
Heurekassa on Kolikon tie -niminen näyttely, jossa saat tehdä oman Heureka-
kolikon.  Lisäksi voit tarkastaa mukanasi tuomiesi kolikoiden aitouden sekä yrit-
tää ratkaista, miltä väärennetty raha näyttää. Onko Heureka-kolikko aito kolikko? 
Ovatko mukanasi tuomasi kolikot aitoja? 

Näyttelyssä on erilaisia kolikoiden tutkimusvälineitä pyöreillä pöydillä. 
Kokeile näitä kaikkia! 

1. Mittaa kolikko kolmella eri välineellä:

a) Kuinka paksu kolikko on? Työnnä kolikko sisään luiskasta ja katso mihin koh-
taan viisari pysähtyy. Mikä kolikko on suunnilleen samankokoinen kuin sinun 
kolikkosi?

b) Kuinka paljon kolikko painaa? Aseta kolikko puntarille ja siirrä kolikkoa sen 
päällä niin kauan, että puntarin kieli on vaakasuorassa. Mikä kolikko painaa suun-
nilleen saman verran kuin omasi?

c) Minkä kokoinen kolikko on? Eli mikä on kolikon halkaisija? Työnnä kolikko si-
sään luiskasta ja katso, mihin kohtaan viisari pysähtyy. Minkä kolikon kanssa se 
on lähes samankokoinen?

d) Miten magneettinen kolikko on? Tiputa kolikko alaspäin viettävään luiskaan. 
Kolikko liukuu magneettisella alustalla niin pitkälle kuin sen on mahdollista.
– Mihin kohtaan kolikko tarttuu?
– Miksi kolikko pysähtyy juuri tähän kohtaan? 
(Kysymys on vaikea, joten voitte miettiä tätä yhdessä koulussa).
– Mistä tiedät, mikä kolikoistasi on magneettisin?
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3. Väärennetyt kolikot? Katsele neljää eurokolikkoa lasilevyn alla mikroskoopin 
edessä. Ovatko ne aitoja vai väärennettyjä? Miksi epäilet, että kolikot voisivat ol-
la väärennettyjä? Voit myös vertailla kolikoita lattialla oleviin kuviin 2 e kolikois-
ta.  Minkä kolikon kuvaa ei ole lattialla? Jokaiselle kolikolle on alla oma 
numero. Kirjoita havaintosi.
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4. Näet lattiassa 2 euron kolikoiden kuvia. Katsele niitä rauhassa ja valitse niistä 
suosikkisi. Mitä suosikkirahassasi on kuvituksena?

5. Valitse itsellesi pari. Vie parisi katsomaan valitsemaasi kolikkoa. 
Kerro parillesi, miksi valitsit juuri tämän kolikon. Tämän jälkeen parisi vie 
sinut katsomaan omaa suosikkiaan ja kertoo, millä perusteella valitsi juuri 
tämän kolikon. 

2. Tutki mikroskoopilla, onko rahasi aito. Paina kolikko kiinni linssiin, joka on vi-
deonäytön alla. Nyt voit nähdä tarkasti kolikon pinnan ja reunan. Onko reuna ta-
saisen pyöreä? Mitä muuta näet?


