Matkalla maailmankyliin, arvot kohdallaan -projekti
Tampereen yliopiston normaalikoulu

Vierailu Rauman UNESCO-kohteisiin
Tampereen norssin 8.-luokkalaiset vierailivat Rauman UNESCO-kohteissa Sammallahdenmäellä ja vanhassa
Raumassa. Retkestä laadittiin ohjeistus tuleville 8.-luokkalaisille ja heidän opettajilleen, jotta joka vuosi uudet kasit
pääsevät tutustumaan Rauman UNESCo-kohteisiin.
Sammallahdenmäellä sijaitsee 36 pronssikautista hautaröykkiötä. Pronssikautta elettiin 1500-500 eKr. Haudat olivat
tärkeitä esi-isien palvomispaikkoja ja niihin haudattiin yli 21-vuotiaita miehiä.

Haudoille vietiin kiviä kunnianosoituksena esi-isälle ja auringonjumalalle. Joissain haudoissa on spiraalimuodostelma
merkkinä auringonjumalasta. Pronssikauden ihmiset pyysivät esi-isiltä suojelusta ja apua mm. hirven hiihtoon ja
hylkeen pyyntiin.

Opas pronssikaudenmukaisessa asussa

Pronssikaudelle tyypillisiä soittimia, jotka jäljittelevät eläinten tai sateen ääntä.

Vanhassa Raumassa tutustuimme oppaiden johdolla Pyhän ristin kirkkoon, joka oli alun perin katolisten
frasiskaanimunkkien kirkko, mutta siitä tehtiin luterilainen kirkko, koska Pyhän kolminaisuuden kirkko paloi 1600luvulla.

Pyhän ristin kirkko

Näimme Pyhän kolminaisuuden kirkon jäännökset, Suomen kapeimman kadun, kauniin, historiaa henkivän
puutalokorttelin ja aikojen saatossa kapeaksi muuttuneen Raumajoen. Opas ilahdutti yhtä ryhmää puhumalla
Rauman murretta, joka on sekoitus viroa, englantia ja ruotsia.

Vanhan Rauman puutalokortteli

Kyltti Suomen kapeimman kadun seinässä

Oppilaiden ajatuksia Vanhasta Raumasta
Oppilaat valokuvasivat innokkaasti Vanhaa Raumaa ja erityisesti sen puutaloja ja kivettyjä katuja.
”Rauman murre kuulostaa hauskalta, siinä on samankaltaisia sanoja kuin eestin kielessä.”
”Vanha Rauma on tosi kaunis.”
”Täällä on hienoja taloja ja kivikatuja.”

Rauman UNESCO-kohteet
Tehtäviä
1. Miksi Sammallahdenmäki on pohjoismaalaisittain merkittävä paikka?
2. Mitä Sammallahdenmäen hautaröykkiöt ja ympäristö kertovat pronssikautisesta asutuksesta?
3. Piirrä kuva tai tee näytelmä pronssikaudesta esim. sen ajan soittimista, elämästä, ruoasta,
vaatetuksesta, ympäristöstä.
4. Miksi Vanha Rauma on UNESCO-kohde?
5. Tutustu tarkemmin yhteen vanhan Rauman kohteeseen ja laadi siitä esittelyposteri tai powerpoint,
jossa on tekstiä ja kuvia. Ota itse valokuvia opastuskierroksen aikana. Voit hyödyntää myös Nomadisovellusta.

Rauman retken sisältöjä esiteltiin ja jatkotyöstettiin monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, ET:ssä,
7.luokan uskonnossa: muinaissuomalainen kansanusko ja 8. luokan uskonnossa: Pyhän ristin kirkko ja
Pyhän kolminaisuuden kirkko sekä koko koulun jaksotapahtumassa. Nämä käytännöt säilyvät muinakin
vuosina. Opintoretkestä julkaistiin juttu koulun nettisivuilla ja toukokuussa juttu on myös oman koulun
Norssilainen- lehdessä.

