Koululaistehtävät / Pohjois-Pohjanmaan museo
VASTAUKSET: OULUN JA POHJOIS-POHJANMAAN VUOSISADAT, 1900LUVUN JÄLKIMMÄINEN PUOLI
1. Kaupunkihistoria
a) Oululla on pitkä historia varuskuntakaupunkina. Minä vuonna tuo historia
kuitenkin tuli päätepisteeseensä, eli minä vuonna Oulun varuskunta lakkautettiin ja
missä se silloin toimi?
Oulun varuskunta lakkautettiin 31.12.1998. Viimeiseksi se toimi Hiukkavaarassa.
b) Minä vuonna Oulun yliopisto aloitti toimintansa? Ennen nykyistä Linnanmaan
kampuksen rakentamista, yliopistoa kaavailtiin useaan eri paikkaan, minne
kaikkialle?
Toiminta alkoi vuonna 1959, varsinainen yliopiston perustamispäätös tehtiin 1958.
Alun perin yliopisto toimi eri puolilla kaupunkia, mutta sille kaavailtiin tiloja mm.
Koskikeskukseen, Hupisaarille ja Haukiputaan Virpiniemeen.
2. Tyyli ja esineet
a) Museossa on esillä 1970-luvun keittiötä esittelevä interiööri. Kuvaile sen tyyliä ja
keskeisimpiä ominaispiirteitä.
Esineet ovat hyvin iloisen kirjavia, suomalaisen muotoilun suuret nimet: Arabia, Iittala ja Marimekko ovat vahvasti edustettuina. Myös kaapistot, kaakelit ja kodinkoneet ovat varsin värikkäitä.
b) Niin ikään esillä on 1970-luvun ”opiskelijaboksi”. Vertaile sitä omaan
huoneeseesi tai asuntoosi. Mitkä asiat ovat muuttuneet, mitkä pysyneet samoina?
3. Elinkeinoelämä ja arki
a) Vaikka tervakauppa tyrehtyi 1900-luvun alussa, oli Oulu yhä tärkeä
satamakaupunki. Missä Oulun satamat nykyisin sijaitsevat? Pohdi miksi ne
sijaitsevat nykyisillä paikoillaan.
Nuottasaaressa, Vihreäsaaressa ja Oritkarissa. Nuottasaari on paperitehtaan vientisatama, Vihreäsaari öljysatama ja Oritkari varsinainen päävientisatama. Oulun teol-

lisuus sijaitsee nykyisten satamien lähistöllä. Ennen kaikkea maankohoaminen teki
vanhoista satamista liian matalia suurille laivoille.
b) Mitkä tahot olivat keskeisiä Oulun teknologiateollisuuden nousun takana? Mitä
oululaisia korkean teknologian tuotteita museossa esitellään?
Oulun yliopisto, Oulun Teknologiakylä Oy – myöhemmin Technopolis Oyj, Medipolis
Oy, Nokia, Polar Electro ja Buscom. Näyttelyssä on esillä sykemittareita ja lähettimiä sekä Buscomin bussikortin lukulaite.
4. Kulttuuri
a) Kerro Oulun kaupunginteatterin vaiheista. Millä nimillä se ennen tunnettiin,
miten sen tilat ovat muuttuneet?
Oulun Näyttämö muuttui vuonna 1951 Oulun Teatteriksi ja kunnallistamisen myötä
vuonna 1965 Oulun kaupunginteatteriksi. Se piti näytäntöjään kaupungintalon juhlasalissa, kunnes teatteritalo valmistui kauppatorin rantaan vuonna 1972.
b) Oululaista urheiluhistoriaa esittelevällä osastolla on näytteillä pohjoispohjalaisten
urheiluseurojen viirejä. Etsi niiden joukosta Oulun Lipon viiri ja piirrä sen tunnus
oheiseen laatikkoon.

