OPETTAJAN JOHDOLLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ OPPILAILLE
Galleria Oskari Jauhiainen

1. Paperintekijöistä ahtaajiin - vanhan ajan ammatteja
Pyydä kirjaston henkilökunnalta kortti- ja kolikkopussit.
Ryhmiin jakaminen: rahapussissa on 5 x 6 (yht. 30 oppilaalle) erilaista veistospäätä kolikkomuodossa.
Niiden avulla voit suorittaa 2-5 hengen ryhmiin jaon (yhteensä voi olla max. 6 viiden hengen ryhmää).
Poista ennen ryhmäjakoa ylimääräiset kolikot pussista, josta jokainen oppilas vuorollaan nostaa yhden.
Samanlaisen kolikon nostaneet muodostavat ryhmän. Voitte tutkia löytyykö kyseinen veistos näyttelystä.
Ammattikorttipusseissa (6 samansisältöistä) on kolmenlaisia kortteja:
1) kuvakortteja Oskari Jauhiaisen julkisista veistoksista (sininen reunus)
2) kortteja, joissa on veistoksen nimi ja sijainti sekä (punainen reunus)
3) kortteja, joissa on kuvaus siitä, mitä kyseisessä työssä tehdään (vihreä reunus)
Kukin ryhmä muodostaa kolmen kortin ryhmiä, joissa kuva yhdistetään oikeaan teosnimeen ja ammatin
kuvaukseen (jokaista väriä yksi kortti). Kun ryhmät ovat valmiita, tarkistakaa yhdessä löytyikö oikeat
ratkaisut. (Oikeat vastaukset ovat oheisessa monisteessa.)
Pohtikaa sitten, onko vielä olemassa tällaisia töitä tai ammatteja? Minkä vuoksi jokin ammatti on
”kadonnut”? Tarvittaisiinko sellaista ammattia vielä? Voitte myös pohtia mistä ammateista nykyään voisi
tehdä patsaita, ja minkälaisia työvälineitä niissä näkyisi? (Esim. sihteeri ja tietokone, lääkäri ja
stetoskooppi, automekaanikko ja auto ym.)
Mahdollisuuksien mukaan voitte jatkaa työskentelyä koululla luoden kuvituksia tai patsaita nykyajan
ammateista ja kirjoittamalla niihin myös ammattikuvauksen. Voitte myös haastatella isovanhempia tai
tehdä yhteistyötä vanhainkodin kanssa, jossa asukkaat saavat kertoa vanhoista ammateistaan ja oppilaat
kirjoittavat niistä kuvauksia sekä kuvittavat tai tekevät veistoksen.

2. Keramiikkareliefi (koulussa tehtävä)
Vierailtuanne Anja Juurikkalan näyttelyssä ja tehtyänne tehtävämonisteen voitte jatkaa sen pohjalta
työskentelyä koululla. Oppilaat voivat muotoilla savesta joko WC-kyltin, jonka suunnitelmaa on tehty jo
galleriassa tai kalareliefin. Kalan voi kukin itse valita kirjoja ja nettiä apuna käyttäen ja tyylitellä oman
taiteellisen versionsa kalasta (vrt. Juurikkalan kalat ja aidot kalat).
Muistakaa tehdä reliefiin reikä ripustusta varten ja nimetä se kääntöpuolelle ennen polttoa. Huomioikaa
myös, että kalareliefi voi olla suurempi kuin WC-kyltti.

