KOULULAISPAKETTI
Tervetuloa Amurin museokortteliin!
Miten ja missä ennen elettiin? Amurin museokorttelissa pääset
tutustumaan tamperelaisiin koteihin ja niiden kuvitteellisten asukkaiden
elämäntarinoihin lähes sadan vuoden ajalta.
Museovierailusta jää mukava muisto kaikille, jos noudatamme seuraavia ohjeita:
1.
2.
3.
4.

Kuuntele opasta opastuksen aikana ja toimi hänen ohjeidensa mukaisesti.
Museon esineet ovat oikeasti vanhoja, joten ethän koske niihin, ellei sitä
erikseen sallita. Museon väkikin koskee esineisiin vain suojavarustein.
Anna muille museovieraille myös rauha tutustua museoon.
Tulethan museoon uteliaalla mielellä! Voit kysyä oppailta mitä tahansa museoon
liittyvää.

Oppilaan materiaalit
Kirje 1
Ennen museovierailua

12.5.1882
Hei oppilaat!								
Olemme Amurin puutalokorttelien lapsia: Väinö 13 vuotta, Emma 10 vuotta, Johanna 5 vuotta, Maria 6 kuukautta
ja olemme sisaruksia. Asumme vanhempiemme kanssa yhdessä
pienessä huoneessa ja jaamme keittiön kolmen muun perheen kanssa. Talvella keittiössä oli niin kylmä, että
vesikin jäätyi ämpäriin. Nyt on onneksi jo kevät ja lämpimämpää.
Päivisin Väinö käy Finlaysonin tehtailla töissä lakaisemassa käytäviä ja Emma auttaa äitiä kotona tekemään tulitikkulaatikoita Tampereen tulitikkutehtaalle.
Iltaisin leikimme pihapiirin lasten kanssa kintaankantisia, te tunnette sen leikin ehkä paremmin tervapata-nimisenä?
Tervetuloa tutustumaan meidän kotikortteliimme!

Väinö

			 Emma

JOHANNA

MARIA

Tutustukaa koululla seuraaviin materiaaleihin:

1.

Suomen lasten historia (2005 & 2021 painokset).
Lue s. 96–99 tarina sekä s. 100–101 infoaukeama

Keskustele parin tai ryhmän kanssa seuraavista kysymyksistä:
- Mitkä asiat ovat muuttuneet, kun vertaat tarinan maailmaa sekä tämänhetkistä maailmaa?
• Lasten arki
• Ravinto
• Kieli
- Mitä ajatuksia ihmisten tapa puhua Juhanille herätti sinussa?
• Entä Annan tapa puhua Juhanille?
• Puhuvatko ihmiset nykyään samalla tavalla erilaisista poikkeavuuksista, joita ihmisillä on?

2.

Video: Tietoa Amuri oli työläisidylli kehittyvässä kaupungissa
(https://areena.yle.fi/1-50196457) 00:00-17:30

Katsokaa video luokassa.
• Kirjoita videon aikana ylös kolme asiaa, jotka opit tai jotka olivat mielestäsi mielenkiintoisia
videolla. Videon loputtua keskustelkaa pienryhmissä, mitä asioita kirjasitte ylös.

Oppilaan materiaalit
Kirje 2
Luetaan museon 2. pihalla

Hei oppilaat!						12.5.1911
Olemme tällä pihalla asuvat sisarukset Rauha 16 vuotta
,
Paavo 15 vuotta ja Siiri 10 vuotta. Meistä kolmesta Siiri on vielä koulussa, mutta Rauha ja Paavo käyvät töissä.
Monista naapureistamme poiketen asumme kahdessa huoneessa
perheemme kanssa. Olemme vuokranneet toisen huoneen kuitenkin nyt neljälle työläiselle.
Meillä on sisällä öljylamput katossa ja niiden kanssa
täytyy olla varovainen, sillä niissä käytetään herkästi
syttyvää lamppuöljyä. Naapureilla on jo sähkölamput, jospa mekin saisimme joskus sellaiset. Haemme veden kadulta
vesipostista ja painavat vesiämpärit pitää kantaa jyrkkiä
portaita pitkin asuntoon. Löydätkö pihapiiristä kaivon,
josta vesi haettiin ennen? Meitä on varoiteltu kaivossa
asuvasta Näkistä, oletko sinä koskaan kuullut Näkistä?
Terveisin,

Rauha
Paavo
Siiri

Oppilaan materiaalit
Kirje 3
Luetaan museon 3. pihalla

Hei oppilaat!						12.5.1946
Olemme tämän tontin talonomistajan lapset, Heikki 12 vuotta, Mirja 10 vuotta ja Marjatta 6 kuukautta. Heikki pärjäsi oppikoulun pääsykokeissa niin hyvin, että hän käy nykyään jo oppikoulun toista luokkaa. Mirja on kansakoulun
neljännellä luokalla. Hänkin aloittaa syksyllä oppikoulun
ja Mirjan haaveena on mennä myös lukioon ja valmistua ylioppilaaksi.
Meillä on korttelin ainut sisävessa, muut asukkaat käyttävät pihalla olevaa ulkohuussia. Äidillä on paperi- ja
lyhyttavara
kauppa meidän naapurissamme, sieltä löytyy
kaikkea paperista valmistettua tavaraa aina postikorteista kirjepaperiin ja verhoihin! Milloin sinä olet viimeksi
lähettänyt kirjeen tai postikortin jollekin läheisellesi?
Terveisin,

Heikki, Mirja,

ja Marjatta

Tehtäviä museoon
Etsi museoalueelta taulukossa mainitut kohteet ja merkitse rastilla taulukkoon, kun olet löytänyt sen. Kirjoita taulukkoon lisäksi kysytyt asiat.

Löydä jokin ruokatavaran etiketti, joka
näyttää nykyään suurin piirtein samalta.
Mikä ruokatavara:
Miltä vuosikymmeneltä:

Miltä vuosikymmeneltä?

Miltä vuosikymmeneltä?

Löydä paikka, jossa on tehty rievää.
Miltä vuosikymmeneltä:

Olympialaiset
Miltä vuosikymmeneltä:

Miltä vuosikymmeneltä:

Mene vuoden 1946 asuntoon ja
löydä jokin paperinen esine, jota ei
enää valmistettaisi paperista.
Mikä esine:

Saunan seinässä oleva kartta

Isoäidinneliöpeitto
Miltä vuosikymmeneltä:

Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Minkä vuosikymmenen yhteiskeittiöstä löydät ensimmäisen vesihanan?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Menkää johonkin rappuun ensimmäisellä museopihalla (eli joko 1880, 1890 tai 1900)
ottakaa kuvat kolmesta itsellenne vieraasta tai muuten mielenkiintoisesta esineestä. Selvittäkää
oppaalta esine ja sen käyttötarkoitus, ellette itse tiedä.

Kirjoitustehtävät museovierailun jälkeen
1. Vastauskirje
Kuvittele, että olet 1900-luvulla Amurin työläiskorttelissa asuva ihminen. Kirjoita Amurin lapsille vastaukseksi kirje, jossa kerrot tarinan päivästäsi Amurin museon asukkaana. Voit hyödyntää museossa ottamiasi valokuvia.
Ennen kirjoittamisen aloittamista, suunnittele tekstiä. Pohdi erityisesti seuraavia asioita:
- Minkälainen ihminen olet?
• Nimi
• Ikä
• Sukupuoli
- Mitä ihminen tekee päivän aikana?
• Töissä
• Kotona
• Minkälainen paikka Amurin työläiskortteli on asua?
Taulukko tekstin tuottamisen tueksi. Voit käyttää taulukkoa tekstin sisällön keksimisen tukena. Kun olet kertonut taulukon asiasta, väritä kyseinen ruutu. Pyri kertomaan ainakin neljästä
taulukossa olevasta asiasta.

Kaupungin nimi

Ammatista
kertominen

Mitä hahmosi tuntee
tai ajattelee?

Joku esine museosta

Perhe

Hahmon perustiedot

Asuinrakennus

Keksit asian, jota ei
ole tässä taulukossa

2. Kirjoitelma
Kirjoita kirjoitelma, jossa pohdit Amurin työläisväen arjen ja oman arkesi eroa. Muistele ennen
museota katsomaanne Yle Areenan videota ja lukemaanne Suomen lasten historia -kirjan
tarinaa. Käytä hyödyksi myös museossa näkemääsi ja tarvittaessa museokorttelin nettisivuilta
löytyviä 360° -kameralla otettuja kuvia. Voit kirjoittaa myös esimerkiksi tarinan, jossa tuot
aikakausien eroja esille.
Ennen kirjoittamisen aloittamista, suunnittele tekstiä.
Taulukko tekstin tuottamisen tueksi. Voit käyttää taulukkoa tekstin sisällön keksimisen tukena. Kun olet kertonut taulukon asiasta, väritä kyseinen ruutu. Pyri kertomaan ainakin neljästä
taulukossa olevasta asiasta.

Tunne. Mitä ihminen
tuntee tai ajattelee?

Keksit asian, jota ei
ole tässä taulukossa

Arkirutiinit

Veden rooli arjessa
(kaivot, vesipostit,
sisähanat)

Ruoka

Jokin fakta 1800luvun maailmasta ja
elämästä

Vaatetus

Saunominen

Tekstien kirjoittamisen jälkeen:
Lukekaa kirjoittamanne tekstit parin tai ryhmän kanssa.
Pohtikaa tekstien lukemisen jälkeen, mitkä asiat ovat mielestänne muuttuneet eniten, kun
vertaat 1900-luvun työläiskorttelin asukkaiden elämää ja omaa elämääsi.

