
Tarvikkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyheku m i

Oppilas:

Katsele I uontokeskuksessa videolta 2 lyhytfil mie
Sompion eldmdstd ja tutki Samuli Paulaharjun
Sompio-ki rjaa. Vastaa kysymyksiin !

Mikd on Sompio?

Negatiivisia asioita:

Miten ihmiset elivdt 1950-60 luvuilla Sompiossa?

Mik€i tapahtu ma vai kutti som piolaisten eldmddn
1960-luvun lopulla?

Katsele Kuollut eldvd kuollut - video seke Lokan
ja Porttipahdan kaksi vuosikymmentd -video. Ne
edustavat kahta eri ndkhkulmaa samaan aihee-
seen. Vasfa a kysymyksiin !

Mitkii ovat Euroopan suurimmat tekojiirvet

a)

Miten tekojdrvien rakentaminen vaikutti
eldm66n?
Positiivisia asioita:

Tekojdrvien rakentamisen vaikutuksia eldinten
eldmddn? Esim. kalat, merikotka, poro.

Miksi tekojdrvet on rakennettu?

Mitd muita sdhk6energian tuotantomuotoja
tieddt?

Mihin sind tarvitset sahkOe?

$...-_ Oppilaatiaetaankahteenryhmddn,
.-. 

-\ joista toinen on sdhk0nsddstfln ja
uusien energiamuotojen kannalla ja toinen vdifte-
lee vesistdjen lisdrakentamisen ja ydinvoiman
puolesta.

J d rj e stetd d n p a n e e I i ke s kusfelu, ybssa p u h e e njo h -

tajana toimii opettaja. Paneelikeskustelu videoi-
daan, jos ryhmdlld on kamera. Lopuksivideo kat-
sotaan. Kumpi ryhmd oli vakuuttavampi? Aanes-
tetddn!

b)

ihmisten

+
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Tarvikkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, videolaitteet, tehtdvdssd mainitut lyhytfilmit

Luontokeskuksessa on videot seke bhttiv€issd mainitut video-ohjelmat.
Ennen paneelikeskustelua kannattaa tehtiivtit kiiydii liipi koko ryhmdn
kanssa.

Katsele I uontokeskuksessa videolta 2 lyhytfilmie
Sompion eldmdstd ja tutki Samuli Paulaharjun
So m p io-ki rjaa. Vastaa kysym y ksi i n !

Negatiivisia asioita:

Mikii on Sompio? ioudutti in muuttamaan muualle

ihmiset menettivdt historiaansa
Tekojdrvien rakentam isen vaikutu ksia eldinten
el6mddn? Esim. kalat, merikotka, poro.

porot menettivdt tdrkeitd laitumia

syntynyt asutus, kyldkokonaisuus
Miten ihmiset elivdt 1950-60 luvuilla Sompiossa?

Pddosin pienviljelystd, myds po-

rotaloutta harjoitettiin. Asukkaat

saamelaisia ia suomalaisia.

Mikd tapahtuma vaikutti sompiolaisten eldmddn
1960Juvun lopulla? Mitti muita sdhk6energian tuotantomuotoja

tieddt?

Katsele videot Kuollut eldvd kuollut sekd Lokan ja
Po rtti p a h d a n ka ks i v u osi ky m me n td. N e ed u stav at
kahta eri ndkbkulmaa samaan aiheeseen. Vastaa
kysymyksiin!

Mitkd ovat Euroopan suurimmat tekoj€irvet
a) Lokka

saatlin sahkoa

$..-. Oppilaatiaetaankahteenryhmean,
- 

-\ joista toinen on sdhk0nsddstdn ja
uusien energiamuotojen kannalla ja toinen vditte-
/ee tzesrsfdlb n I i s 6 ra ke nta m i se n j a y d i n vo i m a n
puolesta.

Jdrjestetddn paneelikeskusfe/u, lbssa puheenjoh-
tajana toimii opettaja. Paneelikeskustelu videoi-
daan, jos ryhmdlld on kamera. Lopuksivideo kat-
sotaan. Kumpi ryhmb oli vakuuftavampi? Aanes-
tetddn!

merikotka alkoi pesid alueella
Miksi tekojdrvet on rakennettu?

sdh kOntuotantoa varten

neiden (turve. 6ljy. hiili) kdiytt6
Mihin sind tarvitset sdhkOd?

b) Porttipahta

Miten tekojdrvien rakentam inen vai kutti ih misten
el5mddn? 

I
Positiivisia asioita: -l

rakennusvaiheessa oli t6ita

ammatti kalastus I isaiaintyi


