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Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on monimuotoinen ja laaja museokokonaisuus, jonka keskuspaikkana 
on luonnonkaunis Törnävän museoalue, noin kolmen kilometrin päässä Seinäjoen keskustasta. 

Maakuntamuseon alueelta löydät myös luontonäyttely Keitaan. Näyttelyihin voi tutustua joko omatoimisesti 

tai oppaan avulla. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolta on tilattavissa opastettujen museokäyntien yhteyteen 
työpajoja. Seinäjokelaiset päiväkoti- ja koululaisryhmät pääsevät ilmaiseksi. Aukioloajat yms. lisätiedot 

kannattaa tarkistaa museon kotisivulta tai puhelimitse numerosta *2648.    

 

Luontonäyttely Keitaan tutustumisen tueksi on laadittu tehtäväpaketteja. Tehtäväpaketit on laadittu 
alakoulun 0-2 –luokille, 3-6 –luokille ja 7-9 –luokille. Yläkoulun oppilaille on mahdollista valita lyhyt, 

tiiviimpi versio tai pitkä, syventävämpi versio. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin 

perusopetuksen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa v. 2016. Alakoulun materiaalin ovat laatineet 
Heidi Heimonen ja Henna Malila. Yläkoulun materiaalin on laatinut Hannu Tuomisto.  

 

Tehtäväpaketit on tarkoitettu opettajan ideointiin ja pedagogiseksi tueksi opintoretkellä. Tehtävien 
käyttäminen on vapaaehtoista, ja luontonäyttelyssä voi luonnollisesti myös vierailla ilman opintotehtävien 

tekemistä. Opintotehtäviä voi käyttää ja soveltaa opettajan oman harkinnan mukaan.  Tehtävät ovat 

luontonäyttelyssä esillä laminoituina tehtäväkortteina, mutta niihin ei luonnollisesti voi tehdä omia 

merkintöjä. Luontonäyttelyyn on mahdollista ja suositeltavaa varata myös opastus, ks. yhteystiedot.  
 

Museovierailun aikana ei ole mahdollista tulostaa tehtäväpapereita, vaan opettaja tulostaa ja kopioi ne itse 

mukaan vierailulle. Suosittelemme tulostamista A4-kokoiseksi, koska osa kuvista voi vihkomuodossa jäädä 
liian pieniksi. Jokaisella oppilaalla ei välttämättä tarvitse olla omaa tehtävävihkosta. Vaihtoehtona on esim. 

pienryhmissä työskentely, jolloin yksi tehtävävihkonen täytetään ryhmätyönä. Opettaja voi myös valita 

oppilaille mukaan esimerkiksi vain yhden tehtäväsivun. Tunnet itse ryhmäsi parhaiten ja osaat arvioida, 

minkä tyyppinen työskentely sopii juuri sinun ryhmällesi.  
 

Yläkoulun tehtäväpaketeista on mahdollista valita joko lyhyt tai pitkä versio. Lyhyt versio soveltuu 

esimerkiksi yhdelle vierailulle niin, että kaikki oppilaat tekevät kaikki tehtävät. Pitkä versio on 
käyttökelpoinen esimerkiksi siinä tapauksessa, että opintoretkiä tehdään useampia. Pitkä versio soveltuu 

myös esimerkiksi tehtävien jakamiseen oppilasryhmän kesken, jolloin yksi pienryhmä vastaa yhteen 

näyttelyn teemaan tutustumisesta ja opitun tiedon jakamisesta muille.  
 

Kaikkiin tehtäviin on saatavilla myös tehtävien ratkaisut ja mallivastaukset opettajan käyttöön.  

 

Muita vinkkejä: 
-omia kyniä (ja mahdollisesti värikyniä) on hyvä varata mukaan opintoretkelle  

-kun tulette luontonäyttelyyn, on mahdollista käyttää omia kännyköitä tiedonhakuun 

-alakoulun materiaalissa on QR-koodeja, jotka edellyttävät sovelluksen lataamista laitteeseen etukäteen 
(CodeScanner, BarCode Scanner, QR-scanner tms…) 

 

 
Tervetuloa tutustumaan luontonäyttelyyn! 
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