
 

Russareita ja Eläviä Kuvia  

Esittely ja tavoitteet 

Hyvinkään kaupunginmuseon opetusmateriaalipaketti Russareita ja Eläviä Kuvia – Vapaa-aika Hyvinkäällä 

1900-luvun alussa on suunniteltu toimimaan osana yläkoulun historian opetusta. Sen taustalla toimii 

Hyvinkään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, josta on pakettia varten kiinnitetty huomiota 

erityisesti paikallishistorian opetukseen sekä erilaisten tietolähteiden ja tiedon hankkimiseen, 

analysoimiseen ja tulkitsemiseen. 

Opetuspaketti sisältää aineistotekstejä ja valokuvia Hyvinkään ja sen asukkaiden historiasta keskittyen 

1900-luvun alkuun ennen toista maailmansotaa. Aineistotekstien tarkoitus on saada oppilaat itse etsimään 

tietoa annettujen kysymysten avulla sekä pohtimaan tekstien tarkoitusta ja sen vaikutusta historiallisen 

tiedon syntymiseen. Myös valokuvat toimivat tiedon lähteenä ja tutkimisen kohteena. Tavoitteena on 

tuoda hyvinkääläinen menneisyyden asukas ympäristöineen lähelle nykyajan oppilasta eikä niinkään antaa 

yksityiskohtaista tietoa kaikista mahdollisista vapaa-ajanviettotavoista 1900-luvun Hyvinkäällä.  

Tavoitteet:  

ymmärtää moderniin yhteiskuntaan kuuluvan ja työstä erillään olevan vapaa-ajan syntyminen 

teollistumisen ja palkkatyön myötä, huomioida erilaisia vapaa-ajanviettotapoja ja mahdollisuuksia 

riippuen yhteiskunnallisesta asemasta, sukupuolesta, asuinpaikasta, työstä ja perhetilanteesta sekä 

huomioida kenen järjestämiä erilaiset vapaa-ajanviettotapahtumat olivat 

1. tutustua oman kotikaupungin historiaan ja huomata jatkumoa 1900-luvun alun ja nykypäivän välillä 

vapaa-ajanviettotavoissa ja -paikoissa, havainnoida muutoksia ja samanlaisuuksia kaupungissa ja 

sen ihmisissä sekä pohtia sitä, mikä oikeastaan on ollut vapaa-aikaa 1900-luvun alun ihmisten 

elämässä 

2. annetun aineiston käsittely, analysointi ja tulkinta 

3. pari- ja ryhmätyötaidot 

Käsitteet: vapaa-aika, teollistuminen, työ (palkkatyö, työaika, työn muutos maataloustyöhön verrattuna), 

yhteiskuntaluokka 

Aika: 2 x 45 min 

Käytettävät materiaalit: Hyvinkään kaupunginmuseolta lainattava opetuspaketti, joka sisältää 

aineistomateriaalia ja ohjeet opettajalle, sekä opettajan valinnan mukaan monisteet materiaalista ja/tai 

niiden heijastaminen dokumenttikameran tai tietokoneen kautta suureksi valkokankaalle 

Aineisto: otteet erilaisista aineistoista (valokuvat, sanomalehtimainokset, haastattelu- ja 

muistitietomateriaali, kaunokirjallisuus) 

Opetusmenetelmät: opettajajohtoinen aiheen käsittely, parityöskentely, ryhmätyöskentely 



 

Ehdotus tunnin kululle 

Keskitytään paikallishistoriaan. 

1. Johdattelu paikallishistoriaan 1900-luvun alussa: Hyvinkään laulu 

2. Opetuskeskustelu: työn ja vapaa-ajan eriytyminen erityisesti teollisuustyössä 

3. Katsellaan Hyvinkään Sanomien tapahtumailmoituksia vuosilta 1926 ja 1929 (voidaan heijastaa 

suureksi) 

4. Aineistomateriaali jaetaan oppilaille: tekstit ja niihin liittyvät kysymykset, kuvat joiden ohjeistus 

voidaan heijastaa kankaalle 

5. Työskentely 

6. Käsittely yhdessä: Voidaan heijastaa suureksi Hyvinkään kartta ja paikallistaa aineistosta löytyviä 

vapaa-ajanviettopaikkoja kartalle.  

Pohditaan eri kulkutapoja ja sitä, kuinka kauan eri paikkoihin siirtymisissä kului aikaa ja mihin 

jossakin paikassa asuvien hyvinkääläisten arkinen elämä keskittyi. 

Paikkoja ovat esimerkiksi työväentalo (Kansankadulla, purettu), seurantalo (Viertolankatu 7, 

purettu, Elokuvateatteri Arena, keskusurheilukenttä, Sveitsi, Siltakadun ympäristö, Uusi Hotelli 

(nyk. Nuorisotalo Silta), Parantolan alue, kauppoja esimerkiksi Hyvinkäänkadulla ja Hämeenkadulla, 

Villatehtaan alue, Port Artturin työläisasunnot, rautatieasema.  

Voidaan huomioida myös Hyvinkään keskustan nykyisestä poikkeavat liikenneväylät ja niiden 

vaikutukset kulkemiseen: Uudenmaankatu ja Hangonsilta tehtiin 1950-luvulla. Hämeensilta 

rakennettiin puisena 1922 ja betonisena 1950-luvulla. 

 


