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Lämmittely 

 

Mitä Suomessa tapahtui 10 000 eaa? 

Milloin Suomeen muutti ihmisiä? 

Mitä he tekivät elääkseen 8000 - 6 500 eaa 

 

jääkausi 

eaa = ennen ajanlaskun alkua 

sulaa 

luu 

metsästää 

metsästäjä 

työkalu 

kirves 

maja 

nahka 

muuttaa 

turkis 

maanviljely 

rakentaa 

 

Suomi on pieni maa Ruotsin ja Venäjän välissä. Suomessa oli 1300-luvulla 

kauppapaikkoja. Minkä maan kanssa Suomi yhdistyy vuonna 1323 (Pähkinäsaaren 

rauha)? 

Mitkä ovat Suomenvanhimpia kaupunkeja? 

Mitä tapahtuu 1500-luvulla Suomessa (2 isoa asiaa)? 

Oliko Suomessa tuohon aikaan isot erot köyhien ja rikkaiden välillä? 

 

kääntää 

kirjakieli 

aapinen 

virallinen kieli 

kuolla nälkään 

sairastaa 

 

Minkä maan kanssa yhdessä Suomi oli 1809-1917? 

Keitä olivat Aleksanteri I ja II? 

Suomeen tuli ensimmäiset tehtaat 1800-luvun lopussa. Mitä tehtaissa valmistettiin? 

Kuinka pitkiä työpäivät olivat? Kuka oli työssä tehtaissa? 
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Mitä tekivät Elias Lönnrot ja J.V. Snellman? 

Mitkä olivat/ovat Suomen viralliset kielet? 

Mitä suomalaiset tykkäsivät tsaari Nikolai II:sta? 

Suomessa oli ensimmäiset vaalit 1906. Ketkä saivat äänestää vaaleissa? 

Mikä sota oli 1914-1918? 

Mitä tapahtui 6.12.1917? 

Punaiset eli työväestö ja valkoiset eli yläluokka aloittivat sisällissodan tammikuussa 1918. 

Mitä tapahtui tämän sodan jälkeen? 

 

sotia 

sota 

voittaa 

hallitsija 

autonomia 

tehdas 

rautatie 

yläluokka 

itsenäinen maa 

eduskunta 

vaalit 

äänestää 

 

Suomessa oli talvisota 1939-1940. Ketkä sotivat toisiaan vastaan? 

Kuka oli Suomen suurin sotapäällikkö? 

Mikä sota oli 1941-1944? Miten se päättyi? 

Mitä Suomen täytyi tehdä tämän sodan jälkeen? 

 

olla vallassa, hallita 

päättää, tehdä päätös 

aloittaa 

hävitä 

rauha 

polttaa 

kylä 

sotakorvaus 

 

Miksi monet suomalaiset muuttivat Ruotsiin 1900-luvun puolessa välissä? 

Mitkä asiat nostivat suomalaisten itsetuntoa? 

Mitkä asiat kehittyivät Suomessa nopeasti? 

Mihin Suomi liittyi 1995? 

Mikä oli Suomen raha ennen vuotta 2002? 
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palkka 

enemmän 

vähemmän 

aikaisemmin 

valtio, maa 

sosiaaliturva 

työtön  

liittyä 

 

Dialogit 

 

A. Mikä juhlapäivä on Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä 10.10.? Miksi 

sitä juhlitaan? Kuka oli Aleksis Kivi? 

B. Mikä juhlapäivä on Jean Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivä 8.12. Miksi sitä 

juhlitaan? Kuka oli Jean Sibelius? 

C. Mikä juhlapäivä on Johan Ludvig Runebergin päivä 5.2. Miksi sitä juhlitaan? Kuka 

oli Runeberg? 

D. Mikä juhlapäivä on saamelaisten kansallispäivä 6.2. Miksi sitä juhlitaan?  

E. Mikä juhlapäivä on Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä 28.2.? Miksi 

sitä juhlitaan? Kuka oli Elias Lönnrot? 

F. Mikä juhlapäivä on Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 19.3.? Miksi sitä juhlitaan? 

Kuka oli Minna Canth? 

G. Mikä juhlapäivä on Mikael Agricolan ja suomen kielen päivä 9.4.? Miksi sitä 

juhlitaan? Kuka oli Mikael Agricola? 

H. Mikä juhlapäivä on Vapun nimipäivä ja työn päivä 1.5.? Miksi sitä juhlitaan? 

I. Mikä juhlapäivä on J.V.Snellmanin ja suomalaisuuden päivä 19.3. Miksi sitä 

juhlitaan? Kuka oli J.V.Snellman? 

J. Mikä juhlapäivä on Juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä kesäkuussa? Miksi sitä 

juhlitaan? 

K. Mikä juhlapäivä on Eino Leinon ja runon ja suven päivä 6.6. Miksi sitä juhlitaan? 

Kuka oli Eino Leino? 

L. Keskustelua ja kysymyksiä Suomen historiasta. 

 

Tilannetehtävät 

 

1. Olet vanhainkodissa. 95-vuotias pappa haluaa kertoa sinulle jatkosodasta. Kerrot, 

ettet tiedä Suomen historiasta mitään. 

2. Vanhainkodissa on mummo, joka kertoo, että hän oli sodassa ”Lotta”. Kysyt lisää. 

3. Koulussa juhlitaan jotakin Suomen kulttuurin päivää (Aleksis Kiven, Jean 

Sibeliuksen, Runebergin, Kalevalan, Minna Canthin, Mikael Agricolan, Snellmanin 
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tai Eino Leinon päivää). Et tiedä mitään kyseisistä merkkihenkilöistä ja haluat 

kysyä lisää. 

4. Sinua kiinnostaa Suomen esihistoria. Haluat tietää lisää. 

5. Haluat tietää suomen kielen historiasta. Kysy lisää. 

6. Sinua kiinnostaa Suomen / Venäjän vallan aika Suomessa. Kysyt lisää. 

7. Sinua kiinnostaa Suomen jälleenrakennuksen aika ja se, miten Suomessa maksettiin 

sotakorvaukset Venäjälle. Kysyt lisää. 

8. Sinua kiinnostaa, milloin ja miten Suomen koulujärjestelmä kehittyi ja miten 

Suomesta tuli teollisuus- ja teknologiamaa.  

9. Haluat tietää, milloin Suomessa luokkaerot (köyhät – rikkaat) loppuivat. 

10. Sinua kiinnostaa historia naisten näkökulmasta. Kysy lisää naisten äänioikeudesta, 

naiskirjailijoista, poliitikoista ja kulttuuripersoonista. 

 

Mielipide 

 

A. Miten historia on vaikuttanut siihen, millaisia suomalaiset ovat nyt? Onko muita 

tekijöitä, esimerkiksi ilmasto ja geenit? 

B. Elinkeinot Suomessa kivikaudelta nykyaikaan. 

C. Suomen sodat. 

D. Suomen presidentit. 

E. Suomen historia naisten näkökulmasta. 

F. Kuuluisia suomalaisia urheilijoita / kuuluisa suomalainen urheilija (esimerkiksi 

Paavo Nurmi, Veikko Kankkonen, Siiri Rantanen, Matti Nykänen, Keke Rosberg, 

Jari Litmanen, Teemu Selänne…). 

G. Voi Aqricola, millaisen kirjakielen sinä keksit! Suomen kielen historiaa ja 

nykyisyyttä. Millainen suomen kieli on? 

H. Tärkeä kirjailija / muusikko / kulttuuripersoona / poliitikko Suomessa. (Esimerkiksi 

Mika Waltari, Jean Sibelius, Lenita Airisto, Sauli Niinistö…) 

I. Agraarivaltiosta sivistys-ja teknologiamaaksi 

 


