
Patruunan polku

MUSEOMYSTEERI

Patruunan polku johdattaa sinua Forssan museossa ja Teks-
tiilimuseo Tyykissä Wahreniin liittyvien esineiden ja asioiden 
luokse. Polulla on kuusi rastia, joista jokaiseen liittyy yksi tai 
kaksi tehtävä. Polun jokaisesta suoritetusta rastista saat mu-
seovalvojalta yhden tavun, joka kirjoitetaan tehtäväsivulla 
olevaan laatikkoon. Kun olet selvittänyt kaikki tehtävät, voit 
kirjoittaa vastauksen näille viivoille:

________   ________   _________     _______      ________   ________
 
Mitä nämä ovat? (vastaus löytyy takasivulta)

Forssan ensimmäinen patruuna Axel 
Wilhelm Wahren oli kotoisin Ruotsista 
Tukholman läheltä ja opiskeli siellä 
värjäriksi. Suomeen tullessaan Axelil-
la ei ollut rahaa eikä rikkauksia. 
Tarina kertoo, että hän olisi joutunut 
pesemään ainoat vaatteensa Loimijo-
essa, pystyäkseen esiintymään siistinä. 
Mottonsa ”sylkäise kouriisi ja yritä 
uudelleen” mukaan sitkeällä työllä 
hän loi uuden tehdasyrityksen tänne 
Forssaan. 



1. 
Lähde siis mukaan polulle ja aloitetaan vauhdikkaasti rekikyy-
dillä. Etsi kuvan mukainen esine Forssan museon näyttelystä!

Kehräämössä käytettiin langan raaka-aineena puuvillaa. Nyt 
pitäisi päästä Helsinkiin puuvillaa ostamaan. Mutta miten 
pitkä matka on reen kyydissä istuttava, että ollaan perillä?
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2. 
Paras egyptiläinen puuvilla on kalleinta ja hienointa, joten 
Helsingin matkalle Axel ottaa mukaansa paksun nipun 
seteleitä sekä tietenkin oman onnenkolikkonsa. Axelin aikaan 
Suomi oli osa Venäjää. Tänä päivänä käytössä on eurot. Tutki 
museon kolikkovitriinistä minkä nimisiä rahoja käytettiin 
Wahrenin aikaan 1850-luvulla.
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Matkalla Axelin tulee nälkä ja hän pysähtyy Torrolla kes-
tikievariin.  Tarjolla on kotitekoista makkaraa, perunoita, 
piimäjuustoa ja juomaksi sahtia. Ruoka maksaa 50 kopeekkaa. 
Paljonko Axelille jää rahaa, kun hän maksaa kahden ruplan 
setelillä?



3. 
Tulipalo tuhoaa yllättäen kehräämörakennuksen ja Axel päät-
tää rohkeasti rakentaa uusia tehdasrakennuksia Loimijoen 
varrelle. Lähde pihamaalle tutkimaan millaisia rakennuksia 
hän sai aikaan. Merkitse karttapohjalle rakennusten nimet ja 
rakennusvuodet seiniin kiinnitettyjen opastaulujen mukaan. 
Samalla päädyt Tekstiilimuseo Tyykiin. 
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4. 
Vuosikymmenten uutteran työn jälkeen Forssasta kuuluu 
suruviesti: Axel Wilhelm Wahren oli kuollut. Minkä esineen 
tehtaan työläiset veivät Wahrenin haudalle? 

Vihje: Tyykimuseosssa esinettä valvoo kultainen kotka. 

Kaksipäinen keisarinkotka oli Venäjän hallitsijoiden tunnus. 
Forssan puuvillatehtaat saivat käyttää tätä tunnusta merkkinä 
hyvästä laadusta. Alla osa kotkasta. Täydennä piirtämällä alla 
olevaan kuvan oikeasta alareunasta puuttuva kuvio.
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5. 
Tervetuloa nykyaikaan! Axelin perustamat tehtaat ovat lopet-
taneet toimintansa Forssassa pari vuotta sitten, 162 vuoden 
toiminnan jälkeen. Tekstiilimuseo Tyyki säilyttää tekstiiliteh-
taan muistoa esittelemällä forssalaisen tekstiilin historiaa.  

Tekstiilimuseo Tyykistä löydät Kehräämön isoimman kame-
ran. Mitä sillä tehtiin? Miksi sen täytyi olla niin kookas? 

Katsele näyttelyssä ympärillesi. Mitä kaikkea valokuvaaja on 
kuvannut tekstiilitehtaassa tai tehtaalle?
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Painotelojen valmistaminen oli kallista ja työlästä.  
_____________ painettiin samoilla teloilla kymmeniä vuosia. 
Kuvassa on vuoden 1907 mallistosta 1800-luvun lopulle tyy-
pillistä, silkkikankaan henkistä __________.  Tällainen kangas 
mullisti naisten muodin ja pukeutumisen: ei tarvinnut olla enää 
________________hienostellakseen väreillä ja kuvioilla. 

Forssan ___________________________eli Forssasta Joki-
oisten kautta Humppilaan pääradalle liikennöivä yksityinen 
________________aloitti toimintansa 1898. Toiminta hiipui 
1970-luvulla.

Sanastoa: 
”kappeeraiteinen” = forssalaisittain rautatie, jossa oli tavallista kapeampi 
raideväli
kretonki = ohut kuviollinen puuvillakangas, tulee ranskan sanasta cretonne 
kuosi = kankaan kuviointi
pääkonttori = rakennus, josta käsin yhtiötä johdettiin
säätyläinen= 1800-luvun parempaa väkeä: aatelinen 
tai virkamies

Ensimmäinen______________ saatiin Forssaan vain kaksi vuotta 
puhelimen keksimisen jälkeen, __________. Wahren rakennutti 
ensimmäisen puhelinlinjan tehtaan _______________Tampere-
Turku –radan Forssaa lähimmälle Matkun asemalle (26 km).

6. Etsi Tekstiilimuseo Tyykin palapelipöydästä kuvat, joiden 
alta löytyvistä teksteistä voit tarkistaa puuttuvat sanat.
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Forssan museo ja Tekstiilimuseo Tyyki
p. 03-41415840

www.forssanmuseo.fi

Mysteerin vastaukset ovat 
perinneruokia: ensimmäinen 
on muussatusta perunasta ja 
maltaista tehty ruoka, joka 
imellytettiin puusaavissa. Jäl-
kimmäinen on naudan sisäeli-
mistä valmistettu lihamassa, 
ns. “kolmen sormen liha” - 
nimen ruoka sai siitä, että sitä 
syötiin pussista peukaloa, etu- 
ja keskisormea käyttäen.

Kuvassa Forssan museon 3. 
kerroksessa esillä oleva kaasu-
lamppu, jollaisilla tehdassaleja 
valaistiin 1800-luvun lopulla.

Satu kertoo, että kauan kauan sitten Kuhalankoskessa asui 
mystinen näkki, eli vedenhaltija, joka rakasti näitä kahta 
perinneruokaa...

Herkut saatuaan näkki poistui Kuhalankoskesta ikiajoiksi,ja 
tehdaskaupunki alkoi kasvaa.


