
  Työväenasuntomuseo 
Tehtäviä suomea opiskeleville ryhmille  Ennen, vielä 70 vuotta sitten, monet asuivat Helsingissä puutalossa. Puutaloja on jäljellä vain vähän, koska lähes kaikki on purettu ja niiden paikalle on rakennettu kerrostaloja. Työväenasuntomuseo on yksi Helsingin harvoista vanhoista puutaloista.  Museossa näet yhdeksän pientä kotia, joissa on vain yksi huone. Niissä asui ennen työläisiä. Joissakin kodeissa asui vain kaksi ihmistä, joissakin asui suuri perhe.  Näiden tehtävien avulla voit harjoitella sanoja, joilla voit kertoa millaisissa kodeissa ihmiset ennen asuivat.  Kuvassa näet helsinkiläisen työläisperheen 70 vuotta sitten. Keitä siihen kuuluu? Keksi heille nimet. Valitse listalta perheenjäsenille ammatit. Kerro, mitä he tekevät töissä.   

 

maalari kirvesmies sähkömies siivooja autonkuljettaja myyjä tehdastyöläinen koululainen kotiäiti merimies puuseppä sukeltaja  



Pienissä kodeissa oli ahdasta. Nukkuminen vei paljon tilaa. Siksi suomalaisissa kodeissa käytettiin ennen monia erilaisia sänkyjä, jotka voitiin sulkea päiväksi ja avata yöksi. Samassa sängyssä nukkui monta ihmistä. Tutustu kuviin ja keskustele parin kanssa, miten eri sängyt toimivat. Etsi museosta samanlaisia sänkyjä! Löydät lisää kuvia erilaisista sängyistä Googlen kuvahaulla.  

  päästä vedettävä sänky sivusta vedettävä sänky 

  pukkisänky heteka (metalliputkista tehty sänky) 



Kuvissa on kaksi museon asuntoa. Ylempi on sata vuotta vanha, alempi 80 vuotta vanha. Kuvan vieressä on lista esineistä. Osa on kuvassa, osa ei. Alleviivaa ne esineet, jotka löydät kuvasta. Onko kuvissa vielä muita asioita, joiden nimet tiedät suomeksi? Kirjoita ne listan perään.  

   

tuoli pöytä televisio radio sohva keinutuoli jääkaappi ompelukone peili lipasto matto sänky lamppu kirjahylly _______________ 
_______________ 
_______________ 

 

tuoli pöytä televisio radio sohva keinutuoli jääkaappi ompelukone peili lipasto matto sänky lamppu kirjahylly _______________ 
_______________ 
_______________ 

         



Kuvassa on yhden museokodin keittiönurkka yli sata vuotta sitten. Katso kuvaa ja tutustu kysymyksiin. Keskustele niistä parin kanssa tai kirjoita vastaukset.  

  Missä ihmiset laittoivat ennen ruokaa? Missä sinä laitat ruokaa? 
Millä he lämmittivät hellaa? Millä nykyaikainen hella lämpenee? 
Mistä saatiin kylmää vettä? 
Missä ihmiset säilyttivät keittiövälineitä? Missä sinä säilytät niitä? 
Mitä nykyaikaisen keittiön koneita ja tavaroita puuttuu? 
Kun vierailet museossa, katsele tarkasti huoneita ja kuuntele opasta. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta tai ymmärrä, kysy oppaalta.  Millaista ruokaa talon asukkaat söivät? Missä he säilyttivät ruokaa? Missä he peseytyivät? Missä he pesivät pyykkiä? Missä he kävivät vessassa?  Voit käydä katsomassa kuvia Työväenasuntomuseosta tässä osoitteessa www.tyovaenasuntomuseo.fi 


