MIKÄ MAAILMANPERINTÖKOHTEEKSI?

YHTEINEN MAAILMANPERINTÖMME

Kokeile, läpäisisikö
ehdotuksesi maailmanperintökohteille asetetut
edellytykset!
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Sopisiko kohde aineettoman kulttuuriperinnön
listalle?
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Museovirasto
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
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Palaa alkuun

• Katso:
www.aineeton
kulttuuriperinto.fi
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TERVETULOA MAAILMANPERINTÖKOHTEESEEN!
Oppilaat
Tervetuloa matkalle maailmanperintöön! Tutustu Yhteinen
maailmanperintömme -näyttelyyn
osoitteessa:
www.kulttuurinvuosikello.fi
ja tee tehtävät.
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MUUTTUUKO MAISEMA? -paritehtävä

TEHTÄVÄ

Ympäristö ja maisema ovat tärkeä
osa yhteistä kulttuuriperintöämme.
Maisemat tosin muuttuuvat ajan
mittaan. Mieti, millainen valitsemasi maisema on ehkä ollut 100
vuotta sitten. Entä miltä se mahtaa
näyttää 100 vuoden kuluttua?
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Mieti itsellesi tärkeää maisemaa.
Se voi olla luonnossa tai kaupungissa, jotain mitä näet joka päivä
tai joka on jäänyt muistoihisi.
Kuvaile maisema parillesi mahdollisimman tarkasti. Mieti värejä,
ääniä, valoja, maisemassa näkyviä
asioita jne. Parisi tehtävä on piirtää
tai maalata maisema kuvailusta
syntyvien mielikuvien perusteella.
Tutkikaa, miten todenmukainen kuvasta syntyi!

IKIOMA KARTTANI
TEHTÄVÄ

TEHTÄVÄ
Opettaja
Nämä tehtävät liittyvät Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Museoviraston verkkonäyttelyyn Yhteinen maailmanperintömme.
Näyttely kertoo havainnollisesti maailmanperintöprosessista sekä Suomen maailmanperintökohteista. Tehtävämoniste ja valmiit vastaukset
löytyvät verkkosivulta www.kulttuurinvuosikello.fi
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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Mieti omaa asuinympäristöäsi ja
arkisia kulkureittejäsi. Piirrä oma
kartta alueesta. Nimeä tiet, talot,
puistot ja muut paikat niin, että ne
kuvaavat näiden paikkojen merkitystä itsellesi. Helsinginkadusta voi
tulla esimerkiksi Koulumatkakatu
ja Kaupunginpuistosta Jalkapalloharjoituspuisto. Voit myös käyttää paikkakuntasi karttaa, johon
kirjoitat antamasi nimet vanhojen
nimien päälle.

1

Valitse yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta. Laadi valitsemastasi
kohteesta matkailumainos!
Tutki kohdettasi ja mieti, kuinka houkuttelisit sinne lisää
vierailijoita. Mitä hyviä puolia
nostaisit esiin? Miksi kohteessa kannattaa mielestäsi vierailla? Keksi kohteelle iskevä
mainoslause ja kuvita työsi.

Luokka äänestää oman asuinympäristönsä tärkeätä kulttuuriperintökohdetta, joka kuvaa aluettanne
hyvin ja olisi tärkeää säilyttää tuleville sukupolvillekin. Seuraavaksi
voitte miettiä, olisiko tästä paikasta maailmanperintökohteeksi!

TUTKI Sammallahdenmäen kuvia.
• Mieti, mikä kuvassa on luonnon
muodostamaa?
• Mikä ihmisen muokkaamaa?
• Millaisia rakennuksia luulet
alueella olleen yli 2000 vuotta
sitten?

SAMMALLAHDENMÄKI

VERLAN PUUHIOMO JA
PAHVITEHDAS

Mieti millaisia työntekijöitä
Verlan puuhiomossa ja pahvitehtaalla on ollut sata vuotta
sitten.
• Millä tavoin tehdastyö Verlassa
on ollut erilaista kuin nykyajan
tehtaissa?
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STRUVEN KETJU

6

3

9

Kun Struven ketju mitattiin
1800-luvun alkupuolella, se
kulki kahden valtion eli Ruotsin
ja Venäjän alueella. Nykyisin
alueella on kymmenen valtiota:
Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä,
Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä,
Moldova ja Ukraina.
• Mitkä näistä valtioista kuuluivat
200 vuotta sitten Ruotsille ja
mitkä Venäjälle?
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Sulje silmäsi ja kuvittele, millaisia
ääniä voisit kuulla, jos olisit nyt
Merenkurkun saaristossa.
• Miten äänimaisema eroaisi
sadan vuoden takaisesta?
• Mitkä muut asiat ovat muuttuneet maisemassa?
• Miltä alue mielestäsi näyttää
tuhannen vuoden kuluttua?
MERENKURKUN SAARISTO

SUOMENLINNA

TUTKI Petäjäveden vanhan
kirkon kuvia.
• Millaisia koristeita löydät?
• Miten kirkko eroaa muista
kirkoista, joita olet nähnyt?
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PETÄJÄVEDEN VANHA KIRKKO

TEHTÄVÄ

Tutki viereisiä sanoja. Ympyröi joukosta viisi sanaa, jotka mielestäsi
liittyvät parhaiten maailmanperintökohteisiin. Perustele, miksi valitsit
juuri nämä sanat. Kirjoita runo,
räppi tai lyhyt tarina, jossa käytät
valitsemiasi sanoja!
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ANNETUT SANAT
HISTORIA • VANHA
MAISEMA • MATKUSTAA
TUTKIA • SUOJELLA
SÄILYTTÄÄ • ARVOKAS
MAAILMA • MAASEUTU
KAUPUNKI • IHMINEN
IHMETELLÄ • VIERAILLA
SEIKKAILLA • MODERNI
TYLSÄ • MIELENKIINTOINEN
UHANALAINEN • ESINE
PAIKKA • MUISTO
PERINNE • ASUTUS
MUISTO • RAKENNUS
LUONTO • KULTTUURI
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TUTKI verkkonäyttelyn kuvia
Suomenlinnasta.
• Pystytkö seuraamaan, missä
linnoituksen muuri kulkee?
• Millä tavoin linnoitusta on
mahdettu aikoinaan puolustaa?
• Löydätkö kuvasta linnoituksen
puolustukseen liittyviä asioita?

TUTKI Vanhasta Raumasta
otettuja valokuvia.
• Erotatko eri tyylisiä rakennuksia?
• Mitä rakennusmateriaaleja
löydät?
• Etsi rakennuksista yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia!

VANHA RAUMA

