LAATIKKOTEHTÄVÄ
Kirjoita laatikoihin oikeat sanat! Voit käyttää samaa sanaa useamman kerran.
kirkko

lukio

yliopisto kirkko

Turun katedraalikoulu

kirkko

keskiaika

Turun akatemia

Aurajoki piispa

Perimätieto kertoo, että Oripäässä jättiläinen kynti peltoa. Härät vetivät auraa.
Ampiainen pisti härkiä, jotka ryntäsivät kohti etelää aura mukanaan. Härkien
kyntämässä vaossa alkoi virrata

.

. Kun mennään

monta sataa vuotta ajassa taaksepäin, ei Suomessa ollut autoja eikä kerrostaloja.
Ihmiset elivät vaatimattomasti, pelkäsivät Jumalaa ja viljelivät peltoja.
Silloin oli

.

on uskonnollinen rakennus, mutta sillä tarkoitetaan myös muuta: kun historiassa
käytetään sanaa

, tarkoitetaan oikeastaan sitä,

mitä uskonnon johtajat päättävät tehdä.

on

kirkon johtaja, ja hänellä oli varsinkin keskiajalla paljon valtaa kaikissa ihmisten
asioissa.

oli Suomen

ensimmäinen koulu.

koulutti siellä pappeja, ja vain

pojat saivat opiskella. Nykyään voi peruskoulun jälkeen jatkaa opiskelua
ammattikoulussa tai

:ssa. Jos haluat opiskella oikein paljon,
on sinulle oikea paikka. Siellä luetaan paljon ja

tutkitaan monenlaisia asioita, kuten historiaa, kieliä, matematiikkaa ja luontoa. Suomen
ensimmäinen yliopisto oli
perustettiin Turkuun 1600-luvulla.

. Se

LAATIKKOTEHTÄVÄN VASTAUKSET JÄRJESTYKSESSÄ:
Aurajoki, keskiaika, kirkko, kirkko, piispa, Turun katedraalikoulu, kirkko, lukio, yliopisto,
Turun akatemia.

2a. VANHAT KÄSIALAT
Tässä on osa 1500-luvulta peräisin olevaa laulua. Se on kirjoitettu 1500-luvun
kirjaimilla. Osaatko selvittää, mitä laulussa sanotaan?
Jos saat selvitettyä tehtävän ennen muita, pohdi myös seuraavia asioita: Kuka on laulun
”sinä”? Mistä laulu voisi olla peräisin? Kuka sen olisi voinut tehdä?

2b. PUUT
Yhdistä kuvassa oleva puu sen nimeen! Löydätkö näitä puita Suomen sydän -reitiltä?
lehmus

kirsikkapuu
vaahtera

tammi

1

saarni

2d. ARVAUSKILPAILU

1.___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___

3a. HYÖNTEISET
Ympyröi hyönteiset, jotka voit tavata Suomen sydän -polulla!

sinisilmäpuutarhaetana

valkohuulitarhakotilo

nurmikkokolmoiskäsinen

saarninhidassiipi

jalavannopsasiipi

kärpänen

takkukotilo

takkumökkilö

puistokaksoisjalkainen

3c. AJAN SATOA
Milloin asiat saapuivat Turkuun? Tässä tehtävässä jokaisen vuosisadan alla on
kirjoitettuja tai piirrettyjä asioita. Ympyröi ne asiat, jotka olivat olemassa Turussa tuolla
vuosisadalla!
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4a. ELÄIMET
Mikä tieto koskee mitäkin eläintä? Merkitse eläimen viereen oikean tiedon numero!

____
nahkiainen

____

____

____

pyöriäinen

____

____
____
metsäkauris

saukko

____

____
____

____
supikoira

____

1.Sillä on pyöreä suu, jolla se imee
kaloista verta.

7.Tämä eläin on jossain pyhä ja sen
mahassa on neljä osaa.

2.Tämä jyrsijä on uhanalainen ja se voi
melkein lentää!

8.Apila on sen mieliruokaa. Kesällä se voi
saada jopa neljä poikuetta.

3.Ainoa heimonsa edustaja, joka ei hauku.
Sen tuuheaa turkkia on metsästetty.

9.Lutra lutra eli tämä vesieläin rauhoitettiin
vuonna 1974. Se kesyyntyy helposti,
vaikka onkin villieläin.

4.Tämä syö ruohoa, heinää, puiden oksia,
sieniä ja marjoja.
5.Siitä saadaan lihaa, taljoja, villasukkia,
ruohonleikkuri tai lemmikki.

10.Ulkomuodoltaan sileä ja pullea. Siksi se
liikkuu hienosti vedessä.
11. Tämä hammasvalas on käynyt joskus
myös Aurajoessa.
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6.Maailman laajimmalle levinnyt koiraeläin,
latinaksi Vulpes vulpes.
12.Tällä eläimellä on parta ja sen karvat
ovat ontot, jotta se ei kylmety.

4b. TURUN ASEMAKAAVA
Mikä on asemakaava? Asemakaava on
suunnitelma siitä, miten kaupunkiin
rakennetaan talot, tiet, puistot, sillat ja
torit.

Asemakaavan suunnittelussa pitää ottaa
huomioon jo olemassa olevat
rakennukset ja luonto, kuten mäet ja
joet, ja myös tulevaisuuden tarpeet.
Turullekin tehtiin asemakaava Turun
palon (1827) jälkeen.

Sijoita Engelin suunnittelemaan asemakaavaan oikeille paikoilleen seuraavat numerot:

4.kauppatori
5.föri
6.Aninkaistenmäki

7.Raunistula
8.Tuomaansilta
9. Turun linna
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1. meri
2.Turun tuomiokirkko
3.Samppalinnanmäki

4c. BARKER
Millainen on ollut Barkerin tehtaitten elämä? Päättele, miten lauseet päättyvät!

Barkerin tehdasrakennus on tehty 1) ______________________________________.
Rakennuksessa valmistettiin 1800-luvun lopulla makeaa 2)____________________
ja ___________________________. Niitä teki Alfan sokerijuurikastehdas.
Kaksi tappiollista vuotta aiheuttivat 3)______________________________________.
Barkerin puuvillatehdas muutti tiloihin 4)___________________-luvun alussa.
Barkerin kutomossa tehtiin 5)____________________________________________.
Sähköt rakennus sai vuonna 6)_______________. Ja se sai aikaan, että 7)_________
___________________________________.
Tehtaan lähelle rakennettiin 1970-luvulla 8) _____________________________, jotta
9)___________________________________________________________________.
Rakennus tunnetaan nykyisinkin 10) _______________________________________,
vaikka sen nimi on nyt 11)_______________________________________________.
Tehdas on kuitenkin jo lakkautettu, ja nykyisin tiloissa harrastetaan
12)_______________________________ja__________________________________.

4d. ETSI JA LÖYDÄ!
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Etsi paikka, josta näkyy kolme kirkkoa! Osaatko nimetä kirkot?

5b. KASVIT
Nämä kaikki kasvit voit löytää Suomen sydän -polun varrelta. Nimet ovat kuitenkin
menneet sekaisin! Osaatko kertoa, mikä mikin kasvi on?
a) Yhdistä viivalla oikea nimi oikeaan kasviin!
b) Yhdistä myös oikea tieto oikeaan kasviin!

Hoitaa
mäkikaura

sikoangervo

ahdekaura

kissankello

reumatismia.

Sanottu
enkelin
kengännauhaksi.

pukinjuuri

ketoneilikka

Rohto
vilustumiseen.

orvokki

päivänkakkara

Sopii
leipäjauhoksi.
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keto-

5c. TUTKI KUVAA
Tutki kuvaa ja vastaa kysymyksiin omien päätelmiesi perusteella!

1. Miksi piispa asettui juuri Koroisiin?
2. Miksi paikkaa oli luonnostaan kohtalaisen helppo puolustaa?
3. Mitä piispa vielä teki saadakseen paikasta turvallisemman?
4. Miksi Koroinen ei ollut enää keskiajan jälkeen tärkeä?

7

5. Tutki kuvaa Turun linnasta 1400-luvun lopusta. A) Mitä yhtäläisyyksiä siinä on
Koroisten linnaan verrattuna? B) Miten linnat erosivat toisistaan?

6a. LINNUT

Piirrä oikeanlainen muna oikean tiedon kohdalle!

peukaloinen

ruisrääkkä

satakieli

viitakerttunen

pensassirkkalintu

kalatiira

sorsa

1)Laulaa öisin kaikenlaisia sävelmiä ja talvehtii
Afrikassa.

5)Munii äitienpäivän jälkeen ja syö melkein
ainoastaan kalaa.

2)Painaa saman verran kuin vappupallo
naruineen eli noin 10 grammaa ja voi tulla
mieleen sormesta.

6)Haluaa pysyä piilossa, viihtyy pusikoissa ja
laulu muistuttaa heinäsirkan siritystä.

3)Elää kaikilla mantereilla Antarktista lukuun
ottamatta ja ankka on kesytetty siitä.

7)Tekee pesänsä mielellään keskelle nokkosia
ja poikaset lähtevät pesästä ennen kuin osaavat
vielä lentää.

4)Sen ääni on konemainen ”kreek-kreek, kreekkreek, kreek-kreek” ja se pesii pellolle.

7b. KALAT
Mitkä seuraavista ovat Aurajoen kaloja? Viivaa yli väärät ehdotukset!

ahven ihven kouki hauki toro törö kivennuoliainen kivisimppu sattui särki salakka
solakka pasuri vasuri pahna lahna kuono turpa farssi norssi kiiski kiisti kade made

7c. YHDISTÄ KUVAT

Aninkaistenmäki

_____ ja _____

Aurajoki

_____ ja _____

Raunistula

_____ ja _____

Halisten koski

_____ ja _____
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Samasta kohteesta on kaksi kuvaa, uusi ja vanha. Päättele, mitkä kuvat kuuluvat
yhteen ja merkitse niiden numerot oikeaan paikkaan! Miltä ajalta kuvat voisivat olla?

1
2
4

3

6

5

8

9

7

