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KUUNTELUA

1a. JÄRJESTÄ MERKKIHENKILÖT
Tehtävä vaatii etukäteisvalmistelua: historian henkilöt leikataan erilleen.
Luokka jaetaan 11 oppilaan ryhmiin (tehtävän henkilöitä voi jättää pois, jos luku ei mene
tasan). Kukin oppilas saa yhden lapun, jossa on kuvaus historiallisesta Turussa
vaikuttaneesta henkilöstä. Henkilöt pitää laittaa syntymävuoden mukaiseen
järjestykseen. Kun järjestys on syntynyt, ryhmäläiset kertovat omista henkilöistään
aloittaen vanhimmasta eli piispa Hemmingistä.
Henkilöt aikajärjestyksessä: Piispa Hemming, Mikael Agricola, Kaarina Maununtytär,
Valpuri Erkintytär Innamaa, Isak Rothovius, Pietari Brahe, Elin Såger, Pehr Kalm,
Henrik Gabriel Porthan, Mauno Koivisto, Tamara Lund
Tehtävänanto: Selvitä, missä järjestyksessä kuuluisat turkulaiset ovat syntyneet! Kysyä
saa, mutta vastata voi vain ”kyllä” tai ”ei”.

Piispa Hemming
Syntyi vuonna 1290 Ruotsissa. Hän oli Turun piispa ja siis Suomessa aikansa mahtavin
mies. Piispa Hemming oli hyvin aikaansaava: hän keräsi kirkolle paljon omaisuutta ja
vaikutusvaltaa ja lahjoitti Turulle koulun, kirjaston ja sairaalan.
Mikael Agricola
Syntyi vuonna 1510. Hän kasvoi kaksikielisessä perheessä ja halusi jo pienenä oppia paljon.
Hänestä tulikin Turun piispa ja uskonpuhdistaja, joka loi perustan suomen kirjakielelle.
Mikael Agricola kirjoitti ensimmäiset suomenkieliset kirjat.
Kaarina Maununtytär
Syntyi vuonna 1550. Kuningas Eerik XIV:n puolisona hänestä tuli Ruotsin kuningatar. Eerik
ja Kaarina vihittiin ensin salaa, koska Kaarina ei ollut aatelinen. Eerik ja Kaarina joutuivat
vangiksi Suomeen, Turun linnaan. Kaarina Maununtytär ja hänen tyttärensä Sigrid ovat
ainoat Suomeen haudatut kuninkaalliset. Heidät on haudattu Turun tuomiokirkkoon.
Valpuri Erkintytär Innamaa
Valpuri Innamaan syntymävuotta ei tiedetä, kuolinvuosi on luultavasti 1602. Innamaa oli
vuonna 1571 Turun varakkain porvari ja kävi menestyksellistä kauppaa Suomessa ja
ulkomailla. Valpurista on kuva Teatterisillallan päässä.
Isak Rothovius
Syntyi vuonna 1572. Hän oli äkkipikainen ja suuttui helposti. Hänestä tuli Suomen piispa, ja
hän perusti Turkuun ensimmäisen lukion vuonna 1630. Lukio muutettiin pian
Rothoviuksen ja Pietari Brahen aloitteesta yliopistoksi eli Turun akatemiaksi.

Pietari Brahe
Syntyi vuonna 1602 Ruotsissa. Hän tuli Turkuun Suomen kenraalikuvernööriksi. Hän asui
Turun linnassa ja kehitti Suomea paljon, vaikka suomalaiset olivat hänestä laiskoja ja söivät
liikaa. Hän kuitenkin sanoi lopulta: ”Minä olin maahan ja maa minuun tyytyväinen”.
Elin Såger
Syntyi vuonna 1614 Aurajoen itärannalla. Hän johti useaa yritystä ja Turun
kauppahuonetta menestyksekkäästi miehensä kuoltua. Hänellä oli paljon vaikutusvaltaa ja
hän oli taitava neuvottelija. Hänet on haudattu Turun tuomiokirkkoon.
Pehr Kalm
Syntyi vuonna 1716. Hän perusti Turun akatemian kasvitieteellisen hyötypuutarhan, ja toi
Suomeen monta uutta kasvilajia löytöretkiltään Amerikasta. Pehr eli Pietari Kalm halusi
Suomesta vauraan maan. Kalm toimi myös kirkkoherrana sekä talousopin professorina.
Hän kuoli vesipöhöön.
Henrik Gabriel Porthan
Syntyi vuonna 1739. Hän on Suomen historian isä, joka oli sitä mieltä, että muinaisilla
suomalaisilla ei ollut yhteiskunnassa mitään järjestystä, he eivät osanneet sotia taitavasti ja
että he sortivat naisia. Porthan opetti kaunopuheisuutta. Hänen perustamansa Auroraseura alkoi toimittaa vuonna 1771 Suomen ensimmäistä sanomalehteä Tidningar Utgifne af
et Sällskap i Åbo.
Mauno Koivisto
Syntyi vuonna 1923. Hänet valittiin vuonna 1982 Suomen yhdeksänneksi presidentiksi.
Hän pitää lentopalloilusta. Koiviston jälkeen vuonna 1994 Suomen presidentiksi tuli Martti
Ahtisaari, ja sitten Tarja Halonen.
Tamara Lund
Syntyi vuonna 1941. Kuuluisa turkulainen sopraano, joka lauloi oopperoissa ja opereteissa
sekä levytti myös iskelmiä. Hän esiintyi sekä Suomessa että ulkomailla. Tamara Lund myös
näytteli sekä toimi kaupunginvaltuutettuna. Hänen tyttärensä on laulaja Maria Lund.

2a. VANHAT KÄSIALAT
Vanhat käsialat on ”salakirjoitusavain” eli aakkosto, jossa vanhat 1500-luvun aakkoset
on käännetty nykyaakkosiin. Oppilaiden tehtävä on ensin kääntää vanhat kirjaimet
nykyaakkosiksi ja sitten miettiä, mitä sanat ja lauseet oikein tarkoittivat.
Laulu on peräisin 1500-luvulta ja siinä kerrotaan Jumalasta.
Oppilaat tuottavat:

Nykykielellä:

Sinä olet lodhuttaia
ia runsas lahian andaia.
Sinä valistat sokeat mielet
ia voitelit tyhmät keelet.
Viholinen karkot rannas
Suo meidhän olla mös rauhas

Sinä olet lohduttaja
ja runsas lahjan antaja
sinä valistat sokeat mielet
ja voitelit tyhmät kielet.
Vihollinen karkoita rannasta
Suo meidän olla myös rauhassa

Ja vielä, mitä laulu tarkoittaa:
Jumala lohduttaa ihmisiä ja antaa heille paljon kaikenlaista hyvää. Kaikki tieto ja viisaus
on lähtöisin Jumalasta. Hän antaa tyhmillekin älyä.Lopussa pyydetään, että Jumala
karkottaisi vihollisen pois omasta maasta ja takaisi rauhalliset ajat.
2b. PUUT

lehmus

kirsikkapuu
vaahtera
tammi

saarni

2c. RAASTUVANOIKEUS (3 ryhmätehtävää)
Huom. Vaatii etukäteisvalmistelua: valitse draama ja kopioi se jokaiselle sen esittäjälle.
Miten rangaistaisiin keskiajalla? Kaikki tapaukset ovat tositapahtumia 1600-luvun
Turusta. Henkilöitä draamoissa on yhteensä 16.
Tapaus 1: Sairaus (3 hlöä: tuomari, puolustaja ja Hilda)
Turun tuomiokapitulissa käsiteltiin vuonna 1671 tapausta, jossa eräs nainen oli
sairastunut. Hänellä oli köyhä, joten hän pyysi apua oikeuslaitokselta.
Tapaus 2: Noita (9 hlöä: Valpuri, tuomari, puolustaja, syyttäjä, kirkkoherra, piika, 3
rahvasta):
Valpuri Kyni kierteli Turun seudulla ja eli kerjäämällä. Punkalaitumen kirkkoherra rupesi
syyttämään Valpuria noituudesta. Valpurin äiti ja äidinisäkin oli tuomittu kuolemaan
noitina.
ASETELMA: etualalla tuomari, puolustaja, syyttäjä ja Valpuri. Kirkkoherra ja piika ovat
sivummalla ennen omaa vuoroaan. Rahvas on yleisön vieressä.
Opettaja voi kertoa draaman päätyttyä tositapauksen lopun:
Hovioikeus päätti testata Aurajoessa, onko Valpuri oikeasti noita. Valpurin silmät
sidottiin ja hänet pudotettiin veteen. Jos hän hukkuisi, hän olisi tavallinen ihminen.
Valpuri pysyi pinnalla, mutta häntä ei yllättäen tuomittukaan silti noidaksi. Sanottiin, että
hän ”kelluu kuin joutsen pitämällä suunsa kiinni”. Rangaistus lievennettiin
kaakinpuurangaistukseksi eli Valpuria piiskattiin ja hänet karkotettiin pois Turusta.
Valpuri jatkoi kiertelyä kerjuulla. Ihmiset pelkäsivät häntä. Sanottiin, että Valpuri voi
käskeä susia ihmisten kimppuun, jos nämä eivät tee niin kuin hän haluaa. Valpuri oli
muutenkin pahantekijän maineessa. Huittisissa vuonna1649 hän joutui uudelleen
syytteeseen noituudesta. Valpuri juoksi pakoon metsään, mutta hänen itsensä mukaan
kummitus ajoi hänet takaisin kylään. Käräjillä hän kiisti noitasyytteet, eikä häntä
tuomittu. Vuonna 1663 hänet kuitenkin lopulta tuomittiin noituudesta kuolemaan, ja
hänet mestattiin ja poltettiin Hämeenlinnassa vuonna 1665.
Tapaus 3: Merirosvo (4 hlöä: Hannu Eerikinpoika, tuomari, syyttäjä, puolustaja)
Opettaja voi kertoa draaman jälkeen, miten sitten kävi.
Hannu, kun kerran hänet oli jo saatu kiinni, teloitettiin, mutta hänen laivamiehiään ei
voitu rangaista, koska heitä ei ollut saatu kiinni.

TAPAUS 1: SAIRAUS
TUOMARI: Jaaha, mikä tapaus seuraavaksi tulee vuoroon?
PUOLUSTAJA: Arvoisa herra tuomari, seuraavaksi käsittelyssä on rouva Hildan tapaus.
TUOMARI: Rouva Hilda. Mistä se teitä syytetään?
HILDA-ROUVA: Ei minua syytetä mistään, tuomari, vaan...
TUOMARI: Arvoisa tuomari.
HILDA-ROUVA: Herra arvoisa herra tuomari. Pahoillani olen, herra arvoisa tuomari,
minä vain olen nöyrä ja köyhä merimiehen leski.
TUOMARI: No niin, no niin! Mikä tämän hm… Huldan asia sitten oli?
PUOLUSTAJA: Arvoisa tuomari, rouva Hilda epäilee, että hänen sisäänsä on mennyt
eläin, ja hän on siitä sairastunut.
HILDA-ROUVA: Käärme sinne luikerteli! Käärme se oli, meni kun nukahdin suu auki, ja
nyt yskittää öisin ja vatsassa se käärme tuntuu, siellä se luikertelee ja kiemurtelee vaan.
TUOMARI: Jaha.
PUOLUSTAJA: Arvoisa tuomari, rouva Hilda pyytää oikeudelta suostuvaisuutta, jotta
hän voisi saada jostakin apua vaivaansa. Rouva pyytää kapitulia myöntämään hänelle
kolehdin. Siis jumalanpalveluksessa pitäisi kerätä hänelle rahaa, jotta hän voi maksaa
auttajalleen.
TUOMARI: Ja mistä Hilda-rouva sitä apua on ajatellut hakevansa?
HILDA-ROUVA: Kreetta on semmoinen loitsija, että kyllä käärmeetkin lähtee! Tai sitten
on taikureita, jotka voivat taikoa sen pois, kuten se Aappolan Kalle tai Mikko…
TUOMARI: Ovat Kreetta ja Mikko tuomarillekin tuttuja. Itselläni oli paha kröhä, jonka
Kreetta paransi noin vain. Kapituli päättää myöntää rouva Hildalle kolehdin ensi
sunnuntain messusta, jotta käärme saadaan pois rouvan mahasta. Istunto on päättynyt.

TAPAUS 2: NOITA
TUOMARI: No niin, ja seuraava tapaus?
SYYTTÄJÄ: Akka Valpuri Kyniä syytetään noituudesta. Valpuri on noitunut kirkkoherra
Simon Mikaeliksen kaikki sata lehmää kuoliaiksi ja itse kirkkoherran sairaaksi sekä
myös yhden lapsen, joka kuoli.
RAHVAS: Noita! Noita!
VALPURI KYNI: Ei ole totta, en ole noitunut! En ole noitunut!
TUOMARI: Hiljaa oikeudessa! Ja syytetty puhuttelee tuomaria arvoisaksi tuomariksi ja
puhuu vain, kun hänen vuoronsa on. Puheenvuoro on puolustuksella.
PUOLUSTAJA: Valpuri Kyni kiistää noitumiset, hän on vain kunniallinen kerjäläinen,
joka kiertää talolta toiselle leivän tahi puuron toivossa, mitä hyväntahtoiset ihmiset
hänelle antavat.
VALPURI KYNI: Niin!
TUOMARI: Mitä haluaa syytetty sanoa puolustuksekseen?
VALPURI KYNI: Minä en ole nähnykkään herra kirkkoherran…
TUOMARI: Arvoisa tuomari! Minä varoitan akkaa, jottet joudu heti roviolle!
VALPURI KYNI: Arvoisa tuomari! Arvoisa tuomari!
PUOLUSTAJA: Valpuri Kyni tarkoittaa sanoa, että…
VALPURI KYNI: Arvoisa tuomari! Minä en nähnykkään kirkkoherran herran lehmiä, niitä
kaikkia lehmiä, jotka kuolivat! Ne kuolivat sinne talliin kaikki sata lehmää ja vasikat,
mutta minä en niitä nähnykkään. Eikä minulla ollut kirkkoherralle noitumista, itte se ne
aiheutti, syö korin täydeltä leivoksia vaan ja viiniä se juo, ei tavalliset ihmiset sellaisia
syö ja eihän se kirkkoherrakaan terveenä pysyny, vaan särky tuli!
TUOMARI: Entä tämä lapsi, jonka noiduit? Onko tälle todistajia?
PUOLUSTAJA: Arvoisa tuomari, ei ole yhtään todistajaa sille, että Valpuri olisi lapsen
noitunut. Jotenka ei häntä voida siitä syyttääkään.
TUOMARI: Onko muille tapauksille todistajia?
SYYTTÄJÄ: Arvoisa tuomari, kirkkoherra Simon Mikaelis tulee todistamaan.
TUOMARI: Olkaa hyvä, kirkkoherra.
KIRKKOHERRA (astuu esiin): Arvoisa tuomari, minulla on ollut kovat säryt ja kivut, enkä
ole voinut nukkuakaan. Ja nämä alkoivat heti, kun Valpuri tuli seudulle. Minäkin annoin
hänelle leipää.

VALPURI KYNI: Vai leipää! Kun monet antoivat kyllikseen niin kirkkoherra söi itse loput,
ja minä jäin nälkään..!
TUOMARI: Syytetty! Muistakaa puhuttelu! Se on ”arvoisa tuomari”!
KIRKKOHERRA: Arvoisa tuomari. Annoin, kuten Herramme Jumala määrää. Ja Valpuri
suuttui ja noitui minut. Hän laittoi piikani mukana myrkkyä lehmillekin.
RAHVAS: Noita, noita!
TUOMARI: Onko piika täällä?
SYYTTÄJÄ: Kyllä, arvoisa tuomari.
VALPURI KYNI: En mä tunnekaan sitä piikaa! Arvoisa tuomari, vaikka suutuinkin
kirkkoherralle, emmä mitään pahaa toivonut – ainakaan kauan aikaa.
TUOMARI: Valpuri hiljaa! Piika tulkoon eteen ja puhukoon!
PIIKA(astuu esiin): No kun mä halusin liinan että mä voin peittää pääni jos mä menen
messuun ja Valpuri anto mulle sen ja sano et vain jos mä menen sinne navettaan ja
annan lehmille sen minkä Valpuri oli tehnyt sellasen juotavan niille lehmille.
PUOLUSTAJA: Mutta, arvoisa tuomari, sitä juomaa ei voida toteen näyttää.
VALPURI KYNI: Arvoisa, niin, ei voida, herra, en minä osaa edes juoda!
RAHVAS: Noita!
TUOMARI: No miksi tarvitsisikaan, koska piika jo todisti, että Valpuri sen sai aikaan,
että lehmät kuolivat. Täten tuomitsen Valpuri Kynin noitana mestattavan ja roviolla
poltettaman kaiken rahvaan pelotukseksi, jotta osaavat kaidalla tiellä eli erossa
noituudesta pysytellä.

TAPAUS 3: MERIROSVO
TUOMARI: Aloitetaanpa sitten. Kuka on mies, jota nyt täällä Turun linnassa tuomitaan?
SYYTTÄJÄ: Arvoisa tuomari, tämä on kapakkatappelussa tavattu Hannu Eerikinpoika,
merirosvo. Hän ja hänen viisi ystäväänsä ovat tappelemisen lisäksi ryövänneet
kunniallisia kauppamiehiä, kun he ovat Turun satamasta lähteneet. Hannua ystävineen
siitä syytettäköön ankarasti.
PUOLUSTAJA: Arvoisa tuomari! Hannu on hyvä mies. Merimiehestä hän kovalla työllä
kohosi laivuriksi. Hänet tunnettiin luotettavaksi ja ahkeraksi mieheksi silloin.
SYYTTÄJÄ: Niin, kunnes ryhtyi merirosvoksi! Arvoisa herra tuomari.
TUOMARI: Onko Hannulla itsellään tähän asiaan mitään virkkomista?
HANNU EERIKINPOIKA: Arvoisa tuomari. Olen Jumalaa pelkäävä kunnon mies, joka
on halunnut vain perheensä elättää. Vaimollani ja seitsemällä lapsellani ei ole muuta
elättäjää. Minä olen hyvä laivuri. Herra tuomari varmaan ymmärtää, kun tulot ovat niin
niukat ja tavaraa ei nyt liiku, on huonot ajat… Ja minähän kuljettaisin tavaraa, jos sitä
olisi.
SYYTTÄJÄ: Arvoisa tuomari, on niitä muillakin lapsia ruokittavana! Ja ajat ovat
tämmöiset, mutta on laivoilla yhä vietävää. Ei Hannunkaan olisi tarvinnut merirosvoksi
ruveta.
TUOMARI: Myöntääkö Hannu, että on merellä muita laivoja ryöstänyt?
HANNU EERIKINPOIKA: Arvoisa tuomari, no, minä nyt niin ryöstellytkään… eikö
kruunukin kerää saataviaan, että voipi kuningas saada syödäkseen?
PUOLUSTAJA: Arvoisa tuomari, Hannu Eerikinpoika tarkoittaa, että hän vain pakosta
joutui hankkimaan elantonsa merirosvona.
TUOMARI: Vai pakosta. Miksei siellä ole sitten kaikki muutkin merirosvoina, mitä? No,
myöntääkö Hannu Eerikinpoika syyllisyytensä?
HANNU EERIKINPOIKA: Arvoisa tuomari, ei ollut muutakaan elantoa, joten tein
voitavani. Eli jos se sitten on merirosvousta, olen minä merirosvo!
TUOMARI: Näin ollen tuomitsen minä Hannu Eerikinpojan ja hänen viisi merimiestään,
kun heidät kiinni saadaan, menettämään päänsä mestauspölkyllä, ja sen jälkeen ruumiit
pilkotaan neljään osaan ja ripustetaan teilipyörään varoitukseksi muille. Oikeus voi
poistua!

2d. ARVAUSKILPAILU
Tehtävänanto: Arvaa, mikä on oikea vaihtoehto! Merkitse vastaukseesi oikea kirjain.
1. Merkitsikö sana turku alun perin a) kauppapaikkaa b) ruokapaikkaa c)
tanssipaikkaa?
2. Onko Åbo Akademi a) saksankielinen b) ruotsinkielinen c) englanninkielinen
yliopisto?
3. Oliko Turusta Hämeeseen johtavan tien nimi a) Hevostie b) Härkätie c) Lehmätie?
4. Oliko Suomen ensimmäisen koulun nimi Turun a) katedraalikoulu b) ketturaalikoulu
c) hatturaalikoulu?
5. Oliko Suomen ensimmäisen yliopiston nimi a) Porin akatemia b) Turun takakemia c)
Turun akatemia?

Oikeat vastaukset: 1. a

2. b

3. b

4. a

5. c

3a. HYONTEISET
valkohuulitarhakotilo, puistokaksoisjalkainen, jalavannopsasiipi, takkukotilo, kärpänen

3b.KUKA OLI KUKIN?
Huom. Tehtävä vaatii etukäteisvalmistelua: historian henkilöt leikataan viivoja pitkin.
Luokka jaetaan 10 hengen ryhmiin. Joka ryhmässä viidelle oppilaalle annetaan
kuvalappu ja viidelle tekstilappu. Ryhmien pitää yhdistää merkkihenkilöiden kuvat
heidän nimiinsä.
Nimilapuissa on kysymysmerkkejä, joiden vastaukset löytyvät kuvalapuista. Oppilaat
yhdistävät nimet ja kuvat yhdistämällä oikeat kysymysmerkit oikeisiin vastauksiin.
Lopuksi joku ryhmä saa lukea oikeat vastaukset kokonaan läpi.
Tehtävänanto: Yhdistä kuva henkilöön löytämällä oikeat sanat oikeisiin
kysymysmerkkeihin. Omaa lappua ei saa näyttää muille!

Henrik Gabriel Porthan
1. Hänen sanotaan olevan Suomen ?
isä. 2. Hän sai vuonna 1777 ? viran. 3.
Hän kumosi väitteet ? 4. Hän kirjoitti
lisäksi suomalaisesta ? 5. Hän perusti
? seuran.

Pietari Brahe
1 Hänelle on patsaat ? ja ? 2. Hän oli ?
3. Hän tuli Suomeen ? 4. Hän kiersi
opiskelumatkoillaan ? 5. Hän ei
halunnut ?

Mikael Agricola
1. Hänen sanotaan olevan Suomen ?
isä. 2. Hän suomensi ? 3. Hän oli ?
oppilas. 4. Hänen sukunimensä
tarkoittaa ? 5. Hänen äidinkielensä oli
?

Pehr Kalm
1. Hänen opettajansa oli ? 2. Hän
harjoitteli tutkimista ? 3. Hän perusti
Turkuun ? 4. Hänen mukaansa on
nimetty ? 5. Hän toi ? Suomeen.

1. historian. 2. Kaunopuheisuuden. 3. suomen ja
heprean sukulaisuudesta. 4.
taikauskosta. 5. Aurora

1. Kajaanissa ja Turussa. 2.
kreivi. 3. kenraalikuvernööriksi. 4. Euroopassa. 5. tulla Suomeen

1. kirjakielen. 2. Uuden
testamentin.
3. Martti Lutherin. 4.
maanviljelijää. 5.
ruotsi.

1. Carl von Linné. 2.
Moskovassa. 3. Kasvitieteellisen puutarhan.
4. kalmia latifolia eli
vuoristolaakeri.
5. orapihlajan.

Isak Rothovius
1. Hän oli perustamassa ? yhdessä
Pietari Brahen kanssa. 2. Hän syntyi ?
3. Hän tuli Suomeen ? 4. Hän perusti
Suomen ensimmäisen ? 5. Hän sanoi
Suomessa ollessaan ?

1. Turun akatemiaa. 2.
Ruotsissa. 3. piispaksi. 4.
lukion. 5. ”Minä asun
barbaarien ja skorpionien
parissa.”

3c. AJAN SATOA
1200-luku: Turun linna, musiikin
opetus, Turun katedraalikoulu

1700-luku: Suomen vanhin
sanomalehti, Turun telakkateollisuus

1300-luku:

Turun tuomiokirkko

1400-luku:

Turun oma raha, silta

1800-luku:
rautatie

1500-luku:

haarukka, Mikael Agricola

Turusta pääkaupunki,

1900-luku: tietokone, Suomen
Joutsen, Hansakortteli, föri

1600-luku: Turun akatemia, silmälasit,
vanhin Turun kartta, Pietari Brahe

2000-luku:

Kampiföri, USB-muistitikku

4a. ELÄIMET

(lammas)

nahkiainen

5

(liito-orava)

1

metsäkauris

7
4

(hirvi)

pyöriäinen
(kettu)

(lehmä)

2

saukko

11

6
9

(hylje)

12

10

(rusakkko)

supikoira

8
3

4b. TURUN ASEMAKAAVA
Tämä tehtävä suositellaan tehtäväksi ryhmissä, esim. 3 hlöä/ryhmä.
Asemakaavan suunnitteli saksalainen arkkitehti Johan Carl Ludvig Engel (1778 - 1840)
vuonna 1828.
Oikeat vastaukset:

1. meri 2.Turun tuomiokirkko 3.Samppalinnanmäki 4.kauppatori 5.föri 6.Aninkaistenmäki
7.Raunistula 8.Tuomaansilta 9. Turun linna
7

8

6
4
2

3
1

5
9

4c. BARKER
Oppilaiden tehtävänä on ensin päättelemällä täydentää teksti Barkerin tehtaasta.
Tämän jälkeen opettaja lukee ääneen koko tekstin oppilaiden vain kuunnellessa
(kirjoittamatta samaan aikaan). Sen jälkeen käydään vielä lopuksi vastaukset yhdessä
läpi.
Teksti:
Barkerin tehdas
Rakennuksessa valmistettiin 1800-luvun lopulla siirappia ja raakasokeria. Sitä teki Alfan
sokerijuurikastehdas. Kaksi tappiollista vuotta ajoivat yrityksen kuitenkin konkurssiin ja
tehdas lakkautettiin.
Barkerin puuvillatehdas muutti tiloihin 1900-luvun alussa. Barkerin kutomossa tehtiin
lankaa ja kudottiin kankaita.
(jatkuu seuraavalla sivulla)

Sähköt rakennus sai vuonna 1929, ja silloin ei tarvinnut enää kutoa kangasta
hämärässä, vaan saatiin oikein sähkövalot, ja sähköllä toimivia koneitakin ruvettiin
hankkimaan. Tehtaan lähelle rakennettiin asuntoja 1970-luvulla, niin että ihmisillä oli
lyhyt matka tehtaaseen töihin.
Rakennus tunnetaan nykyisinkin Barkerin tehtaana, vaikka sen nimi on nyt Alfa Center.
Tehdas on jo lakkautettu, ja nykyisin tiloja vuokrataan halukkaille. Alfa Centerissä toimii
esimerkiksi nyrkkeilysali ja karateseura sekä monen taiteilijan ateljee: taiteilijat tekevät
mm. keramiikkataidetta ja mattoja.

Oikeat vastaukset:

1. tiilistä (sen näkee
katsomalla)
2. siirappia ja raakasokeria

5. lankaa
6. 1929

3. konkurssin

7. kangasta ei enää
tarvinnut kutoa hämärässä

4. 1900

8. asuntoja

9. työläisillä olisi lyhyt
matka tehtaaseen töihin
10. Barkerin tehtaana
11. Alfa Center
12. urheilua ja kuvataiteita

4d. ETSI JA LÖYDÄ!
Kirkot näkyvät kävelyreitille, kun opastaululta neljä on kävelty eteenpäin taideteoksen
ohi ja melkein kaikkien Barkerin tehdasrakennustenkin ohi, ja pysähdytään juuri ennen
Vähäjoen rannalla sijaitsevaa taloa.
Paikalta näkyy kolme nykykirkkoa: pohjoisessa Maarian kirkko, etelässä Turun
tuomiokirkko ja Ylioppilaskylässä Aurajoen toisella rannalla Pyhän Katariinan kirkko.
Lisäksi Koroisten niemellä 1200-luvulla sijainneen kirkon paikalla näkyy valkoinen
muistoristi.

5a. RUOKA-AINEET
Oppilaat asettuvat riviin. Opettaja lukee ruoka-aineen nimen, ja oppilaat ovat joko
samaa mieltä (kasvot opettajaan päin) tai eri mieltä (kääntyvät takaperin). Oikeasta
vastauksesta saa ottaa askeleen eteenpäin.
Jos oppilas saavutti tavoitteensa, hän saa viisi lisäaskelta, jos ylitti sen, hän saa vielä
yhden lisäaskeleen.
Yhteensä 28 ruoka-ainetta, joista 1200-luvulla Suomessa syötiin 17: ää.

Tehtävänanto: Mitä ennen syötiin? Jos olet sitä mieltä, että mainittua ruoka-ainetta
syötiin 1200-luvulla Suomessa, pysy näin päin! Muutoin käänny ympäri. Oikeasta
vastauksesta saa yhden askeleen eteenpäin. Montako askelta pääset etenemään?
Aseta itsellesi tavoite!
1200-luvun ruoka-aineet on lihavoitu:
suola, jäätelö, voi, lammas, suklaa, nokkonen, hampurilainen, jänis, silakka, paprika,
appelsiini, puuro, makkara, rieska, hernekeitto, tonnikala, nauris, juusto, karkki, viili,
orava, mämmi, pirtelö, piparkakku, luusoppa, peruna, leipä, maito.

5b. KASVIT

Hoitaa
mäkikaura

sikoangervo

ahdekaura

kissankello

reumatismia.

Sanottu
enkelin
kengännauhaksi.

pukinjuuri

ketoneilikka

Rohto
vilustumiseen.

ketoorvokki

Päivänkakkara

Sopii
leipäjauhoksi.

5c. TUTKI KUVAA
1. Koroinen oli jo 1000-luvulla asuttua, vilkasta seutua, ja Suomen alueeksi
melko lähellä Tukholmaa, jonne piispa piti yhteyttä.
2. Sitä suojelee kolmelta sivulta joki.
3. Hän käski kaivaa vallihautoja niemen ympärille ja pystytti myös puuaidan
sekä vartiotornin.
4. Piispanlinna vaurioitui sodissa ja lähemmäs jokisuuta alettiin rakentaa Turun
linnaa ja Turun tuomiokirkkoa, jonne piispa muutti.
5. A) Yhtäläisyydet:
Kumpikin sijaitsi rannalla, Koroinen niemellä ja Turun linna alun perin
saarella.
Kumpikin oli puolustuslinnoitus.
B) Erot:
Turun linna oli suurempi.
Turun linnassa ei hallinnut piispa, vaan käskynhaltijat ja muut maan
johtomiehet. Turun linnan rakensi Ruotsin kruunu.
Turun linnan tärkeimmät tarkoitukset olivat verojen keruu, vankilana
toimiminen ja Turun kaupungin puolustaminen, kun taas Koroinen oli
ensisijaisesti uskonnollinen hallintopaikka ja kaupankäynnin keskus.
Turun linna on säilynyt nykypäivään asti toisin kuin Koroisten linna,
joka tuhoutui sodissa.

5d. KOROINEN
Huom. Vaatii etukäteisvalmistelua: kopioi draama jokaiselle sen esittäjälle.

Tutustutaan keskiajan Koroisten elämään. Draama on kuvitteellinen, mutta tosiasioihin
perustuva.
Henkilöitä on yht. 7: kertoja, perheenäiti, piispa, kauppias, 2 hyökkääjää ja puolustaja.

KERTOJA: Koroisilla on asuttu jo rautakaudelta lähtien, jo melkein
ajanlaskumme alussa.
PERHEENÄITI: Minun äitini, isäni ja äitini äiti ovat jo asuneet täällä. Mutta ei tätä
vielä silloin sanottu Koroisiksi, vaan Räntämäeksi. Minulla on liuta lapsia ja
keräämme metsästä sieniä ja marjoja ja kalastamme joesta hengenpitimiksi.
Meidän kylällä on asukkaita enemmän kuin muualla.
KERTOJA: Eihän ihmisiä paljon ollut nykyajan kaupunkeihin verrattuna, mutta
tämä paikka, entinen Räntämäki ja nykyään Koroinen, oli silti merkittävä.
Keskiajalla tämä oli jo tunnettu kauppapaikka ja ihmiset joka puolelta tulivat
tänne.
KAUPPIAS: Tänne Koroisten niemelle me kauppamiehetkin tulemme
purjeveneillämme Aurajokea myöten tietysti, koska tänne tulevat muutkin.
Satama on suojaisa, ja täällä on paljon talonpoikia ostamassa suolaa ja hienoa
kangasta. Mistä he niitä muuten saisivat?
KERTOJA: K-kauppoja tai Valintataloja ei ollut vielä keskiajalla. Osa tavaroista
tuotiin pitkänkin matkan takaa. Ja piispakin tuotiin, siirrettiin Nousiaisista Koroisiin
1200-luvulla. Piispalle rakennettiin hieno talokin, jollaista ei Koroisissa ollut
nähtykään. Ikkunatiiletkin olivat todella viimeisen päälle hienot ja koristeelliset!
PIISPA: No, minä olen piispa, ja täytyyhän piispalla olla hienompi koti kuin muilla.
Minä olen niin suuri ja mahtava, ja minä edustan kirkkoa ja itse Jumalan lakia!
Täältä Koroisista minä hallitsen Suomen maata ja teen voitavani, että laiskat
suomalaiset ylistäisivät Jumalaa ja maksaisivat kymmenyksensä. Ja kerään
kirkolle omaisuutta siinä samalla.
HYÖKKÄÄJÄ 1: Eipä ole piispaa mahtavampaa Suomessa, ei. Onpa piispalla
jotain arvokkaita esineitäkin, voipi olla suuret viljavarastotkin, ja kotieläimiä yllin
kyllin. Tekisipä mieleni käydä vähän tutkimassa asiaa.
HYÖKKÄÄJÄ 2: Sinne ne kauppalaivatkin jokea pitkin kulkevat Koroisiin, siellä
on ostajia ja myyjiä, ja missä kauppa käy, siellä vaurauttakin on. Alkavat käydä
ylpeiksi nuo Koroisten asukkaat, sietäisivät saada opetuksen! Hyökätään
Koroisiin!
KERTOJA: Vainolaiset hyökkäsivät moneen kertaan Koroisiin ja siellä taisteltiin
kiivaasti, mutta yleensä puolustajat voittivat ja hyökkääjät joutuivat pakenemaan.
PUOLUSTAJA: Onneksi tämä on helppo puolustaa, tämä Koroinen. Piispahan
rakennutti tänne siksi vallihaudatkin, ja ne totisesti ovat käytössä. Taas on paha
torjuttu, ja Koroisilla voi kauppa- ja uskonelämä jatkua vilkkaana ja rauhassa.

6a. LINNUT

4)

1)

ruisrääkkä 5)

satakieli 2)

peukaloinen 3)

kalatiira 6)

pensassirkkalintu 7)

sorsa

viitakerttunen

6b. ARVAUSKILPAILU
Oikeat vaihtoehdot lihavoitu. Oikea vastaus kerrotaan joka kohdan jälkeen sitten, kun
oppilaat ovat sanoneet, mitä vaihtoehtoa kannattavat.
Tehtävänanto: Revi paperista viisi pientä palaa. Jos kannatat kysymyksen vaihtoehtoa
a, b tai c, sano se ääneen. Jos vastasit väärin, anna paperinpala jollekin, joka vastasi
oikein. Kenellä on lopuksi eniten, kenellä vähiten papereita?

1. Onko Aurajoki erityisen a) hiekkainen b) savinen c) leväinen?
2. Aurajoen savea käytettiin tehtaassa, jonka nimi oli a) Aurajoen Savi
b) Kupittaan Lieju c) Kupittaan Savi?
3. Oliko savitehtaalla oma a) autotie b) pyörätie c) rautatie?
4. Kupittaan Saven omaa kuljetusvälinettä sanottiin a) savipässiksi
b) multalampaaksi c) savisonniksi?
5. Aurajoen savesta on tehty a) astioita b) tiiliä c) koriste-esineitä?

6c.KUPITTAAN SAVIOSAKEYHTIÖ
Huom. Vaatii etukäteisvalmistelua: kopioi kullekin ryhmälle yksi Kupittaan Savi -teksti.
Oppilaat jaetaan n. 10 hengen ryhmiin. Tarvitaan kaksi lukijaa (jotka vuorottelevat
kappaleittain tekstiä lukiessaan) ja kuuntelijat. Lukemisen jälkeen opettaja kysyy
oppilailta kysymyksiä. Myös tekstin lukeneet oppilaat osallistuvat vastaamiseen.
Tehtävänanto: Muistatko kuulemasi? Kuuntele tositarina Kupittaan Saviosakeyhtiöstä.
Kun tulee kysymyksiin vastaamisen vuoro, nosta peukalosi pystyyn, jos väite on
mielestäsi oikein!

Kupittaan Saviosakeyhtiö.
Turun läpi kulkevassa Aurajoessa on helposti muokattavaa punaista savea. Sitä on
käytetty tiettävästi jo 1700-luvulla. Kupittaan Saviosakeyhtiö alkoi hyödyntää sitä 1900luvun alussa perustamassaan tehtaassa. Savesta tehtiin niin arkisia käyttöesineitä
kuten kahvikuppeja ja uunivuokia myös hauskoja koriste-esineitä, kuten kuuluisat Matti
ja Maija -hahmot. Taiteilijat signeerasivat esineet eli laittoivat niihin oman merkkinsä,
esimerkiksi nimikirjaimet.
Savea tuotiin aluksi Aurajoesta tehtaalle pienissä erissä, mutta kun tehdas alkoi
menestyä paremmin, niin saveakin tarvittiin enemmän. Niinpä tehtaalla päätettiin
rakentaa Aurajoen viereltä Halisten pelloilla olevalta savikuopalta Kupittaan tehtaalle
vievä kapearaiteinen junarata. Siinä kulkevaa savea kuljettavaa junaa alettiin kutsua
savipässiksi. Lapset hyppäsivät sen kyytiin huvikseen, vaikka se olikin kiellettyä ja
vaatteet tulivat savisiksi.
Saviesineitä ei tehty ainoastaan Aurajoen punaisesta savesta, vaan myös valkoisesta ja
mustasta savesta. Savea tuotiinkin ulkomailta asti. Pikkuesineiden lisäksi Kupittaan
tehtaassa valmistettiin monenlaisia tavaroita: tiiliä, viemäriputkia, tenniskenttien
pohjamassaa, ulkogrillejä ja jopa sianruokakaukaloita.
Kupittaan Saviosakeyhtiön tuotteista tuli suosittuja, koska ne olivat kauniita ja niitä
voitiin tehtaassa tehdä halvemmalla kuin perinteisesti käsin tekemällä. Saviesineitä
tehtiin paljon valamalla savi muotteihin, joista liika savi kaadettiin pois. Näin esineistä
saatiin onttoja. Työntekijät käyttivät myös dreijaa ja tekivät jopa yli sata esinettä
päivässä dreijaamalla. Osa tuotteista puristettiin koneellisesti muotoonsa, kuten
savilautaset, jotka sitten vielä maalattiin koristeellisiksi.

1. Tiedetään, että Aurajoen savea on hyödynnetty jo rautakaudelta lähtien.
2. Saviesineitä tehtiin punaisesta, valkoisesta ja mustasta savesta.
3. Kupittaan Saviosakeyhtiön suosituimpia koriste-esineitä ovat olleet Ville ja Veera
-hahmot.
4. Tehtaalla valmistettiin myös lampaitten ruokakaukaloita.
5. Saviesineet signeerattiin eli niihin laitettiin taiteilijan nimi.
6. Tehtaassa tehdyt saviesineet olivat halvempia kuin käsintehdyt.
7. Saviesineitä tehtiin valamalla savea muotteihin, dreijaamalla, puristamalla
koneellisesti ja jäädyttämällä.
Oikeat vastaukset:
1. Ei, vaan 1700-luvulta lähtien

2. Kyllä

3. Ei, vaan Matti ja Maija

4. Ei, vaan sikojen

6. Kyllä

7. Kyllä ja Ei (ei jäädytetty).

5. Kyllä

7a. HALISTEN SOPIMUS
Huom. Vaatii etukäteisvalmistelua: kopioi draama jokaiselle sen esittäjälle.
Sopiva paikka näytelmälle on esimerkiksi Halisten myllyn muistomerkki eli myllynkivi,
joka on pystytetty nurmikolle lähelle kanoottilaituria koskipadon yläpuolella.

Henkilöitä on yht. 8: piispa Hemming, kolme kaarinalaista talonpoikaa (Mikko, Matti ja
Pentti) ja kolme lietolaista talonpoikaa (Jussi, Antti ja Eero). Asetelma: piispa seisoo
erillään ja talonpojat ryhmänä.

ALUSTUS: Eletään keskiaikaa, vuotta 1352. Piispa Hemming on saanut myllyoikeudet
Halisten kosken myllyyn, joten hän päättää, mitä myllyssä tapahtuu. Lietolaiset ja
kaarinalaiset talonpojat ovat tulleet piispan puheille.

PIISPA HEMMING: Minusta tuli Turun piispa, Suomen mahtavin mies, jo 14 vuotta
sitten! Minä päätän, mitä myllyssä tehdään ja koska! Ettehän te osaa edes lukea! Ei
teillä voi olla sanansijaa kirkon asioissa. Mylly kuuluu piispalle, ja piispa olen minä.
KAARINAN TALONPOJAT YHTÄ AIKAA: Mutta kalat me tunnemme!
LIETOLAINEN EERO: Niin juuri!
KAARINALAINEN MATTI: Teidän arvollinen korkeutenne piispa Hemming, jos ette
päästä kaloja syksyllä menemään padon läpi vastavirtaan ylös koskea kutemaan, ei
niitä enää seuraavana keväänä näy!
LIEDON TALONPOJAT YHDESSÄ: Juuri niin! Mitä me sitten syömme, kun ei kalaa
enää saa?
PIISPA HEMMING: Onhan teillä lehmät ja kanat, syökää niitä.
LIETOLAINEN JUSSI: Jos syömme lehmät, mistä saamme maidon ja voin?
LIETOLAINEN EERO: Niin, kysyn vaan!
KAARINALAINEN MIKKO: Jos syömme kanat, mistä saamme munat?
PIISPA HEMMING: No, onhan metsä täynnä eläviä, hakekaa sieltä syötävänne!
LIETOLAINEN ANTTI: Teitin korkeutenne, emme me ole metsämiehiä, me viljelemme
maata!
LIETOLAINEN EERO: Niin juuri, talonpoikia me olemme!
KAARINALAINEN PENTTI: Meidän täytyy kylvää ja kyntää ja korjata vilja ja ruokkia
lehmät ja kanat ja tehdä työkalut. Emme ehdi metsiin päiviksi koluamaan.
LIETOLAINEN EERO: Kuolemme nälkään!
PIISPA HEMMING: Enpä halua teitä nälkään näännyttää. Kirkko suojelee teitä.
KAIKKI TALONPOJAT YHDESSÄ: Saavatko kalat siis päästä padon läpi?
LIETOLAINEN EERO: Saavatko?
PIISPA HEMMING: Hyvä on. Kirjoitettakoon ylös sopimus tänä armon vuonna 1352:
myllypadon vesiluukut pidettäkööt auki joka kevät ja syksy kolmen viikon ajan, jotta
kalat pysyvät tässä joessa aina ja ikuisesti.
KAIKKI TALONPOJAT YHDESSÄ: Kiitos, kunnioitettu piispa Hemming!

7b. KALAT
ahven, hauki, törö, kivennuoliainen, kivisimppu, särki, salakka, pasuri,
lahna, turpa, norssi, kiiski ja made.

7c. YHDISTÄ KUVAT
Jaa oppilaat kolmen tai neljän ryhmiin. Samasta aiheesta on kaksi kuvaa,
vanha ja uusi.
Oppilaiden tehtävänä on päätellä, mitkä kuvista kuuluvat yhteen, ja mistä
paikasta kuvat ovat.

PAIKKA

KUVIEN NUMEROT

Aninkaistenmäki

4 ja 7 (n. v. 1910 ja v. 2010)

Raunistula

1 ja 6 (n. v. 1960 ja v. 2010)

Aurajoki

2 ja 5 (v. 2010 ja n. v. 1860)

Halisten koski

3 ja 8 (v. 2010 ja v. 1898)

Lisätietoja kuvista
TURUN MUSEOKESKUKSESSA SKANNATUT KUVAT, KUVAUSSOPIMUS 2146/18.6.2010
Val.647:6/CD2005:11:1 Raunistula. Turun museokeskus

(ei numeroa) Aninkaistenmäki. Turun museokeskus.
Kuva otettu ennen vuotta 1910.

Val.229 Aurajoki 1860-luvulla. Turun museokeskus.

42940 Halisten koski 1898. Turun museokeskus/R. Hjelt.

TURUN MUSEOKESKUKSEN TOIMITTAMA KUVA-AINEISTO
KD970698 Turun linnan pienoismalli vuodelta 1486
– 1505. Turun museokeskus/Pekka Kujanpää.

JD96402b Koroisten pienoismalli. Turun
museokeskus/Pekka Kujanpää. Kuvaa vaalennettu
ja rajattu.

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTON TOIMITTAMA KUVA-AINEISTO

Engelin asemakaava 1828.
Turun ympäristö- ja kaavoitusvirasto.

LUONTOKUVA-AINEISTO
Vaahtera.

Mäkikaura.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuvaa rajattu.

Kuvaa rajattu.

Saarni.

Kissankello.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuvaa rajattu.

Kuvaa rajattu.

Tammi.

Ahdekaura.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuvaa rajattu.

Kuvaa rajattu.

Kirsikkapuu.

Päivänkakkara.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuvaa rajattu.

Kuvaa rajattu.

Lehmus.

Keto-orvokki.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuvaa rajattu.

Kuvaa rajattu.

Sikoangervo.

Pukinjuuri.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuva: Terttu
Lempiäinen.

Kuvaa rajattu.

Kuvaa rajattu.

Ketoneilikka.
Kuva: Terttu
Lempiäinen.
Kuvaa rajattu.

MUU KUVA-AINEISTO
Maaherran makasiini, Turku. Kuva: Rauno Mannila 2010.

Aninkaistenmäki, Turku. Kuva: Taina Laiho 2010.

Halisten koski, Turku. Kuva: Taina Laiho 2010.

Aurajoki, Turku. Kuva: Taina Laiho 2010.

Raunistula, Turku. Kuva: Taina Laiho 2010.

PIIRROSAINEISTO

Turun oma raha. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Lammas. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Polkupyörä. Kuva: Taina Laiho
2010.

Muumimaailma. Kuva:
Taina Laiho 2010.

Teepussi. Kuva: Taina Laiho
2010.

Rusakko. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Sähkökitara. Kuva: Taina Laiho
2010.

Hirvi. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Silta. Kuva: Taina Laiho 2010.

Hylje. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Haarukka. Kuva: Taina Laiho
2010.

Kettu. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Silmälasit. Kuva: Taina Laiho
2010.

Liito-orava. Kuva:
Taina Laiho 2010.

Kuulakärkikynä. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Lehmä. Kuva: Taina
Laiho 2010.

Rautatie. Kuva: Taina Laiho
2010.

