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LIETOLAISEN SIVISTYSHISTORIAN TAPAHTUMASARJASSA
SUKELLETAAN SEURAAVAKSI PIHALEIKKEIHIN
Tönttörönttöntöö ja muita pihaleikkejä
keskiviikkona 14.6.2017 klo 18–19.30 Yliskulman koululla
(Vartinmäentie 35, Yliskulma, Lieto)

Piikerin paakerin piirun paarun…
Esimerkiksi näin saatettiin ennen koulujen pihalla loruilla, kun laskettiin, kuka joutui nataksi ja
ketkä saivat juosta karkuun.
Lapset ovat leikkineet koulujen pihoilla erilaisia pihaleikkejä kansakouluajoilta nykypäivään. Leikit
ovat ajan kuluessa jonkin verran muuttuneet ja vaihtuneet, mutta osa vanhoista leikeistä pitää
edelleen pintansa. Yliskulman koulun pihalla palataan ajassa viitisenkymmentä vuotta taaksepäin,
ja luvassa on muun muassa nurkkanattaa koulurakennuksen ympäri.
Polttopallo ja pikipata ovat monille 2000-luvun lapsille vielä tuttuja koulujen välitunneilta, liikuntatunneilta sekä kerhoista. Mutta kuinka moni osaa edelleen leikkiä tönttörönttöntöötä, jossa
pelivälineenä on pallon sijaan tyhjä peltipurkki? Entä näyttikö ruutuhyppelyruudut ennen samalta
kuin tänään?

Tule Yliskulman koulun pihalle keskiviikkoiltana leikkimään vanhoja pihaleikkejä, niin nämä asiat
selviävät. Paikalla on ohjaajia, jotka opettavat leikkien säännöt ja auttavat leikit alkuun. Samalla
kuullaan myös leikkiloruja, kun arvotaan rooleja leikkijöiden kesken.
Tapahtuma sopii niin lapsille, lapsiperheille kuin lapsenmielisille.

Perinnekeruu tapahtuman yhteydessä
Liedon museon henkilökunta on mukana tapahtumassa ja vastaanottaa mielellään muistiin kirjoitettuja leikkiloruja sekä pihaleikkien kuvauksia. Tapahtuman aikana voidaan myös haastatella paikalle saapuneita ja tallentaa loruja sekä leikkimuisteluita. Tapahtumaan voi tuoda mukanaan valokuvia ja muita muistoja liittyen koulunkäyntiin Yliskulmalla sekä lapsuuteen laajemminkin. Kertyneet valokuvat, esineet, muistot ja muistelut tallennetaan Liedon museon kokoelmiin.

Nautelankoski-säätiö sr. • Nautelankoskentie 40 • 21360 Lieto As. • puh: 050 593 1692, 050 535 6212
info@liedonmuseo.fi • www.liedonmuseo.fi • www.facebook.com/liedonmuseo
Ly-tunnus: 1108935-4 • Alv.rek. • Säätiörek.nro 3215

Nautelankoski-säätiö sr.

9.6.2017

TIEDOTE

____________________________________________________________________

Tönttörönttöntöö ja muita pihaleikkejä on viides osa itsenäisyyden ajan lietolaisesta sivistyshistoriasta kertovaa tapahtumasarjaa Oikeus oppia – vapaus valita. Tapahtumasarjan järjestävät Liedon
kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, Liedon kirjasto, Lieto-Opisto ja Liedon museo. Tapahtumien
toteuttamisessa on mukana paikallisia toimijoita. Tapahtumasarjan seuraava tilaisuus on Pahkamäen koulussa syyskuussa. Tapahtumasarjan ohessa Liedon museo järjestää lapsuuteen ja koulunkäyntiin liittyvän perinnekeruun. Tapahtumasarja on osa valtakunnallista Suomi 100 -ohjelmaa.
Lisätiedot Yliskulman koulun tapahtumasta:
liikuntasihteeri Mika Närvi
puh. 0500 805 295
mika.narvi@lieto.fi
Valokuva:
LM/va/5:219: Yliskulman koulu vuonna 1924.
Tapahtumasarjan nettisivu:
www.liedonmuseo.fi/suomi-100
Perinnekeruun nettisivu:
www.liedonmuseo.fi/perinnekeruu

Lisätiedot tapahtumasarjasta ja perinnekeruusta:
Liedon museo
museonjohtaja Leena Viskari
puh. 050 593 1692
leena.viskari@liedonmuseo.fi
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