
Ohjeet museopassileimojen 
keräykseen 

 
● Tutustu vähintään kolmeen museoon ja 
kerää leima jokaisesta museokäynnistä. 
 
● Varmista museoiden aukioloajat, 
pääsymaksut ja aukioloajat museopassista. 
 
● Pyydä oppaalta/ lipunmyyjältä leima  
museopassiisi sisäänkäynnin yhteydessä. 
 
● Kierrä museo ja etsi samalla vastaus 
passissa esitettyyn ruoka-aiheiseen 
kysymykseen. Täytä vastaus passiin oikean 
museon kohdalle vastaussarakkeeseen. 
 
● Vastaukset kysymyksiin löydät sinisten  
”Etsivä löytää...” -kylttien avulla. 
 
● Muista, ettei tärkeintä ole oikeiden 
vastausten löytäminen, vaan matkan teko 
menneisyyteen! Väärä vastaus ei haittaa. 
 
● Museopassi on henkilökohtainen. 
 
● Yhdestä museosta voi saada leiman vain 
yhden kerran. 
 
● Keräysaika on 21.6.―30.9.2012. 
 
● Kerättyäsi leimoja riittävän määrän täytä 
omat yhteystietosi passin takapuolelle ja  
palauta passi 3.10.2012 mennessä, niin 
osallistut erilaisten lahjakorttien ja  
tuotepalkintojen arvontaan! 
 
 
Museopasseja on jaossa keräysaikana kaikissa neljän 
kunnan museoissa. Voit myös tulostaa passin Alavuden, 
Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin kuntien nettisivuilta. 
 

Omat yhteystietoni 
 

Nimi__________________________________ 

______________________________________ 

Ikä____________________________________ 

Osoite_________________________________ 

______________________________________ 

Postinumero ja -paikka___________________ 

______________________________________ 

Puh.__________________________________ 

S-posti_________________________________ 

 
Tietoja tarvitaan museopassipalkintojen arvonnassa, 
eikä niitä luovuteta eteenpäin. Voittajiin otetaan 
yhteyttä henkilökohtaisesti. Oikeat vastaukset 
museopassikysymyksiin julkaistaan lokakuun alussa  
paikallislehdissä, hankekuntien internetsivuilla ja 
Museohankkeen omalla Facebook-sivulla. 
 
Palauta passi 3.10.2012 mennessä postimerkillä 
varustetussa kirjekuoressa osoitteeseen Museohanke/ 
Marika Viinikka/ Ostolantie 11, 2. krs/ 63700 Ähtäri. 
 
puh. 040 679 0705 ja s-posti: marika.viinikka@ahtari.fi 
_______________________________________________ 
 
Museopassilogossa oleva tuohiastia tunnetaan eri  
murrealueista riippuen nimillä tuokkonen, rove,  
ropponen, tuohinen, portta. Sitä käytettiin entisaikaan 
ruoan säilytykseen. Astia valmistettiin levytuohesta. 
_______________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
Tee matka menneisyyteen 

ja tule tutustumaan 
neljän kunnan museoihin... 

 
 

Kerää museokäynneistä vähintään  
kolme leimaa, palauta passi  

ja osallistu arvontaan! 
 

Mukana museopassissa ovat 
Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri 

 
 
 
 
   

    
  

 
 
 

 
Seuraa Museohanketta myös Facebookissa! 

mailto:marka.viinikka@ahtari.fi


Museopassissa mukana olevat museot Museopassikysymys Vastaus Leima 

SOTAVANHUKSEN MUSEO, Kirkkotie 8, ALAVUS 
Avoinna 5.6.—31.7.2012 ti-su klo 10—14, ma suljettu. 
Pääsymaksu: aikuiset 1 €, lapset 0,50 €, koululaisryhmät ilmaiseksi. 

Kuinka monta grammaa jauhoja saatiin yhdestä kilosta 
tuoretta pettuainesta? (Vihje: vastaus löytyy tekstikyltistä.) 

  

PANKKIMUSEO, Kuulantie 6, ALAVUS 
Avoinna sopimuksen mukaan. Tiedustelut p. 040 505 4930. 
Pääsymaksu: aikuiset 1 €, lapset 0,50 €, koululaisryhmät ilmaiseksi. 

Minkä syötävän eläimen muotoisen säästölippaan 
löydät Pankkimuseosta? 

  

TAIDEKESKUS HARRI, Harrintie 10, ALAVUS 
Avoinna 26.5.—7.10.2012 ti-su klo 12—18, ma suljettu. Tiedustelut p. 040 756 3460. 
Pääsymaksu: aikuiset 2 €, alle 15-v. ilmaiseksi. 

Mikä eläin on Arabian Heluna-nimisen maitokannun  
kyljessä? (Vihje: kannu löytyy alahyllyltä, vastaus tekstikyltistä.) 

  

TALOMUSEO, Museopolku 1 (vastapäätä Klemetti-museota), KUORTANE 
Avoinna 27.6.—5.8.2012 ke-su klo 11—17, muulloin sopimuksen mukaan. 
Pääsymaksu: aikuiset 2 €, lapset ilmaiseksi. 

Kuinka monta kuparista kahvipannua on tuvan  
astiakaapin (vinkkelikaapin) päällä? 

  

KLEMETTI-MUSEO, Kirkkotie 13 (vastapäätä Talomuseota), KUORTANE 
Avoinna 27.6.—5.8.2012 ke-su klo 11—17, muulloin sopimuksen mukaan. 
Pääsymaksu: aikuiset 2 €, lapset ilmaiseksi. 

Mikä rakennus on kuvattuna keittiön seinälle kiinni-
tetyssä kahvimyllyssä? (Vihje: rakennus on maalattu sinisellä.) 

  

SOILE YLI-MÄYRYN TAIDEHALLI, Mäyryn kylä (opasteet Seinäjoentiellä), KUORTANE 
Avoinna 26.05.―19.08.2012 klo 12―17 joka päivä. Tiedustelut p. 040 556 3787. 
Pääsymaksu: 3 €. 

Minkä kasvin siemenistä puristettua öljyä käytetään 
apuna öljyvärin ohentamisessa? (Vihje: siemeniä voi syödä.) 

  

TÖYSÄ-MUSEO, Niemenkyläntie 250, TÖYSÄ 
Avoinna kesä-elokuussa 12.8.2012 saakka. Pyydä opastus Sepänniemen lomakylästä. 
Tiedustelut p. 040 090 0173. Pääsymaksu: vapaaehtoinen. 

Onko tuvan takassa olevassa prännärissä kahvipapuja? 
(Merkitse vastaukseen kyllä tai ei.) 

  

MAKASIINIMUSEO, Makasiinitie, TÖYSÄ 
Avoinna 3.6.—12.8.2012 sunnuntaisin klo 11—13. Pääsymaksu: vapaaehtoinen. 

Minkä puisen kapan valitset, kun haluat mitata 
kapallisen perunoita? (Merkitse vastaukseen kapan numero.) 

  

APTEEKKIMUSEO, Asematie 1 (Tuurin vanha asema), TÖYSÄ 
Avoinna kesä-elokuussa 12.8.2012 saakka klo 12—16. Tiedustelut p. 040 544 0240. 
Pääsymaksu: vapaaehtoinen. 

Minkä syötävän asian valmistuksessa käytetään  
ammoniumkloridia? 

  

ÄHTÄRIN KOTISEUTUMUSEO, Hankolantie 28, ÄHTÄRI 
Avoinna 12.6.—5.8.2012 ti-la klo 12—18 ja su klo 12—16, ma suljettu. 
Pääsymaksu: aikuiset 5 €, eläkeläiset & opiskelijat & koululaiset 3 €. 

Monta puista lusikkaa on päärakennuksen tuvassa  
ikkunan vieressä sijaitsevassa telineessä? 

  

KANSAKOULUMUSEO, Tuomarniementie 55 (koulumuseo-rakennus), ÄHTÄRI 
Avoinna 12.6.—5.8.2012 ti-la klo 12—18 ja su klo 12—16, ma suljettu. 
Pääsymaksu: aikuiset 5 €, eläkeläiset & opiskelijat & koululaiset 3 €. 

Miltä vuosikymmeneltä on ruokaruno, joka sijaitsee 
seinällä pulpetin edessä? 

  

METSÄKOULUMUSEO, Tuomarniementie 55 (koulumuseo-rakennus), ÄHTÄRI 
Avoinna 12.6.—5.8.2012 ti-la klo 12—18 ja su klo 12—16, ma suljettu. 
Pääsymaksu: aikuiset 5 €, eläkeläiset & opiskelijat & koululaiset 3 €. 

Mikä on istutuskuokan esinenumero? (Vihje: kuokka on 

esillä Tuomarniemen taimitarhoja esittelevässä osassa, ks. lappu.) 

  

PIRKANPOHJAN TAIDEKESKUS, Ähtärintie 36, ÄHTÄRI 
Avoinna 20.5.—20.8.2012 joka päivä klo 10—18. Tiedustelut p. (06) 2525 6425. 
Pääsymaksu: aikuiset 5 €, lapset 2 €. 

Mikä juoma on aiheena Eero Hiirosen teoksessa, joka 
sijaitsee Punaisen talon alakerrassa? (Vihje: ks. nurkkaan.) 

  

VÄÄRÄKOSKEN KARTONKITEHDAS, Vääräkoskenkuja 24, ÄHTÄRI 
Avoinna 15.6.—16.8.2012 ti-la klo 10—17 ja su 12—17, ma suljettu. 
Pääsymaksu pajaan: 2 €/ hlö, opastettu kierros 5 €/ hlö ja 10 €/ 1 perhe. 

Minkä värinen on Kahvila Konttuurissa esillä oleva  
suurin emalinen kahvipannu? (Vihje: ks. kaapin päälle.) 

  



 


