailuja
erilaisia pihaleikkejä koulussa ja kavereiden kanssa (nelimaali, pesäpallo,
muut pallopelit, korkeushyppy)

10)

Kulttuuri

Muistellaan ensimmäisiä elokuvakokemuksia, tanssikokemuksia, tiernapoikakokemuksia, elokuvateattereita
Muistellaan vanhoja musiikki- ja elokuvatähtiä: Pekka, Pätkä ja Justiina (Esa
Pakarinen, Masa Niemi ja Siiri Angerkoski), Ansa Ikonen / Tauno Palo, Olavi Virta /
Laila Kinnunen, Annikki Tähti / Henry Theel

