
Leikitään arkeologeja! 

Työn tavoitteet 

 Tutustua arkeologin 

työskentelytapoihin 

 Tutustua fossiileihin 

 Oppia, kuinka mennyttä aikaa 

tutkitaan 

Työn kohderyhmä 

 Alakoulu ja työturvallisuuteen 

erityistä huomiota kiinnittäen 

myös varhaiskasvatus ja 

esiopetus 

Työn kesto 

 45-60 min 

Työn taustaa 

Historiaa eli mennyttä aikaa voi tutkia monella eri tavalla. Arkeologia on yksi historiaa 
tutkiva tieteenala, jossa yhdistyvät luonnontieteet ja humanistiset tieteet. Arkeologiassa 
tutkitaan sekä lähihistoriaa että esihistoriaa arkeologisin menetelmin, kuten arkeologisin 
kaivauksin. Arkeologian avulla saadaan tietoa esimerkiksi siitä, kuinka ihmiset ovat eri 
aikakausina eläneet. 

Arkeologian keskeinen tutkimustapa on kaivaukset, joiden avulla löydetään esimerkiksi 
entisaikojen esineitä ja fossiileja. Fossiili on kivettynyt ja vähintään 10 000 vuotta vanha 
eliön jäänne. Fossiileja jää ainoastaan eliöistä, joiden rakenteessa on ollut kovia aineksia, 
kuten luita, kuoria tai puuainesta. Fossiilien avulla saamme tietoa siitä, minkälaisia eliöitä 
maapallolla on elänyt ja kuinka niistä on evoluution kautta kehittynyt nykyiset eliömme. 

Työssä tarvittavat välineet 

 Fossiilimöykkyjen valmistus: 

 Kipsiseosta ja vettä 

 Astia, kuten ämpäri 

kipsiseoksen tekemiselle 

 Keppi sekoittamiseen 

 ”Fossiileja”, kuten kiviä, 

simpukoita, helmiä tms. 

 Fossiilimöykkyjen avaus: 

 Vasara, taltta ja suti (esim. 

vesivärisivellin) 

 Työalusta jos toimitaan sisällä 

 (Itsetehty kartta fossiilien löytämiseen) 

 Kuvia fossiileista 

 



Esivalmistelut 

 Valmista fossiilimöykyt: tee kipsiseos kipsipussin ohjeiden mukaisesti. Tee 

kipsiseoksesta pieniä lapsen nyrkin kokoisia möykkyjä, joiden sisälle piilotetaan yksi 

”fossiili”. Anna möykkyjen kuivua ainakin yön yli. 

 Ohjaaja piilottaa fossiilit lähiympäristöön, esimerkiksi hiekkakasaan. 

Pohdittavaksi ennen työtä 

 Mitä tutkijat tekevät? 

 Miten menneistä ajoista saadaan tietoa? 

 Mistä voimme tietää, että dinosauruksia on elänyt maapallolla? 

 Mikä on fossiili? 

Työturvallisuus 

 Työssä täytyy kiinnittää erityistä huolellisuutta työkalujen käytön turvallisuuteen. 

 Lasten kanssa käydään yhdessä läpi ohjeet, kuinka vasaraa ja talttaa käytetään. 

 Aikuisen tulee olla koko ajan läsnä työkaluja käytettäessä. 

Työohje 

Työhön orientoidutaan keskustelemalla ensin arkeologin työstä ja fossiileista. Tämän 
jälkeen siirrytään työn pariin. Lapset kannattaa jakaa tätä varten pieniin arkeologiryhmiin 
(esim. 3-4 lasta / ryhmä).Ohjaaja laatii kartan ympäristöstä, jossa toimitaan (esim. 
päiväkodin piha). Fossiilit piilotetaan ympäristöön esimerkiksi hiekkakasaan. Fossiilien 
sijainti merkitään kartalle ja arkeologiryhmien annetaan löytää fossiilit kartan avulla. 

Ryhmät etsivät fossiilit (1 / lapsi) ja siirtyvät fossiilien avauspisteelle. Avauspisteellä 
fossiilimöykyt avataan käyttäen ”arkeologin työkaluja”, eli vasaraa, talttaa ja sutia. 
Tarkoitus on, että fossiilit yritetään saada mahdollisimman ehjinä ulos möykyistä. Ohjaajan 
kannattaa tehdä varmuuden vuoksi ylimääräisiä fossiileja, jos joku fossiili ei löydykään 
maastosta tai hajoaa pahasti avattaessa. 

Pohdittavaksi työn jälkeen 

 Minkälaisia taitoja arkeologi tarvitsee työssään? 

 Minkälaista tietoa saamme arkeologian avulla? 

 Mistä tiedämme, että löytämämme fossiilit eivät olleet aitoja? 
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