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Tehtävät

l1 Mitä tarkoittaa
a) yhteisö
b) yhteiskunta?

l2 a) Mihin yhteisöihin  
Petra kuuluu?

b) Mihin yhteisöihin  
sinä kuulut?

l3 Mitä yhteiskuntatieteilijä tekee?

10-vuotias Petra kuuluu moneen yhteisöön. Hän asuu Tampereella 

Kumpulan kaupunginosassa isän, äidin ja kahden siskonsa kanssa. 

Hän käy neljättä luokkaa Olkahisen koulussa. Vapaa-ajallaan 

Petra hengailee kavereiden kanssa ja pelaa nettipeliä. Hän harras-

taa uintia kahdesti viikossa ja kerran viikossa hän käy kitara-

tunnilla musiikkiopistolla. Kun Petra menee kotiin, kouluun tai 

harrastuksiin, hän on osa jotain ihmisten muodostamaa ryhmää 

eli yhteisöä. Mihin yhteisöihin sinä kuulut?

Elämme yhteisöissä

Yhteisöllä tarkoitetaan joukkoa ihmisiä, joita yhdistää jokin 
yhteinen asia. Yhteisö voi olla perhe, asuinalue, kaveriporukka, 
koulu tai vaikka saman nettipelin pelaajat. Lähiyhteisöllä tar-
koitetaan aluetta, jossa asut ja liikut päivittäin.

Jokaisella yhteisöllä on jokin tavoite. Hyvässä yhteisössä 
kaikki sen jäsenet tekevät parhaansa, että tavoite toteutuu. Esi-
merkiksi luokkasi on yhteisö, jonka tavoite on, että kaikki 
oppivat ja viihtyvät koulussa. Sen lisäksi, että teet parhaasi 
opiskelussa, sinun tulee auttaa luokkakavereiden oppimista ja 
antaa esimerkiksi työrauha silloin, kun sitä tarvitaan.

Jokaisella yhteisön jäsenellä on tärkeä osansa onnistumi-
sessa. Jos esimerkiksi jääkiekkojoukkueen huoltaja ei ole teroit-
tanut luistimia, eivät hyvätkään pelaajat pysty pelaamaan niin 
hyvin kuin osaisivat.

Kaikki, mitä teet, liittyy yhteiskuntaan!

Edellisillä aukeamilla tutkit kuvaa, jossa ympäröivä maailma 
on kuvattu palapelinä. Palapeli koostuu asioista, jotka kuvaavat 
ihmisiä, yhteisöjä, ja erilaisista asioita, joita yhteisöt tarvitsevat 
toimiakseen. Monien eri yhteisöjen muodostamaa kokonai-
suutta kutsutaan yhteiskunnaksi.

Esimerkiksi Suomi on yhteiskunta. Se on kaikkien Suomessa 
asuvien ihmisten muodostama kokonaisuus. Sen osia ovat muun 
muassa perheet, asuinalueet, koulut, terveyskeskukset, kaupat, 
raha, liikenne, lehdet, televisio, internet, poliisi, lait, perinteet 
ja tavat. Lista on loputon.

Kun sinä teit havaintoja palapelikuvasta, toimit tietämättäsi 
yhteiskuntatieteilijänä. Yhteiskuntatieteilijät tutkivat ja tark-
kailevat yhteiskunnan eri osia ja niiden vaikutuksia tavalli-
seen ihmiseen. Tarkkailemalla yhteiskuntaa ymmärrät parem-
min ympärilläsi tapahtuvia asioita. Yhteiskuntaopin tunneilla 
harjoittelet toimimaan erilaisissa tilanteissa ja ymmärrät 
paremmin esimerkiksi sen, mitä raha on ja miten sitä kannat-
taa käyttää. Opit myös sen, miksi kiusaaminen on väärin, miten 
mainostajat yrittävät vaikuttaa sinuun ja miten internetissä 
kannattaa toimia.

Mikä ihmeen yhteiskunta?1

Muista nämä!
• Yhteisö on joukko ihmisiä, 
joita yhdistää jokin asia.

• Yhteiskunta muodostuu 
erilaisista yhteisöistä.

• Esimerkiksi Suomi on 
yhteiskunta.

Mihin yhteisöihin kuvien lapset kuuluvat?

Selkeä tietotekstiosuus käsiteltävästä 
aiheesta antaa perustiedon jokaiselle. 

Jokainen luku alkaa lyhyellä tarinalla, 
joka tuo opittavan asian lähelle 
oppilaan arkea. Luetun ymmärtämistä tukevat tehtävät.

”Muista nämä” – laput 
kokoavat luvun keskeisimmät 
ajatukset.

Keskeiset ajatukset on tummennettu. 
Tämä auttaa jäsentämään tekstiä ja 
toimii alaspäin eriyttävänä elementtinä.
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     taitoaukeama 

Oman elämän kartta

l1 Tutki kuvaa. Mitä Petralle tärkeitä asioita kuvassa on?

l2 Mieti, mitä yhteisöjä tiedät. Kirjoita kaksi esimerkkiä yhteisöistä, joita yhdistää

a) yhteinen asuinpaikka

b) yhteinen kiinnostuksen kohde.

l3 Tutki Petran elämästä piirrettyä ”oman elämän karttaa”.  

Piirrä samanlainen kartta omasta elämästäsi.

l4 Petran yhteisöstä on kerrottu sivulla 8. Kirjoita samanlainen tarina omista yhteisöistäsi.

Elämäsi piiri

Sähköiset tehtävät

l8 Etsi netistä uutisia, jotka liittyvät seuraaviin yhteiskunnan asioihin:
a) koulu
b) liikenne
c) poliisi
d) perhe.

l9 Valitse uutisista mielestäsi mielenkiintoisin.
a) Mistä löysit uutisen? 
b) Mistä se kertoo?

l5 a) Minkä nimisellä alueella asutte?
b) Minkä nimisessä kunnassa/kaupungissa asutte?
c) Missä valtiossa asutte?
d) Missä maanosassa asutte?

l6 Millä tavalla nimenne, asuinalueenne sekä valtionne ja maanosanne,  
jossa asutte, vaikuttavat elämäänne?

l7 Mitä rakennuksia tunnistat kuvasta?

Taitoaukeamilla tutustutaan yhteiskunnan 
ilmiöihin oppilasta kiinnostavalla tavalla 
siten, että oppilaat ovat aktiivisia toimijoita  
ja tuottavat itse tietoa.

Tehdään yhdessä -symbolilla merkityt tehtävät ohjaa-
vat yhteistyöhön ja  yhteistoiminnalliseen työtapaan.

Joka lukuun omat sähköiset 
tehtävät, jotka ohjaavat tvt-
taitojen käyttöön.

Ylöspäin eriyttävät 
tehtävät on erotettu 
sinisellä.

Tehtävät ovat jo itsessään 
eriyttäviä ja antavat oppilaalle 
mahdollisuuden työskennellä 
omalla tasollaan.


