HISTORIAN TUKIMATERIAALI - Turku 1900-luvulla, 8.lk

TEHTÄVÄNANTO JA ALOITUS:
Huom! Tehtävien vastaukset näkyvät alla. Kirjaudu tehtäväalueelle niin, että oppilaat eivät näe
vastaussivua.

Kirjaudu Paikkaoppiin! http://maps1.paikkaoppi.fi/paikkaoppi/?workspace=5543
Paikkaopin kartasta on suorat linkit Moodle-tehtäviin.

Kartan voi myös tulostaa paperille, jolloin oppilaat tekevät tehtävät suoraan Moodlessa. (Tilaa
tehtävät omaan Moodleesi) (NYT https://perus.edu.turku.fi/course/view.php?id=3521)

Tehtäviin on merkitty kirjaimet A ja B. A tehtävien vastus löytyy kyseiseltä paikalta. B tehtävät ovat
dokumenttitehtäviä, jotka voi hyvin tehdä myös koulussa. Paikoista on kuvat, joten B tehtävät voi
tehdä myös käymättä paikalla. Oppilaat voivat tehdä kävelykierroksen kaikilla kartan rasteilla tai he
voivat ryhminä käydä vain muutamilla rasteilla. Tehtävä sopii kahdeksasluokkalaisten historian
oppitunneille tai vaikka koko koulun kulttuurikävelyksi.

VASTAUKSET:
Yliopistonkatu: 1A Kauppatori, 2B Cygnaeuksen koulu, 3B Pojilla on tyttöjä enemmän äidinkielen,
mittausopin ja piirustuksen tunteja. Tytöillä on poikia enemmän käsityön tunteja. POHDINTAA: Mistä tämä
johtuu? Poikien oletettiin päätyvän tyttöjä todennäköisemmin jatko-opistoihin ja työelämään. Naisten
rooliin kuului kodinhoito, jossa käsityötaidot olivat tarpeen. 4B Turun kansakoulujen toiminta keskeytettiin,
ja vanhempia kehotettiin lähettämään lapsensa kouluun maaseudulle. POHDINTAA: Minkä takia?
(”ilmavaara”), Miten lapsiperheiden arki muuttui Turussa sodan takia?

Aurakatu: 1A Lenin, 2A Leningrad, 3A Lenin yöpyi viereisessä talossa, 4B Oikeasti Lenin kävi
Puutarhakadulla olevassa Mihailovicin suunnittelemassa jugendtalossa. POHDINTAA: Minkä takia kaikki
historian lähteet eivät ole luotettavia? Vaikuttivatko Leninin kokemukset suomalaisista hänen toimintaansa
myöhemmin Suomen itsenäistyessä?

Puutarhakatu: 1A Svenska Lyceum, 2A Puolalan koulu, 3B 21.10.1942 oli jatkosadan aikaa. 4B Oppilailla oli
suomea, uskontoa, saksaa, historiaa ja urheilua. POHDINTAA: Oppilaat olivat
rinnakkaiskoulujärjestelmässä. Mitä peruskoululuokkaa vastaa luokka 3b? (Ensin 4v. kansakoulua ja sitten 5
v. keskikoulua = 3b on 7. luokka.), Jokainen opettaja täytti oman tuntinsa tiedot luokan päiväkirjaan. Miten
nykyisin toimitaan?

Eerikinkatu: 1A 29, 2B 61, 3B 1. Neuvostoliiton sotilaita nimitettiin murhaajiksi, raakalaisiksi ja vihollisiksi.
2. Ikäviä uutisia ei kerrottu, jotta taistelumieliala säilyisi. 4B lähimaastoon POHDINTAA: Miten ja miksi
yritettiin vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin? Miten nykyisin suojauduttaisiin hyökkäyksen uhatessa?

Linnankatu: 1A Rakennuksessa toimivat Turun klassillinen lukio ja Iltalukio. 2B 1. Kuvassa on
rangaistuskirjan sivu vuodelta 1898. 2. Neljä eri opettajaa antoi jälki-istuntoa. 3. Kaksi tuntia sai siitä, että
viekoitteli toisen kuiskaamiseen. Toisen houkutteleminen pahantekoon saattoi koventaa rangaistusta.
Oppitunnilla kuiskaamisesta sai vain yhden tunnin. 3B 1. Kuvassa on rangaistuskirjan sivu vuodelta 1903.
2. Kaksi tuntia jälki-istuntoa sai, kun luki läksyjä keskellä rukousta. 3. Karsseri-rangaistus kärsittiin pienessä
vankikopissa. POHDINTAA: Minkä takia rangaistuskirjat ovat hyvin vanhoja? (suoja-aika 100v., osassa oli
epäselvää käsialaa), Minkä takia oppilaita ei enää laiteta vankikoppiin?

Itäinen Rantakatu. 1A suomi, ruotsi, englanti ja ranska 2A 6.12.1917 3B 4.1.1918
(”Toimeenpanevan keskuskomitean hyväksyntä Suomen itsenäistymiselle saatiin 4. Tammikuuta 1918.”)
POHDINTAA: Miten itsenäistyminen muutti Turkua ja tavallisten turkulaisten elämää?

Kaskenkatu: 1A Paavo Nurmi 2B 1897 3B Antwerpen 1920, Pariisi 1924, Amsterdam 1928 4B The Flying
Finn 5B 1 6B Stadion Hki, Turku, Kansallismuseo, Lausanne, Jyväskylä POHDINTAA: Paavo Nurmi sai
kilpailukiellon, koska hänen katsottiin olevan ammattiurheilija? Miten ammattiurheiluun suhtauduttaisiin
nyt? Lisätehtävänä oppilaat voivat etisiä, minkä arvoinen/värinen oli Suomen seteli, jossa oli Paavo
Nurmen kuva. Minkälaiset ihmiset saavat kuvansa seteliin?
Vartiovuori: 1A Turun ilmapuolustussäätiö, 2B Turun linna 3B Martin kirkko POHDINTAA: Minkälaiselta
Turku näytti sota-aikana ja miten se vaikutti ihmisten elämään? Internetistä voi etsiä valokuvissa
esiintyvien paikkojen nykyiset kuvat.
Kurjenkaivonkenttä: 1A Turun punavankileirin 2B 176 3B 3 4B 1 POHDINTA: Minkälainen vuosi 1918 oli
Turussa?
Unikankare: 1A Suomen vapaussodassa kaatuneiden 2B antiikiin aikaista ? 3B 1. Sisällissodassa valkoisen
armeijan ylipäällikkö oli Mannerheim. 2. Filmi on kuvattu Vaasassa ja Helsingissä. POHDINTA: Mitä erilaisia
nimityksiä käytetään vuoden 1918 tapahtumista Suomessa? Mitä eroa näillä nimityksillä on? Mitä
seurauksia Suomen sisällissodasta oli?

