
kolikon tie

Heurekan Kolikon tie-näyttelyssä kävijät saavat tehdä oman kolikon. Näyttelyssä 
voi myös punnita, mitata ja testata kolikoiden magneettisuutta, joten on hyvä ot-
taa erilaisia kolikoita mukaan vierailulle. 

Kolikoita ja rahan käsitettä tarkastellaan näissä tehtävissä sekä osallistavan draa-
man menetelmillä että yksin tai ryhmässä kolikoita tutkien. 

Tehtävissä on eri vaihtoehtoja, joita voi käyttää soveltavasti luokka-asteesta ja op-
piaineesta riippuen. Monet tehtävistä sopivat myös aikuisille erilaisissa oppilaitok-
sissa tai harrastusryhmissä toteutettaviksi.

Osallistavat tehtäväkokonaisuudet soveltuvat sellaisenaan käytettäväksi esimer-
kiksi koulujen monialaisille projektijaksoille.

osallistavia ryhmätehtäviä ennen tai 
jälkeen heureka-vierailun 
Millaisia kolikoita on? Kerätkää yhteen erilaisia kolikoita ja tutustukaa niihin yhdes-
sä esimerkiksi seuraavien draamatehtävien avulla. Voitte valita yhden kolmesta ai-
hepiiristä: kolikoihin tutustumisen, minä ja raha-teeman tai rahan historiaa ja tule-
vaisuutta pohtivan kokonaisuuden. Eri aihepiireistä voi myös poimia sopivia teh-
täviä ja yhdistellä niitä omaksi kokonaisuudekseen. Muistakaa aina ennen draama-
tehtävää tehdä jokin lämmittelyharjoitus.



1. tutustutaan kolikoihin 
Mistä kolikot ovat tulleet?  Suomen Rahapaja suunnittelee, markkinoi ja lyö rahaa 
sekä valmistaa aihioita. Suomen Rahapajassa tehdään sekä käyttörahaa että keräi-
lytuotteita, kuten juhlarahoja moneen eri maahan. Juhlarahat tehdään jonkin ta-
pahtuman tai merkkihenkilön kunniaksi. Erikoisrahat ovat kahden euron kolikoita, 
joita jokainen euromaa saa julkaista kaksi kertaa vuodessa.  Ne ovat laillisia mak-
suvälineitä kaikissa euromaissa. Erikoiseuron arvopuoli on samanlainen kuin taval-
lisessa käyttörahassa, ja teemakuva on kansallisella puolella. Taiteilijat suunnitte-
levat rahojen kuvituksen. Voitte tutustua Suomen Rahapajan toimintaan esimer-
kiksi tehtävien lopusta löytyvien nettisivulinkkien avulla.

Käyttöeurot, erikoisrahat ja juhlarahat (lämmittelyharjoitus) 

Tiesittekö, että kolikoita valmistetaan erilaisiin tarpeisiin? Eurokolikoita tehdään käyttöeuroiksi, eri-
koisrahoiksi ja juhlarahoiksi. Kysytään osallistujilta, miten nämä eri kolikot liikkuisivat ja ääntelisi-
vät. Valitaan kullekin kolikolle yksi tapa liikkua ja yksi äännellä. Testataan liikkeet ja äänet. Sitten 
lähdetään kävelemään sikin sokin tilassa. Jos halutaan, voidaan soittaa musiikkia taustalla. Opettaja 
(tai joku tehtävään valittu) huutaa jonkin edellä mainituista kolmesta erilaisesta kolikosta, ja tällöin 
kaikki muuttuvat kyseiseksi kolikoksi. Nopeasti huudetaan seuraava kolikko jne. Vaihdellaan kolikoi-
ta jonkin aikaa. Tarkoitus on saada keho lämpimäksi ja äänet avattua.

Mikä maa, mikä valuutta? 

Tarvikkeet: Pussi, jossa on yksi kolikko aina yhdestä eurooppalaisesta maasta. (Myös muut kuin eu-
romaat käyvät. Ei haittaa, vaikkei kaikkia Euroopan maita ole edustettuna. Voi tehdä myös variaati-
on, jossa on kolikoita ympäri maailmaa. Tällöin rakennetaan maailman karttaa.) 

Eri maiden kolikot edustavat kyseisiä valtioita. Jokainen oppilas ottaa yhden kolikon pussista.  
Kolikkoja ei saa kommentoida puheella, vaan kolikko kädessä lähdetään liikkumaan rauhallises-
ti huoneessa. Kun kohdataan jonkun kanssa, ojennetaan käsi toiselle pitäen kämmenen päällä ko-
likkoa.  Minkä maan kolikko toisella on? Tarkoituksena on löytää oma naapurimaa tai maantieteel-
lisesti lähellä oleva maa. Esimerkiksi ranskalaisen kolikon ja espanjalaisen kolikon saaneet kohtaa-
vat ja huomaavat olevansa naapureita. He alkavat liikkua nyt parina. Hetken päästä opettaja huu-
taa yhden Euroopan maan, esimerkiksi; ”Ranska! ”. Tällöin se, jolla on ranskalainen kolikko, pysäh-
tyy, ja kaikki muut yrittävät asettua Ranskaan nähden maantieteellisesti oikein. Kun kartta on valmis 
ja pysähtynyt, opettaja alkaa lukea karttaa kysymällä jokaiselta, mikä maa tämä on. Mikäli huoma-
taan virheitä, ne ratkaistaan yhdessä kysyen kyseiseltä oppilaalta ja koko ryhmältä, missä kysei-
nen maa sijaitsisi. Jotkin maat ovat vaikeampia sijoittaa oikein, joten muistakaa tehdä yhteistyötä. 
(Erityisesti maantiede. Ikäsuositus yli 11-vuotiaat). 



Kuvat kolikkoon 

Jokainen ottaa valokuvan, jonka itse haluaisi kolikon kuva-aiheeksi. Voitte tehdä tehtävän niin, että 
on mahdollista kulkea esim. luonnossa tai kaupungin kaduilla. Kuvia voi ottaa koulussa tai kotona. 
Kuvaamiseen voi käyttää myös kaverin tai koulun kameraa, mikäli omaa kameraa ei ole.

a) Kerro kuvasta. Kuvat katsotaan yhdessä ja kuullaan, miksi kuvaaja valitsi juuri tämän aiheen. 
Minkä maan kolikkoon tämä kuva sopisi?

b) Kolikon kääntöpuoli. Jos kuva on otettu omalla kännykällä tai koulun tablettitietokoneella, sitä 
voidaan tarkastella lähtemällä kävelemään rauhallisesti ympäri tilaa. Jokainen pitää omaa kuvaan-
sa kädessä, kuva käännettynä kämmenellä muiden nähtäväksi. Tehtävä on etsiä sellaista kuvaa, jon-
ka kanssa oma kuva sopisi yhteen. Kuvien etsimisessä voi käyttää joko vapaata luovuutta, tai teh-
tävässä voidaan määrittää ennakolta, mitä etsitään. Löytyykö esimerkiksi kuvia samasta aiheesta? 
Sopisivatko jotkut kuvat saman maan kolikkoon? Kummankin täytyy hyväksyä valinta, joten jos toi-
nen ei vakuutu kuvien yhteen sopimisesta, jatketaan kävelyä. Kun parit ovat löytyneet, pysähdy-
tään paikoilleen. Kaikkien pysähdyttyä asetutaan piiriin, parit vierekkäin. Katsotaan ja kuunnellaan 
yksi pari kerrallaan, millaisia kolikoiden puolia syntyi. Mitä kruuna ja klaava tarkoittavat? Kumpi ku-
va sopisi kruunapuoleksi, kumpi klaavapuoleksi? Millaisia tunteita näiden kolikoiden kuva-aiheet 
herättävät? 

Kruuna vai klaava? 

Valitaan 3 – 4 hengen ryhmät. Ryhmät tekevät kaksipuolisen kolikon valmistamalla kaksi patsasku-
vaa. Ryhmillä on pari minuuttia aikaa keksiä yksi eläin, kasvi, ihminen tai rakennus tai jokin muu ku-
va, joka esiintyy kolikossa sekä päättää kolikon arvo, joka esitetään numerona (sormilla näyttäen 
tai muuten kehoilla muotoillen). Esimerkiksi yksi tai kaksi ryhmäläistä voivat esittää kolikon muotoa 
kaarretuilla käsillään, joiden keskelle kuvaa esittävä(t) asettuu. Vaihtoehtoisesti kaikki voivat esit-
tää kuvaa tai arvoa. Valmistetaan kummastakin kolikon puolesta kuva. 

Kun ryhmät ovat harjoitelleet oman patsasmuodostelmansa, mennään yhteiseen piiriin, ryhmäläi-
set vierekkäin. Katsotaan yksitellen kolikoiden puolet. Yksi ryhmä aloittaa ja näyttää ensin yhden 
patsaskuvan. Muut arvaavat, onko kyseessä kruuna vai klaava. Arvausten jälkeen katsotaan toinen 
puoli. Onko tämä kruuna vai klaava? Mikäli muille ei selviä kuvista kolikon puolet, saa ryhmä paljas-
taa, kumpi oli kruuna ja kumpi klaava. Ryhmä saa myös kertoa, mitä kuva esitti ja minkä arvoinen 
kolikko oli, mikäli näitä ei arvattu oikein.

1. tutustutaan kolikoihin 



2. minä ja raha 

Äänimaisema (Lämmittelyharjoitus) 

Tehdään piiri ja mennään makaamaan lattialle selälleen siten, että päät osoittavat kaikilla koh-
ti piirin keskustaa. Suljetaan silmät ja jokainen miettii hetken, millaisia ääniä rahaan voi liittyä. 
Sitten ryhmä alkaa tehdä rahaan, esimerkiksi seteleihin, kolikoihin ja pankkikortteihin liittyviä ää-
niä. Annetaan äänimaiseman soida jonkin aikaa. Omaa ääntään voi vaihtaa, koventaa tai hiljentää. 
Tarkoituksena on herättää mielikuvitus ja avata ääni.

Oma tarinateatteri rahasta 

Kerrotaan omia kokemuksia rahasta tarinateatterin avulla. Ensin kaikki miettivät, onko kokenut jon-
kin kommelluksen tai muuten mieleen jääneen, hyvältä tai pahalta tuntuneen, rahaan liittyvän tilan-
teen. Tarinat voidaan purkaa kahdella tavalla. Ensimmäinen on helpompi vaihtoehto, toinen haasta-
vampi. Molemmat alkavat tarinateatterille tyypilliseen tapaan: 

Valitaan 5–7 vapaaehtoista, joista yksi on kertoja ja loput näyttelijöitä. Rakennetaan katsomo ja 
esiintymistila. Opettaja on tarinateatterin ohjaaja, joka ottaa tuolit itselleen ja tarinan kertojalle ja 
asettaa ne näyttämön reunaan. Näyttelijät istuvat omilla tuoleillaan näyttämötilan takaosassa rivis-
sä kasvot yleisöön päin. Opettaja ja kertoja istuvat oikealla tai vasemmalla puolella siten, että hei-
dän kasvonsa näkyvät sekä yleisöön että näyttämölle. Kertoja alkaa kertoa tarinaansa. Opettaja ky-
selee tarvittaessa lisää; keitä tapahtumassa on, mitä esineitä on mukana, millaisia tunteita koettiin, 
mitä sanoja sanottiin?



a) Helpompi vaihtoehto. 

Kun kertomus on kuultu, opettaja pyytää näyt-
telijöitä muodostamaan kaksi jonoa, joista toi-
nen menee esiintymistilan oikeaan ja toinen va-
sempaan laitaan kasvot toisiaan kohti. Opettaja 
valitsee erilaisia tarinassa mainittuja tekijöitä, 
kuten esimerkiksi Emma (kertoja) ja äiti, viik-
koraha ja Emma, kolikot ja setelit, pankkiauto-
maatti ja Emma jne. Opettaja aloittaa: ”Nyt kat-
somme Emman ja äidin kohtaamisen”. Opettaja 
osoittaa toisen jonon ensimmäistä sanoessaan 
Emma ja toisen jonon ensimmäistä sanoessaan 
äiti. Tämä tarkoittaa, että molempien jonojen 
ensimmäiset lähtevät kävelemään hitaasti yhtä 
aikaa toisiaan kohden. Tavatessaan keskellä ti-
laa, he esittävät noin 5–30 sekunnin ajan impro-
na eli eleitä ja sanoja käyttäen tai pantomiimi-
na, eli vain elehtien, miten nämä kaksi kohtaa-
vat. Mikäli kohtaamisessa ei ole ihmistä (kuten 

kolikot ja setelit), ne voivat olla mielikuvituk-
sellisia. Molemmat kävelevät takaisin jonoon, 
joko omaansa tai toisen puolen jonon päähän. 
Jonojen ensimmäiset tulevat tekemään uuden 
kohtaamisen: ” Katsotaan setelien ja kolikoiden 
kohtaaminen”.  Kohtaamisia voidaan tehdä niin 
paljon kuin tarinassa esiintyviä ihmisiä tai esi-
neitä oli. Lopuksi opettaja kysyy kertojalta, mil-
tä nämä kohtaamiset hänestä näyttivät. Miltä 
tuntui nähdä omasta tarinasta tutut asiat koh-
taamisina? On tärkeää, että kertoja saa kom-
mentoida näkemäänsä, ettei hänelle jää häm-
mentynyt olo. Ehkä jokin tuntui pahalta nähdä, 
jokin taas hauskalta? Sitten voidaan vaihtaa ta-
rinankertojaa ja näyttelijöitä.  

2. minä ja raha

b) Haastavampi vaihtoehto. 

Kun kertomus on kuultu, saa tarinan kertoja va-
lita näyttelijöistä, kuka esittää häntä itseään 
sekä muita hahmoja (ne voivat olla myös elot-
tomia esineitä, jotka tarinateatterissa osaavat 
liikkua ja puhua). Kun näyttelijä mainitaan, tä-
mä astuu eteenpäin ja jää still-kuvaan esittä-
mänään hahmona. Näyttelijöitä on täytynyt oh-
jeistaa kuuntelemaan tarinaa tarkasti. Nyt tulee 
tarvetta tarinassa kuulluille sanoille ja lauseil-
lekin. Kun kaikki näyttelijät ovat saaneet jon-

kin roolin ja tulleet still-kuvaan, opettaja lait-
taa kohtauksen liikkeelle. ”Katsotaan tämä ta-
rina”. Näyttelijät esittävät mahdollisimman tar-
kasti saman kohtauksen kuin tarinassa kuultiin. 
Kun tarina vaikuttaa olevan loppumassa, opet-
taja pysäyttää sen ja kysyy kertojalta, miltä tä-
mä näytti. Oliko tämä se tarina, jonka hän ker-
toi? Miltä tuntui nähdä oma rahaan liittyvä tari-
na esitettynä? jne. Nyt voidaan vaihtaa tarinan-
kertojaa ja näyttelijöitä.  

Rakenna oma lompakko tai säästölipas 

Tehdään omat lompakot esimerkiksi kankaasta, nahasta tai muovista. Entä mistä voisi tehdä sääs-
tölippaan? Puusta, metallista, savesta? Käyttäkää esimerkiksi kierrätettyjä materiaaleja. (Käsityö).



Kassakone-äänityö (Lämmittelyharjoitus) 

Mennään makaamaan lattialle selälleen siten, että kyljet osuvat yhteen ja kaikkien jalat osoittavat sa-
maan suuntaan. Muodostetaan siis makaava rivi. Valitaan yksi kassankäyttäjä, joka ei mene makaamaan. 
Lattialla makaavat miettivät jonkin äänen, joka kassakoneesta voisi kuulua. Tämä kassakone on mieliku-
vituksellinen. Kun kassankäyttäjä koskee jonkun jalkoja, päästää tämä äänen. Sitten kassankäyttäjä kos-
kee nopeasti jonkun toisen jalkoja jne.  Kassankäyttäjää voidaan vaihtaa. Voidaan myös vaihtaa esine 
kassakaapiksi, lompakoksi tai muuksi rahaan liittyväksi. Tarkoituksena on herättää mielikuvitus ja ava-
ta ääni.

3. rahan historiaa ja tulevaisuutta

Tiedätkö mitä sana raha tarkoittaa? Mikä sen entinen merkitys suomenkielessä oli? 
Kyllä, sana raha tarkoitti oravannahkaa. Miettikää ja keskustelkaa, miksi se tarkoit-
taa nykyään maksuvälinettä? 

Heureka sijaitsee Tikkurilassa. Tiedätkö miten Tikkurila liittyy rahaan? Tikkurilan 
nimi tulee sanasta tikkuri. Tikkuri, ruotsiksi dickur, on vanha mitta, joka tarkoittaa 
kymmentä oravannahkaa. Ruotsin kieleen mittasana puolestaan tulee ranskan sa-
noista dix cuirs, ”10 nahkaa”. Tikkurila Keravanjoen varressa on vanhastaan ollut 
hyvä kauppapaikka sisämaan metsästäjien ja rannikon kauppiaiden välillä ja ora-
vannahkoja ja muita tavaroita on vaihdettu puolin ja toisin. 

Raha on siis muokannut historiaa ja muokkaantunut historiassa. Seuraavia tehtäviä 
voi käyttää esimerkiksi historian, mutta myös monien muiden oppiaineiden tun-
neilla ja erityisesti monialaisilla projektijaksoilla.

Tutkikaa internetistä tai muista lähteistä, millai-
sia eri maksuvälineitä historian saatossa on ollut. 
Listatkaa niitä paperille. Tämän jälkeen opetta-
ja voi valita mahdollisimman erilaiset maksuväli-
neet ja asettaa ne huoneen neljään eri nurkkaan 
joko fyysisinä esineinä tai paperilapuille kirjoitet-
tuina. Jokainen miettii itsekseen, minkä maksu-
välineen aikakaudelle haluaisi matkustaa. Sitten 
jakaudutaan nurkkiin. Jokaisesta nurkasta tulisi 
muodostaa 3 – 4 hengen ryhmiä. Jos kaikki ja-
kaantuvat esimerkiksi vain kahden vaihtoehdon 
välillä, tämä ei haittaa. Jos kuitenkin jonkin eh-
dotuksen on valinnut vain yksi henkilö, tämä voi 
valita, mihin ryhmään menisi. Nyt ryhmät saavat 
vetäytyä miettimään, millaisen pienen näytel-
lyn kohtauksen kyseisestä maksuvälineestä saisi. 
Opettaja kiertää kuuntelemassa ja varmistaa, et-

tä kaikilla on mietittynä tapahtumapaikka- ja ai-
ka, henkilöt ja esineet sekä mitä kohtauksessa 
tapahtuu. Opettaja voi samalla rakentaa huonee-
seen pienen esitystilan ja katsomon. Kun ryhmät 
ovat valmiita, katsotaan kukin esitys vuorollaan. 
Esitysten jälkeen voidaan kommentoida muuta-
malla sanalla, mitä tapahtui ja missä ajassa liikut-
tiin. Huom! Historian aikakaudesta ei tarvitse ol-
la ennen harjoitusta tarkkaa tietoa, vaan luomal-
la omat tulkinnat kohtauksissa päästään keskus-
telemaan siitä ajasta, jossa kyseistä esinettä käy-
tettiin maksuvälineenä. 
Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voidaan tehdä 
a) kohtauksia, joissa kolikot/setelit/oravannahat 
jne. pelastavat ongelmallisen tilanteen
b) kohtauksia rahaan liittyvistä ongelmista 
ja parannusehdotuksista

Historian setelien havinaa 
(Neljän nurkan harjoitus ja pienen kohtauksen rakentaminen)



3. rahan historiaa ja tulevaisuutta

Vaihtotalous-harjoitus 

Keskustellaan siitä, mitä vaihtotalous tarkoittaa. 
Onko se aina esineiden vaihtamista? Myös pal-
veluita voi vaihtaa. Mietitään yhdessä, mitä pal-
veluita voisi vaihtaa ja kirjoitetaan ne lapuille. 
Opettaja tarkistaa laput laittaessaan ne rahapus-
siin.  Tehtävän tulee olla turvallinen kaikille, jo-
ten opettaja voi poistaa pussista laput, jotka ei-
vät ole hyvän tavan mukaisia. Jokainen vetää yh-
den lapun pussista, mutta ei kerro muille, mi-
tä siinä lukee. Aloitetaan pantomiimiharjoitus. 
Yksi oppilas menee tilaan rajatulle näyttämöl-
le ja alkaa tehdä sitä palvelua, joka lapussa luki. 
Esimerkiksi parturi voi esittää leikkaavansa asiak-
kaan hiuksia. Katsotaan hetki. Tämän jälkeen jo-
ku muu voi mennä tekemään omassa lapussaan 
mainittua työtä. Mikäli työ on jokin palvelualan 
työ, kuten vaikka kitaransoiton opettaja, hän voi 
mennä antamaan näyttämöllä olevalle kitaran ja 
alkaa opettaa tätä. Katsotaan hetki. Seuraavaksi 

kolmas henkilö tulee mukaan, jolloin ensimmäi-
senä näyttämölle mennyt lähtee pois. Ei hait-
taa, vaikka sama palvelu toistuisi monta kertaa. 
Katsotaan kaikkien pantomiimit. Tämän jälkeen 
keskustellaan, mitä palveluita nähtiin. Onko jol-
lain kokemusta tällaisesta vaihtotaloudesta, jos-
sa ei käytetä rahaa tai esineitä? Vaihtotaloudessa 
kullekin palvelulle voidaan myös määrittää hinta 
tiettyinä pisteinä. Näin ennalta sovittuja pistey-
tettyjä palveluita voidaan vaihtaa samojen pis-
temäärien väillä. Mikä juuri nähdyistä palveluis-
ta olisi mielestäsi arvokkain tällaisessa pisteytyk-
sessä? Voitte äänestää liikkumalla tilassa eri pal-
veluille rajattuun paikkaan, kuten lapun luokse. 
Tämän jälkeen keskustelkaa yhdessä, miksi jotkut 
palvelut olisivat toisia arvokkaampia? Miltä tun-
tuisi, jos rahan sijasta Suomessa käytettäisiin vain 
palveluiden vaihtoa? Mitä hyötyä ja haittaa siitä 
olisi? 

Kolikoista moneksi 

Kolikoita käytetään myös muuhun kuin maksamiseen. Mihin eri laitteisiin tai tilanteisiin kolikot liittyvät? 
Jutellaan parin kanssa ja valitaan yksi tapa käyttää kolikoita sekä harjoitellaan, miten sen voisi esittää 
pantomiimina. Parit esittävät tilanteen, jonka jälkeen toiset arvaavat, mistä oli kyse. (Esimerkiksi ostos-
kärryt, säilytyslokerot, pelit, lippuautomaatit, taikurin korvasta vetämä kolikko jne.) Keskustellaan, mik-
si juuri kolikko on otettu näin moneen asiaan mukaan? Mihin kolikkoa voisi käyttää tulevaisuudessa?

Matka tulevaisuuteen 

Tehdään ryhmissä pieniä improvisoituja kohtauksia siitä, miten ja millä tulevaisuudessa ostetaan. 
Katsotaan kaikkien improt. Keskustellaan yhdessä, miksi tämä olisi hyvä idea, tai mitä hankaluuksia sii-
tä saattaisi syntyä.

Oma kolikontekokone 

Kolikoita ei saa valmistaa käyttöön kuka tahansa. Jos sinä saisit suunnitella Suomen Rahapajalle uuden 
kolikontekokoneen, millainen se olisi? Ideoikaa 3–4 hengen ryhmissä, mitä eri osia koneessa olisi, mis-
tä materiaalista se valmistaisi kolikoita ja millaisia ääniä koneesta kuuluisi. Toiminnot voivat olla huiman 
mielikuvituksellisia, toteutettuna tekniikalla, jota ei ole vielä edes käytetty. Kun ryhmät ovat valmiita, 
muodostetaan piiri ja katsotaan piirissä kaikkien koneet. Ryhmät voivat halutessaan kertoa sanallisesti, 
mitä kaikkea kone teki ja miten se oli mahdollista.



1. Kolikoiden magneettisuus 

Näitä tarvitset: Erilaisia eurokolikoita, magneetteja (esimerkiksi taulu- tai jääkaappimagneetteja) 
Tee näin: Kokeile eri eurokolikoiden magneettisuutta. Ovatko kaikki kolikot magneettisia? Onko 
magneettisuus mielestäsi heikkoa vai voimakasta? Pohdittavaksi: Mistä magneettisuus johtuu? 
Miksi magneettisuus on tärkeä ominaisuus tietyissä kolikoissa? Voit tutkia myös muita kuin eurokolikoita.

2. Voiko kolikolla piirtää? 

Näitä tarvitset: Erilaisia eurokolikoita, puhdasta valkoista paperia (esimerkiksi kopiopaperia) 
Tee näin: Kokeile vetää eri eurokolikoiden reunaa puhdasta valkoista paperia pitkin. Kokeile piirtämis-
tä erilaisilla kolikoilla ja painamiskulmaa vaihdellen. Jääkö paperiin jälki? Pohdittavaksi: Jos joku kolik-
ko jättää paperiin tumman jäljen, mistä se voi johtua? Voitko piirtämällä erottaa mahdollisen väärenne-
tyn kolikon?

3. Kolikko lähikuvassa 

Näitä tarvitset: Erilaisia eurokolikoita, useampia samanarvoisia kolikoita, suurennuslasi 
Tee näin: Tutki eurokolikoita suurennuslasilla. Kiinnitä huomiota kuvien yksityiskohtiin ja tarkkaile, ovat-
ko kolikot kuluneita vai aivan uusia. Pohdittavaksi: Merkitäänkö eri vuosina tehdyt kolikot jollain taval-
la jotta ne voidaan erottaa toisistaan? Minkälaisia symboleita kolikoista löytyy?

4. Näkövammainen eurokolikoiden käyttäjänä 

Näitä tarvitset: Erilaisia eurokolikoita, huivin silmien peittämiseksi 
Tee näin: Valitse itsellesi pari. Tutki ensin kolikon kuviointeja, kohoumia, reunan erilaista lovetusta ym. 
mahdollisia yksilöllisiä tunnusmerkkejä useista erilaisista eurokolikoista. Tämän jälkeen toinen parista 
sitoo huivin silmilleen ja toinen antaa hänelle yksitellen eurokolikoita käteen tunnusteltaviksi. Sokkona 
kolikoita tutkiva pari yrittää tunnustelemalla arvata, mistä eurokolikosta on kyse. Saisitko ostoksesi 
maksetuksi kaupan kassalla pelkästään kolikoita tunnustelemalla? Pohdittavaksi: Mitä kaikkea kolikoi-
den suunnittelussa ja valmistuksessa voidaan ottaa huomioon, kun mietitään erilaisia käyttäjäryhmiä 
kuten näkövammaisia?

5. Suunnittele oma eurokolikko 

Näitä tarvitset: Erilaisia eurokolikoita, kyniä, paperia 
Tee näin: Miettikää ensin yhdessä, mitä kaikkea eurokolikoiden suunnittelussa on otettava huomioon. 
Listatkaa esiin nousseet asiat taululle. Jakautukaa sen jälkeen ryhmiin. Jokainen ryhmä suunnittelee 
oman kolikon. Kun suunnitelmat ovat valmiit, keskustelkaa ja vertailkaa, miten kukin ryhmä on suunni-
telmassaan ottanut huomioon etukäteen yhdessä pohditut asiat. Pohdittavaksi: Minkälainen kuva mie-
lestäsi sopii eurokolikkoon? Miksi? Ketkä merkkihenkilöt olisivat mielestäsi sellaisia, joiden kuva sopisi 
kolikkoon? Miksi valitsit juuri heidät?

kokeile kolikolla

Suomen Rahapaja

https://www.suomenrahapaja.fi/fin/

https://www.suomenrahapaja.fi/fin/about_money/

Suomen Kansallismuseon rahakammio

http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/esinekokoelmat/rahakammio

Museon sivuilta löytyy runsaasti historiallisia rahoja ja niihin liittyvää tietoa.

Tuukka Talvio: Suomen Rahat, Suomen Pankki 1993

Suomen Pankin rahamuseo 

www.rahamuseo.fi

Museon laaja perusnäyttely kertoo erittäin kattavasti ja monipuolisesti 

rahan historiasta. Museon sivuilla on myös runsaasti rahaan ja sen käyttöön 

liittyviä käytännöllisiä oppimateriaaleja ja pelejä.
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