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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 

 

Ötzi – jäätävä löytö 
 
Tehtävä 1 
Tutki Ötzista annettuja tietoja. Valitse mielestäsi kolme yllättävää tietoa.  

• opiskelijan oma vastaus 
 
Tehtävä 2 
Erityisesti kuparikirves on kiinnostanut tutkijoita. Miksi? 

• Tutkijat eivät tienneet, että Euroopassa olisi tuolloin osattu valmistaa kuparia. 

• Kuparikirveen löytymisen myötä kuparikausi ajoitettiin Euroopassa noin 1 000 vuotta 
varhaisemmaksi kuin aiemmin. 

 
Tehtävä 3 
Miksi sekä Itävalta että Italia halusivat löydön itselleen? 

• Muumio vietiin tutkittavaksi Itävaltaan. Myöhemmin paikannuksessa selvisi, että 
löytöpaikka sijaitseekin Italian puolella. 

• Italia halusi muumion itselleen, koska se sai suuren mediahuomion.  
 
Tehtävä 4 
Selvitä, millä eri tutkimusmenetelmillä Ötzistä on saatu tietoa. Mainitse vähintään viisi 
tutkimusmenetelmää. 

• radiohiiliajoitus  
○ Muumio on ajoitettu noin 5 300 vuotta vanhaksi. 

• röntgenkuvaukset 
○ Polvista on löytynyt kulumia, kyljestä murtuma. 

• löytöpaikan sulatus ja kaiken löytyneen suodatus 
○ Löytöpaikan perusteella on saatu selville kasveja, joita Ötzi on syönyt. 
○ Ötzin hiuksista on löytynyt paljon kuparin valmistuksessa syntyvää arsenikkia. 

• tietokonetomografia 
○ Näin on tutkittu kyljestä löytynyttä nuolta ja sitä, mistä suunnasta nuoli on 

ammuttu. 

• suolistotutkimus 
○ Suolistosta on saatu tietoja Ötzin syömästä ateriasta. 

• geenitutkimukset 
○ Ötzillä oli geenitutkimuksien perusteella verisukulaisia Tirolissa. 

• lähi-infrapunaspektroskopia 
○ Ihosta on tutkittu tatuointeja. 

• verisuonitutkimus 
○ Valtimoista on löydetty kovettumia. 

• niveltutkimus 
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○ Jaloista ja selästä on löydetty kulumavammoja. 

• elimistön siitepölyjäämät 
○ Siitepölyjäämien perusteella on paikannettu, millä alueilla Ötzi on asunut. 

• keuhkotutkimus 
○ Ötzi on viettänyt paljon aikaa nuotion äärellä, sillä keuhkoissa on hiiltä. 

 
Tehtävä 5  
Selvitä, mistä voidaan päätellä, että Ötzi oli merkittävä henkilö. 

• Hänellä oli hallussaan arvokas kuparikirves. 
 
Tehtävä 6 
Millaisia tulkintoja on tehty Ötzin 
 
a) kuolemasta 

• jäätynyt Alpeille   

• kuollut metsästysretkellä 

• pudonnut ja loukannut itsensä   

• uupunut lumimyrskyyn 

• kuollut nälkään 

• kaatunut ja loukannut kylkensä 

• kuollut taistelussa 

• oli kuollessaan noin 45 vuoden ikäinen  
 
b) elinympäristöstä 

• asui Alpeilla   

• vaelteli paikasta toiseen 

• kotoisin Tirolista, Pohjois-Italiasta 
 
c) elintavoista? 

• liikkuva elämäntapa, sillä varusteet kevyitä ja helppoja kuljettaa mukana, polvissa myös 
kulumia 

• on metsästänyt (nuoliviini, jousi ja nuolet)   

• tuntenut hyvin eri puulajit ja osannut hyödyntää niitä eri varusteissa   

• elänyt ankarissa olosuhteissa, mistä kertovat murtumat kyljessä ja lohkeamat kynsissä 
 
Tehtävä 7 
Kirjoita tarina Ötzistä yrittäen eläytyä hänen elämäänsä ja aikakauteensa. Hyödynnä Ötzistä 
saatuja tietoja. 

• opiskelijan oma vastaus 
 

Mitä historia on? 
 
Tehtävä 1 
Mitä eri asioita sana historia tarkoittaa? 

• menneisyys tästä hetkestä taaksepäin 

• tarina/kertomus menneisyydestä 

• tiede 

• kouluaine 
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Tehtävä 2 
Tutki tämän aukeaman infograafia historian aikakausista. Sijoita kirjan avulla jokaiseen 
aikakauteen kolme tapahtumaa tai ilmiötä. 

• esihistoria 
o Ötzi 
o luolamaalaukset 
o liikkuva elämäntapa 

• vanha aika 
o jokilaaksojen korkeakulttuurit 
o kirjoitustaidon synty 
o Rooman imperiumi 

• keskiaika 
o musta surma 
o feodalismi 
o sääty-yhteiskunta 

• uusi aika 
o löytöretket 
o Atlantin kolmiokauppa 
o pieni jääkausi Euroopassa 

• uusin aika 
o höyryveturi 
o sosialismi 
o siirtolaisuus Amerikkaan 

• nykyaika 
o ilmastonmuutos 
o väestöräjähdys 
o digitalisaatio 

 
 
Tehtävä 3 
Missä mielessä tämä oppikirja on  
 
a) historiallinen lähde   

• Kirjassa on tietoa menneisyydestä. 

• Kirja itsessään tulee olemaan kirjallinen jäänne menneisyydestä.   

• Kirja kertoo 2000-luvun näkökulmista historiaan.   

• Kirja kertoo opetusta kirjoitushetkenä ohjaavasta opetussuunnitelmasta.  
 
b) tulkinta historiasta?   

• Kirjassa ei kerrota koko menneisyyttä vaan joitakin näkökulmia siihen.   

• Kirja kuvaa menneisyyttä tietyllä tavalla. Jokin toinen kirja voisi antaa tapahtumista hieman 
erilaisen kuvan. 

• Kuva menneisyydestä muuttuu jatkuvasti. Kirjaan on pyritty sisällyttämään uusimpia 
tulkintoja menneisyyden tapahtumista.   

• Kirjassa on useita kohtia, joissa korostuu historian tulkinnallisuus, kuten esimerkiksi 
Rooman tuhoa käsittelevä osuus.  
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Tehtävä 4 
Millaisia lähdekriittisiä kysymyksiä tälle kirjalle voi esittää?  

• Miksi kirja on tehty?   

• Korostuvatko kirjassa tietyt tulkinnat?   

• Mitä lähteitä kirjoittajat ovat käyttäneet?   

• Miten oppikirjailijoiden ja heidän aikakautenaan vallitsevat näkemykset historiasta 
heijastuvat oppikirjan sisältöön? 

 
Tehtävä 5 
Millä tavoilla historiantutkija voi välttää omien ennakkokäsitystensä heijastumisen 
tutkimuksiinsa?   

• Tiedostamalla omat asenteensa ja arvonsa sekä pohtimalla niiden mahdollista 
heijastumista tutkimukseen. 

• Tuomalla avoimesti esiin mielipiteensä ja ennakkoasenteensa. 

• Ottamalla huomioon julkisen keskustelun ja muiden tutkijoiden mahdollisen kritiikin. 

• Tutkijan tulee toisaalta tiedostaa, että objektiivisuuden saavuttaminen on vaikeaa ja 
jokaisella aikakaudella vallitsee omat historian tulkinnat. 

 
Tehtävä 6 
Pohdi, kenen historiaa lukiossa opetetaan ja kenen ei. 

• opetetaan 
o pääosin eurooppalaisten historiaa 
o suomalaisten historia nostetaan esille soveltuvissa kohdin osana yleistä historiaa 
o pääosin merkittävien henkilöiden historiaa, kuten Kolumbuksen tai keisari 

Augustuksen 

• ei opeteta 
o vähemmistöjen historia, esimerkiksi etnisten vähemmistöjen tai 

seksuaalivähemmistöjen 
o naisten ja lasten historiaa vähemmän kuin miesten 
o muiden kuin länsimaisten kulttuurien historia jää historian pakollisilla kursseilla 

vähäiseksi 
  
Tehtävä 7 
Lue katkelma historiantutkija Oula Silvennoisen 
haastattelusta. 

• opiskelijan omia vastauksia 


