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Lukuklaani nuorten
lukemisen tukena

L

ukuklaani on Suomen Kulttuurirahaston hanke, jolla edistetään
lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa sekä rohkaistaan lukuharrastuksen pariin.

Lukuklaani-hanke toteutettiin ensimmäisen kerran Suomen Kulttuurirahaston ja
tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteishankkeena ala- ja yhtenäiskouluihin kohdennettuna. Tuolloin hankkeessa järjestettiin koulukirjastojen kehittämiskilpailu,
jossa kouluja innostettiin kehittämään koulukirjastojaan. Lisäksi jokainen koulu sai
lahjoituksena kirjapaketin sekä lukupiirikäsikirjan.
Yläkouluihin suunnatussa Lukuklaani-hankkeessa lahjoitetaan kirjapaketti kaikille
Suomen ylä- ja yhtenäiskouluille, joissa on luokat seitsemästä yhdeksään. Tavoitteena on tarjota myös yläkouluikäisille nuorille mahdollisuuksia innostua kirjoista ja
lukemisesta. Hankkeen toteutuksesta vastaa Lastenkirjainstituutti.
Lukuklaani-käsikirja yläkouluille sisältää hankkeessa lahjoitettavien kirjojen pohjalta
toteutettuja tehtäviä opetuksen tueksi. Tehtävät pohjautuvat luokkakirjasarjoihin
sekä niihin kirjoihin, joita kirjalahjoituksessa annetaan koululle viisi kappaletta
kutakin. Tarkoituksena on tehdä Lukuklaani-kirjojen käyttö opetuksessa mahdollisimman helpoksi ja laajentaa kirjallisuuden käyttöä myös muiden oppiaineiden
tunneille. Käsikirja kannustaa monialaiseen oppimiseen ja eri oppiaineiden väliseen
yhteistyöhön.
Käsikirja sisältää ohjeistuksen lukupiirityöskentelyyn, kirjakohtaisia käsittelyvinkkejä sekä kirjavinkkejä lisälukemista kaipaaville. Lisäksi materiaaliin on koottu
monipuolisesti sekä toiminnallisten tehtävien ohjeita että tehtäviä monialaisen
oppimisen tueksi. Tavoitteena on näiden tehtävien kautta liittää kirjat oppilaiden
omaan kokemusmaailmaan ja tukea monilukutaidon opetusta siirtämällä kirjan sisältö toisenlaiseen muotoon ja välineeseen. Käsikirja lisämateriaaleineen julkaistaan
myös verkossa.

”Lukutaito on paitsi työväline uuden oppimiseen myös ilo, joka antaa ajatuksille siivet. Niitä siipiä nuoret tarvitsevat kasvaakseen. Tarvitaan mielikuvitusta,
loogista päättelykykyä ja myötäelämisen taitoa. Tarvitaan tarinoita ja ihmisyyttä, joita kirjallisuus meille ojentaa malliksi. Näistä Lukuklaani-kirjoista
niitä nyt saa poimia.”
– Elina Mäntyl ammi, äidinkielen opet taja
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Lukuklaanin
kirjapaketit

S

uomenkielisiä kirjapaketteja on neljä erilaista. Paketit koostuvat
yhdestä 30:n kappaleen luokkakirjasarjasta sekä lukupiirikäyttöön
soveltuvista kirjoista, joita jokaista on paketissa viisi kappaletta.
Lisäksi jokainen paketti sisältää inspiroivia kirjoja joko yksittäisenä tai
kahtena kappaleena.
Lukuklaani haluaa tarjota kaikille oppilaille lukuelämyksiä. Kirjojen
aiheet ovat monipuolisia ja luettavaa löytyy laajasti eri kirjallisuuden
lajeista. Kaikki kirjapaketit sisältävät sekä helppolukuisia kirjoja että
haastavampaa lukemista. Kirjapakettien tarkemmat kuvaukset löytyvät
Lukuklaanin verkkosivuilta osoitteesta www.lukuklaani.fi.

Kirjapaketit
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Paketti 1

Paketti 2

Luokkakirjasarja: Meresmaa, J.S.:
Naakkamestari. Robustos.
Alongi, K.K.: Kevätuhrit. Otava.
Bagge, Tapani: Polttava rakkaus. Avain.
Cline, Ernest: Ready. Player. One. Gummerus.
Hai, Magdalena: Haiseva käsi. Karisto.
Mattila, Riina: Järistyksiä. WSOY.
Närhi, Kati: Saniaislehdon salaisuudet. WSOY.
Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä. Karisto.
Paperi T: Post Alfa. Kosmos.
Romppainen, Katariina: Sori vaan, se on totuus.
Karisto.
Thomas, Angie: Viha jonka kylvät. Otava.
Turtschaninoff, Maria: Maresi: Punaisen
luostarin kronikoita. Tammi.
Veirto, Kalle: Säbätalvi. Karisto.

Luokkakirjasarja: Haanpää, Päivi & Riikonen,
Marika: Tusina – Novelleja. Art House.
Crossan, Sarah: Yksi. S&S.
Holopainen, Anu: Ihon alaiset. Karisto.
Hietala, Nelli: Miia Martikaisen kärsimysviikko.
Karisto.
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja. Teos.
Kaivosoja, Leena: Kotitekoisen poikabändin
alkeet. Selkomukautus Harri Veistisen
romaanista. Opike.
Kukkonen, Janne: Voro. Kolmen kuninkaan aarre.
Like.
Kuronen, Kirsti: Likkojen lipas. Karisto.
Paretskoi, Jyri: K15. Otava.
Parhamaa, Aki & Vacklin, Anders: Beta.
Sensored Reality 1. Tammi.
Pohjola, Mike: Sinä vuonna 1918. Gummerus.
Rouhiainen, Elina: Muistojenlukija. Tammi.
Schiefauer, Jessica: Ester & Isak. Karisto.

Paketti 3
Luokkakirjasarja: Korkea-aho, Kaj & Forsström,
Ted: Zoo! Viraalit nerot. Otava.
Ala-Huissi, Jaana & Heikkilä, Mervi: Verikuu ja
muita outoja tarinoita. Haamu Kustannus.
Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo sapiens.
Otava.
Enoranta, Siiri: Surunhauras, lasinterävä. WSOY.
Heinonen, Sanna: Noland. WSOY.
Helminen, Sini: Kaarnan kätkössä. Myllylahti.
Isomäki, Risto, Kaakinen, Jussi & Tolppanen, Petri: Sarasvatin hiekkaa. Into Kustannus.
Lähteenmäki, Laura: Yksi kevät. WSOY.
McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee.
WSOY.
Mulligan, Andy: Roskaa. WSOY.
Niemi, Juuli: Tuhat tytärtä. Otava.
Saarikoski, Saska: Lauri - Läheltä ja kaukaa.
HS-kirjat.
Werkmäster, Johan: Dracula. Selkomukautus
Bram Stokerin romaanista. Opike.

Paketti 4
Luokkakirjasarja: Simukka, Salla: Punainen kuin
veri. Tammi.
Auer, Ilkka: Anastasia. Haamu Kustannus.
Bourne, Holly: Oonko ihan normaali?
Gummerus.
Delikouras, Aleksi: Nörtti: New Game. Otava.
Helmi, Henna: Miisan kaksoisaxel. Tammi.
Katajavuori, Riina: Omakuvat. Tammi.
Keränen, Mika: Maaliviivalla. WSOY.
Muhonen, Anne: Kesä, jona opin soittamaan
ukulelea
Männikkölahti, Hanna: Punainen kuin veri.
Selkomukautus Salla Simukan kirjasta. Avain.
Palacio, J.R.: Ihme. WSOY.
Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja. Otava.
Salama, Annukka: Käärmeenlumooja. WSOY.
Tihinen, Mimmu: Kello tuhat. Pieni Karhu.

Kaikki paketit
sisältävät nämä kirjat
Acevedo, Elizabeth: Runoilija X. Karisto.
Chavez Perez, Inti: Respektiä - Seksikirja pojille.
Gummerus.
Fried, Hedi: Kysymyksiä, joita minulle on esitetty
keskitysleiristä. Nemo.
Happonen, Kaisa & Miettinen, Karri: Revi se.
WSOY.
Heikkilä, Mervi & Leinonen, Anne: Kauhumaan
kartta. Haamu Kustannus.
Hotakainen, Kari: Tuntematon Kimi Räikkönen.
Siltala.
Kallio, Pauli & Otsamo, Pentti: Huuhkajia ja
Helmareita. Suuri Kurpitsa.
Makkonen, Sami: Kalevala. Otava.
Männikkölahti, Hanna: Tuntematon Kimi
Räikkönen. Selkomukautus Kari Hotakaisen
kirjasta. Avain.
Nieminen, Emmi & Vehkoo, Johanna: Vihan ja
inhon internet. Kosmos.
Richert, Hannele (toim.): Mitä sä täällä teet?
Tarinoita maahantulosta. Voima / Into
Kustannus.
Ristkari, Maiju, Suni, Nina & Tyni, Vesa:
Sukupuolena ihminen. Tammi.
Tamminen, Petri: Suomen historia. Otava.
Talvio, Anna-Maria: Kirjeitä tuntemattomalle
nuorelle. Like.
Toiviainen, Mikko & Salmi, Ronja: 12 tarinaa
kirjoittamisesta. WSOY.
Tuomi, Elina: Itsenäisiä naisia. S&S.

Kirjapakettien
kuvaukset
www.lukuklaani.fi
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Lukupiirimalli

L

ukupiirit muodostuvat 3–5 oppilaan ryhmistä, jonka jäsenet
lukevat saman kirjan. Ennen varsinaisen lukupiirin aloittamista
muodostetaan lukupiirit valitsemalla lukupiirikirja. Lukupiirin
muodostamisen jälkeen sovitaan lukupiiriläisten kesken lukuaikataulu
sekä lukuosuudet.

Ohjeistus lukupiirikirjan valintaan
Lukupiirikirjan valinnassa on tärkeää, että
jokainen oppilas löytää kiinnostustaan ja omaa
tasoaan vastaavan kirjan.
Opettaja voi vinkata oppilaille kirjat esimerkiksi lukemalla niiden esittelytekstit Lukuklaanin verkkosivuilta.
Kirjoihin voidaan myös tutustua vertaisvinkkausta hyödyntämällä. Tällöin oppilaat saavat
vinkata toisilleen lukemiaan kiinnostavia kirjoja.
Vinkkaajiksi voidaan lisäksi pyytää ylempien
vuosiluokkien lukemisesta innostuneita oppilaita. Vertaisvinkkausten myötä Lukuklaanin kirjat
on mahdollista tehdä vuosittain tutuksi uusille
seitsemäsluokkaisille siten, että kirjoihin jo perehtyneet oppilaat vinkkaavat niitä.
Vinkatuista lukupiirikirjoista oppilaat voivat
valita kolme tai neljä kirjaa, jotka haluaisivat
lukea, jonka jälkeen opettaja muodostaa valintojen perusteella lukupiirit. Lukupiirikirjat voidaan
valita myös kirjasokkotreffien avulla.
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Kirjasokkotreffit
Järjestetään luokassa kirjasokkotreffit.
Opettaja jakaa luokan pöydille oppilaita vastaavan määrän Lukuklaanin lukupiirikirjoja tai
vaihtoehtoisesti muita tarjolla olevia kirjoja, 3–5
kappaletta kutakin.
Oppilaat menevät kiinnostuksensa perusteella yhden pöydän luo ja valitsevat sitten pöydältä
kirjan, joka houkuttaa kannen perusteella.
Valittua kirjaa luetaan noin viiden minuutin
ajan. Tämän jälkeen valitaan jokin toinen pöytä
ja uusi teos, jota taas luetaan noin viisi minuuttia.
Sama toistetaan vielä muutaman kerran.
Lopulta oppilas palaa sen kirjan luo, joka kirjan
alun perusteella kiinnostaa eniten; tämä on
se kirja, jonka oppilas sitten lukee kokonaan.
Saman kirjan valinneet muodostavat keskenään
lukupiirin.

Lukupiirin
tapaamiskerrat
1. Kirja on valittu

3. Kirjasta on luettu noin 2/3

Tutkitaan yhdessä kirjan kantta ja luetaan takakansiteksti.
Millaisia ajatuksia ja odotuksia ne herättävät?
Tehdään yhteinen ajatuskartta, johon kootaan
ajatuksia ja odotuksia. Jokainen lukupiiriläinen kirjoittaa esimerkiksi kaksi kirjaa koskevaa
adjektiivia, kaksi tulevaa lukukokemusta kuvaavaa sanaa ja yhden kirjaan liittyvän tunteen.
Ajatuskartan voi koota myös tekemällä kollaasin
vaikkapa lehdistä leikatuista sanoista ja kuvista.

Laaditaan yhdessä juonikaavio kirjan tähänastisista tapahtumista.
Pohditaan yhdessä loppuratkaisua. Kirjataan
esitetyt vaihtoehdot juonikaavioon.

2. Kirjasta on luettu noin 1/3
Keskustellaan yhdessä ja pohditaan vastauksia
seuraaviin kysymyksiin:
Mitä tiedät kirjan henkilöistä?
Mitä tiedät kirjan tyylilajista ja kielestä?
Mitä tiedät kirjan tapahtumapaikasta?

4. Kirja on luettu kokonaan
Vastataan yhdessä Lukuklaanin tehtäväpaketin
kysymyksiin, jotka koskevat luettua kirjaa.
Palataan ensimmäisellä tapaamisella laadittuun ajatuskarttaan. Keskustellaan siitä, vastasiko kirja odotuksia.
Valitaan opettajan ohjeiden mukaisesti yksi
kirjaa koskeva tehtävä, joka tehdään yhdessä tai
erikseen.

Tutustu myös Käsikirja
lukupiireihin -oppaaseen
Lukuklaanin verkkosivuilla!
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Sisältökysymykset
ja tehtävät

Tehtävätyyppien
selitykset s. 36 – 59

T

ähän osioon on koottu sisältökysymyksiä kunkin kirjapaketin
kirjoista. Jokaisen kirjan kohdalle on myös listattu, mitkä toiminnalliset tehtävät sopivat erityisen hyvin kyseisen teoksen käsittelyyn. Tehtävätyypit on avattu laajemmin materiaalin sivuilla 36–59.
Jokaisen kirjan perään on vinkattu samankaltaista luettavaa kiinnostuneille ja lisälukemista kaipaaville.

Paketti 1
Luokkakirjasarjan kirja:
Meresmaa, J.S.: Naakkamestari. Robustos.
Kysymyksiä
1. Ota selvää, mitä tarkoittaa ’huutolainen’.
Miten ja miksi Enni on päätynyt huutolaiseksi?
2. Millainen vamma Ennillä on?
Miten se rajoittaa hänen elämäänsä?
3. Miksi Enni lähtee Lundanin perheen luota ja
minne hän päätyy?
4. Keitä ovat ursiinit? Mitä tietoja saat heistä?
5. Mitä naakat tekevät tarinassa? Mikä on priori?
6. Millaisia valta-asetelmia kirjassa on?
7. Kirja on spekulatiivista fiktiota. Mistä tunnistat,
että se ei pohjaudu historialliseen todellisuuteen?

Lue myös
Leinonen, Anne: Ilottomien ihmisten kylä. WSOY.
Meresmaa, J.S.: Hämäränsäteet ja Voimanpesä. Robustos.
Mikama, Anniina: Taikuri ja taskuvaras. WSOY.
Peltoniemi, Sari: Suomu. Tammi.
Sinisalo, Johanna: Ennen päivänlaskua ei voi. Tammi.
Steampunk! – koneita ja korsetteja ja Steampunk! –
höyryä ja helvetinkoneita -novelliantologiat. Osuuskumma.
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TEHTÄVI Ä
•
•
•
•
•

Uutiset ja lehtijutut 44
Kartta 52
Statusharjoitus 36
Tietokilpailu 36
Äänimaisema ja
soundtrack 41
• Esinegalleria 46
• Tarinankerronta 37

Alongi, K.K.: Kevätuhrit. Otava.
Kysymyksiä
1. Mikä on kuolemanaalto? Kuinka se vaikuttaa ihmisiin?
2. Missä Jade on kuolemanaallon sattuessa? Mitä hän tekee?
3. Kuvaile Jadea ja Susettea. Mikä heissä on erilaista,
mikä samanlaista?
4. Millaisen roolin Tomi saa ryhmässä?
5. Millaisia uhkia nuorten joukkoon kohdistuu tarinassa?
6. Millaisissa paikoissa tarinassa liikutaan?
Miten kuolemanaalto vaikuttaa liikkumiseen?

Lue myös
Alongi, K.K.: Ansassa ja Pakenijat. Otava.
Dashner, James: Labyrintti. Maze runner -trilogia. Basam books.
Enoranta, Siiri: Nokkosvallankumous. WSOY.
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja. Teos.
Lähteenmäki, Laura: Niskaan putoava taivas.
North End -trilogia. WSOY.
McCarthy, Cormack: Tie. WSOY.
Yancey, Rick: 5. aalto. WSOY.

TEHTÄVI Ä
• Kehitä fiktiviinen, mielikuvituksellinen maailmanlopun uhka. Mikä
meitä uhkaa ja mikä tai kuka voisi
meidät pelastaa?
• Kirjoita lista! Survival-lista 46
• Kuuma tuoli 36
• Draamaharjoitus: kirjoita kirjan
kohtaus näytelmäksi 36–37
• Ihmissuhdekaavio 38
• Uudet henkilöt 37
• Deitti-ilmoitus 45
• Tarinankerronta 37

Bagge, Tapani: Polttava rakkaus. Avain.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Miksi ”Polttava rakkaus” sopii hyvin kirjan nimeksi?
2. Mikä kaikki Elvis Pärssisen elämässä menee pieleen?
3. Mitä Elvis suunnittelee tekevänsä kesällä?
Miten projektin käy?
4. Miten toistoa käytetään kirjassa?
5. Mistä syntyy kirjan huumori?

• Kirjassa Elvis kirjoittaa kirjan 101
tapaa epäonnistua elämässä.
Kirjoita lisää lyhyitä epäonnistumisohjeita eri aiheista.
• Käännä Elviksen epäonnistumisen ohjeet onnistumisohjeiksi.
• Biisin sanat 41
• Deitti-ilmoitus 45
• Henkilöiden haastattelu 37
• Äänimaisema ja soundtrack 41
• Tunnekartta 56
• Todistusaineistotehtävä 44

Lue myös
Halme, Antti: Metalliveljet. Otava.
Kaivosoja, Leena: Kotitekoisen poikabändin alkeet.
Selkomukautus Harri Veistisen romaanista. Opike.
Kuusi, M.E.: Keikalla katoaa Gibson. WSOY.
Tihinen, Mimmu: Kello tuhat ja Toivottavasti huomenna sataa.
Pieni Karhu. (selkokirja)
Tiitinen, Esko-Pekka: Villapäät. Tammi.
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan ja pitkä soolo. WSOY.
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Cline, Ernest: Ready. Player. One. Gummerus.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.
5.

• Poimi kirjasta oikeita pelejä,
elokuvia, lauluja ja muita
populaarikulttuurin ilmiöitä.
Tutustu niistä johonkin.
• Kartta 52
• Pelihahmo 40
• Tee traileri 40
• Kirjavinkkivideo 40
• Vertaile kirjaa ja elokuvaa 41
• Markkinointikampanja 41

Mikä on OASIS?
Millaista koulua Wade Watts käy?
Millainen on Waden koti ja perhe?
Mitä James Hallidayn testamentissa sanotaan?
Kuka on Anorak?

Lue myös
Cline, Ernest: Armada. Gummerus.
Delikouras, Aleksi: Nörtti. New game. Otava.
Kraneis, Samuli & Rantala, Kalle: Kaikki E-urheilusta.
Urheilumuseo. (tietokirja)
Parhamaa, Aki & Vacklin, Anders: Beta. Sensored Reality 1. Tammi.
Rönkä, Otto: E-urheilun käsikirja. Otava. (tietokirja)

Hai, Magdalena: Haiseva käsi. Karisto.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.
5.

• Oletko kuullut ”Namusetä” tai
”Poika portilla”-tarinoiden kaltaisia kertomuksia, jotka sijoittuvat
kotiseudullesi? Kerro tarina.
• Keksi oma urbaanilegenda.
• Kerro kauhutarina 45
• Varjoteatteri 41
• Kauhujen ilmoitustaulu 45
• Kauhujen muotinäytös 45
• Tee traileri: yhdestä novellista 40
• Kauhukuunnelma / äänimaisema
45

Mikä oli kirjan pelottavin novelli? Miksi?
Mitä kauhukirjallisuudesta tuttuja hahmoja löysit novelleista?
Millainen paikka Uhriniituntakainen on? Kuvaile sitä!
Mihin paikkaan niminovelli sijoittuu?
Lapsia katosi novelleissa eri tavoin.
Kerro muutama esimerkki, miten.
6. Millainen on hyvä kauhutarina?
7. Mitkä asiat luovat kauhua tai pelkoa novelleissa?

Lue myös
Ala-Huissi, Jaana & Heikkilä, Mervi: Verikuu ja muita
outoja tarinoita. Haamu Kustannus. (novelleja)
Auer, Ilkka: Anastasia. Haamu Kustannus.
Hautala, Marko: Kuokkamummo. Tammi.
Heikkilä, Mervi & Leinonen, Anne: Kauhumaan kartta.
Haamu Kustannus. (tietokirja)
Simukka, Salla: Sytytä valot! : pieniä kauniita tarinoita ;
Sammuta valot! : pieniä kauheita tarinoita. Tammi. (novelleja)
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Mattila, Riina: Järistyksiä. WSOY.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•
•
•
•
•
•

Millainen on Eelian uusi koulu?
Miksi Eelia tuntee vapautuvansa uudessa koulussa?
Kuvaile Islaa. Mitä hän merkitsee Eelialle?
Miksi ”Järistyksiä” sopii kirjan nimeksi?
Miksi Eelian on vaikea mennä käymään vanhempiensa luona?
Kuvaile Karhua. Millainen on hänen ja Eelian suhde?

WhatsApp-keskustelu 38
Ihmissuhdekaavio 38
Vaihtoehtoiset tilanteet 38
Henkilöiden haastattelu 37
Kirjoita kirje 38
Henkilöt kohtaavat 38
Kirjavinkkivideo 40
Itsetuntemus ja minäkuva 56

Lue myös
Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo sapiens. Otava.
Björk, Marja: Poika. Like.
Holma, Jenni, Järvenpää, Veera & Tervonen, Kaisu: Näkymätön
sukupuoli: ei-binäärisiä ihmisiä. Into Kustannus. (tietokirja)
Ihonen, Essi: Ainoa taivas. WSOY.
Kolu, Siri: Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava.
Ristkari, Maiju, Suni, Nina & Tyni, Vesa:
Sukupuolena ihminen. Tammi. (tietokirja)
Russo, Meredith: Tyttösi sun. Karisto.
Simukka, Salla: Kun enkelit katsovat muualle ja
Minuuttivalssi. Tammi.
Takalo, Tiitu: Kehä. Suuri Kurpitsa. (sarjakuva)

Närhi, Kati: Saniaislehdon salaisuudet. WSOY.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.

• Draamaharjoitus: näyttele tai
kirjoita outo tapaus 36–37
• Huumoritehtävä 41
• Henkilöiden haastattelu 37
• Tee traileri 40
• Pelihahmo 40
• Teksti sarjakuvan pohjalta 39
• Esinegalleria 46

Kuvaile Agnesia.
Mitä salaisuuksia Saniaislehdosta paljastuu?
Mitä Agnes saa tietää perheestään?
Arvioi kuvan ja tekstin yhteensopivuutta.
Mistä tarinoiden tunnelma syntyy?
5. Millainen kuvan ja tekstin suhde on?
Mitä kerrotaan vain kuvilla, mitä vain tekstillä?
6. Millainen teoksen piirrostyyli on?
Kerro siitä kymmenellä sanalla.

Lue myös
Ahokoivu, Mari: Oksi. Asema. (sarjakuva)
Ahonen, J.P.: Perkeros ja Belzebubs. WSOY. (sarjakuva)
Kukkonen, Janne: Voro. Kolmen kuninkaan aarre. Like. (sarjakuva)
Muhonen, Anne: Kesä, jona opin soittamaan ukulelea. (sarjakuva)
Närhi, Kati: Mustasuon mysteeri ja Seitsemäs vieras.
Agnes-sarja. WSOY.
Niemensivu, Reetta: Saniainen kukkii juhannuksena.
Suuri Kurpitsa. (sarjakuva)
Satrapi, Mariane: Persepolis. Like. (sarjakuva)
Sattouf, Riad: Tulevaisuuden arabi. WSOY. (sarjakuva)
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Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä. Karisto.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.
5.
6.

• Uutiset ja lehtijutut: Valtterin onnettomuus paikallislehdessä 44
• WhatsApp-keskustelu: Valtterin
luokkakavereiden ryhmässä, kun
joku on kuullut Valtterin onnettomuudesta 38
• Tee traileri 40
• Ihmissuhdekaavio 38
• Varjoteatteri 41
• Todistusaineistotehtävä 44

Miten Valtteri joutuu onnettomuuteen?
Miten Valtteri ja Amanda tutustuvat toisiinsa?
Mitä Amanda ajattelee aluksi Valtterista?
Kuka on Einari?
Kuinka Amandan ja Niklaksen seurusteluyrityksen käy?
Kuka paljastuu Amandan vainoajaksi?
Mitä syitä hänellä on kiusata Amandaa?
7. Miten kannattaa toimia, jos tulee kiusatuksi
sosiaalisessa mediassa?

Lue myös
Halme, Antti: Metalliveljet. Otava.
Halme, Antti: Voodookesä. Otava.
Kallioniemi, Tuula: Risteys. Otava.
Lehtinen, Tuija: Mopo. Otava.
Palviainen, Jukka-Pekka: Opeta minut lentämään. Karisto.
Paretskoi, Jyri: Shell’s Angles. Karisto.

Paperi-T: Post Alfa. KOSMOS.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1. Mikä runoista on mielestäsi helppo ymmärtää?
Entä mikä on vaikeaselkoinen?
2. Millainen on runojen puhujan minäkuva eli millaisena hän
pitää itseään? Millaisista asioista hän haaveilee?
3. Monissa teoksen runoissa on rap-musiikille tyypillistä
”namedroppailua” eli niissä mainitaan kuuluisuuksia nimeltä.
Etsi viisi tällaista nimeä ja selvitä, keistä on kyse.
Miksi heidät mainitaan runoissa?
4. Runot on kirjoitettu mustalle paperille valkoisella värillä.
Millaisia ajatuksia se herättää sinussa? Kirjoita runoja tai
säkeitä eri värisille papereille tai erilaisilla kirjasimilla.
Pohdi, miten runon tunnelma muuttuu.
5. Miten runoissa puhutaan miehistä ja miehisyydestä? Pohdi,
millainen miehen pitäisi olla tai millainen mies haluaisit olla.
6. Mitä runokokoelman nimi mielestäsi tarkoittaa?

Lue myös
Brown, Chester: En koskaan pitänyt sinusta. Huuda Huuda.
(sarjakuva)
Donner, Rafael: Ihminen on herkkä eläin. Teos. (esseitä)
Happonen, Kaisa & Miettinen, Karri: Revi se. WSOY. (runoja)
Kuronen, Kirsti: Likkojen lipas. Karisto. (runoja)
Nieminen, Jani: Bigini. Like. (runoja)
Sirowitz, Hal: Äiti sanoi ja Isä sanoi. Like. (runoja)
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• Mitä on voinut tapahtua, jos
viimeinen viesti päättyy ympyrään, jonka sisällä kaksi pistettä
ja kaari? Kirjoita tätä viestiä
edeltäneet viestit.
• Tee oma versio runosta:
Haluaisin olla mies, joka.. ja
Olen mies, joka..
• Tunnekartta 56
• Äänimaisema ja soundtrack 41
• Kirjoita runo uusiksi 42
• Pastissi 43

Romppainen, Katariina: Sori vaan, se on totuus.
Karisto.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Miksi Senja ei halua viedä ystäviä kotiinsa?
2. Millaisiin asioihin Senjan perheen köyhyys
vaikuttaa hänen elämässään?
3. Miksi Senja ei ole aiemmin tavannut isänsä vanhempia?
4. Miksi Senjan äiti lähtee Norjaan?
5. Millaista Senjalla on isän luona Lapissa?
Miksi isä ei vie tytärtään laskettelemaan?
6. Millainen ihminen on rikas? Pohdi, mitä on
henkinen ja materiaalinen köyhyys tai rikkaus.

• Ihmissuhdekaavio 38
• Kirjoita kirje: Senjan kirje
äidille Norjaan 38
• WhatsApp-keskustelu:
Senja ja Senjan vanhemmat 38
• Nuoret yhteiskunnassa 53
• Valtasuhteet 38

Lue myös
Cheng, Jack: Kosmoksessa tavataan. Aula & co.
Karpio, Markku: Selviytymispeli. Tammi.
Kallioniemi, Tuula: Kaksoisolennot. Otava.
Kuronen, Kirsti: Piruettiystävyys. Karisto.
Lehtinen, Tuija: Saimi ja Selma. Salainen ihailija. Otava.
Lempinen, Marja-Leena: Jääpolte. WSOY.
Sumanen, Nadja: Terveisin Seepra. Otava.

Thomas, Angie: Viha jonka kylvät. Otava.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Millaisista asioista Starr kiistelee vanhempiensa kanssa?
2. Millaisista asioista Starrin ja Chrisin välille syntyy riitaa?
Miten nämä riidat olisi voitu välttää?
3. Miksi Starrin isä ei hyväksy Starrin ja Chrisin suhdetta?
4. Miten media vaikutti tapauksen käsittelyyn?
Miten se kohtelee Starria? Oliko uutisointi luotettavaa?
5. Mitä syitä Suomessa voisi olla sille, että vanhemmat
eivät hyväksy nuoren seurustelukumppania?
6. Etsi tietoa Yhdysvalloissa viime aikoina rodullistettuihin
ihmisiin kohdistuneesta väkivallasta. Kuvataanko tietojesi
perusteella kirjassa asioita realistisesti?

•
•
•
•
•
•
•
•

Tunnekartta 56
Ihmissuhdekaavio 38
Kielen vertailu 41
Valeuutiset ja oikeat uutiset 44
Journalistin ohjeet 44
Kuuma tuoli 36
Todistusaineistotehtävä 44
Kirjavinkkivideo 40

Lue myös
Hubara, Koko: Ruskeat tytöt. Like.
Lähteenmäki, Laura: Yksi kevät. WSOY.
Ojala, Anu: Pommi. Otava.
Rouhiainen, Elina: Muistojenlukija. Tammi.
Sapphire: Precious: harlemilaistytön tarina. Like.
Wahl, Mats: Näkymätön, Lumi peittää jäljet ja
Ruotsia idiooteille. Otava.
Vuorela, Seita: Lumi. WSOY.
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Turtschaninoff, Maria: Maresi.
Punaisen luostarin kronikoita. Tammi.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Kuinka kauan Maresi on ollut luostarissa?
Miten hän päätyi sinne?
2. Luostari sijaitsee saarella, jonne laivat harvoin saapuvat.
Kuinka siellä pystytään elämään? Mitä elinkeinoja luostarin
sisarilla on?
3. Keitä ovat Alkusisaret ja Alkuäiti?
4. Mikä on Aarrekammio? Miksi se on tärkeä Maresille?
5. Miksi Jai on luostariin saapuessaan hermostunut ja pelokas?
6. Millainen on noviisien asema luostarissa?
Mitä tehtäviä heillä on?
7. Kuvaile luostaria ja sen ympäristöä.
8. Kirjassa on vain vähän mieshahmoja. Miksi?

• Kirjoita luostarin historia: miten
joku on päätynyt sinne
• Kirjoittakaa luokan oma kronikka
• Kartta: luostarisaari 52
• Lautapeli kirjan pohjalta 39
• Kollaasi 46
• Kirjan kohtaus kenkälaatikkoon 40
• Sarjakuva romaanin pohjalta 39
• Ihmissuhdekaavio 38
• Yhteisöt 57

Lue myös
Alderman, Naomi: Voima. Gummerus.
Hai, Magdalena: Kolmas sisar. Otava.
Kanto, Anneli & Rannela, Terhi: Tähystäjäneito.
Kuparisaari-sarja. Karisto.
Turtschaninoff, Maria: Naondel ja Maresin voima.
Punaisen luostarin kronikoita. Tammi.
Turtschaninoff, Maria: Arra. Tammi.
Waris, Helena: Linnunsitoja. Otava.
Wasiljeff, Nonna: Loukkupoika. Otava.

Veirto, Kalle: Säbätalvi. Karisto.
Sis ältökysymyk s iä

TEHTÄVI Ä

1. Millaisiin vaikeuksiin Einari on joutunut ja miksi?
2. Millainen salibandyn pelaaja Einari on?
Miksi häntä kutsutaan Jäämieheksi?
3. Einari lähtee Heinolaan pelaamaan salibandya ammattilaisena.
Millainen joukkue Ruotsalainen Yläpesä on? Millainen
valmentaja on? Ketkä ovat joukkueen avainpelaajia?
4. Millainen asunto Einarilla on Heinolassa?
5. Mitä ongelmia Einarin ensimmäiseen
ammattilaiskauteen liittyy?
6. Millä tavalla Einari muuttuu säbätalven aikana?

• Urheiluselostus 44
• Uutiset ja lehtijutut: kirjoita
urheilu-uutinen 44
• Esittäkää urheilijan haastattelu tai urheilu-uutisten lähetys
näytelmänä luokassa.
• Tunnekartta 56
• Ihmissuhdekaavio 38
• Nuoret yhteiskunnassa 53

Lue myös
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Heinonen, Sanna: Noland. WSOY.
Helmi, Henna: Miisan kaksoisaxel. Miisa-sarja. Tammi.
Hotakainen, Kari: Tuntematon Kimi Räikkönen. Siltala. (elämäkerta)
Kallio, Pauli & Otsamo, Pentti: Huuhkajia ja Helmareita. Suuri Kurpitsa. (sarjakuva)
Keränen, Mika: Maaliviivalla. WSOY.
Männikkölahti, Hanna: Tuntematon Kimi Räikkönen.
Selkomukautus Kari Hotakaisen kirjasta. Avain. (selkokirja)
Veirto, Kalle: Kyläkaukalon lupaus. Tähtiketju 1. Karisto.
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan. WSOY.

Paketti 2
Luokkakirjasarjan kirja: Haanpää, Päivi &
Riikonen, Marika: Tusina – Novelleja. Art House.
Kysymyks iä

TEHTÄVÄT

1. Mikä novellikokoelman novelleista oli a) koskettavin,
b) yllättävin, c) helposti samaistuttava,
d) kirjoitettu itsellesi vieraasta aiheesta?
2. Teoksen novelleissa käsitellään monenlaisia teemoja.
Luettele muutamia.
3. Kuka oli suosikkihahmosi ja missä novellissa? Miksi?
4. Mitä novellia suosittelisit a) ystävällesi, b) vanhemmillesi,
c) jollekin koulun opettajalle? Haasta koulun opettaja
lukemaan jokin novelleista.
5. Miten novelli eroaa romaanista?
6. Mitä kirjallisuuden genrejä novelleissa on?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyhytelokuva 40
Henkilöt kohtaavat 38
Tietokilpailu 36
WhatsApp-keskustelu 38
Fanifiktio 38
Tee traileri 40
Tarinankerronta 37
Juliste 41
Art Housen omat tehtävät teoksesta löytyvät osoitteesta media.
kirjavalitys.fi/onix/media/2329645

Lue myös
Ala-Huissi, Jaana & Heikkilä, Mervi: Verikuu ja
muita outoja tarinoita. Haamu Kustannus. (novelleja)
Hai, Magdalena: Haiseva käsi. Karisto. (novelleja)
Hämäläinen, Karo & Simukka, Salla: Luokkakuva.
Tammi. (novelleja)
Lehtinen, Tuija: Lemmikkilyhärit. Otava. (novelleja)
Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja. Otava. (novelleja)
Simukka, Salla: Sytytä valot! : pieniä kauniita tarinoita ;
Sammuta valot! : pieniä kauheita tarinoita. Tammi. (novelleja)

Crossan, Sarah: Yksi. S&S.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Kirja on säeromaani, joten sen kerronta poikkeaa
perinteisen proosan kerronnasta. Mitä eroja
perinteiseen kerrontaan huomaat?
2. Kuvaile kirjan päähenkilöitä.
Miten heidän luonteensa eroavat toisistaan?
3. Miten media vaikuttaa päähenkilöiden elämään?
4. Etsi netistä tietoa siamilaisista kaksosista.
Millaisia kohtaloita heillä on ollut?
5. Miten arvelet Gracen elämän jatkuvan tästä eteenpäin?
6. Mitä ajattelet päähenkilöiden lopussa tekemästä ratkaisusta?

• Draamaharjoitus: Grace ja
Tippi väittelevät, valitse
väittelyn aihe 36–37
• Pienoisnäytelmät kirjan eri
tapahtumista 36–37
• Äänimaisema ja soundtrack:
Gracen ja Tippin soundtrack 41
• Tyhjä tuoli: Kannustavat sanat
Gracelle 36
• Kirjoita tekstikatkelma, jonka
kerronta on runomuodossa
• Tunnekartta 56
• Vaihtoehtoiset tilanteet 38
• Kirjoita lista! 46
• Uutiset ja lehtijutut: henkilöhaastattelu 44

Lue myös
Acevedo, Elizabeth: Runoilija X. Karisto.
Cheng, Jack: Kosmoksessa tavataan. Aula & co.
Kuronen, Kirsti: Pönttö ja Paha Puuska. Karisto.
Palacio, R.J.: Ihme. WSOY.
Tihinen, Mimmu: Sokerista, kukkasista. Gummerus.
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Holopainen, Anu: Ihon alaiset. Karisto.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Kirjassa on useita eri kertojia. Kuvaile heistä kahta.
2. Miten Jara suhtautuu vanhempiensa eroon?
Miten se muuttaa hänen elämäänsä?
Millaisia odotuksia ja asenteita Jaran vanhemmilla on?
3. Miten ulkonäköä muokataan kirjassa?
Millaisia tunteita muokkaukset sinussa herättävät?
4. Mitkä seikat rajoittavat muokkausten tekoa tarinassa?
Mitä etuja ja haittoja muokkauksista on niitä tehneille?
5. Ihmiset muokkaavat ulkonäköään monin tavoin.
Missä menee raja? Milloin se on mielestäsi liiallista?
6. Mitä erilaisia tekstilajeja tunnistat kirjasta?
7. Valitse yksi kirjan tekstilajeista. Pohdi, miksi sitä on
käytetty ja miten se toimii osana tarinaa.

• Valitse kuva (itsestäsi, julkisuuden
henkilöstä) ja muokkaa sitä joko
käsin tai koneella. Näytä ensin
alkuperäinen kuva ja sitten muokattu kuva parille tai ryhmälle.
Miten näkemyksenne henkilöstä
muuttuu ulkonäön muuttuessa?
• Laadi lehti-, televisio-, tai radiomainos, jossa mainostetaan
ulkonäön muokkaamista tarjoavaa palvelua. Keksi palvelulle
tai palvelua tarjoavalle yritykselle
nimi ja mainoslause.
• Kirjoita mielipideteksti, jossa
otat kantaa ulkonäön (keinotekoiseen) muokkaamiseen.
• Pelihahmo 40
• Statusharjoitus 36
• Vaihtoehtoiset tilanteet 38
• Dystopian kirjoittaminen 51
• Nuoret yhteiskunnassa 53

Lue myös
Ahern, Cecelia: Viallinen ja Täydellinen. Gummerus.
Enoranta, Siiri: Nokkosvallankumous. WSOY.
Kolu, Siri: Pelko ihmisessä ja Ihmisen puolella. Otava.
Lähteenmäki, Laura: Niskaan putoava taivas.
North End -trilogia. WSOY.
Pearson, Mary E.: Kuka on Jenna Fox? WSOY.
Rasi-Koskinen, Marisha: Auringon pimeä puoli. WSOY.
Simukka, Salla: Jäljellä/Toisaalla. Tammi.

Hietala, Nelli: Miia Martikaisen kärsimysviikko.
Karisto.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Kuvaile Miian ja Tanelin perheitä.
2. Millaista on Miian perheen kesämökillä?
3. Kerro tapahtumista, jotka johtavat nuoret
kaupunkiin kahdestaan.
4. Miten Miia ja Taneli hankkivat bensarahaa?
5. Pohdi tunteiden, seurustelun ja seksin suhdetta kirjassa.
6. Kirjassa on mukana monenlaista huumoria
– anna muutama esimerkki.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lue myös
Bourne, Holly: Oonko ihan normaali? Normaali-sarja. Gummerus.
Hietala, Nelli: Kenen joukoissa seisot, Miia Martikainen? Karisto.
Kivinen, Satu: Pese hampaat ennen kuin pussaat. Otava.
Paretskoi, Jyri: Shell’s Angles. Karisto.
Siirilä, Jussi: Barrikadikesä. Gummerus.
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Huumoritehtävä 41
Henkilöiden haastattelu 37
Toisessa ajassa 46
Ihastuminen ja seurustelu 57
Bileet 46
Ihmissuhdekaavio 38
Nuoret yhteiskunnassa 53
Kirjoita lista! Ostoslista mökille 46

Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja. Teos.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.

• Kirja sijoittuu tulevaisuuteen.
Mitä on tapahtunut nykypäivän
ja kirjan tapahtuma-ajan välillä?
Listaa tapahtumia aikajanalle tai
kirjoita lyhyt kuvaus.
• Kehittele oma seremonia
teeseremonian tapaan. Mitä
seremoniassa tarjoillaan? Miksi
sitä vietetään? Missä seremonia
suoritetaan, kuka sen suorittaa ja
mitkä ovat sen vaiheet?
• Kollaasi 46
• Muutoksen merkit 51
• Kirjan kohtaus kenkälaatikkoon 40
• Kuuma tuoli 36
• Valtasuhteet 38

Millaisia tehtäviä teemestarilla on?
Miten paikkakunnan asukkaita valvotaan?
Mihin aikaan tarina sijoittuu? Mistä voit päätellä sen?
Kirjan lopussa ei kerrota ihan kaikkea.
Mitä ajattelet, että on tapahtunut?
5. Romaanissa on uusia, epätavallisia sanoja.
Mainitse kolme ja kerro, mitä ne tarkoittavat.
6. Millaisen moraalisen ongelman eteen Noria joutuu?
Toimiiko hän sinusta oikein?
7. Mieti ja etsi tietoa, mihin kaikkeen tarvitset vettä päivittäin.
Mikä muuttuisi ensimmäisenä, jos vettä ei olisikaan vapaasti
saatavilla?

Lue myös
Atwood, Margaret: Orjattaresi. Tammi.
Bradbury, Ray: Fahrenheit 451. Tammi.
Enoranta, Siiri: Tuhatkuolevan kirous. WSOY.
Itäranta, Emmi: Kudottujen kujien kaupunki. Teos.
Waris, Helena: Entropia. Aarni.

Kaivosoja, Leena: Kotitekoisen poikabändin alkeet.
Selkomukautus Harri Veistisen romaanista. Opike.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Miksi Rene haluaa perustaa poikabändin?
2. Miten hän suostuttelee muut mukaan?
3. Miksi Renen äiti on poissaoleva ja surullinen?
4. Mikä oli sinusta kirjan hauskin tai yllättävin kohta?
5. Millainen on tyttöjen rooli kirjassa?

• Listatkaa hyviä bändin nimiä ja
äänestäkää paras
• Juliste: mainosjuliste Renen
bändin keikasta 41
• Kirjoita lista! Survival-lista 46
• Sarjakuva romaanin pohjalta 39
• Tunnekartta 56
• Kuuma tuoli 36
• Huumoritehtävä 41

Lue myös
Bagge, Tapani: Polttava rakkaus. Avain. (selkokirja)
Kalajoki, Mikko: Taas mua pohjaan. WSOY.
Levola, Kari: Kaksi palkkia latausta. Tammi.
Paretskoi, Jyri: K15. Otava.
Tiainen, Marja-Leena: Poika joka katosi.
Avain. (selkokirja)
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Kukkonen, Janne: Voro. Kolmen kuninkaan
aarre. Like.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Millaisia sääntöjä varkaiden killalla on?
2. Kuvaile Liljaa. Millaiset ominaisuudet tekevät
hänestä mestarivarkaan, mitkä ominaisuudet
haittaavat hänen ”ammattitaitoaan”?
3. Mihin tehtävään hän sekaantuu ja miksi?
4. Mitä kauhukuvastoa löydät sarjakuvasta?
5. Mitä fantasian piirteitä tarinassa on?
6. Kuvaile sarjakuvan piirrostyyliä viidellä sanalla.

• Keksi oma mestarivaras. Piirrä
kuva tai naamioi ystäväsi ja ota
valokuva. Kehittele varkaus,
jonka suorittamisesta mestarivarkaasi suoriutuu muita varkaita
paremmin. Perustele, miksi.
• Valtasuhteet 38
• Teksti sarjakuvan pohjalta 39
• Tee traileri 40
• Pelihahmo 40
• Lautapeli kirjan pohjalta 39
• Asetu kirjan henkilöksi 37

Lue myös
Ahonen, J.P.: Perkeros ja Belzebubs. WSOY. (sarjakuva)
Kukkonen, Janne: Voro 2 – Tulikiven armeija. Like. (sarjakuva)
Närhi, Kati: Saniaislehdon salaisuudet. Agnes-sarja. WSOY.
(sarjakuva)
Pedrosa, Cyril: Kolme varjoa. WSOY. (sarjakuva)
Tolkien, J. R. R.: Taru sormusten herrasta. WSOY.

Kuronen, Kirsti: Likkojen lipas. Karisto.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1.
2.
3.
4.
5.

Kuvaile runojen perusteella Aamua ja Taikaa.
Mikä on mielestäsi heidän lapsuutensa hauskin juttu tai leikki?
Miten heidän kasvamisensa näkyy kirjassa?
Kerro, miltä ystävyys tuntuu.
Etsi kotona jokin valokuva itsestäsi tai itsestäsi ja parhaasta
kaveristasi. Tee kuvasta runo!
6. Mikä oli sinun lempileikkisi pienenä?

Lue myös
Albertalli, Becky: Sydänsurujen kääntöpuoli. Otava.
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Sakset kädessä ei saa juosta.
WSOY. (runoja)
Kuronen, Kirsti: Pönttö. Karisto.
Levola, Kari (toim.): Runo vieköön. Tammi. (runoja)
Niemi, Juuli: Tuhat tytärtä. Otava. (runoja)
Paperi T: Post-Alfa. Kosmos. (runoja)
Storm, Annastiina: Me täytytään valosta. S&S.
Suomela, Laura: Silmänkääntötemppu. Karisto.
Tavi, Henriikka: Esim. Esa. Teos. (runoja)
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• Valitse yksi kokoelman runoista
ja kirjoita se suorasanaisena
versiona tarinaksi.
• Valitse yksi kirjan runoista ja kirjoita se uudestaan emojeilla
• WhatsApp -keskustelu: Aamu ja
Taika 25-vuotiaina 38
• Äänimaisema ja Soundtrack:
Aamun ja Taikan soundtrack 41
• Tunnekartta 56
• Kirjoita lista! Survival-lista. 46
• Kirjoita runo uusiksi 42
• Kuvaa kirjan henkilöä 38

Paretskoi, Jyri: K15. Otava.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Miksi kirjan päähenkilö Roni joutuu usein hankaluuksiin?
2. Kuvaile Nikoa ystävänä: millainen hän on?
3. Miten koulun opettajat kohtelevat mielestäsi Ronia ja
muita nuoria?
4. Kuinka kannattaa toimia, jos joku levittelee sinusta
(ikäviä) kuvia tai videoita netissä?
5. Mikä oli kirjan hauskin tapahtuma?
6. Mikä on WhatsApp -viestien merkitys kirjassa?

• Keksikää ryhmissä ohjeita,
miten kiusaamista voisi vastustaa.
Kuvatkaa parhaista ideoista
lyhytelokuvia tai tietoiskuja
• Kirjoita lista! Survival-lista 46
• Tyhjä tuoli 36
• Sarjakuva romaanin pohjalta 39
• Tunnekartta 56
• Asetu kirjan henkilöksi 37
• WhatsApp-keskustelu 38
• Deitti-ilmoitus 45
• Bileet 46

Lue myös
Bagge, Tapani: Polttava rakkaus. Avain. (selkokirja)
Halme, Antti: Megajätkä: Suuri salaisuus. Gummerus.
Paretskoi, Jyri: Salaisuuksia ja Vahinkoja. K15-sarja. Otava.
Paretskoi, Jyri: Shell’s Angles. Karisto.
Tihinen, Mimmu: Kello tuhat. Pieni Karhu. (selkokirja)
Veirto, Kalle: Ohut hauska kirja 1 ja Ohut hauska kirja 2. Karisto.

Parhamaa, Aki & Vacklin, Anders: Beta.
Sensored reality. Tammi.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1. Miten Helsinki on kirjan mukaan muuttunut sadassa vuodessa?
Miksi Helsinkiä kutsutaan pohjolan Venetsiaksi?
2. Millaista Bugin kotona on?
Miksi hän on muuttanut Helsinkiin?
3. Millaisia pelejä Bug pelaa? Kuvaile ainakin kahta peliä.
4. Mitä kirjassa kuvattua tulevaisuuden pelien
ominaisuutta haluaisit itse kokeilla?
5. Millainen Bugin koulu on? Millaisia sääntöjä siellä on?
6. Kuka on Ada Lovelace?

•
•
•
•
•
•

Asetu kirjan henkilöksi 37
Fanifiktio 38
Lautapeli kirjan pohjalta 39
Kirjavinkkivideo 40
Pelihahmo 40
Uutiset ja lehtijutut:
uuden pelin julkaisu 44
• Kirjoita lista! Kuinka selviät
Helsingissä vuonna 2117 46
• Muutoksen merkit 51

Lue myös
Cline, Ernest: Ready. Player. One. Gummerus.
Delikouras, Aleksi: Nörtti. New Game. Nörtti-sarja. Otava.
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja. Teos.
Luther, Annika: Kodittomien kaupunki. Teos.
Lähteenmäki, Laura: Niskaan putoava taivas.
North End -trilogia. Tammi.
Reeve, Philip: Kävelevät koneet. Karisto.
Rönkä, Otto: E-urheilun käsikirja. Otava. (tietokirja)
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Pohjola, Mike: Sinä vuonna 1918. Gummerus.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.
5.
6.

• Toisessa ajassa: Siirrä tarinan
muoto tähän aikaan. Millaisia
henkilöitä valitsisit kirjaan tänä
päivänä? Keksi neljä erilaista
henkilöhahmoa ja heidän taustansa. 46
• Ihmissuhdekaavio: Listaa henkilöt, jotka vaikuttivat omaan
tarinaasi 38
• Vertaile sinun ja ystäväsi tarinoita.
Keskustelkaa: Teittekö samanlaisia valintoja vai erilaisia? Millä
perusteella teitte valinnat? Miten
kohtalonne eroavat ja miksi?
• Kirjoita lista! Survival-lista 46

Millä perusteella päätit, kuka ja millainen olet?
Mikä oli vaikein valinta omassa tarinassasi?
Miltä tarinan eteneminen omien valintojen perusteella tuntui?
Mitä sait selville punaisista ja/tai valkoisista?
Miten ihmiset kohtelivat toisiaan tarinassasi?
Kirja kerrotaan sinä-muodossa. Miltä se tuntui?
Oletko lukenut ennen sinä-muotoon kirjoitettuja tarinoita?
7. Miksi kaikkia kirjan tapahtumia ei saa valita itse,
miksi niitä myös arvotaan?

Lue myös
Fried, Hedi: Kysymyksiä, joita minulle on esitetty
keskitysleiristä. Nemo.
Kanto, Anneli: Veriruusut ja Lahtarit. Gummerus.
Laitinen, Reetta (toim.): Sisaret 1918. Arktinen banaani. (sarjakuva)
Latvus, Sisko: Kaukana omalta maalta. WSOY.
Linna, Väinö: Täällä Pohjantähden alla. WSOY.
Lähteenmäki, Laura: Yksi kevät. WSOY.

Rouhiainen, Elina: Muistojenlukija. Tammi.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1. Millainen Kiurun ja Samuelin suhde on?
2. Mikä erikoinen kyky Kiurulla on?
3. Miten romanit liittyvät tarinaan?
Miten romaneja ja heidän tapojaan kuvataan kirjassa?
4. Mitä saat selville Väestä?
5. Mikä on Shangri-La?
6. Kirjassa kuvataan romanikiertolaisten arkea.
Ota selvää, millainen on heidän asemansa Suomessa.

Lue myös
Aarnio, Reeta: Hän joka ei pelkää. Otava.
Hai, Magdalena: Kolmas sisar. Otava.
Lappalainen, Eija & Leinonen, Anne: Routasisarukset. WSOY.
Pitkäkangas, Elina: Kuura, Kajo ja Ruska. Myllylahti.
Simukka, Salla: Jäljellä / Toisaalla. Tammi
Turtschaninoff, Maria: Naondel. Tammi.
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• Asetu kirjan henkilöksi. Valitse
yksi kirjan henkilöistä ja pohdi, kuinka kyseisen henkilön
aisti vaikuttaa hänen elämäänsä.
Keksi itsellesi oma voima tai aisti
tai kuvittele, miten toimisit, jos
sinulla olisi kyseinen aisti. Mihin
käyttäisit sitä? 37
• Tunnekartta: Kiurun
näkökulma 56
• Tee traileri 40
• Ihmissuhdekaavio 38
• Deitti-ilmoitus 45
• Toisessa ajassa 46
• Kuvaa kirjan henkilöä 38

Schiefauer, Jessica: Ester & Isak. Karisto.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.

• Journalistin ohjeet: Tapahtumat
rannalla 44
• Uutiset ja lehtijutut: Tee henkilöhaastattelu Isakista, Esteristä tai
Antonista viiden vuoden kuluttua
kirjan tapahtumista 44
• Ihastuminen ja seurustelu 57
• Vaihtoehtoiset tilanteet 38
• Ihmissuhdekaavio 38
• Kirjoita lista! Ohjelista 46
• Tunne- ja vuorovaikutustaidot 56

Miten Ester ja Isak ihastuvat?
Mitä järkyttävää Isakin perheessä tapahtuu?
Miten ihmiset suhtautuvat Isakin perheeseen?
Kuvaile, miten Esterin ja Isakin suhde muuttuu
kirjan kuluessa. Miksi?
5. Mitä neuvoja antaisit Isakille ja hänen perheelleen
suhteessa toimittajiin ja mediaan.
6. Tarinassa kuvataan useasti järven rantaa.
Miksi se on tarinan kannalta keskeinen?

Lue myös
Niemi, Juuli: Et kävele yksin. WSOY.
Niemi, Mikael: Aivot pellolle. WSOY.
Nurmi, Aura: Villieläimiä. Kolera.
Rannela, Terhi: Taivaan tuuliin. Otava.
Saari, Kirsikka: Hölmö nuori sydän. Otava.
Wahl, Mats: Näkymätön. Otava.
Vuorela, Seita: Lumi. WSOY.

Paketti 3
Luokkakirjasarjan kirja: Korkea-aho Kaj &
Forsström, Ted: Zoo! Viraalit nerot. Otava.
Kysymyksiä
1. Kirja on kirjoitettu sähköpostimuodossa.
Miten tämä vaikuttaa kerrontaan ja henkilöiden kuvaukseen?
2. Millaisiin noloihin tilanteisiin Atlas joutuu?
Miten hän niistä selviää?
3. Miten media vaikuttaa oppilaskunnan vaaleihin?
Miten Atlas yrittää murtaa Justuksen
“vohvelointi”-idean suosiota? Onnistuuko hän?
4. Vertaa Atlaksen ja Justuksen vaalityötä.
Kumpi herättää enemmän luottamusta?
Kumpi ehdokkaista olisi parempi ajamaan tärkeitä asioita?
5. Kirjassa on vain Atlaksen kirjoittamat sähköpostit.
Millaisen kuvan saat Elliotista?
6. Kuvaile seuraavia kirjan henkilöitä kolmella sanalla:
Sarah-Li, Miniturkki, Dharampreet, Bäckman

Lue myös
Hallava, Anna: Valpuri Vaahteran maaginen korva. WSOY.
Halme, Antti: Metalliveljet. Otava.
Korkea-aho, Kaj ja Forsström, Ted: Sydänkohtauksia. Zoo! 2. Otava.
Lehtinen, Tuija: Mopo. Otava.
Lipasti, Roope ja Lipasti, Anton: Luutarhurin tapaus.
Oskari Onniston uskomattomat vastoinkäymiset. WSOY.
Marttinen, Tittamari: Linnean laiskanlinna. Karisto.
Paretskoi, Jyri: Shell’s Angles. Karisto.
Veirto, Kalle: Ohut hauska kirja 1 ja Ohut hauska kirja 2. Karisto.

TEHTÄVI Ä
• Valitse jokin Atlaksen sähköposti
ja kirjoita Elliotin vastaus siihen.
• Järjestäkää luokassa vaaliväittely
• Pidä puhe, johon sisällytät toisten antamat 10 sanaa
• Kirjoita lista! Laadi oma top5-lista kouluun liittyvistä asioista tai
esimerkiksi siitä, kuinka voi tulla
kuuluisaksi. 46
• Kirjoita vuoropuhelu: Atlas ja
Justus vaalien jälkeen
• Juliste: Vaalikampanja
koulussa 41
• Tosi-tv -formaatti 40
• Pelihahmo 40
• Tyhjä tuoli 36
• Tietokilpailu 36
• Tarinankerronta 37
• Statusharjoitus 36
• Markkinointikampanja 41

23

Ala-Huissi, Jaana & Heikkilä, Mervi: Verikuu ja
muita outoja tarinoita. Haamu Kustannus.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Kaikissa kirjan novelleissa on jotain outoa, pelottavaa,
satumaista ja kammottavaa. Mitkä kaksi tekivät sinuun
suurimman vaikutuksen ja miksi?
2. Oliko jonkin novellin lukeminen pelottavaa tai
epämiellyttävää? Miksi?
3. Mitä eläimiä novelleissa esiintyi? Mitä satuhahmoja?
4. Valitse yksi novelli. Kerro kolme asiaa sen päähenkilöstä ja
tapahtumapaikasta.
5. Millaisia kauhun keinoja novelleissa käytettiin? Mistä pelottava
tunnelma tai jännitys syntyi? Mainitse ainakin kolme asiaa.

• Kerää yhdestä novellista kaikki
adjektiivit ja tee niistä lista. Pystyykö niistä päättelemään jotain
tarinasta ja sen tunnelmasta?
• Kerro kauhutarina 45
• Tee traileri 40
• Kauhukuunnelma / äänimaisema 45
• Tarinankerronta 37
• Varjoteatteri 41
• Kauhujen muotinäytös 45
• Kauhujen ilmoitustaulu 45
• Haamu Kustannuksen Haamukoulun tehtävät: haamukustannus.
com/haamukoulu.

Lue myös

Auer, Ilkka: Domowik. Haamu Kustannus.
Gaiman, Neil: Coraline varjojen talossa. Otava.
Hai, Magdalena: Haiseva käsi. Karisto. (novelleja)
Hämäläinen, Karo ja Simukka, Salla: Luokkakuva. Tammi.
(novelleja)
Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja. Otava. (novelleja)
Shelley, Mary: Frankenstein. Otava.
Simukka, Salla: Sytytä valot! : pieniä kauniita tarinoita ; Sammuta valot! : pieniä kauheita tarinoita.
Tammi. (novelleja)
Sten, Camilla & Sten, Viveca: Syvyyksissä ja Sumussa. Synkät vedet -sarja. Otava.
Haanpää, Päivi ja Riikonen, Marika: Tusina – Novelleja. Art House. (novelleja)

Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo sapiens. Otava.
Kysymyksiä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuvaile Simonia ja Blueta.
Kuvaile Simonin perhettä ja kotia.
Miten ja miksi Simonia kiristetään?
Miksi Simon ei halua kertoa kaikille pitävänsä pojista?
Mikä on sosiaalisen median rooli kirjan nuorten elämässä?
Mitä itsellesi tuttuja sosiaalisen median palveluja
kirjan henkilöt käyttävät?
7. Miksi joskus on helpompaa kirjoittaa ihmiselle,
jota ei ole koskaan tavannut?

Lue myös
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Albertalli, Becky: Sydänsurujen kääntöpuoli. Otava.
Bechdel, Alison: Lepakkoelämää. Kääntöpiiri. (sarjakuva)
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Valoa valoa valoa. Karisto.
Kolu, Siri: Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava.
Mattila, Riina: Järistyksiä. WSOY.
McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee. WSOY.
Russo, Meredith: Tyttösi sun. Karisto.
Salama, Annukka: Harakanloukku. Faunoidit-sarja. WSOY.
Simukka, Salla: Kun enkelit katsovat muualle. Tammi.
Takalo, Tiitu: Kehä. Suuri kurpitsa. (sarjakuva)

TEHTÄVI Ä
• Kootkaa yhdessä luokan tasaarvo- ja yhdenvertaisuusjulistus
luokan seinälle
• Vaihtoehtoiset tilanteet: Simonin
ja vanhempien kohtaaminen, Simonin ja Bluen kohtaaminen 38
• Ihmissuhdekaavio 38
• Tunnekartta 56
• Bileet 46
• Kuuma tuoli 36
• Fanifiktio 38
• Nuoret yhteiskunnassa 53
• Vertaile kirjaa ja elokuvaa 41
• Itsetuntemus ja minäkuva 56

Enoranta, Siiri: Surunhauras, lasinterävä. WSOY.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

• Keksi itse erikoisia lasiesineitä
lasittarien tapaan. Piirrä tai
kuvaile esineitä ja niiden käyttötarkoituksia.
• Kirjoita lista! Survival-lista:
Kuinka selvitä prinsessa Sadeian
lasittarena? Kuinka elää Surukauriin saarella? 46
• Bileet (Prinsessa Sadeian valtakunnassa tai Surukauriin saarella)
46
• Tee traileri 40
• Ihmissuhdekaavio 38
• Valtasuhteet 38
• Uudet henkilöt 37
• Toisessa ajassa 46
• Kartta 52
• Kirjasta elokuva 41

Miten Leana muuttuu tarinan kuluessa?
Kuvaile Surukauriin saaren asukkaiden elämää.
Mikä on surukauriin tehtävä ja merkitys Surukauriin kansalle?
Millaisia nimiä prinsessa Sadeia antaa lasittarille? Miksi?
Millainen hallitsija Sarastuksen prinsessa Sadeia on?
Miksi Sadeia haluaa päästä Surukauriin saarelle?
Kuka on Varhu?

Lue myös
Aveyard, Victoria: Punainen kuningatar. Aula & co.
Enoranta, Siiri: Tuhatkuolevan kirous. WSOY.
Hai, Magdalena: Kolmas sisar. Otava.
Kanto, Anneli ja Rannela, Terhi: Tähystäjäneito.
Kuparisaari-sarja. Karisto.
Leinonen, Anne: Kirjanoita ja Noitakirja. WSOY.
Turtschaninoff, Maria: Maresi. Punaisen luostarin kronikoita.
Tammi.
Waris, Helena: Linnunsitoja. Otava.
Vik, Erika: Hän sanoi nimekseen Aleia. Kaksosauringot-sarja.
Gummerus.

Heinonen, Sanna: Noland. WSOY.
Kysymyksiä
1. Vertaile Valtterin ja Baburin perheitä. Keitä perheenjäseniä
niihin kuuluu ja millaiset välit heillä on?
2. Millainen joukkue FC Valiot on? Mikä on joukkueen vahvuus ja
mitä tavoitteita joukkueella on?
3. Millainen pelaaja Valtteri on joukkueessa? Entä Babur?
4. Keitä ovat Mustatakkiset?
5. Mikä on Noland? Kuinka sinne pääsee?

Lue myös
Järvelä, Jari: Tyttö ja pommi. Crime Time.
Keränen, Mika: Maaliviivalla. Karisto.
Lindgren, Astrid: Veljeni, Leijonamieli. WSOY.
Thomas, Angie: Viha jonka kylvät. Otava.
Wahl, Mats: Näkymätön ja Lumi peittää jäljet. Otava.
Veirto, Kalle: Säbätalvi. Karisto.
Vuorela, Seita: Lumi. WSOY.

TEHTÄVI Ä
• Keksi itse pakopaikka, johon
voisit paeta aina, kun todellisuus käy liian raskaaksi. Kuvita
ja kuvaile paikka sanallisesti ja
nimeä se. Laadi myös ohjeet pakopaikkaan pääsemiseksi (esim.
numeroiduin kohdin).
• Millä keinoin Valtteri voisi vaikuttaa Mustatakkisten toimintaan?
Keksi ainakin kolme eri keinoa
ja listaa niiden hyvät ja huonot
puolet.
• Valtasuhteet 38
• Henkilöt kohtaavat 38
• Kirjoita lista!: Survival-lista 46
• Kuuma tuoli 36
• Kirjasta elokuva 41
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Helminen, Sini: Kaarnan kätkössä. Myllylahti.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Millaisesta perheestä Pinja on?
2. Millaisia suunnitelmia Pinjan vanhemmilla on hänen
tulevaisuutensa varalle? Kuinka suunnitelmien käy?
3. Kuka on Tuulia? Entä Virve?
4. Keitä väkeen kuuluu?
5. Miksi Pinja ei halua, että kukaan näkee hänen selkäänsä?
6. Millainen paikka on Hiitola?
7. Miksi lukujen nimet ovat latinaksi?
8. Mihin muihin kirjoihin ja elokuviin romaanissa viitataan?

• Kirjassa mainitaan suomalaisesta
kansanperinteestä tuttuja asioita,
esimerkiksi Tapiola, Hiisi, sinipiika,
tonttu. Etsi näistä lisätietoa.
• Vaihtoehtoiset tilanteet:
Kohtaaminen poikaystävän
kanssa / Kun satunnainen
ohikulkija kiinnittää huomiota
Pinjan selkään uimahallissa 38
• Kirjan kohtaus kenkälaatikkoon 40
• Uudet henkilöt 37
• Tee traileri 40
• Tunnekartta 56
• Ihastuminen ja seurustelu 57
• Esinegalleria 46
• Kollaasi 46

Lue myös
Helminen, Sini: Kiven sisässä, Veden vallassa ja Maan povessa.
Väkiveriset-sarja. Myllylahti.
Kagawa, Julie: Lohikäärmeet. Talon-saaga. Harper-Collins Nordic.
Noël, Alyson: Punaiset tulppaanit. Kuolemattomat-saaga. Otava.
Parvela, Timo: Tuliterä. Sammon vartijat -sarja. Tammi.
Rouhiainen, Elina: Kesytön. Susiraja-sarja. Tammi.
Teräs, Mila: Perhosen varjo. Otava.
Valkama, Johanna: Itämeren Auri ja Linnavuoren Tuuli. Otava.
Waris, Helena: Uniin piirretty polku. Pohjankontu-sarja. Otava.

Isomäki, Risto, Kaakinen, Jussi & Tolppanen,
Petri: Sarasvatin hiekkaa. Into Kustannus.
Kysymyksiä
1. Miksi teos on nimeltään Sarasvatin hiekkaa?
Mistä muista paikoista siinä kerrotaan?
2. Millaisia asioita kirjan henkilöt tutkivat? Mitä niistä seuraa?
3. Mikä on tsunami ja miten se liittyy kirjaan?
4. Oliko kirja sinusta uskottava? Miksi?
5. Vedenpaisumus on monille tuttu raamatusta. Etsi tietoa muista
vedenpaisumusmyyteistä. Onko niissä jotain yhteistä?
6. Kuvaile sarjakuvan kuvitustyyliä viidellä sanalla.

Lue myös
Atwood, Margaret: Herran tarhurit. Otava.
Enoranta, Siiri: Nokkosvallankumous. WSOY.
Isomäki, Risto: Kurganin varjot. Tammi.
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja. Teos.
Luther, Annika: Kodittomien kaupunki. Teos.
Lähteenmäki, Laura: Niskaan putoava taivas.
North End -sarja. Tammi.
Reeve, Philip: Kävelevät koneet. Karisto.
Rossi, Veronica: Paljaan taivaan alla. WSOY.
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TEHTÄVI Ä
• Tee video tai juliste, johon kokoat arkisia tapoja, joilla ehkäistä
ilmastonmuutosta.
• Olet tutkimusmatkailija. Nauhoita raportti paikasta, jonka olet
juuri löytänyt. Kuvaile paikkaa ja
kerro teoriasi siitä, miksi paikka
on sellainen kuin on.
• Uutiset ja lehtijutut: Kirjoita
uutinen, jossa kerrotaan maailman pelastavasta uudesta
keksinnöstä. 44
• Tee kaavio tai räjäytyskuva maailman pelastavasta koneesta.
• Teksti sarjakuvan pohjalta 39
• WhatsApp-keskustelu: Tutkimusmatkailijat ja kotiväki 38
• Dystopian kirjoittaminen 51
• Kollaasi 46
• Muutoksen merkit 51

Lähteenmäki, Laura: Yksi kevät. WSOY.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1. Mikä on teoksen miljöö? Mistä sen voi päätellä?
2. Millaisia syitä Lindalla, Bealla, Katrilla, Aadalla ja Jennyllä on
osallistua sisällissotaan?
3. Mitkä ovat tyttöjen sota-ajan kokemuksista koskettavimpia?
4. Mitä saat kirjan avulla selville sodan osapuolista?
5. Mitä arvelet, että päähenkilöille tapahtuu sisällissodan jälkeen?
6. Kehen samaistut eniten? Miksi?

Lue myös
Kanto, Anneli: Veriruusut ja Lahtarit. Gummerus.
Pohjola, Mike: Sinä vuonna 1918. Gummerus.
Laitinen, Reetta (toim.): Sisaret 1918. Arktinen banaani. (sarjakuva)
Latvus, Sisko: Kaukana omalta maalta. WSOY.
Teräs, Mila: Tyttö tulevaisuudesta. Otava.

• Kerää lukiessasi ylös kirjassa
mainittuja paikannimiä. Numeroi
ne esiintymisjärjestyksessä ja
sijoita lukemisen jälkeen kartalle.
Vertaa lopputulosta esimerkiksi 7. luokan historiankirjassa
esitettyyn karttakuvaan sodan
etenemistä.
• Lavasta vanha valokuva neljästä
tytöstä sota-aikana
• Kirjoita kirje: Aada kirjoittaa sodan päättymisen jälkeen 38
• Kirjoita kirje: Aadan rakkauskirje
Villelle tai Villen kirje Aadalle 38
• Ihmissuhdekaavio 38
• Juliste 41
• Kuuma tuoli 36
• Toisessa ajassa 46

McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee. WSOY.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1. Miksi kaikki viisi nuorta ovat saaneet jälki-istuntoa?
2. Miksi Simonia vihataan ja pelätään koulussa?
3. Millaisia nuorten stereotyyppejä Bronwyn, Cooper,
Nate ja Addy edustavat?
4. Miten media vaikeuttaa murhatutkimusta ja nuorten elämää?
5. Mitä mieltä olet epäiltyjen nuorten salaisuuksista?
Ovatko ne anteeksiantamattomia? Miten heidän olisi pitänyt
toimia, jotta he olisivat toimineet moraalisesti oikein?

Lue myös
Christie, Agatha: Eikä yksikään pelastunut. WSOY.
DeLevigne Cara & Coleman Rowan: Mirror, mirror. WSOY.
Kökkö, Hanna: Kätkö. Mäkelä.
Simukka, Salla: Punainen kuin veri. Lumikki-trilogia. Tammi.
Valmu, L. K.: Poika. Murha seitsemännellä luokalla. Karisto.

• Mysteeritehtävä ryhmätyönä:
kehitelkää vastaava mysteeri,
jossa suljetussa tilassa on tapahtunut rikos/kuolemantapaus.
Jokaisella ryhmän jäsenellä on
oma henkilöhahmo. Esitelkää
mysteeri muulle luokalle.
Keksivätkö muut ratkaisun?
• Uutiset ja lehtijutut 44
• Henkilöiden haastattelu 37
• Ihmissuhdekaavio 38
• Journalistin ohjeet 44
• Kuuma tuoli 36
• Todistusaineistotehtävä 44
• Kirjoita kirje 38
• Bileet 46
• Kauhukuunnelma / äänimaisema
45
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Mulligan, Andy: Roskaa. WSOY.
Kysymyksiä
1.
2.
3.
4.

Millainen on teoksen miljöö?
Miten kirjan päähenkilöt hankkivat itselleen rahaa?
Miksi poliisit ovat kiinnostuneet poikien löytämästä laukusta?
Millaisin keinoin nuoret pojat selviävät kaatopaikalla
ja kaupungissa?
5. Millaisen kuvan kirja antaa viranomaisten toiminnasta?
6. Mikä on kirjakoodi?

Lue myös
Geda, Fabio: Krokotiilimeri. Otava.
Kallioniemi, Tuula: Kaksoisolennot. Otava.
Karpio, Markku: Selviytymispeli. Tammi.
Parkkola, Seita: Usva. WSOY.
Sachar, Louis: Paahde. Otava.
Thompson, Kate: Yön eläjä. Gummerus.
Vuorela, Seita: Karikko. WSOY.

TEHTÄVI Ä
• Etsi tietoa Behalan kaatopaikasta
Manilassa. Millainen paikka se todellisuudessa on? Löydätkö tietoa muista
vastaavista kaatopaikoista? Voisiko
tarina tapahtua oikeasti Behalassa?
• Pohdi, mitä voitaisiin tehdä, jotta
ihmiset eivät joutuisi asumaan niin
kurjissa oloissa kuin kirjan päähenkilöt. Ehdota toimenpiteitä yksittäisille
ihmisille, kaupungeille, valtioille ja
kansainväliselle yhteistyölle. Kirjoita
aiheesta esimerkiksi mielipideteksti,
tee mainosjuliste tai vlogi-postaus.
• Tee henkilökuvat Raphaelista, Gardosta ja Junista eli Rotasta. Miltä he
näyttävät, millaisia ominaisuuksia heillä on? Piirrä, ota valokuvia tai kirjoita
ajatuskartta.
• Kirjoita kaatopaikka-räp.
• Tee oma kirjakoodi.
• Tee luettelo kaatopaikalta löytyneistä,
kuvitteellisista esineistä. Keksi, mistä
tai keneltä esineet ovat peräisin tai
anna esineille puheenvuoro.
• Sarjakuva romaanin pohjalta 39
• Lautapeli kirjan pohjalta 39
• Whats App -keskustelu 38
• Kirjoita lista! Survival-lista: Kuinka
selviät kaatopaikalla 46

Niemi, Juuli: Tuhat tytärtä. Otava.
Kysymyksiä
1. Millainen on runon puhujan perhe?
2. Mikä on runon puhujan rooli perheessä?
3. Millaisia rooleja runoissa annetaan pikkusiskolle ja millaisia
isosiskolle?
4. Mikä on sisaruuden merkitys runon puhujalle?
5. Minkä ikäisinä ja missä elämänvaiheissa siskot ovat runoissa?
6. Miten kuvailisit runojen kieltä?
7. Mikä oli a) kaunein, b) oudoin ja c) yllättävin runo?

Lue myös
Crossan, Sarah: Yksi. S&S.
Gripenberg, Catharina: Sinä siellä kaukana näytät tutulta.
Teos. (runoja)
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Sakset kädessä ei saa juosta.
WSOY. (runoja)
Inari, Tekla: Siniset vuodet. Kosmos. (runoja)
Katajavuori, Riina: Kerttu ja Hannu. Tammi. (runoja)
Kuronen, Kirsti: Likkojen lipas. Karisto. (runoja)
Storm, Annastiina: Me täytytään valosta. S&S.
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TEHTÄVI Ä
• Valitkaa jokin runo ja tehkää sen
tapahtumista näytelmä.
• Kuvitelkaa itsenne saman
perheen sisaruksiksi ja kirjoittakaa ryhmästänne yhdessä runo,
jossa jokaisen parhaat puolet
pääsevät esiin.
• Tunnekartta 56
• Kirjoita lista! Top5-lista siskojen
hyvät ja huonot puolet. 46
• Henkilöiden haastattelu 37
• Kuvaa kirjan henkilöä 38
• Kollaasi 46
• Runotehtävät 42–44

Saarikoski, Saska: Lauri. Läheltä ja kaukaa.
HS Kirjat.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Kuvaile Lauri Markkasta.
Mitkä ovat hänen vahvuutensa ja heikkoutensa pelaajana?
2. Kuinka pelaajia ostetaan NBA-joukkueisiin?
3. Mitä sait tietää Lauri Markkasen uudesta NBA-joukkueesta?
4. Miten koripallon pelaaminen NBA:ssa eroaa
suomalaisesta koripallosta?
5. Mitkä olivat sinusta kiinnostavimpia asioita,
joita sait tietää NBA:sta? Mainitse ainakin kaksi.
6. Arvioi, kuinka hyvin kirjoittaja Saska Saarikoski on
kirjaa tehdessään tutustunut Lauri Markkaseen.
7. Millaisia asioita toivoisit kerrottavan seuraavassa Laurista kertovassa kirjassa? Mitä jäi kertomatta tässä kirjassa?

• Etsi Lauri Markkasen koripallouraa koskevia uutisia. Vertaile
niitä kirjan tietoihin. Miten
Laurin urasta on uutisoitu?
Mitä on tapahtunut kirjan ilmestymisen jälkeen?
• Mitä haluaisit kysyä Lauri
Markkaselta? Keksi viisi kysymystä ja muotoile ne kirjeen tai
sähköpostiviestin muotoon.
• Keksi, millaisia ohjeita Lauri
Markkanen antaisi kansainvälisestä urasta haaveileville
koripallojunioreille.
• Suunnittele hyvä treeniohjelma
tai viikon ruokalista urheilijalle.
Tai tee sama pilke silmäkulmassa:
millainen on autiomaan kamelin
tai torin variksen treeniohjelma?
• Uutiset ja lehtijutut 44
• Tee traileri 40
• Nuoret yhteiskunnassa 53
• Terveystottumukset 56

Lue myös
Lagercrantz, David: Minä, Zlatan Ibrahimović. WSOY. (elämäkerta)
Leppänen, Keijo: Snaipperi - Eeli Tolvasen tarina. Myllylahti.
(elämäkerta)
Litmanen, Jari: Litmanen 10. Tammi. (elämäkerta)
Mennander, Ari: Teemu. Otava. (elämäkerta)
Nurminen, Jere: Kiira: ehjäksi särkynyt. Otava. (elämäkerta)
Taatila, Hilppo: Petteri Koponen, Malmin jääräpää. Tammi.
(elämäkerta)
Wickström, Mika: Susijengi. Pohjolan perukoilta
Euroopan huipulle. Tammi. (tietokirja)

Werkmäster, Johan: Dracula. Selkomukautus
Bram Stokerin romaanista. Opike.
Kysymyksiä
1. Miksi Jonathan Harker matkustaa Romaniaan?
2. Mitä Romaniassa tapahtuu?
Miksi henkilöt matkustavat Englantiin?
3. Kirjoita ylös kirjan tapahtumapaikkoja ja merkitse ne karttaan.
4. Millainen olento on vampyyri? Mistä sen tunnistaa?
Miten siltä voi suojautua?

Lue myös
Kaivosoja, Leena: Tuulen puolella. Selkomukautus
Leena Lehtolaisen romaanista. Avain.
Leisko, Satu: Unohtunut poika. Opike. (selkokirja)
Männikkölahti, Hanna: Punainen kuin veri.
Selkomukautus Salla Simukan romaanista. Avain.
Rajala, Pertti: Komisario Palmun erehdys.
Selkomukautus Mika Waltarin kirjasta. Avain.

TEHTÄVI Ä
• Keksikää ja kirjoittakaa yhdessä
oma vampyyritarina.
• Kokoa lista kauhukirjallisuuden
tyypillistä hahmoista ja järjestä
muoti-show tai piirrä esimerkit
joistakin heistä.
• Kauhujen ilmoitustaulu 45
• Toisessa ajassa 46
• Varjoteatteri 41
• Kartta 52
• Kauhukuunnelma/ äänimaisema 45
• Kauhujen muotinäytös 45
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Paketti 4
Luokkakirjasarjan kirja: Simukka, Salla:
Punainen kuin veri. Tammi.
Männikkölahti, Hanna: Punainen kuin veri.
Selkomukautus Salla Simukan kirjasta. Avain.
Sis ältökysymyk s iä
1. Kuvaile Lumikkia: Mikä tekee hänestä poikkeuksellisen?
2. Poimi teoksen jännittävimpiä kohtia. Valitse yksi, ja kerro,
miten Lumikki selvisi kiperästä tilanteesta.
3. Kuka on Elisa? Muuttuiko suhtautumisesi Elisaan
kirjan edetessä? Miten ja miksi?
4. Miksi Lumikki välttelee ihmisiä?
5. Millainen rooli koululla ja luokkatovereilla on tarinassa?
6. Löydätkö tarinasta viittauksia toisiin tarinoihin tai kirjoihin?

Lue myös
Christie, Agatha: Eikä yksikään pelastunut. WSOY.
McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee. WSOY.
Luther, Annika: Kadotettu metsä. Otava.
Simukka, Salla: Valkoinen kuin lumi ja Musta kuin veri.
Lumikki-trilogia. Tammi.
Simukka, Salla: Sytytä valot! : pieniä kauniita tarinoita ; Sammuta
valot! : pieniä kauheita tarinoita. Tammi. (novelleja)
Valmu, L. K.: Poika. Murha seitsemännellä luokalla ja Lappilainen.
Kuolema kahdeksannella luokalla. Karisto.

Auer, Ilkka: Anastasia. Haamu Kustannus.

TEHTÄVI Ä
• Kirja sijoittuu Tampereelle. Kerää
lukiessasi ylös kirjassa mainittuja
paikannimiä. Etsi lukemisen jälkeen
kartta Tampereen keskusta-alueesta ja sijoita tapahtumapaikat kartalle. Kirjoita erillisille lapuille tiiviisti,
mitä kussakin paikassa tapahtuu.
Halutessasi voit myös kirjoittaa
lapulle lyhyen, tapahtumapaikkaan
liittyvän lainauksen kirjasta. Liimaa
laput karttaan oikeisiin kohtiin.
Karttatehtävän voi toteuttaa myös
esimerkiksi ThingLink-sovelluksella.
• Ota jostakin toisesta sadusta hahmoja ja tee niistä dekkarin päähenkilöitä. Pohdi, millaisia ominaisuuksia hahmoilla voisi olla, mitkä ovat
heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, sekä millaisten rikosten kanssa
he saattaisivat joutua tekemisiin.
• Kehitä oma pahishahmo.
Kirjoita tai piirrä.
• Lue Lumikki-satu ja etsi siitä
yhtymäkohtia Punainen kuin
veri -kirjaan.
• Millainen rikos voisi tapahtua omassa koulussasi? Kirjoita lehtiuutinen ja tai lyhyt tarina.
• Asetu kirjan henkilöksi 37
• Uutiset ja lehtijutut: henkilöhaastattelu 44
• Kuvaa kirjan henkilöä 38
• Tietokilpailu 36
• Kauhukuunnelma / äänimaisema 45
• Tehtäviä selkokirjasta:
bit.ly/selko-punainen

Kysymyksiä
1. Kirja sijoittuu Porkkalaan. Kerro lyhyesti,
miksi se on erikoinen paikka Suomessa?
2. Kuvaile kahta kylän asukasta.
3. Mitä kauhuelementtejä löydät kirjasta?
4. Mikä oli mielestäsi kirjan pelottavin kohta? Perustele.
5. Katso YouTubesta kirjasta tehty traileri. Mikä sinusta
oli hyvää? Mitä olisit tehnyt toisin? Kuvaa oma trailerisi.
6. Kirjasta on Haamu Kustannuksen nettikaupassa myös
ilmainen jatkonovelli. Lataa se, ja kerro lyhyesti,
mitä uutta se toi romaaniin.

Lue myös
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Ala-Huissi, Jaana & Heikkilä, Mervi: Verikuu ja muita outoja tarinoita. Haamu Kustannus.
Hai, Magdalena: Haiseva käsi. Karisto.
Gaiman, Neil: Hautausmaan poika. Otava.
Halme, Antti: Tulileikit. Otava.
Hautala, Marko: Kuokkamummo. Tammi.
King, Stephen: Uinu, uinu lemmikkini, Piina ja Se. Tammi.
Peltoniemi, Sari: Kuulen kutsun metsänpeittoon. Tammi.

TEHTÄVI Ä
• Henkilöiden haastattelu:
Viiden vuoden kuluttua 37
• Uutiset ja lehtijutut: lehtijuttu
kylän tapahtumista 44
• Juliste: Kylän matkailumainos 41
• Uudet henkilöt 37
• Kauhutehtävät 45
• Markkinointikampanja 41
• Haamu Kustannuksen Haamukoulun tehtävät: haamukustannus.
com/haamukoulu

Bourne, Holly: Oonko ihan normaali? Gummerus.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Millainen sairaus on OCD? Kuinka se vaikuttaa Evien elämään?
Millaisia neuvoja Evien terapeutti antaa hänelle?
Miksi Evie ei kerro sairaudestaan uusille ystävilleen?
Millaisia ihmissuhteita Eviellä on?
Mikä yllätys odottaa Evietä treffeillä Olin kanssa?
Miten Evien perhe suhtautuu hänen sairauteensa?
Mitä Vanhatpiiat tekevät?

Lue myös
Bourne, Holly: Mikä kaikki voi mennä pieleen? Gummerus.
Bourne, Holly: Mitä tytön täytyy tehdä? Gummerus.
Green, John: Kilpikonnan kuorella. WSOY.
Kuronen, Kirsti: Paha puuska. Karisto.
Niven, Jennifer: Yksi täydellinen päivä. Karisto.
Yoon, Nicola: Kaikki kaikessa. Tammi.

• Kirjassa Evie perustaa Amberin
ja Lottien kanssa Vanhatpiiat-nimisen feministisen ryhmän.
Millaisen ryhmän sinä haluaisit
perustaa? Miten sinun ryhmäsi
haluaisi parantaa maailmaa tai
millaisia tärkeitä kysymyksiä siinä
käsiteltäisiin? Laadi ryhmän säännöt ja kolme puheenaihetta.
• Kirjoita lista! Evielle neuvoja
sairauden kanssa elämiseen tai
seurusteluun vanhempien,
terapeutin tai ystävien näkökulmasta 46
• Kuuma tuoli 36
• Ihmissuhdekaavio 38
• Ihastuminen ja seurustelu 57
• Henkilöiden haastattelu:
10 vuoden kuluttua 37
• Asetu kirjan henkilöksi 37

Delikouras, Aleksi: Nörtti. New Game. Otava.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Miksi Nörtti on niin usein pulassa?
2. Mitä hauskoja kohtauksia kirjassa on?
3. Mitä mieltä olet Nörtin äidin käyttäytymisestä?
Voivatko vanhemmat vaikuttaa lastensa pelaamiseen?
4. Miten Nörtillä sujuu koulussa?
5. Miten sosiaalisia taitoja voisi harjoitella?
Mitä vinkkejä antaisit Nörtille?
6. Mitä hyvää pelaamisessa on? Entä mitä huonoa?
Kuinka se vaikuttaa Nörtin elämään?

• Kokoa Nörtille uusi voittamaton
pelitiimi: kuvailkaa siinä olevat
pelaajat, heidän luonteensa, vahvuutensa, heikkoutensa, historiansa ja muut tarpeelliset tiedot.
• Valitse teoksesta jokin kohtaus,
josta teette näytelmän luokalle
• Keksikää lista hyviä pelaajanimiä
ja lyhyet kuvaukset, millaisista
hahmoista on kyse.
• Tyhjä tuoli: Nörtille elämänohjeita ja kannustusta 36
• Vaihtoehtoiset tilanteet 38
• Katso Nörtti-video YouTubesta.
Tee oma videosi.
• Fanifiktio 38
• Terveystottumukset 56
• Pelihahmo 40
• Lautapeli kirjan pohjalta 39
• Asetu kirjan henkilöksi 37
• WhatsApp-keskustelu 38
• Kirjoita lista! Top5 46

Lue myös
Delikouras, Aleksi: Next level, Game over, Pro Gamer ja
Multiplayer. Nörtti-sarja. Otava.
Halme, Antti: Metalliveljet. Otava.
Korkea-aho, Kaj ja Forsström, Ted: Zoo! Viraalit nerot. Otava.
Lipasti, Roope ja Anton: Luutarhurin tapaus. WSOY.
Paretskoi, Jyri: K15. Otava.
Veirto, Kalle: The Next One. Karisto.
Veistinen, Harri: Kotitekoisen poikabändin alkeet. S&S.
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Helmi, Henna: Miisan kaksoisaxel. Tammi.
Kysymyksiä
1. Mitkä ovat Miisan vahvuuksia luistelijana?
Miksi luistelu tuntuu Miisasta vaikealta?
2. Millaisia luisteluvalmentajia Miisalla ja Katalla on?
3. Millaisia taitoluisteluun liittyviä termejä löydät kirjasta?
4. Miten Miisan koulunkäynti muuttuu seitsemännellä luokalla?
5. Miten vanhemmat suhtautuvat Miisan muuttuneeseen käytökseen?

Lue myös
Helmi, Henna: Miisa voittaa kultaa. Miisa-sarja. Tammi.
Kuronen, Kirsti: 4 x 100. Karisto.
Kuronen, Kirsti: Piruettiystävyys. Karisto.
Lehtolainen, Leena: Jään lumo. Tammi. (tietokirja)
Nurminen, Jere: Kiira: ehjäksi särkynyt. Otava. (elämäkerta)
Pehkonen, Kirsi: Aloituskiekko. Karisto.
Veirto, Kalle: Painajainen kaukalossa. Tähtiketju 2. Karisto
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan. WSOY.

TEHTÄVI Ä
• Kirjoita Miisan yhden päivän aikataulu paperille. Merkitse harjoitukset ja
koulupäivä, ruokailut ja tauot sekä
matkoihin kuluva aika. Mihin väliin
sijoitat kavereiden tapaamisen, läksyjen teon, rentoutumisen?
• Valitse Miisalle joku toinen harrastus. Pohdi, millaisia haasteita ja iloja
toinen harrastus voisi tuoda elämään.
Miten Miisan päivät eroaisivat kirjassa kuvatusta? Kuinka Miisan elämä
muuttuisi, jos harrastus vaihtuisi?
• Vaihtoehtoiset tilanteet: Kohtaaminen valmentajan kanssa, kun Miisa
päättää lopettaa luistelun 38
• Urheiluselostus: Miisan
harjoitukset 44
• Kuvaa kirjan henkilöä 38
• Ihmissuhdekaavio 38
• WhatsApp-keskustelu 38

Katajavuori, Riina: Omakuvat. Tammi.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1. Valitse kirjasta kolme omakuvaa ja kerro, minkälaisia asioita
runon puhuja havaitsee: Ovatko yksityiskohdat aina samat?
Mihin puhuja kiinnittää huomiota?
2. Voiko omakuvien perusteella päätellä puhujan tunnetilaa tai
päivän tapahtumia? Valitse kaksi omakuvaa ja havainnollista
väitettäsi.
3. Valitse kaksi omakuvaa ja erottele niistä sanat tai lauseet, jotka
kuvaavat henkilön ulkonäköä konkreettisesti, ja abstraktimmat,
tunnetilaan tai aivan muihin asioihin liittyvät sanat.
4. Mikä tekee Omakuvista runoja?
Miksi ne eivät ole esimerkiksi novelleja?

Lue myös
Acevedo, Elizabeth: Runoilija X. Karisto.
Crossan, Sarah: Yksi. S&S.
Holopainen, Anu: Ihon alaiset. Karisto.
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Sakset kädessä ei saa juosta ja
Seitsemän enoa. WSOY. (runoja)
Kaur, Rupi: Maitoa ja hunajaa. Sammakko.(runoja)
Levola, Kari (toim.): Runo vieköön. Tammi. (runoja)
Pearson, Mary E.; Kuka on Jenna Fox? WSOY.
Tavi, Henriikka: Esim. Esa. Teos. (runoja)
Tekla, Inari: Siniset vuodet. Kosmos. (runoja)
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• Ottakaa ryhmästänne kuva ja kuvailkaa se sanoin paperille.
• Ota valokuva haluamastasi kohteesta, esim. pehmolelusta tai huonekalusta ja kirjoita sen omakuva.
• Ota selfie kännykälläsi ja yritä kuvata
se sanoilla mahdollisimman tarkasti.
• Kirjoita itsestäsi omakuva eri
tunnetiloissa, esimerkiksi surullisena,
levottomana, onnellisena ja
tylsistyneenä.
• Kirjoita kuvitteellisen henkilön
omakuva, jossa kuvaat vain hänen
tuntemuksiaan ja ajatuksiaan
(ei ulkonäköä). Vaihda sitten paperia
parin kanssa: pari kuvailee henkilön
ulkonäköä ja antaa hänelle nimen
ja iän.
• Millaisia omakuvia muissa taiteissa
on tehty? Kuvataiteesta esimerkkejä
löytyy helposti, mutta millainen voisi
olla musiikkiomakuva? Tai tanssien
tehty omakuva? Keksi esimerkkejä!
• Valitse joko adjektiivit, verbit
tai substantiivit. Poimi runoista
mahdollisimman monta valitsemaasi
sanaluokkaa olevia sanoja ja pohdi,
miksi ne on valittu ja miten ne
kuvaavat henkilöä.
• Runotehtävät 42–44

Keränen, Mika: Maaliviivalla. WSOY.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Kalle on asettanut jalkapallon elämässään jo aikaisin ykköseksi.
Millaisia ratkaisuja siitä on seurannut? Mistä Kalle on joutunut
luopumaan? Mitä hän on saanut?
2. Millainen rooli Kallella on joukkueessaan ja
pelattavassa pelissä?
3. Keitä ovat muut avainpelaajat pelissä ja
millaiset roolit heillä on?
4. Mitä valmentaja Kallelta pyytää ja miksi?
5. Keneltä Kalle saa vihjeen ja tukea toiminnalleen?
6. Mitä itse olisit tehnyt Kallen tilanteessa? Perustele.

• Maaliviivalla on fiktiivinen tarina,
mutta urheilussa tapahtuu
samankaltaisia asioita myös
todellisessa elämässä. Etsi tietoa
Suomesta tai maailmalta ja kerro
jostain tapauksesta.
• Laadi kirjan tapahtumien pohjalta urheilu-uutinen. Voit myös laatia sen reaaliaikaisen selostuksen
muodossa – kuinka tapahtumien
kuvaus etenee “hetki hetkeltä”?
• Laadi Kallen joukkueesta joukkuekuva, johon lisäät tietoja
jokaisen pelaajan roolista. Voit
käyttää pohjana ajatuskarttaa tai
sijoittaa pelaajat jalkapallokentälle.
• Urheiluselostus 44
• Todistusaineistotehtävä 44
• Tee traileri 40

Lue myös
Heinonen, Sanna: Noland. WSOY.
Kallio, Pauli ja Otsamo, Pentti: Huuhkajia ja Helmareita.
Suuri kurpitsa. (sarjakuva)
Lagercrantz, David: Minä, Zlatan Ibrahimović. WSOY. (elämäkerta)
Leppänen, Keijo: Snaipperi - Eeli Tolvasen tarina. Myllylahti.
(elämäkerta)
Litmanen, Jari: Litmanen 10. Tammi. (elämäkerta)
Peet, Mal: Maalivahti. Nemo.
Veirto, Kalle: Säbätalvi. Karisto.
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan. WSOY.

Muhonen, Anne: Kesä, jona opin
soittamaan ukulelea.
TEHTÄVI Ä

Kysymyksiä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miksi Ode on hieman apea kesän alussa?
Miten Stellan tapaaminen vaikuttaa Odeen?
Mitä kivaa Odelle tapahtuu kesän mittaan?
Mikä merkitys ukulelella on tarinassa?
Oletko itse kokenut sydänsuruja? Miten olet niistä selvinnyt?
Mikä on paluulippu tähän hetkeen? Mikä on sinun
paluulippuhetkesi?

Lue myös
Andersen, Sarah: Aikuisuus on myytti. Sammakko. (sarjakuva)
Andersen, Sarah: Elämänhallinta on illuusio. Sammakko.
(sarjakuva)
Halme, Antti: Voodookesä. Otava.
Niemensivu, Reetta: Saniainen kukkii juhannuksena.
Suuri kurpitsa. (sarjakuva)
Muhonen, Anne: Ada. Robustos. (sarjakuva)
Takalo, Tiitu: Kehä. Suuri kurpitsa. (sarjakuva)

• Biisin sanat: Oden oma biisi 41
• Kirjoita Oden ja Stellan
tarinalle jatkoa
• Whats App-keskustelu: Oden ja
Stellan viestittelyä kesän ajalta 38
• Kuuma tuoli: Ode ja Stella 36
• Vaihtoehtoiset tilanteet 38
• Äänimaisema ja soundtrack 41
• Kirjavinkkivideo 40
• Asetu kirjan henkilöksi 37
• Kirjoita lista! Oden kesän
top5-lista 46
• Fanifiktio 38
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Palacio, R.J.: Ihme. WSOY.
Kysymyksiä
1. Miksi August on käynyt kotikoulua? Miten tilanne muuttuu?
2. Koulun oppilailla on erilaisia suhtautumistapoja Augustiin.
Kuvaile näitä tapoja.
3. Kuka henkilöistä haluaisit olla ja miksi?
4. Millaisia vaikeuksia August kohtaa tarinan kuluessa?
5. Miltä Augustin isosiskosta Viasta tuntuu?
6. Ketkä tukevat Augustia koulunkäynnissä ja miten?

Lue myös
Asher, Jay: Kolmetoista syytä. Otava.
Benjamin, Ali: Mitä sain tietää meduusoista. Otava.
Bourne, Holly: Oonko ihan normaali. Gummerus.
Cheng, Jack: Kosmoksessa tavataan. Aula & co.
Haddon, Mark: Yöllisen koiran merkillinen tapaus. Otava.
Murphy, Julie: Dumplin. Otava.
Palacio, R. J.: Auggie & minä: kolme Ihme-tarinaa. WSOY.

TEHTÄVI Ä
• Valitse kirjasta yksi henkilö, jolla
ei ole vielä “omaa ääntä”, omaa
lukua, ja kirjoita se hänelle.
• Keskustelutehtävä ulkonäöstä ja
sen tulkinnasta: jaetaan pareittain
tai pienryhmässä jokaiselle kuva
jostakin tuntemattomasta ihmisestä, joka pitää kuvailla toisille.
Lopuksi näytetään kuvat ja keskustellaan, vastasiko kuva käsitystä,
jonka kuvailun perusteella sai.
Voidaan myös päättää, että jotain
tiettyä asia ei sanota kuvaillessa,
esim. ihonväri, ikä, sukupuoli.
• Henkilöiden haastattelu: 10 vuoden kuluttua; August tai Via 37
• Survival-lista: ohjeita Augustille
kouluun 46
• Kuuma tuoli 36
• Tyhjä tuoli 36
• Tunnekartta 56
• Biisin sanat 41

Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja. Otava.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Novellien keskeinen aihe on alkoholi.
Millä eri tavoin se vaikuttaa henkilöiden elämään?
2. Mikä novelleista on mielestäsi koskettavin? Perustele.
3. Miten nuoret suhtautuvat alkoholiin kirjassa?
Entä oman kokemuksesi mukaan?
4. Millaisia ohjeita antaisit nuorelle, jolle tarjotaan alkoholia?
5. Minkä novellin maailma on sinulle tutuin, minkä vierain?
6. Miten novellien aikuiset suhtautuvat alkoholiin?
7. Mitä muita riippuvuuksia novelleissa esiintyy?

• Etsi lehdistä uutisia, joissa
alkoholi on mukana tavalla tai
toisella. Kirjoita (yksin tai yhdessä) uutisen ympärille tarina.
• Valitse kirjasta yksi novelli,
jonka esität näytelmänä muulle
luokalle.
• Ihmissuhdekartta: Valitse
kolme novellia, joista teet
ihmissuhdekartat.
• Valitse yksi novelli. Tee kuvagalleria sen juoneen ja teemoihin
sopivista kuvista. Voit kuvata itse
tai käyttää valmiita kuvia.
• Kollaasi 46
• Esinegalleria 46
• Kirjoita kirje 38
• Vaihtoehtoiset tilanteet 38
• Tee traileri 40
• Kirjoita lista! 46

Lue myös
Autio, Maria: Ajatustenlukija. Karisto.
Haanpää, Päivi & Riikonen, Marika: Tusina. Art House. (novelleja)
Hinton, S. E.: Me kolme ja jengi. Otava.
Kaarlela, Tanja: Lasissa on tyttö. Reuna.
O’Donnell, Lisa: Mehiläisten kuolema. Moreeni.
Wilson, Jacqueline: Lola Rose. Otava.
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Salama, Annukka: Käärmeenlumooja. WSOY.
Kysymyksiä

TEHTÄVI Ä

1. Miksi Unna ei halua, että hänen skeittitemppujaan
kuvataan videolle?
2. Kuvaile jokaista kirjan keskeistä henkilöä
(Unna, Rufus, Joone, Vikke ja Ronni) kolmella sanalla.
3. Millaisia Unnan vanhemmat ovat?
4. Mitä faunoidit ovat?
5. Miksi faunoideja metsästetään?
6. Miten Unnan elämä muuttuu kirjan aikana?

• WhatsApp-keskustelu: Kirjoita
viestiketju, jonka Unna ja Rufus
voisivat käydä Unnan ensimmäisenä koulupäivänä Sumunkurun
lukiossa. 38
• Kirja on ensimmäinen osa
trilogiasta. Pohdi, kuinka Unnan,
Rufuksen ja muun jengin tarina
voisi jatkua. Suunnittele ja kirjoita toisen osa takakansiteksti tai
vaikkapa jatko-osalle koko kansi.
• Suunnittele oma fantasiahahmosi, joka on puoliksi ihminen.
• Sarjakuva romaanin pohjalta 39
• Kirjan kohtaus kenkälaatikkoon 40
• Tunnekartta 56
• Lautapeli kirjan pohjalta 39
• Pelihahmo 40
• Fanifiktio 38

Lue myös
Hai, Magdalena: Kolmas sisar. Otava.
Kagawa, Julie: Lohikäärmeet. Talon-saaga. Harper-Collins Nordic.
Noël, Alyson: Punaiset tulppaanit. Kuolemattomat-saaga. Otava.
Pitkäkangas, Elina: Kuura. Myllylahti.
Rouhiainen, Elina: Kesytön. Susiraja-sarja. Tammi.
Stiefvater, Maggie: Väristys. WSOY.
Wasiljeff, Nonna: Loukkupoika. Otava.

Tihinen, Mimmu: Kello tuhat. Pieni Karhu.
Kysymyksiä
1.
2.
3.
4.

Kuvaile Jesseä.
Millaiset välit Jessellä ja hänen isällään on?
Mitä mieltä isä on runojen lukemisesta?
Miten Jesse onnistuu runojen tulkinnassa?
Perustele vastauksesi.
5. Millaisia tunteita Jessellä on Ninniä kohtaan?
6. Selosta Jessen ja Ninnin esitelmän kulku.
7. Mitä kirja opettaa runojen lukemisesta?

Lue myös
Bagge, Tapani: Polttava rakkaus (selkokirja). Avain.
Paretskoi, Jyri: K15. Otava.
Slotte, Jolin: Maresi. Selkomukautus Maria Turtscaninoffin
kirjasta. Opike.
Tihinen, Mimmu: Toivottavasti huomenna sataa (selkokirja).
Pieni Karhu.
Tiainen, Marja-Leena: Hiekalle jätetyt muistot (selkokirja). Avain.

TEHTÄVI Ä
• Etsi kolme runoa ja esitä
ne luokalle
• Keksi ja kirjoita Jessen ja
Ninnin tarinalle jatkoa.
• WhatsApp-keskustelu:
Jesse ja Ninni 38
• Kirjoita kirje 38
• Asetu kirjan henkilöksi 37
• Kuuma tuoli 36
• Esinegalleria 46
• Fanifiktio 38
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Lukuklaani-tehtäviä
1. Tehtäviä koko luokalle
Kirjapiiri
Oppilaat muodostavat piirin luokassa. Jokainen
oppilas esittelee vuorollaan lukemansa kirjan.
Vuorossa oleva oppilas kertoo aluksi lukemastaan kirjasta lyhyesti muutamalla virkkeellä.
Tämän jälkeen vuoro siirtyy muille oppilaille,
joiden tehtävänä on kysyä esittelijältä kirjaan
liittyviä kysymyksiä. Puheenvuoroja jakaa esittelyvuorossa oleva.
Ennen kirjaesittelyjä voidaan koko luokan
kanssa kirjata ylös kysymyksiä, jotka sopivat
kysyttäväksi mistä tahansa kirjasta. Tarkoitus
kuitenkin on, että kysyjät keksivät nimenomaan
esiteltävään kirjaan liittyviä kysymyksiä.
Tehtävässä harjoitellaan kertomista, kuuntelemista, oman vuoron ottamista ja kysymistä.
Tehtävä toimii parhaiten piirimuodostelmassa,
jossa jokainen oppilas näkee hyvin toisensa.

Kuuma tuoli
Yksi oppilas tai useat oppilaat esittävät kirjan
henkilöitä. He tulevat vuorollaan luokan eteen
tuoliin istumaan ja vastaavat kirjan henkilön
roolissa luokkatovereiden kysymyksiin. Myös
kysyjien on mahdollista olla rooleissa. Kysymykset voi suunnitella ryhmissä etukäteen tai antaa
luokan kysellä vapaasti.

Tyhjä tuoli
Luokan eteen asetetaan tuoli, jolle kuvitellaan
joku kirjan henkilöistä istumaan. Luokka asettuu
jonoon ja jokainen saa käydä vuorollaan sanomassa jotakin hyvää tai kannustavaa henkilölle.
Tämä voidaan toteuttaa myös nimettömillä kirjelapuilla, jotka jätetään tuolille ja lopuksi luetaan.
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keksii kolmesta viiteen tietokilpailukysymystä
luokan yhdessä lukemasta kirjasta. Kysymykset
vastauksineen kirjoitetaan irtopapereille. Kysymykset kerätään ja sekoitetaan, ja opettaja toimii
sekä visailun kyselijänä että tuomarina. Kysymyksiin voidaan vastata nopein vastaa -periaatteella tai opettaja voi arpoa kullekin pienryhmälle vuorollaan yhden kysymyksen. Eniten oikeita
vastauksia kerännyt ryhmä voittaa. Tietokilpailu
voidaan toteuttaa myös esimerkiksi yhdessä
rinnakkaisluokan kanssa.

Statusharjoitus
Oppilaat näyttelevät yhteisesti valitun kohtauksen kirjasta ja yhdessä mietitään, millainen status eli arvovalta kullakin kohtauksen henkilöllä
on. Jollakin on siis tilanteessa valtaa enemmän
kuin jollakulla toisella ja se näkyy heidän käyttäytymisessään. Sen jälkeen oppilaille arvotaan
uudet statukset asteikolla 1–5 ja kohtaus esitetään uudestaan siten, että jokainen henkilö
toimii nyt uudella statuksella.
Miten tilanne muuttui? Saatiinko jokin
epäreilu tilanne korjattua? Miten valta-asetelmia
voitaisiin oikeassa elämässä purkaa? Mikä tuo
ihmiselle valtaa, mikä saa alistumaan? Milloin
statuksesta on hyötyä, milloin haittaa?
Uudet statukset voidaan pitää salaisuutena,
niin että luokkatoverit voivat arvata, minkä
arvoisen statuksen mukaan henkilöt uudessa
tilanteessa toimivat.

Draamaharjoitukset
•

Tietokilpailu

•

Luokka jaetaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä

•

Kirjan juonen esittely draamana: luokka
jaetaan ryhmiin ja kirja jaetaan osiin, joista ryhmät tekevät pienet näytelmät. Näin
saadaan juoni ja merkittävimmät tapahtumat
kerrattua.
Oppilaat voivat esittää kirjan henkilöitä ja
muut arvaavat kenestä on kyse.
Kirjasta esitetään koko luokalle vuoropuhelu-

•

na jokin kohtaus pareittain tai ryhmissä
Tehdään draama, jossa esitetään itse keksitty,
kirjan maailmaan liittyvä kohtaus tai kohtaus,
joka jatkuu siitä, mihin kirja jäi.

Pantomiimi
Laaditaan pantomiimeja kirjan tapahtumista. Opettajalla voi olla valmiina lapuilla kirjan
tapahtumia. Oppilaat tulevat luokan eteen
vaikkapa pareittain esittämään kohtauksia, joita
muut yrittävät tunnistaa. Pienryhmissä voi myös
tehdä pantomiimeja, joissa kirjan koko juoni
esitetään minuutissa.

Keskustelupiiri
Luokka jaetaan kahteen osaan, jotka asettuvat
istumaan sisäkkäisiin piireihin, siten että ulkoja sisäpiiriläinen muodostavat parin. Opettaja
heittää kirjan juonesta kysymyksen, josta pari
keskustelee vaikkapa (muutaman) minuutin.
Sitten ulkopiiri liikkuu yhden tuolin eteenpäin
ja opettaja antaa näin syntyneelle uudelle parille
uuden keskusteluaiheen.

Tarinankerronta
Kirjalle voi keksiä jatkoa. Luokka (luokan voi
myös jakaa ryhmiin) asettuu ympyrään istumaan
ja alkaa keksiä kirjalle jatkoa niin, että jokainen
sanoo sanan kerrallaan. Tarinaa voi myös kertoa
vaikkapa virke kerrallaan. Voidaan valita myös
kolme kertojaa, jotka astuvat luokan eteen ja kertovat vuorotellen tarinaa eteenpäin ja seuraava
jatkaa aina siitä, mihin edellinen jäi.
Jatkoa voidaan myös kirjoittaa niin, että
jokaisella on puhdas paperi, johon hän aloittaa
tarinan ja kirjoittaa sitä 5 minuuttia eteenpäin.
Sitten paperi annetaan jonossa seuraavalle, joka
taas jatkaa kirjoittamista edellisen kirjoittajan
tarinaan. Lopuksi on keksittynä luokallinen erilaisia jatkotarinoita.
Suulliseen kerrontaan voidaan käyttää myös
erilaisia virikkeitä, kuten
• esinepussia: keksitään jatko, joka jotenkin
liittyy pussista nostettuun esineeseen
• tarinanoppia (saa kirjakaupoista)
• tarinankerrontakortteja, joita voi myös valmistaa itse piirtämällä tai liimalla erilaisia kuvia kartonkikortteihin (myös esim. Dixit-lautapelin kortit soveltuvat hyvin virikkeiksi).

2. Henkilökuvia
Henkilöiden haastattelu
Kuvittele, että haastattelet valitsemaasi kirjan
henkilöä. Kirjoita kysymykset ja vastaukset.
Haastattele kirjan henkilöä vuoden, viiden ja
kymmenen vuoden kuluttua tai kun hänelle on
tapahtunut jotain merkittävää; bändistä on tullut
maailmankuulu, hän on tullut täysi-ikäiseksi,
hänen tarinansa on julkaistu kirjana ja siitä on
tullut bestseller. Voitte myös tehdä tehtävän
parin kanssa ja esittää haastattelun luokalle.

Asetu kirjan henkilöksi
Valitse yksi kirjan henkilö. Katsele tapahtumia
kyseisen henkilön näkökulmasta. Kirjoita päivä-

kirjaa, kirje, mielipidekirjoitus tai muu kyseisen
henkilön näkökulmaa esiin tuova teksti, jossa
hän ottaa kantaa kirjan tapahtumiin. Tee henkilöhahmolle someprofiili esimerkiksi Instagramiin tai Facebookiin. Voit piirtää tai tehdä
profiilin esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmalla.
Millaisia ovat henkilön sosiaalisen median päivitykset? Kirjoita ja kuvita ne!

Uudet henkilöt
Keksi kirjaan uusi henkilö. Kirjoita kuvaus
henkilöstä ja hänen suhteistaan kirjan toisiin
henkilöihin. Mikä on uuden henkilön rooli tarinassa? Kuinka hänen mukaantulonsa muuttaa
tapahtumia?
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Henkilöt kohtaavat

Ihmissuhdekaavio

Ota itsellesi pari, joka on lukenut eri kirjan tai
novellin kuin sinä. Opettaja arpoo jokaiselle
parille yllättävän tapahtumapaikan (jumittunut
maailmanpyörä, kirkontorni, pilvenpiirtäjän
katto, sukellusvene...). Valitkaa lukemistanne
kirjoista hahmot (päähenkilö on helpoin, mutta voit valita myös jonkin sivuhenkilön), jotka
kohtaavat tässä yllättävässä paikassa. Miten he
ovat joutuneet sinne? Mitä sanottavaa heillä on
toisilleen? Miten juuri nämä hahmot toimivat?
Miten eri kirjojen hahmot tulevat toimeen?

Listaa paperille kirjan keskeiset henkilöt. Pohdi
sitten, mikä on heidän suhteensa toisiinsa. Mieti
symbolit, joilla voit kuvata ihmissuhdetta: esimerkiksi sydän voi symboloida rakkaussuhdetta
tai salama sitä, että henkilöt eivät tule toimeen
keskenään. Sijoita henkilöt paperille ja yhdistä
heidät viivoilla ja symboleilla toisiinsa. Piirrä
paperin sivuun käyttämäsi symbolit ja niiden
selitykset.
Kaavion tekemiseen voi hyödyntää myös
ilmaisia verkosta löytyviä ajatuskarttatyökaluja,
kuten esimerkiksi MindMeisteriä.

Kuvaa kirjan henkilöä
Valtasuhteet
Valitse esimerkiksi kuvakorteista tai ota itse 5–10
kuvaa tai valokuvaa, jotka kuvastavat valitsemaasi kirjan henkilöhahmoa. Voit myös piirtää tai
leikata kuvat lehdistä. Voit koostaa kirjan tunnelmista tai eri henkilöistä myös Pinterest-seinän.

WhatsApp–keskustelu
Tee kuvitteellinen WhatsApp-keskustelu kahden
tai useamman kirjan henkilön välillä. Keskustelu voidaan käydä esimerkiksi perheen, luokan
tai joukkueen ryhmässä. Päätä, missä kohdassa
kirjan tapahtumia keskustelu käydään. Voit myös
toteuttaa keskustelun paperille kirjoitettuna ja
piirrettynä. Onko keskustelu kahden henkilön
välinen vai onko kyseessä ryhmäkeskustelu?
Mistä keskustellaan? Millaista tyyliä käytetään
(puhetyyli, asiallinen tyyli)? Millaisia emojeita
keskustelussa käytetään? Kirjoita ja kuvita keskustelu!

Vaihtoehtoiset tilanteet
Kuvittele tilanne, jossa kirjan tapahtumat menevätkin toisin. Entä, jos katastrofaalinen kohtaaminen päättyisikin hyvin? Ilkeästi puhunut
henkilö sanoisikin jotain mukavaa? Päähenkilön
vanhemmat suhtautuvat nuoren tekemisiin eri
tavalla? Kirjoita uusi kohtaus tai dialogi.

38

Laadi ajatuskartta kirjan henkilöiden välisistä
hierarkioista ja valtasuhteista. Kuka määrää ketä
ja miksi? Kenellä on eniten valtaa, kuka on täysin toisten vallassa? Voit merkitä ajatuskarttaan
myös keinoja, joilla toisiin henkilöihin voidaan
vaikuttaa.

Fanifiktio
Fanifiktion ideana on, että kirjoitetaan tutusta tarinasta muunnelmia. Näin voidaan tehdä
esimerkiksi keksimällä tarinaan uusi henkilö tai
keksimällä tarinaan uusi kohtaus. Fanifiktiossa
voidaan myös vaihtaa tyylilajeja. Tällöin henkilöt ja juoni pidetään samana, mutta esimerkiksi
realistinen tarina vaihdetaan romanttiseksi.
Myös kirjallisuuden lajia voidaan vaihtaa siten,
että vaikkapa rakkaustarina muunnetaan kauhutarinaksi tai proosa runoksi. Alkuperäistekstin
miljöö voidaan vaihtaa esimerkiksi nykypäivästä
keskiajalle tai Tampereelta New Yorkiin. Vain
mielikuvitus on rajana.

Kirjoita kirje
Kirjoita kirje kirjan päähenkilölle.
• Kirjoita kirje valitsemaltasi kirjan henkilöltä
toiselle henkilölle.
• Kirjoita kirje, jonka kirjan päähenkilö lähettää
toiselle henkilölle kymmenen vuoden kuluttua tapahtumista.
• Kirjoita kirje kirjan kirjoittajalle.

3. Siirrä tarina uuteen muotoon
Sarjakuva romaanin pohjalta

Lautapeli kirjan pohjalta

Valitse kirjasta yksi tapahtuma, joka sopii toteutettavaksi sarjakuvana. Valitse jokin sellainen kohtaus, jossa on vuoropuhelua, niin saat
luontevasti sarjakuvaasi puhekuplat. Suunnittele
kohtauksesta 4–7 kuvan sarja.

Suunnittele ja toteuta kirjan tapahtumien pohjalta nopalla pelattava lautapeli.
Voit edetä esimerkiksi seuraavasti: Listaa ylös
kirjan tapahtumia, jotka ovat päähenkilön kannalta jollakin tavalla epäedullisia tai negatiivisia.
Listaa seuraavaksi tapahtumia, jotka puolestaan
ovat päähenkilön kannalta positiivisia, myönteisiä.
Piirrä pelilauta ja siihen askelmat, joita pitkin
nopalla edetään. Numeroi askelmat. Väritä sitten
osa askelmista esim. punaisella ja osa vihreällä
niin, että punaisia tulee yhtä monta kuin listaamiasi negatiivisia tapahtumia ja vihreitä taas
yhtä monta kuin positiivisia tapahtumia.
Kirjoita askelmien numerot ylös ja kirjoita
numeron perään ohje siitä, mitä tapahtuu, jos
pelatessaan osuu tällaiseen askelmaan. Esimerkiksi seuraavasti: Päähenkilö joutuu tappeluun.
Odota jälki-istunnossa kahden heittovuoron ajan
(punainen askelma).
Kokeilkaa toteuttaa pelilauta myös jättiversiona siten, että se täyttää koko luokkahuoneen
lattian! Peliä voidaan pelata koko luokan kesken
joukkueina niin, että yksi joukkueesta on “pelinappula”, joka etenee jättipelilaudalla.
Voit poimia ideoita eri tyylisiin lautapeleihin
tutuista peleistä, kuten esimerkiksi Monopolysta,
Carcassonnesta, Cluedosta ja Menolipusta.

Luonnostele työ ensin A4-kokoiselle paperille:
mieti esimerkiksi, miten jaat paperin ruutuihin.
Muista, että ruudut voivat olla keskenään eri
kokoisia. Mieti, miten sijoitat puhekuplat.
Käytä sarjakuvissa hyväksesi eri kuvakokoja
(yleiskuva, kokokuva, puolikuva jne.) ja sarjakuvalle tyypillisiä äänitehosteita sekä symbolimerkkejä.
Lopullinen sarjakuva kannattaa toteuttaa A2-kokoiselle paperille seuraavasti:
1. Jaa paperi luonnoksen mukaisella tavalla
ruuduiksi.
2. Piirrä laatikoihin kuvat ja puhekuplat lyijykynällä.
3. Tee puhekupliin himmeällä lyijykynällä apuviivat, joille sitten kirjoitat tekstit. Näin tekstit pysyvät tasakokoisina ja menevät suoraan.
Sopiva tekstin korkeus seinälle laitettavassa
työssä on n. 1 cm.
4. Vahvista laatikoiden, kuvien ja puhekuplien
ääriviivat sekä puhekuplien tekstit mustalla
tussilla.
5. Väritä työ.
Sarjakuvatyö sopii hyvin toteutettavaksi pienryhmissä ja yhteistyössä kuvataiteen kanssa. Sarjakuvan voi toteuttaa myös esimerkiksi ilmaisilla
sarjakuvien tekoon tarkoitetuilla sivustoilla.

Teksti sarjakuvan pohjalta
Kirjoita lukemasi sarjakuvan yksi sivu suorasanaiseksi tekstiksi.
Pohdi, millaisia asioita kuvista pitää kertoa
tekstissä. Kuinka paljon sanoja tarvitset, kun
lukija ei näe kuvia?

Kirjoihin pohjautuvia pelejä
Hullunkuriset perheet: Tehkää pelikortit kirjassa esiintyvien perheiden tai muiden henkilöiden
pohjalta.
Muistipeli: Muistipelin teemana voivat olla
kirjan henkilöt, tapahtumat, tapahtumapaikat,
runojen nimet tai kirjaan liittyvät asiat yleisesti.
Muistipelin kuvat voivat olla piirroksia, tekstejä
(esim. runokirjasta), sarjakuvan puhekuplia tai
itse otettuja valokuvia.
Alias: Tehtävänä on selittää sanoja toisille
pelikorteista. Yksi selittää sanakorteissa olevia
sanoja joukkueen toisille jäsenille, jotka arvaavat
sanaa. Tehkää Alias-kortteja kirjan henkilöistä,
tapahtumapaikoista tai muista kirjaan liittyvistä
asioista ja ilmiöistä ja pelatkaa.
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Pelihahmo
Suunnittele oma pelihahmosi.
Kirjaa pelihahmon ominaisuuksia. Minkä
niminen ja ikäinen hän on ja miltä hän näyttää?
Missä hän asuu ja millainen hän on luonteeltaan? Mitkä ovat hänen kykynsä ja heikkoutensa? Mitä hän tavoittelee ja mikä estää häntä
saavuttamasta tavoitettaan? Onko hänellä erityisiä voimia tai taitoja? Mitä varusteita hänellä
on? Mikä on hänen salaisuutensa, pelkonsa tai
heikkoutensa? Keitä ovat hänen ystävänsä, auttajansa ja vihollisensa? Tee hahmostasi piirroskuva,
leikkaa hahmo lehdistä tai luo hahmo kuvankäsittelyohjelmalla.
Voitte toteuttaa pelihahmon myös ryhmän
kanssa piirtämällä sitä vuorotellen yhdessä!

Tosi-tv -formaatti
Voit tehdä tehtävän yksin, parin kanssa tai
ryhmässä. Mieti, millaisia tosi-tv-ohjelmia tiedät
ja ryhmittele niitä esimerkiksi taito, tieto -ja
selviytymisohjelmiin.
A) Millaisen tosi-tv-ohjelman voisit kehitellä
lukemanne kirjan perusteella? Mistä siinä kilpailtaisiin, ja mikä olisi palkinto? Millä perusteella kilpailijoita pudotetaan pois? Jos keksit
useampia formaatteja, kirjoita niistä enintään
yhden minuutin mittaiset pitchaukset eli esittelypuheet, joiden jälkeen muu luokka voi äänestää
voittajaformaatin. Voitte myös esittää tai kuvata
oman käsikirjoitetun tai improvisoidun tosi-tv
-formaattinne!
B) Jos lukemasi kirjan henkilöt osallistuisivat
tosi-tv-ohjelmaan, minkä he valitsisivat?
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oikeudet mahdollistavat sen käyttämisen omassa
työssä.
Liitä työhösi myös teksti, jossa selostat, mitä
kohtauksessa pääpiirteissään tapahtuu.

Tee traileri
LEFFATRAILERI: Kuvittele, että lukemastasi
kirjasta ollaan tekemässä elokuvaa. Mieti, mitkä
kirjan kohdat pariminuuttisessa trailerissa esitettäisiin. Suunnittele kuvakäsikirjoitus, valitse
traileriin sopiva taustamusiikki ja toteuta traileri.
Valmiita traileripohjia löytyy esimerkiksi iMovie-sovelluksesta.
Voit elokuvatrailerin sijasta tehdä myös kirjavinkkaustrailerin, joka johdattelee kirjan sisältöön ja tunnelmiin.
KIRJATRAILERI: Tee lukemasi kirjan pohjalta videokertomus. Valitse videoosi näkökulma. Se voi
olla päähenkilön, sivuhenkilön tai vaikka omasi.
Pohdi, missä voit kuvata videon, jotta saat siihen
kirjaan sopivan miljöön ja tunnelman.

Kirjavinkkivideo
Tee kirjavinkki lukemastasi kirjasta. Voit hakea
vinkkausvideoita Youtubesta malliksi esimerkiksi hakusanoilla ”nuortenkirjat” tai ”kirjavinkki”.
Kerro videossasi lyhyesti, mistä kirjassa on kyse,
mutta älä paljasta liikaa. Pohdi, kuka voisi kiinnostua kirjasta ja miksi. Mikä sinun mielestäsi
oli kiinnostavinta kirjassa? Millaisia tunteita se
herätti sinussa? Kiinnitä kuvatessasi huomiota
myös siihen, millaisessa ympäristössä kuvaat
videon.

Kirjan kohtaus
kenkälaatikkoon

Lyhytelokuva

Suunnittele ja toteuta jokin kirjan tärkeä kohta kenkälaatikkoon, ikään kuin lavastaisit sen
teatterin näyttämölle. Materiaalina voit käyttää
esimerkiksi muovailuvahaa, pahvia, kankaita,
oksia, kiviä ja muita askarteluvälineitä.
Jos haluat, voit kuvata itse tai etsiä netistä sopivan taustakuvan kohtauksen taustalle; muista
tällöin rajata kuvahaku siten, että kuvan käyttö-

Tee kirjan tarinan pohjalta lyhytelokuvan käsikirjoitus ja kuvaa se. Voit valita kirjasta myös tietyn
avainkohtauksen, yhden novellin tai yksittäisen
runon.
Kokeile myös kuvata parinkymmenen sekunnin klippejä, joissa ilmaiset kuvaamillasi asioilla
tunnelmia, pieniä havaintoja tai hetkiä lukemastasi kirjasta.

Äänimaisema ja soundtrack
Millainen musiikki soi kirjan tapahtumien taustalla? Valitse musiikkia, joka sopii kirjan tunnelmiin ja kokoa soundtrack.
Tee nauhoite kirjaan sopivasta äänimaisemasta. Millainen tunnelma kirjassa on, mitkä äänet
voisivat liittyä siihen tai kuvata sitä? Voit tehdä
äänimaiseman novellista tai runosta.

Esitystä varten tarvitsette lakanan tai muun
vaalean kankaan, hyvän lampun, käsikirjoituksen ja tietysti varjonukkeja kirjan henkilöistä.
Voitte dramatisoida kirjasta jonkin tärkeän kohtauksen tai tiivistää esitykseen kirjan juonen tärkeimmät kohdat. Lavasteiksi kannattaa valmistaa
varjokuvia myös kirjan maisemista tai tärkeistä
tapahtumapaikoista. Muistakaa myös musiikki,
äänimaisema tai äänitehosteet.

Biisin sanat

Juliste

Tutustu laululyriikkaan. Millaisista sanoituksista itse pidät? Miten säkeistö ja kertosäe eroavat
toisistaan? Tarvitaanko kertosäettä?
Kirjoita sanat kirjan bändin biisille tai kappaleelle, joka kertoo kirjan tapahtumista tai päähenkilön ajatuksista tietyssä tarinan tilanteessa.
Mieti, minkä tyylistä musiikkia kirjan bändi
esittää ja mistä aiheista se laulaa. Voit kirjoittaa
sanat johonkin tuttuun säveleen. Voit myös säveltää sanoituksesi ja esittää sen muulle luokalle.

Tee mainosjuliste kirjaan liittyvästä asiasta,
kirjan tapahtumasta, kirjan tapahtumapaikasta
tai luo fanitapahtuma kirjan ympärille. ympärille
ja tee tapahtumalle juliste. Hyödynnä mainoksia,
esitteitä ja esimerkiksi lehtikuvia julisteen tekemisessä. Voit tehdä julisteen myös valitsemallasi
kuvankäsittelyohjelmalla.

Kirjasta elokuva
Tee suunnitelma siitä, miten kirja muuttuisi
elokuvaksi. Kuka ohjaisi elokuvan? Missä todellisissa paikoissa sitä kuvattaisiin? Suunnittele
roolitus. Keitä todellisia näyttelijöitä valitsisit?
Kuka tekisi elokuvan musiikin? Millainen olisi
elokuvan mainosteksti tai -juliste ja kenelle elokuva olisi suunnattu? Toteuta juliste.

Vertaile kirjaa ja elokuvaa
Katso kirjan pohjalta tehty elokuva. Pohdi, onko
juoni täsmälleen samanlainen vai onko siinä
eroa. Näyttävätkö tapahtumapaikat samalta kuin
ajattelet kirjan kuvauksen perusteella? Vastaavatko henkilöt kirjan kuvauksia? Kirjoita vertaileva
teksti kirjasta ja elokuvasta tai listaa havaintosi
paperille esimerkiksi ajatuskartan muodossa.

Varjoteatteri
Rakentakaa pienryhmissä kirjaan pohjautuvat
varjoteatteriesitykset.

Markkinointikampanja
Suunnittele kirjan markkinointikampanja. Pohdi
ensin, kenelle on suunnattu ja mitä välineitä
käytät. Markkinointikampanja voi sisältää esimerkiksi julisteita ja muuta mainosmateriaalia,
markkinointivideon, lehti-ilmoituksen, some-kampanjan, televisio- tai radiomainoksen tai
tapahtumamarkkinointia.

Huumoritehtävä
Mistä kirjan huumori syntyy? Etsi kirjasta ainakin viisi hauskaa kohtaa ja pohdi, miksi ne ovat
hauskoja. Kirjoita joku kohta uudelleen niin, että
se ei ole enää hauska. Kuinka suuria muutoksia
vaaditaan?

Kielen vertailu: alkuteos
ja suomenkielinen käännös
Tutustu kirjan alkuperäisteokseen. Vertaile alkutekstiä ja suomenkielistä käännöstä. Valitse katkelma, jossa on esimerkiksi käytetty puhekieltä.
Millaisia asioita havaitset? Miten itse suomentaisit katkelman tai dialoginpätkän kirjasta? Voit
myös suomentaa katkelman ensin itse ja verrata
sitten kääntäjän tekemään suomennokseen.
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4. Runotehtävät
Minä olen
Eppu Nuotion, Sanna Pelliccionin ja Maami
Snellmanin kirjassa Karhu ja kaverit (Bazar 2017)
on runoharjoitus, joka sopii vaikkapa runotunnin lämmittelytehtäväksi.
Kirjoita
1. riville jokin adjektiivi ja eläin
2. riville jokin hedelmä ja lempipaikka
3. riville jokin kaunis sana
4. riville vuodenaika ja pelottava tai outo paikka
5. riville ajoneuvo, joka tekee jotain
Sen jälkeen lisää jokaisen rivin alkuun sanat
Minä olen. Taivuta kirjoittamiasi sanoja tarpeen
mukaan. Esimerkiksi näin:
Minä olen nopea kirahvi.
Minä olen mango laiturilla.
Minä olen pumpulia.
Minä olen syksy hammaslääkärissä.
Minä olen rämisevä linja-auto.
Muunnelma: tehkää pienryhmän tai koko luokan
yhteinen runo. Ryhmäläiset keksivät yhdessä
sanat riveille, ja lopuksi alkuun kirjoitetaan Me
olemme ja taivutetaan sanat monikkoon.

Jos tunne olisi väri
Valitse muutama tunne, joita haluat tarkastella,
esimerkiksi yksinäisyys, ilo, pelko ja rauha. Sen
jälkeen valitse muutama konkreettinen asia,
esimerkiksi väri, eläin, muoto ja tuoksu. Käy jokainen tunne läpi konkreettisten asioiden kautta:
Jos yksinäisyys olisi väri, mikä väri se olisi? Jos
yksinäisyys olisi eläin, mikä eläin se olisi jne.
Vastaukset voivat olla yhden sanan mittaisia, tai
voit pohtia asiaa monisanaisemmin.
Vertailkaa mielikuvianne. Mitä yhteistä, mitä
eroa havaitsette?
Valitkaa pienryhmissä yksi tunteista ja kootkaa siihen liittyvistä mielikuvistanne yhteinen
runo esimerkiksi näin:
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Ilo on oranssina hehkuva kukka,
se tuoksuu kuin juhannusruusu.
Ilo on kuin mustarastaan laulu keväällä,
pyöreä tunne, täydellinen ympyrä.
Tai käyttäkää toistoa hyväksenne:
Ilo on oranssi kukka
Ilo on juhannusruusun tuoksu
Ilo on mustarastaan laulu keväällä
Ilo on täydellinen ympyrä

Kirjoita runo uusiksi
Va s takohdat
Valitse yksi runo ja kirjoita se uusiksi siten, että
korvaat jokaisen sanan sen vastakohdalla. Jotkut
sanat voivat olla helppoja, suuren vastakohta on
useimmiten pieni tai iloisen surullinen, mutta
mikä on peilin vastakohta? Tai voileivän? Vertailkaa sanavalintojanne. Miten eri vaihtoehdot voi
perustella? Entä miltä uusi runo kuulostaa?
Tehtävä sopii myös proosaan.

Synon y ymi t
Valitse yksi runo ja kirjoita se uusiksi siten, että
korvaat jokaisen sanan sen synonyymillä. Mikä
olisi sama tai ainakin suunnilleen samaa tarkoittava sana tai ilmaus? Lukekaa uusia tekstejä
ääneen. Miten runo muuttuu? Miten sanavalinnat vaikuttavat sen sisältöön tai rytmiin? Samalla voitte miettiä kääntämisen haasteita. Miten
kääntäjä valitsee juuri tietyn sanan, kun vaihtoehtoja voi olla useita?
Tehtävä sopii myös proosaan.

S+7
Valitse haluamasi runo ja alleviivaa siitä kaikki
substantiivit. Ryhdy vaihtamaan alleviivattuja
sanoja siten, että etsit sanan sanakirjasta ja katsot, mikä sana tulee seitsemäntenä sen jälkeen.
Vaihda tämä sana alkuperäisen tilalle. Jatka, kunnes kaikki alleviivatut sanat on korvattu uudella.
Harjoituksen voi tehdä myös esim. verbeillä
tai vaikkapa vaihtamalla kaikki nominit. S+7

muokkaa tekstejä yllättäviin suuntiin. Lopputulos voi olla hullunkurinen tai lähes käsittämätön,
toisinaan se voi herättää mielikuvituksen ja
antaa ideoita uusiin teksteihin.
S+7 on yksi Oulipo-ryhmän tunnetuimmista
menetelmistä. Lisää oulipolaisista menetelmistä
voi lukea verkosta.

Runokaava
Runoudessa on erilaisia mittoja, joiden mukaan tekstejä voidaan kirjoittaa. Joskus kyse on
rytmistä, joskus riimeistä, joskus tavuista tai
toistoista. Jacques Jouet’n kirjoittamissa metrorunoissakin on tietty kaava, vaikka runot sinänsä
ovatkin vapaamittaisia. Metroruno kirjoitetaan
metrossa siten, että kun juna liikkuu, mietitään
seuraavaa säettä. Kun juna pysähtyy, kirjoitetaan
yksi säe. Junan liikkuessa ei saa kirjoittaa. Junan
ollessa pysähdyksissä, ei saa ajatella. Viimeinen
säe kirjoitetaan poisjääntiasemalla, ja sen jälkeen
runo on valmis.
Keksikää yhdessä erilaisia runokaavoja tai -reseptejä. Sääntöjä voi olla useita ja ne voivat olla
hyvin erilaisia. Esimerkiksi:
Ensimmäisessä säkeessä on kymmenen tavua.
Toinen säe kirjoitetaan silmät kiinni.
Kolmannessa säkeessä on mainittava jokin tunne.
Neljännessä säkeessä käytetään metaforaa.
Viidennen säkeen on rimmattava toisen säkeen
kanssa.
Kuudes säe on lainattava jostain toisesta runosta
mutta siten, että sen sanat ovat eri järjestyksessä.
Kokeilkaa kirjoittaa runoja luomillanne ohjeilla!

Lempisäeruno
Lukekaa runoja joko yhdestä kokoelmasta tai
useista eri teoksista. Jokainen valitsee viisi säettä
(riviä), joista erityisesti pitää tai jotka ovat kiinnostavia. Valintoja ei tarvitse perustella. Säkeet
kirjoitetaan irtolapuille, kullekin yksi säe, ja sekoitetaan. Jokainen ottaa sokkona viisi paperilappua ja järjestää saamansa säkeet uudeksi runoksi.

Haluttaessa voidaan tehdä runosta toinenkin
versio, jossa sekaan voi kirjoittaa omia säkeitä.
Runoja voidaan tehdä myös pareittain, jolloin
parilla on käytössään kymmenen säettä. Entä
miltä näyttäisi koko luokan yhteinen runo, kun
kaikki laput koottaisiin yhteen?
Jos sama säe toistuu, voidaan luontevasti
puhua myös toistosta runon keinona. Samoin
voidaan miettiä, miten säkeen sisältö ja tunnelma muuttuu riippuen siitä, mitä muita säkeitä
sen ympärillä on.

Pastissi
Lukekaa runokokoelma (tai 5–10 runon valikoima runoja) ja miettikää, mikä yhdistää sen
tekstejä aiheen ja teeman lisäksi. Millainen tyyli
kirjoittajalla on? Onko runoissa käytetty mittaa,
puhekieltä tai toistoa? Millaisia runojen puhujat
ovat? Löydättekö runoista samankaltaisuuksia
esim. lopetuksista tai alkusäkeistä? Ovatko runot
rönsyileviä vai pelkistettyjä?
Kokeilkaa kirjoittaa pastissi eli tyylijäljitelmä
runoilijan tapaan.
Pastissiharjoitus on haastava, mutta avaa
hyvin runouden piirteitä ja auttaa sanallistamaan helposti abstraktiksi jäävää tyylin käsitettä.
Samalla voidaan puhua myös parodiasta ja sen
erosta pastissiin. Pastissiharjoitus sopii erityisesti
runouteen.

Runokollaasi
Tarvitsette sakset, liimaa, paperia ja painotuotteita, jossa on sanoja (sanomalehtiä, mainoksia,
aikakauslehtiä, esitteitä...). Leikatkaa tai repikää
irti sanoja (ja kuvia) ja kootkaa niistä runokollaasi. Sanat voivat olla selkeässä järjestyksessä tai
kierrellä villisti paperilla – mikä sopii juuri sinun
tekstiisi?
Kaisa Happosen ja Karri Paleface Miettisen
kirjassa on esimerkkejä mm. kollaasirunoista. Voitte tutustua myös Found Poetry Review
-lehden nettisivuihin ja kokeilla muitakin tapoja
tehdä runoutta jo olemassa olevista teksteistä.
Mitä on vaikkapa blackout poetry?
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Dada
Romanialaissyntyinen runoilija Tristan Tzaran
ohjeilla dada-runon teko onnistuu varmasti.
Valitse jokin teksti ja leikkaa sen sanat irralleen. Sekoita. Nosta sanoja yksi kerrallaan haluamasi määrä – ja kas, näin runosi on syntynyt.
Voit kokeilla vaihtaa sanojen järjestystä tai tehdä
erilaisia säejakoja.

Vähemmän askartelua vaativassa versiossa
tarvitset minkä tahansa kirjan. Päätä etukäteen,
montako sanaa tarvitset runoosi. Sen jälkeen
avaa kirja satunnaisesta kohdasta ja tökkää sormesi sokkona sivulle. Kirjoita sormen kohdalle
osunut sana muistiin. Toista tämä niin monta
kertaa, että olet saanut haluamasi sanamäärän.
Lue dada-runosi ääneen.

5. Median rooli
Valeuutiset ja oikeat uutiset
Pohdi median roolia lukemassasi kirjassa. Millaisia uutisia tapahtumista esitetään? Pitävätkö
ne paikkansa? Kuinka uutisointi vaikuttaa kirjan
henkilöiden elämään? Levitetäänkö valeuutisia?
Kuinka ne voi erottaa oikeista uutisista?
Etsi oikeita uutisia ja valeuutisia. Kuinka ne
erottaa toisistaan? Millaisista asioista valeuutisia
tehdään? Missä niitä julkaistaan?
Twiittaa kirjasta:
Jos Yhdysvaltain presidentti olisi lukenut
saman kirjan kuin sinä, mitä hän twiittaisi?
Entä Suomen presidentti, pääministeri, kuuluisa
tv-shown juontaja tai tutkiva journalisti?

Journalistin ohjeet
Etsi tietoa termistä “journalistin ohjeet”. Kirjoita kirjan tapahtumista kaksi uutista. Noudata
toisessa journalistin ohjeita ja käytä toisessa
sensaatiohakuista lööppijournalismia klikkiotsikoineen.

Uutiset ja lehtijutut
Kirjoita kirjan henkilöistä tai tapahtumista jokin
seuraavista:
• Uutisjuttu sanomalehteen
• Laaja reportaasi aikakausjulkaisuun
• Henkilöhaastattelu naistenlehteen / henkilöhaastattelu sanomalehteen
• Kolumni naistenlehteen / aikakauslehteen /
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•
•

sanomalehteen
Kuvakollaasi sisustuslehteen
Testi

Ja/tai
Kirjoita omaan lehtijuttuusi verkossa julkaistavia
kommentteja erilaisilta lukijoilta.
Tee lyhyt videouutispätkä.
Etsi jostakin sanomalehdestä lukijoiden
tekstaripalsta ja tutki, millaisia viestejä sinne on
lähetetty. Kirjoita tekstari, jonka lukemasi kirjan
henkilö voisi lähettää palstalle.

Urheiluselostus
Jos olet lukenut urheiluaiheisen kirjan, tee ja äänitä radioselostus kirjassa esiintyvän urheilulajin
kilpailutapahtumaan.
Saman tehtävän voi tehdä myös mielikuvitusversiona: keksi upouusi, vauhdikas urheilulaji, jota ei vielä ole olemassa, ja äänitä selostus
vaikka lajin ensimmäisistä MM-kilpailuista.
Tehtävä toimii hyvin myös ryhmätyönä, jolloin yksi voi olla selostaja, toinen lajiasiantuntija
ja muut urheilijoita, joita haastatellaan ja jotka
tekevät lajin äänimaisemaa selostuksen taustalle.

Todistusaineistotehtävä
Nauhoita puhelinkeskustelu, kuvaa salainen kohtaaminen tai ota “paparazzi”-kuvia kirjan henkilöistä. Voitte myös ideoida ryhmässä kirjan henkilöhahmojen välisen keskustelun tai kohtaamisen,
joka päätyy luokkatovereiden käsiin.

Deitti-ilmoitus
Kirjoita ja kuvita valitsemasi kirjan henkilön
deitti-ilmoitus tai laadi henkilöhahmolle Tinder-profiili. Ilmoitukset voidaan laittaa luokan
seinälle. Toinen oppilas voi vastata ilmoitukseen
esimerkiksi saman tai eri kirjan henkilönä.

6. Kauhukirjoihin liittyviä tehtäviä
Kauhukuunnelma/äänimaisema

Kauhujen muotinäytös

Valitkaa ryhmässä kirjasta jokin pelottava kohta,
jossa äänillä on suuri merkitys: esimerkiksi
kohta, jossa joku kävelee ulkona (askeleet, ympäristön äänet), joku juoksee karkuun (askeleet,
hengitys, ympäristön äänet), jotakuta ajetaan
takaa tms. Suunnitelkaa, miten kerrotte kohdan
äänien avulla ja miten toteutatte ääniefektit eli
miten ja millä saatte synnytettyä tarvitsemanne
äänet. Kohtaukseen voi sisältyä myös vuoropuhelua. Äänittäkää äänimaisema kirjalle tai
tehkää kuunnelma ja kuunnelkaa se yhdessä
luokassa.

Kauhujen muotinäytöksessä esiintyvät tietysti
lukemasi kauhukirjan henkilöt ja muut kauhukirjallisuudesta tutut hahmot. Suunnittele
piirtämällä ja kirjoittamalla, miltä hahmot näyttävät: koristaako hiuksia hento ristilukinseitti
syksyn muotiväreissä, ja kopisevatko jaloissa
ihmissuden pääkallobuutsit? Vaatteita ja asusteita voi tietysti myös valmistaa itse ja pitää oikean,
Halloween-henkisen muotinäytöksen kauhumusiikin säestämänä!

Kerro kauhutarina

Millaisia ilmoituksia löytyy kauhukaupungin
ilmoitustaululta? Myykö vampyyri sisäilmaongelmista kärsivän linnansa tai etsiikö zombi
kämppistä sukuhautaan? Kuka järjestää juhlat
tai tarvitsee töitä? Entä millaisia harrastuksia
on tarjolla nuorille kummituksille? Kirjoittakaa
ryhmässä ilmoituksia, jotka kiinnitätte seinälle.
Jokainen voi sitten valita yhden ilmoituksen,
johon kirjoittaa vastauksen.
Haamu Kustannuksen Haamu-koulun tehtävät: haamukustannus.com/haamukoulu. Myös
Mervi Heikkilän ja Anne Leinosen teos Kauhumaan kartta (Haamu Kustannus) sisältää runsaasti kauhukirjoihin liittyviä tehtäviä.

Kerro kummitusjuttu kaverillesi tai koko luokalle.
Jos kaipaat inspiraatiota kauhutarinaasi,
vieraile hautausmaalla ja etsi sieltä mahdollisimman vanhoja hautoja. Voit lainata nimen henkilöhahmollesi tai kirjoittaa, mitä valitsemallesi
henkilölle tapahtui. Myös miljöönkuvausta voi
harjoitella (pimeällä) hautausmaalla: kuvaile ympäristöä kaikilla aisteilla niin tarkasti kuin osaat.
Lukuvinkki: tutustukaa Edgar Lee Mastersin
klassikkoteokseen Spoon River antologia, jossa
kuolleet kertovat haudan takaa havaintojaan ja
kommenttejaan. Heikki Salon Kynsilehto perustuu samaan ideaan, mutta siinä puhujana ovat
lemmikkien hautausmaalle haudatut.

Kauhujen ilmoitustaulu
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7. Tapahtumista toimintaa
Toisessa ajassa

Bileet

Sijoita tarina toiseen aikaan. Mitä, jos kirjan tapahtumat sijoittuisivat aikaan sata vuotta sitten
tai aikaan sadan vuoden kuluttua? Mitkä asiat
muuttuisivat, mitkä olisivat samanlaisia? Olisiko
tarina tällaisenaan mahdollinen? Jos ei, kuinka
sitä pitäisi muuttaa?

Kirjassa on bileet. Kuinka bileet saavat alkunsa?
Keitä niihin osallistuu?
Suunnittele omat bileet, joihin voisit kutsua
mukaan jonkun kirjan henkilöistä. Missä bileet
pidettäisiin? Keitä sinne kutsutaan? Onko bileissä ohjelmaa, musiikkia, mitä siellä tarjotaan?
Kuinka bileet etenevät, millaisen roolin kirjan
henkilö ottaa siellä?

Kirjoita lista!
Survival- l is ta
Kirjoista lista esineistä, joita kirjan henkilöt
tarvitsevat. TAI Kirjoita lista esineistä, joita itse
valitsisit mukaasi, jos joutuisit kirjan tapahtumiin.

Mitä bileissä tapahtui? Kuvaile bileiden tapahtumia esimerkiksi WhatsApp-keskustelun kautta.
Keskustelussa kirjan henkilöt käyvät läpi illan
tapahtumia.
Voit suunnitella samaan tyyliin myös kutsun
lukemasi kirjan hahmon synttäreille.

Ohj elis ta
Kirjoita elämänohjeita tai selviytymisohjeet
valitsemallesi kirjan henkilölle. Mitkä viisi asiaa
hänen pitäisi ehdottomasti tietää tai mitkä kymmenen esinettä hänen kannattaa muistaa ottaa
mukaansa?

T op5
Kirjoita kirjaan liittyvä top5 tai top10 -lista: Kirjan parhaat henkilöhahmot, henkilöhahmojen
parhaat ajatukset, viisi asiaa jotka opin kirjasta,
viisi asiaa joita ei ainakaan kannata tehdä kuten
kirjassa tehtiin, viisi samankaltaista kirjaa, viisi
kiinnostavinta tapahtumapaikkaa. Voit esitellä
kirjan luokalle esimerkiksi viiden erilaisen listan
avulla.

Kollaasi
Kerää erilaisia kuvia, kangaspaloja, kasveja ynnä
muita materiaaleja, jotka liittyvät lukemaasi
kirjaan (tai sen yhteen henkilöön, novelliin tai
runoon). Sinun ei tarvitse etsiä suoraan kirjassa
mainittuja esineitä tai paikkoja, vaan voit miettiä
myös tunnelmia ja mielikuvia. Mitä värejä tai
muotoja liität kirjaan? Millaisia materiaaleja?
Mikä on valon ja varjon suhde? Paljon yksityiskohtia vai pelkistettyä pintaa?
Kokoa keräämästäsi materiaalista kollaasiteos.
Voit käyttää myös tekstiä kollaasin osana.

Esinegalleria

Os t os lis ta
Mitä päähenkilön pitäisi hankkia ruokakaupasta,
tavaratalosta, rautakaupasta tai urheilukaupasta?
Millaisia ajatuksia päähenkilön pitäisi hankkia
itselleen? Millaisia ominaisuuksia tarvittaisiin,
jotta kirjan tapahtumista selviää?
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Miettikää ryhmässä, mikä tai mitkä esineet ovat
erityisen tärkeitä lukemassanne kirjassa. Etsikää
tai valmistakaa vastaava esine ja laatikaa sille
esittelyteksti samaan tapaan kuin museoissa. Järjestäkää muulle luokalle opastettu kierros, jossa
kerrotte esineistä.
Tehtävän voi tehdä yhteistyössä esim. kuvaamataidon tai käsityön kanssa.

8. Sanataidetehtäviä
Kirjailijahahmo

Resepti

Ryhdy kirjailijaksi luomalla kuvitteellisen kirjailijan henkilöhahmo! Voit halutessasi ensin tutustua todellisiin kirjailijoihin ja tutkia, millaista
tietoa heistä löydät. Kirjailijahahmoa luodessasi
voit käyttää apunasi alla olevia kysymyksiä.
Onko kirjailijasi kenties punaisilla matoilla
viihtyvä seurapiirijulkkis, kerrostaloyksiöönsä
linnoittautunut supernero vai ihan tavallinen
perheenisä? Mielikuvituksen käyttö on sallittua,
eli kirjailijahahmo saattaa erehdyttävästi muistuttaa jopa fantasiahahmoa tai kyborgia...
Tehtävän voi tehdä myös ryhmätyönä. Roolileikkiä voi syventää niin, että yksi ryhmästä
esiintyy kirjailijana ja muut haastattelevat häntä.
Kannattaa myös pohtia, millaiset tekstityypit
sopivat henkilöhahmon esittelyyn: voisiko
kirjailijasta kertoa hänen kirjeensä, bloginsa tai
vaikkapa muistokirjoituksensa kautta? Tai mitä
sanotaan kirjailijasta tehdyssä uutisessa tai aikakausilehtijutussa?

Resepti on kaikille tuttu tekstityyppi ruoanlaitosta, mutta mistä kaikesta muusta voi kirjoittaa
reseptin? Kokeile kirjoittaa kirjallisuusaiheinen
resepti, joka liittyy jotenkin lukemiisi kirjoihin! Miten valmistetaan hyvä fantasiatarina tai
lukurauha, tai mistä aineksista keitetään kasaan
ilmastonmuutoksen pysäyttävä taikajuoma?
Fantasiatarinaan tarvitaan ehkä hyppysellinen synkän metsän syysilmaa tai muutama
kiroileva kääpiö, lukurauhaan taas luultavasti
kännykkäparkki ja säkkituoli. Ilmastonmuutostaikajuoma ehkä haudutellaan muovipussissa
keskellä valtamerta...
Keksi reseptiisi sekä ainesosat että valmistusohje! Jos koko ryhmä tekee omat reseptit, kannattaa koota kaikki tekstit yhteiseen vaihtoehtoiseen reseptikirjaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi?
Ikä?
Asuinpaikka (maa, kaupunki, osoite)?
Luonteenpiirteet?
Perhe?
Ystävät?
Harrastukset?
Lempiruoka?
Erityinen taito?
Outo tapa?
Lempisanonta tai -hokema?
Lempikirja?
Miksi kirjoittaa?
Unelma?
Salaisuus?
Mitä hänen jääkaapistaan löytyy?
Mistä hän ei voi luopua?
Rakkain vaatekappale?
Mitä inhoaa?
Kuka tai mikä saa hänet itkemään?
Mitä hän näkee ensimmäisenä aamuisin?
Mikä musiikki tai laulu on jäänyt
hänen mieleensä?
Mitkä ovat hänen tunnetuimmat teoksensa?
Keksi itse lisää kysymyksiä!

Vakoilua
Luo hyvä hahmo (nuorten)kirjaan vakoilutekniikalla! Tätä tehtävää varten kannattaa jalkautua
koulun ulkopuolelle itselleen tuntemattomien
ihmisten pariin, esimerkiksi kirjastoon tai kauppakeskukseen.
Ota mukaasi muistiinpanovälineet ja asetu
johonkin huomaamattomaan paikkaan niin, että
sinulla on hyvä näköyhteys valitsemaasi tuntemattomaan henkilöön. Kirjaa sitten ylös hänestä
niin paljon yksityiskohtia kuin ehdit: ulkonäkö,
pukeutuminen, käyttäytyminen jne.
Luo muistiinpanojesi pohjalta tästä henkilöstä fiktiivinen henkilöhahmo: anna hänelle nimi,
ikä, asuinpaikka, luonteenpiirteet, ystävät, perhe,
unelmat, pelot… (Kirjailijahahmo-tehtävän
yhteydestä löytyy lisää hahmon rakentamiseen
liittyviä kysymyksiä.). Keksi, millaiseen kirjan
hahmosi sopisi ja onko hän päähenkilö. Voit kirjoittaa hahmosta henkilökuvauksen tai vaikkapa
kirjan aloituksen, jossa hänet esitellään.
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Manifesti
Manifestilla tarkoitetaan ohjelmanjulistusta,
joka sisältää määräyksiä tai sääntöjä: jotain mitä
julistuksen tekijät haluavat tapahtuvan tai eivät
ehdottomasti halua tapahtuvan. Manifesti voi
olla vaikkapa poliittinen tai taiteellinen. Etsi
tietoja erilaisista manifesteista, (esimerkiksi
dada-runouden tai futurismin manifesti) ja tutki,
mitä niillä julistetaan.
Luo sen jälkeen oma manifesti haluamallesi
asialle. Voit tehdä esimerkiksi kymmenen numeroitua kohtaa. Millainen voisi olla lukemisen tai
kasvissyönnin manifesti? Millaisia toimintaohjeita ja sääntöjä määrätään tähtiintuijottelijoiden
tai mopouskollisten manifestissa?
Manifestin voi tehdä myös ryhmän kanssa
niin, että jokainen lisää tekstin yhden tai kaksi
omaa sääntöä.

Tapahtumapaikka
Yksi hyvä tapa aloittaa minkä tahansa lajityypin
tarinan kirjoittaminen on luoda ensin tapahtumapaikka eli miljöö. Kannattaa kokeilla tehtävän
tekemistä myös yhdessä parin tai ryhmän kanssa
ideoiden! Voit luoda tapahtumapaikan luoda
myös ajatuskartan tai oikean kartan muotoon
piirtäen ja kirjoittaen vuorotellen. Käytä apunasi
seuraavia kysymyksiä.
• Missä tapahtumapaikkasi sijaitsee? Onko se
oikea vai mielikuvituspaikka? Kuinka sinne
pääsee?
• Miltä siellä näyttää? Kuvaile kasveja, rakennuksia, esineitä tai muuta ympäristöä.
• Miltä siellä tuoksuu ja mitä ääniä kuuluu?
Herääkö siellä joitakin muita tuntemuksia tai
ajatuksia?
• Millainen sää ja ilmasto paikassa on?
• Keitä siellä asuu? Millaisissa asunnoissa?
Onko erilaisia yhteiskuntaluokkia? Kuka on
johtavassa asemassa?
• Mitä yllättävää tai epätodennäköistä paikasta
löytyy?
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Jos kirjoitat fantasiaa tai esimerkiksi dystopiaa,
käytä apunasi myös näitä kysymyksiä:
• Millaiset lait paikassa vallitsevat? Uhkaako
sitä joku tai jokin?
• Onko paikassa jotain, mikä tekee siellä asumisesta vaikeaa tai outoa?
• Onko paikassa normaalit vuodenajat? Minkä
nimisiä kuukaudet ovat?
• Millaisia kulkuneuvoja ja muita koneita tai
laitteita siellä käytetään?
• Mikä erityisesti poikkeaa meidän maailmastamme?

Tarinankerrontakortit
Askartele omat tarinankerrontakortit, joiden
avulla voit keksiä tarinoihisi juonenkäänteitä tai
kertoa tarinoita ryhmän kanssa. Myytit, fantasia tai kauhu sopivat hyvin korttien aiheeksi.
Aiheita voi myös sekoitella samaan korttipakkaan, jolloin tarinoihin saa takuulla yllättäviä
yhdistelmiä: zombi ilmestyy haltioiden juhliin,
tai lohikäärme matkustaa avaruusasemalle. Voit
piirtää kortteihin kuvat itse tai käyttää leikattuja
kuvia.
Kortteja kannattaa valmistaa ainakin neljää
eri tyyppiä:
• hahmoja (kyklooppi, tietäjä, lohikäärme)
• tapahtumapaikkoja (linna, kylä, manala)
• juonenkäänteitä (salaisuus paljastuu, tulee
vedenpaisumus, matka alkaa)
• esineitä (arkku, taikasauva, nukke).
Varaa neljää eri väristä kartonkia korttien
taustoiksi – näin erotat myös eri tyyppiset kortit
toisistaan. Piirrä (tai leikkaa esim. aikakauslehdistä) suoraan kortteihin tai erilliselle korttiin
liimattavalle paperille ainakin kymmenen asiaa
kaikkia edellä mainittuja tyyppejä. Kirjoita kuvan
alle myös selitys, mitä kuva esittää, niin muidenkin on helppo pelata kanssasi.
Sitten vain järjestämään kortteja sattumanvaraiseen järjestykseen ja tarinaa keksimään! Tai
jakakaa muutama kortti ryhmän kaikille jäsenille
ja jatkakaa tarinaa vuorotellen aina kortista saadun idean pohjalta.

Kuvitteellinen menestyskirja

Tyyliharjoituksia

Luokaa pienryhmissä kuvitteellisten menestyskirjojen takakansitekstejä! Mikä kirja on puheenaihe juuri nyt? Jakakaa jokaiselle ryhmän
jäsenelle kymmenen pientä paperilappua, joihin
jokaiseen kirjoitetaan yksi sana. Sekoittakaa
laput sitten ja jakakaa ne uudelleen satunnaisesti. Tämän jälkeen kaikki kirjoittavat kuvitteellisen kirjan takakannen niin, että kaikki lapuissa
olleet sanat tulevat käytettyä.

Tyyliharjoituksia on ranskalaisen Raymond Queneaun kirja, joka sisältää saman tekstin 99 eri
tyylillä kirjoitettuna. Jos mahdollista, etsi kirja
käsiisi kirjastosta! Samaa harjoitusta on hauskaa
kokeilla itsekin. Kirjoita ensin lyhyt, yksinkertainen teksti, jossa kuvailet jonkin tapahtuman:
katso vaikka ikkunasta ulos ja kerro muutamalla
virkkeellä, mitä näet. Mieti sen jälkeen, miten
voisit kirjoittaa tekstin eri tyyleillä: Queneau on
kirjoittanut omansa muun muassa lääketieteellisesti, anglismeilla, haiku-runona, huudahduksina, onomatopoeettisesti, eri murteilla, metaforisesti, tilanteen hajuihin keskittyen..
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Tehtäviä monialaiseen
oppimiseen

L

ukuklaanin kirjapakettien kirjat tarjoavat aineksia eri oppiaineita
ja näkökulmia yhdistäviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin
sekä yhteistyöhön äidinkielen ja kirjallisuuden sekä muiden oppiaineiden välillä. Kirjan lukeminen voi toimia johdatuksena ilmiöihin
ja teemoihin, joita käsitellään esimerkiksi terveystiedon, uskonnon
tai historian ja yhteiskuntaopin oppitunneilla. Fiktiivisten henkilöiden
kautta päästään tarkastelemaan yhteiskuntarakenteita, yksilön päätöksiä tai arvomaailmaa, eettisiä valintoja ja elämäntapoja.
Tämän luvun tarkoituksena on antaa ideoita yhteistyöhön eri oppiaineiden välille sekä tarjota tehtäviä sellaisista teemoista ja Lukuklaanin kirjapakettien kirjoista, jotka sopivat eri oppiaineiden opetukseen.
Yhteisesti käsiteltävä kirja sopii hyvin taustaksi monialaisen viikon
toteutukselle. Monialaisen viikon toteutuksista löydät esimerkkejä
sivuilta 60–67.

esimerkkejä
monialaisen viikon
toteutuksista
sivuilla 60–67
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1. Biologia ja maantieto
Kirjoja aiheiden käsittelyyn
Alongi: Kevätuhrit
Cline: Ready. Player. One
Crossan: Yksi
Heinonen: Noland
Holopainen: Ihon alaiset
Hotakainen: Tuntematon Kimi Räikkönen
Isomäki: Sarasvatin hiekkaa
Itäranta: Teemestarin kirja
Kukkonen: Voro. Kolmen kuninkaan aarre
Lähteenmäki: Yksi kevät
Mulligan: Roskaa
Palacio: Ihme
Pohjola: Sinä vuonna 1918
Romppainen: Sori vaan, se on totuus
Rouhiainen: Muistojenlukija
Saarikoski: Lauri – Läheltä ja kaukaa
Simukka: Punainen kuin veri
Thomas: Viha jonka kylvät
Turtschaninoff: Maresi. Punaisen
luostarin kronikoita.
Vacklin & Parhamaa: Beta. Sensored reality 1.
Veirto: Säbätalvi

kestävä kehitys, vastuullinen
kuluttaminen, ihminen,
luonnon ja ihmisen vuorovaikutus
ei tapahtuisi TAI listaa viisi asiaa, joita teoksen
päähenkilöt voisivat tehdä, jotta haitallinen
kehitys pysähtyisi.
Kirjoita kahden kirjan henkilöhahmon välinen dialogi, jossa he pohtivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

K uol e mana alt o
Kuvittele, että teoksen fiktiivisen maailman
ihmisiä ja elinympäristöä kohtaa kuolemanaalto,
joka hävittää suurimman osan ihmiskunnasta
sekä eläimistöstä. Millainen kuolemanaalto on
voinut olla biologisesta tutkimuksesta käsin ajatellen? Ketkä selviytyvät? Kuinka kuolemanaalto
on vaikuttanut luontoon ja muuhun elolliseen?
Pohdi mahdollisia selityksiä tapahtuneelle.

K ESTÄVÄ K EHITYS JA
K ULUTUSTOTTUMUK SET

Tarinoissa ja fiktiivisissä maailmoissa ihmisten
elinympäristö sekä ekosysteemit muuttuvat
samaan tapaan kuin todellisuudessa tapahtuu
esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Pohdi, kuinka ihmisten käytös on muuttunut
tulevaisuuteen sijoittuvassa kirjassa. Kuinka
ihmiset suhtautuvat luontoon ja ympäristöön?
Kierrättävätkö he jätteet? Kuinka he liikkuvat ja
millainen heidän elinympäristönsä on?
Jos lukemasi kirja ei sijoitu tulevaisuuteen,
pohdi onko ihmisten toiminnassa asioita, jotka
olisi syytä muuttaa jotta ilmastonmuutos voitaisiin välttää. Mitä ihmiset voisivat tehdä eri
tavalla?
Vertaile kirjan kahden eri henkilön tai kahden eri kirjan henkilöiden kulutustottumuksia.
Kirjaa kulutustottumukset ylös ja laske, millaisia
eroja kulutustottumuksissa on esimerkiksi rahallisesti tai hiilijalanjäljen kannalta tarkasteltuna.

Muut oks en m er k it

DYSTOPIAN K IRJOITTAMINEN

Pohdi, miten ilmastonmuutos näkyy lukemassasi kirjassa. Millaisia muutoksia maailmassa ja
ilmastossa on kirjan tarinassa tapahtunut? Listaa
sellaiset asiat, jotka saattavat olla ilmastonmuutoksen aiheuttamia. Ovatko muutokset vaikuttaneet ihmisten elinympäristöön ja ekosysteemiin?
Pohdi, miten muutokset vaikuttavat ihmisten
jokapäiväiseen elämään.
Kirjaa ylös asioita, jotka ovat muuttuneet
suhteessa nykyaikaan ja mahdollisia syitä muutoksille. Listaa sen jälkeen ainakin viisi asiaa,
joihin pitäisi puuttua, jotta kyseisiä muutoksia

Tutustu dystopian käsitteeseen. Lue dystopia-aiheinen kirja.
Luo oma dystopiamaailma. Pohdi ensin,
mihin aikaan sijoitat dystopian ja mistä maailman tuhoutuminen johtuu. Mitä maapallolla on
tapahtunut ja mitkä ovat seuraukset?
Voit laatia joko kuvakertomuksen siitä, mitä
on tapahtunut tämän hetken ja dystopiasi
alkamishetken välillä, kirjoittaa alkukohtauksen
tarinalle tai laatia aikajanan tapahtumista.
Valitse sen jälkeen päähenkilö ja kirjoita kohtaus, jossa hän kuvailee elinympäristöään.

Tehtäviä aiheiden käsittelyyn
Ekosysteemit, elinympäristöt
ja ihmisen vaikutus
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IHMISET JA KULTTUURIT MAAPAL L O LL A
Tarkastele lukemaasi kirjaa maantiedon kannalta.
Minne tarina sijoittuu? Tutustu todelliseen paikkakuntaan, jonne tarina sijoittuu tai jos sitä ei
kerrota kirjassa selvästi, pohdi mikä paikkakunta
voisi olla kyseessä. Poimi tekstistä paikkakuntaan liittyviä faktoja ja sijoita tapahtumat todellisen paikkakunnan kartalle. Jos liikutaan useilla
paikkakunnilla, voit sijoittaa ne kaikki kartalle.
Onko tekstissä asioita, jotka kertovat ihmisten
elinkeinoista ja elinolosuhteista kyseisellä paikkakunnalla? Vertaile niitä tietoon, jota löydät
todellisesta paikkakunnasta.

KARTTA
Todellisten paikkojen ja kuvitteellisten paikkojen
kartat
• Jos lukemasi kirja sijoittuu todelliseen ympäristöön: Etsi kirjasta viittaukset todellisiin
paikkoihin ja sijoita ne oikealle kartalle.
• Jos lukemasi kirja sijoittuu kuvitteelliseen
ympäristöön: Etsi kirjasta paikkaan liittyvät
kuvaukset. Hahmottele niiden pohjalta kartta.
Tarkista, mainitaanko eri paikkojen (esim.
koti, koulu, kaupungin keskusta) etäisyyksiä.
Voit myös laskea etäisyyksiä esimerkiksi sen
mukaan, miten paikasta toiseen liikutaan.
Mainitaanko, millä liikutaan ja miten kauan
siihen menee? Kokoa paikkoihin liittyvät
maininnat listaksi.
Laadi sen jälkeen karttaluonnos. Merkitse paikat
suhteessa toisiinsa, huomioi mittakaava ja etäisyydet kartalla. Mikäli kirjassa ei kerrota etäisyyksistä, voit päättää ne itse. Voit valita myös
pienemmän kohteen, esimerkiksi päähenkilön
huoneen tai kodin ja laatia siitä kartan.

Ihmiskehon toiminta

Eril ais ia k eho ja
Kuinka lukemassasi teoksessa esiintyvät ihmiset
poikkeavat tavallisista ihmisistä? Mitä ominaisuuksia heillä on ja kuinka ne selitetään kirjassa?
Millaisia erikoisia kykyjä nämä ominaisuudet
antavat ihmisille? Kirjaa ylös ja pohdi, olisiko
tällainen kehitys ihmiselle mahdollista ja miten.
Voit laatia ihmiskehon kuvan pohjalta ajatuskartan, johon kirjaat erikoiset asiat ja niihin
liittyvät ominaisuudet. Erityisen hyvin tämän
tehtävän pohjaksi sopivat Sini Helmisen Kaarnan kätköissä, Elina Rouhiaisen Muistojenlukija
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sekä Annukka Salaman Käärmeenlumooja, Sarah
Crossanin Yksi ja R.J. Palacion Ihme.

Bi o te k nol o gia
Millaisia bioteknologiaan liittyviä kysymyksiä
ihmisten ulkonäön muokkaaminen herättää?
Kirjaa ylös ja keskustele parin tai ryhmän kanssa.
Pohdi, miten mahdollisuudet ihmiskehon muokkaamiseen laajenevat bioteknologian kehittyessä.
Laadi piirros tai ajatuskartta, jossa esität henkilön tehtyjä kuvitteellisia muokkauksia sekä lyhyt
teksti, jossa kerrotaan kyseisen henkilön elämästä. Tämän tehtävän pohjaksi sopii erityisen
hyvin Anu Holopaisen Ihon alaiset.

Alkoh ol i
Selvitä, kuinka alkoholi ja erilaiset huumausaineet vaikuttavat ihmiskehon toimintaan. Valitse
kirjasta kaksi novellia ja vertaile niissä mainittuja vaikutuksia henkilöiden toimintaan. Laske
tarinan pohjalta tai arvioi itse, millaisia alkoholimääriä tai muita vaikuttavia aineita henkilöiden
kehossa on ja kuinka pitkään kestää, että niiden
vaikutukset poistuvat. Erityisen hyvin tämän
tehtävän pohjaksi sopii Terhi Rannelan Yhden
promillen juttuja.

Eli n tavat
Tutustu lukemasi teoksen päähenkilön elintapoihin ja kehon toimintaan. Millaista ravintoa
henkilö syö, kuinka paljon ja miten usein? Miten
hän liikkuu? Rajoittaako jokin hänen toimintaansa? Onko hänellä erityisiä voimia ja kuinka ne
ovat kehittyneet? Kuinka ravinto tai sen puute
vaikuttaa tarinan kulkuun?
Piirrä päähenkilöstä kuva ja merkitse siihen
hänen erityiset vahvuutensa tai heikkoutensa. Merkitse kuvan vierelle, millaista ravintoa
henkilö saa ja miten hän liikkuu. Laadi tekemäsi
perusteella parannusehdotuksia henkilön elintapoihin ja arvioi, kuinka ne vaikuttaisivat hänen
kehonsa toimintaan.

Katso myös:
7. Uskonto ja elämänkatsomustieto

2. Historia ja yhteiskuntaoppi
Kirjoja aiheiden käsittelyyn
Alongi: Kevätuhrit
Cline: Ready. Player. One
Fried: Kysymyksiä, joita minulle on esitetty
keskitysleiristä
Holopainen: Ihon alaiset
Isomäki: Sarasvatin hiekkaa
Itäranta: Teemestarin kirja
Korkea-aho & Forsström: Zoo! Viraalit nerot
Lähteenmäki: Yksi kevät
Makkonen: Kalevala
Meresmaa: Naakkamestari
Mulligan: Roskaa
Pohjola: Sinä vuonna 1918
Rouhiainen: Muistojenlukija
Talvio: Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle
Tamminen: Suomen historia
Thomas: Viha jonka kylvät
Turtschaninoff: Maresi. Punaisen luostarin
kronikoita

Tehtäviä aiheiden käsittelyyn
ARVOT YHTEIS KUNNASSA
Millaiset arvot ohjaavat henkilöitä lukemassasi
teoksessa?
Tee lista arvoista, joita havaitset teoksessa.
Mihin aikaan teos sijoittuu?
Vertaa teosta todelliseen historialliseen
aikaan tai nykyaikaan. Mitä eroja arvoissa on ja
miten ne vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen?
Laadi arvoista ajatuskartta, johon merkitset
niiden vaikutuksia eri henkilöiden tekoihin.
Valitse kirjasta jokin kohtaus, jossa arvot ovat
ratkaisevassa roolissa ja vaikuttavat tilanteen
etenemiseen. Kirjoita kohtaus uudelleen niin,
että muutat henkilöiden arvovalintoja ratkaisevasti. Mitä siitä seuraa?
Esitä alkuperäinen ja muutettu kohtaus luokalle.

HISTORIATIEDON TUL KINNAL L ISUUS
Tutki, millaiset historialliset tapahtumat ovat
kirjan taustalla. Noudattaako kirjan tarina todellisia historiallisia tapahtumia?
Tee aikajana lukemastasi teoksesta. Sijoittuu-

historiatiedon tulkinnallisuus,
arvot ja niiden muutokset yhteiskunnassa, vaikuttaminen, demokratia,
oman elämän hallinta

ko se menneisyyteen tai tulevaisuuteen? Kuvaako se todellista historiaa tai vaihtoehtohistoriaa?
Tee kaksi aikajanaa kyseisestä aikakaudesta,
todellinen historiallinen aikajana ja teoksen aikajana. Sijoita historialliselle aikajanalle kyseisenä
ajankohtana tapahtuneita asioita, jotka olisivat
voineet vaikuttaa teoksen maailmaan. Sijoita
sitten fiktiivisen teoksen tapahtumat omalle
aikajanalleen. Tuleeko aikajanoille yhteneväisyyksiä tai suuria eroja?

VAIK UTTAMINEN YHTEISÖSSÄ
JA YHTEIS K UNNASSA
Pohdi, millä tavoin lukemasi teoksen henkilöt
voivat vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin
asioihin.
Millainen yhteiskuntarakenne teoksessa on?
Millaiset yhteiskunnalliset asiat vaikuttavat henkilöiden elämään? Millainen on valtarakenne?
Kuka tekee päätökset?
Laadi selostus tai ajatuskartta teoksen yhteiskunnallisesta rakenteesta ja valtasuhteista.
Listaa asiat, joihin päähenkilö voi vaikuttaa
ja sellaiset, joihin hänellä ei ole mahdollisuuksia
vaikuttaa.
Luo oma yhteiskunta, joka muistuttaa jollain
lailla lukemasi teoksen yhteiskuntaa. Valitse
oman yhteiskuntasi hallitsija ja pohdi, kuinka
yhteiskunnassa voi vaikuttaa. Voit laatia yhteiskunnasta lyhyen tarinan, ajatuskartan tai kirjallisen selostuksen.

NUORET YHTEIS K UNNASSA
Pohdi nuorten asemaa yhteiskunnassa lukemassasi kirjassa. Millaisessa asemassa nuoret ovat?
Voivatko he vaikuttaa heitä itseään koskeviin
asioihin? Miten? Millaiset asiat rajoittavat nuorten päätösvaltaa? Jos he eivät itse päätä asioistaan, niin ketkä niistä päättävät?
Valitse yksi asia, joka on kirjan nuorille erityisen tärkeä, johon he toivovat muutosta tai jonka
he toivovat pysyvän muuttumattomana.
Laadi kirjan henkilöille materiaalia, joka auttaa heitä vaikuttamaan tähän asiaan, esimerkiksi:
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•

•
•

juliste, jossa puolustetaan asiaa / tuodaan se
muidenkin tietoisuuteen / pyritään vaikuttamaan muiden mielipiteisiin; keksi myös
missä julistetta käytetään
Mielipidekirjoitus sanomalehteen tai nettipalstalle
Tilanne, jossa asiasta päätetään; kokous, kansanäänestys tai lakialoite; selvitä, kuinka se
voitaisiin järjestää ja mitä se edellyttäisi?

VASTARINNAN KEINOT
Pohdi lukemasi kirjan perusteella, mitä vastarinnan keinoja tarinassa käytetään. Etsi sen jälkeen tietoa todellisista vastarinnan keinoista ja
erilaisista historiallisista tilanteista, joissa niitä
on käytetty. Vastarinnan keinoja voivat olla erilaiset mielenosoitukset, tiedon tai propagandan
levittäminen, päätöksentekoon vaikuttaminen,
mellakat tai väkivalta.
Millaisia vaikutuksia vastarinnalla on ollut
eri tilanteissa? Onko vastarinta onnistunutta vai
epäonnistunutta ja millä perusteella?

Katso myös:
7. Uskonto ja elämänkatsomustieto
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3. Kuvataide
Vinkkejä kirjojen hyödyntämiseen kuvaamataidon tunneille:
• Kirjan kuvituksen tarkastelu ja vertailu esimerkiksi kuvataiteen tyylisuuntiin. Tee oma
kuvataiteen työsi samaan tyyliin kuin kirjassa.
• Sarjakuvan tekeminen. Katso Sarjakuva kirjan
pohjalta -tehtävä sivulta 39.
• Julisteet ja kyltit kirjaan liittyvistä teemoista.
• Kirjan tarinan kuvaaminen itse otetuilla
valokuvilla.
• Kirjan henkilön kuvaaminen itse otetuilla
valokuvilla.
• Kollaasityöt kirjan aiheen pohjalta. Katso
myös Kollaasi-tehtävä sivulta 46.
• Uuden kuvituksen tekeminen kirjaan (tai
yksittäiseen runoon / novelliin / romaanin
kohtaukseen).
• Omakuvien tekeminen (ks. erityisesti Riina
Katajavuori: Omakuvia)
• Taiteilijoiden omakuvien vertailu, tutustuminen Iiu Susirajan valokuviin, kuvan teko
kirjan yksittäisen runon pohjalta, omakuva
tekstinä ja kuvana.
• Taidekuva kirjasta. Tee oma taidekuva, joka
välittää jonkin kohdan, tapahtuman, hetken
tai tunnelman kirjasta. Askartele, piirrä, maalaa, tee kollaasi tai käytä vaikkapa kuvankäsittelyohjelmaa.

4. Matematiikka

5. Musiikki

Kirjojen aiheiden pohjalta voi kehitellä ja suorittaa erilaisia laskutoimituksia. Teosten aiheisiin
liittyy erilaisia tilastoja, joiden tulkitsemista voidaan harjoitella. Kirjojen pohjalta voidaan tutkia
esimerkiksi vaalitilastoja, maailman väestökehitykseen liittyviä tilastoja, eri paikkojen asukasmääriä tai nimien yleisyyttä koskevia tilastoja.
Monista kirjoihin liittyvistä asioista voidaan
laskea keskiarvo, tyyppiarvo tai todennäköisyyslaskentaa.

Vinkkejä kirjojen hyödyntämiseen musiikin
tunneille:
• Soundtrackin tekeminen kirjan tarinan pohjalta. Valitse kappaleita, jotka sopivat kirjan
kulloisten tapahtuminen tunnelmaan. Voit
myös tehdä kirjalle äänimaiseman. Nauhoita
sellaisia ääniä, jotka sopivat kirjaan. Katso
Äänimaisema ja soundtrack -tehtävä sivulta
41 ja Kauhukuunnelma/ äänimaisema -tehtävä sivulta 45.
• Omien kappaleiden ja sanoitusten tekeminen
esimerkiksi kirjassa esiintyvälle bändille tai
liittyen kirjan aiheeseen. Katso myös Biisin
sanat -tehtävä sivulta 41.

Esimerkkitehtäviä:
Andy Mulligan: Roskaa.
• Kuinka paljon kaatopaikalle viedään jätettä?
Kauanko sen maatuminen kestää? Oman
paikkakunnan kaatopaikan koko, sinne vietävän jätteen määrä.
• Oman kulutuksen ja oman hiilijalanjäljen
laskeminen. Maailman väestöön liittyvien
tilastojen tulkinta ja laskutoimitukset.
Emmi Itäranta: Teemestarin kirja.
• Veden määrään, kulutukseen ja saatavuuteen
liittyvät laskutoimitukset. Kuinka paljon
kulutamme vettä? Kuinka paljon ihminen
tarvitsee vettä?
Kari Hotakainen: Tuntematon Kimi Räikkönen.
• Kuinka pitkiä matkoja formulakuljettajat ajavat? Kuinka pitkiä matkoja kuljettajat lentävät
kisakohteisiin? Paljonko matkoihin kuluu
aikaa. Kuinka paljon formula-auto kuluttaa
yhdessä kilpailussa?
Mika Keränen: Maaliviivalla.
• Kirjassa pelataan sopupeliä, jonka lopputulos
on sovittu ennakolta. Millaisia summia vedonlyönnissä liikkuu eri urheilulajeissa? Millainen on vedonlyönnin logiikka? Paljonko
pitää sijoittaa, kuinka suuria ovat voitto-osuudet, mikä on voiton todennäköisyys?
Henna Helmi: Miisan kaksoisaxel / Saska Saarikoski: Lauri – Läheltä ja kaukaa
• Tehdään urheilijoiden ravinnonsaantiin ja
kulutustottumuksiin liittyviä laskutoimituksia. Paljonko urheilijat kuluttavat eri harjoitusmäärillä? Millaista ravintoa he
tarvitsisivat ja kuinka paljon sen tulisi
sisältää eri ravintoaineita?
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6. Terveystieto

Tunne- ja vuorovaikutustaidot,
itsetuntemus

Kirjoja aiheiden käsittelyyn
Albertalli: Minä, Simon, Homo sapiens
Alongi: Kevätuhrit
Bagge: Polttava rakkaus
Bourne: Oonko ihan normaali?
Chavez Perez: Respektiä – Seksikirja pojille
Crossan: Yksi
Helmi: Miisan kaksoisaxel
Katajavuori: Omakuvat
Korkea-aho, Forsström: Zoo! Viraalit nerot
Kuronen: Likkojen lipas
Mattila: Järistyksiä
Papet-T: Post-Alfa
Paretskoi: K15
Ristkari, Suni & Tyni: Sukupuolena ihminen
Schiefauer: Ester & Isak

Tehtäviä aiheiden käsittelyyn
TUNNEKARTTA
Tee lista kirjassa esillä olevista tunteista. Voit
listata tunteet henkilöiden mukaan tai tapahtumajärjestyksessä. Tee sen jälkeen tunnekartta,
jossa sijoitat erilaiset tunteet eri puolille karttaa
ja listaat alle, kuinka ne ilmenevät tarinassa.
Jos olet listannut tunteita henkilöhahmon mukaan, voit hahmotella riittävän suurelle paperille
henkilön ääriviivat. Kirjoita eri tunteet siihen
kohtaan henkilön kehoa, jossa tunne omasta
mielestäsi voimakkaimmin tuntuu.
Jos olet listannut kaikki kirjan tunteet tapahtumajärjestyksessä, voit itse toimia mallina: ota
iso paperi ja asetu sille makaamaan. Pyydä luokkakaveria piirtämään kehosi ääriviivat. Sijoita jälleen listaamasi tunnesanat siihen kohtaan kehoa,
jossa ne mielestäsi vahvimmin tuntuvat.

Tun n e- ja v uo r ovaik ut us taid o t
Tehtävässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun
ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien
rakentavaan käsittelyyn.
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Valitse lukemastasi kirjasta jokin tilanne, jossa tunteet ohjaavat henkilöiden käyttäytymistä.
Pohdi, mitä tunteita tilanteessa mukana olevat
henkilöt tuntevat ja mistä tunteet syntyvät.
Mieti, mitä tapahtuisi, jos henkilöt olisivat aivan
toisen tunteen vallassa. Kuinka tunteet vaikuttavat henkilöiden käyttäytymiseen ja heidän
tekemiinsä päätöksiin?
Kirjoita kohtaus uudelleen niin, että valitset
yhdelle tai useammalle henkilölle eri tunteen.
Voitte pohtia asiaa myös ryhmässä ja kirjoittaa kaksi erilaista vuoropuhelua, joissa henkilöt
ovat eri tunteiden ohjaamia.

ITSETUNTEMUS JA MINÄK U VA
Pohdi lukemasi kirjan henkilöiden itsetuntemusta.
• Tunteeko hän olevansa tärkeä henkilö?
• Millaisia kykyjä ja taitoja hänellä on? Tiedostaako hän itse taitonsa?
• Kuinka henkilö selviytyy kohtaamistaan vastoinkäymisistä ja pettymyksistä?
• Luottaako henkilö toisiin ihmisiin? Arvostaako hän muita ihmisiä?
• Tekeekö henkilö itsenäisiä päätöksiä vai pohtiiko hän muiden mielipiteitä?
Mieti, mitkä olisivat kirjan henkilön vahvuuksia.
Listaa ainakin kolme vahvuutta ja kolme asiaa,
joissa olisi kehittävää.
Keksi vahvuuksille symbolit ja piirrä tai tee
niistä lista tai ajatuskartta. Listaa kehittävien
asioiden alle keinoja, joilla niitä voisi kehittää.
Pohdi vielä, mitkä asiat voivat vaikuttaa henkilön itsetuntoon. Ovatko ne sellaisia, joihin voi
itse vaikuttaa?

TERV EYSTOTTUMUK SET
Mitä lukemassasi kirjassa kerrotaan henkilön
arjesta? Millainen on hänen arkirytminsä, mitä
hän syö, kuinka paljon hän nukkuu ja harrastaako hän liikuntaa?
Laadi kirjasta saamiesi tietojen pohjalta aikataulu, jossa näkyy henkilön arkirytmi, eli vuorokauden uniaika, ruokailuajat ja liikuntasuoritukset. Vertaile rytmiä suosituksiin. Kuinka henkilö
voisi parantaa rytmiään? Miten se vaikuttaisi
kirjan tapahtumiin? Tapahtuuko tarinan kuluessa muutoksia arkirytmissä?

IHASTUMINEN JA SEURUSTE LU

YHTEISÖT

Kuinka kirjan henkilöiden ihastumista kuvataan? Miten henkilöt tapaavat toisensa? Miksi he
kiinnostuvat toisistaan? Millaisia odotuksia eri
henkilöillä on ihastumisen suhteen? Mitä ihastumisesta seuraa? Kuinka ihastuminen vaikuttaa
henkilöiden käyttäytymiseen? Kuinka ihastuksen kohde vastaa tunteisiin? Ymmärtävätkö
henkilöt toisiaan vai syntyykö väärinkäsityksiä?
Millaisia neuvoja antaisit ihastuneille henkilöhahmoille? Tee esimerkiksi:
• Lista, jossa on kymmenen käytännön ohjetta
ihastuneelle
• Ihastumiseen liittyvä huoneentaulu (joka
sisältää jonkin ihastumiseen liittyvän lauseen
tai ohjeen tai kuvaa esimerkiksi väreillään
ihastumiseen liittyvää tunnetilaa)
• Seurustelun säännöt – mitä saa tehdä ja mitä
ei saa tehdä?
• Kahden toisiinsa ihastuneen henkilön vuoropuhelu TAI Vuoropuhelu, kun toinen on
ihastunut ja toinen ei ole

Tarkastele lukemaasi kirjaa yhteisön näkökulmasta. Millainen yhteisö kirjassa on? Onko niitä
yksi vai useampia? Millaiset säännöt tai toimintatavat yhteisössä vallitsevat? Kuinka yhteisö
ohjaa henkilöiden tekemiä valintoja? Tuoko se
turvaa vai ei?
Keksikää ryhmässä kuvitteellinen yhteisö.
Keksikää yhteisölle ainakin viisi tärkeää sääntöä
tai käyttäytymistapaa. Pohtikaa, millaisiin asioihin yhteisö vaikuttaa siihen kuuluvan henkilön
elämässä ja keitä yhteisöön kuuluu.
Tehkää keksimästänne yhteisöstä juliste,
tarina tai ajatuskartta, jossa käyvät ilmi yhteisön
erilaisten jäsenten roolit, yhteisön säännöt tai
käyttäytymismallit. Voitte myös laatia listat eri
rooleja omaavien henkilöiden käyttäytymisestä
ja kokeilla luokassa, kuinka yhteisö toimii esittämällä eri rooleja.
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7. Uskonto ja elämänkatsomustieto
Kirjoja aiheiden käsittelyyn
Crossan: Yksi
Fried: Kysymyksiä, joita minulle on esitetty keskitysleiristä
Heinonen: Noland
Holopainen: Ihon alaiset
Keränen: Maaliviivalla
Lähteenmäki: Yksi kevät
McManus: Yksi meistä valehtelee
Meresmaa: Naakkamestari
Pohjola: Sinä vuonna 1918
Richert: Mitä sä täällä teet? Tarinoita
maahantulosta
Ristkari, Suni & Tyni: Sukupuolena ihminen
Romppainen: Sori vaan, se on totuus
Rouhiainen: Muistojenlukija
Schiefauer: Ester & Isak
Simukka: Punainen kuin veri
Thomas: Viha jonka kylvät

Tehtäviä aiheiden käsittelyyn

Eettinen ajattelu,
ihmisoikeudet ja maailmankuva

IHMISOI K EUDET
Pohdi lukemaasi kirjaa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Millaisessa yhteiskunnassa teoksessa
eletään? Millaisia oikeuksia kirjan henkilöillä
on? Ovatko eri henkilöt eriarvoisessa asemassa
ihmisoikeuksien näkökulmasta? Loukataanko
jonkun henkilön ihmisoikeuksia?
• Tehkää julisteita mielenosoitukseen, joka
järjestetään näiden ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Mitä mielenosoituksen osallistujat
vaativat päättäjiltä?
• Kirjoita mielipidekirjoitus aiheesta sanomalehteen
• Kirjoittakaa näitä oikeuksia puolustavia ja
vastustavia twiittejä eri henkilöiden näkökulmasta. Kommentoikaa twiittejä eri henkilöiden näkökulmasta.
• Etsi tietoa vastaavista todellisista ihmisoikeusloukkauksista. Milloin ne ovat tapahtuneet?
Mitä niistä on seurannut tai onko tilanne
ratkaisu jollain tavoin, esimerkiksi lainsäädännöllä?

EETTINEN ARV IOINTI
HENKILÖIDEN MAAIL MANKU VA
Valitse kirjasta kaksi keskenään erilaista henkilöä. Pohdi, millainen näiden henkilöiden maailmankuva on. Mihin he uskovat? Mikä on heille
tärkeää? Millaisia valintoja he tekevät? Mihin
heidän maailmankuvansa vaikuttaa tarinassa?
Kirjoita tai tee ajatuskartta.
Ryhmä/parityö: Valitkaa kirjasta kaksi henkilöä, joilla on erilainen maailmankuva. Listatkaa
heidän mielipiteitään ja ajattelutapojensa eroja.
Keksikää kirjan tarinan pohjalta tärkeä
kysymys, josta kirjan kaksi henkilöä ovat eri
mieltä. Järjestäkää väittely, jossa väitellään tästä
kysymyksestä niin, että esitätte kirjan henkilöitä.
Esittäkää väittely luokalle.
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Valitse lukemastasi kirjasta jonkin teko, jonka
kohdalla voi pohtia sen eettistä oikeutusta. Pohdi
teko eettisen arvioinnin näkökulmasta; oliko se
tahallinen, mikä oli tekijän tarkoitus, mitä teosta
seurasi?
Laadi kuvitteellisia asiakirjoja tai dokumentteja, esimerkiksi:
• henkilöä kohtaan nostettu syyte eettisesti
arveluttavasta teosta
• oikeuspöytäkirja istunnosta, jossa tekoa on
käsitelty
• mielipidekirjoitus, jossa tekoa puolustetaan /
vastustetaan
• kirje, jonka teon tehnyt henkilö kirjoittaa
kohteena olleelle henkilölle
• kirje, jonka teon kohteena ollut henkilö kirjoittaa tekijälle

8. Vieraat kielet
Alkuperäisteoksen ja suomennoksen vertailu.
Oman käännösnäytteen tekeminen kirjasta
toiselle kielelle.
Kirjaan pohjautuvan elokuvan katsominen
alkukielellä.

Katso myös Kielen vertailu ja Vertaile
kirjaa ja elokuvaa -tehtävät sivulta 41.
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Lukuklaanin
luokkakirjasarjoihin
pohjautuvat monialaiset
oppimiskokonaisuudet

K

ouluilla on lukuvuosittain ainakin yksi sellainen jakso, jossa
pyritään käsittelemään valittua teemaa useiden oppiaineiden
näkökulmista. Näitä jaksoja kutsutaan monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi.
Jokaisen Lukuklaanin luokkakirjasarjan kirjan pohjalta on suunniteltu monialaisen oppimisen kokonaisuus toteutettavaksi koko koulun
yhteistyönä yhden viikon aikana. Kokonaisuus sisältää ohjeistuksen
siitä, miten monialainen kokonaisuus voidaan toteuttaa koulussa,
miten viikon aikana voidaan edetä sekä siitä, miten teemaa voidaan
käsitellä eri oppiaineissa. Lopuksi esitellään esimerkkejä siitä, miten
kirjallisuus ja lukeminen itsessään voivat toimia monialaisen viikon
aiheena.

1. Todellinen ja vaihtoehtoinen
historia
Kirja: J. S. Meresmaa: Naakkamestari
Tavoite: Perehtyä paikallishistoriaan ja pohtia, miten erilaiset
yksittäiset tapahtumat voivat vaikuttaa historian kulkuun
merkittävästi.

T o teutus :
1. Kaikki monialaiseen oppimiskokonaisuuteen osallistuvat
oppilaat ja opettajat lukevat teoksen ennen viikon alkua.
2. Päätetään historiallinen ajanjakso ja paikkakunta, jonka historiaa käsitellään. Esimerkiksi oma kotipaikkakunta on hyvä lähtökohta, jotta on mahdollista vierailla historiallisissa kohteissa
ja tutustua niihin.
3. Kaikki oppilaat perehtyvät kyseiseen historialliseen ajanjaksoon, tapahtumiin ja paikkoihin. Todelliset historialliset
tapahtumat kirjataan yhdessä ylös.
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Kirjallisuus
monialaisen viikon
aiheena s. 68

4. Oppilaat jaetaan ryhmiin, jotka kehittelevät oman vaihtoehtoisen historian paikkakunnalle. Ryhmille voidaan antaa
etukäteen erilaisia vaihtoehtoja, joiden mukaan vaihtoehtoista
historiaa lähdetään kehittelemään, esimerkiksi tehtaan perustaminen paikkakunnalle, suuri tulipalo tai muu tapaturma
tai luonnonmullistus, valinta pääkaupungiksi tai yksittäisen
henkilön teko.
Tehtävä voi liittyä myös tiettyyn rakennukseen tai paikkakunnan nähtävyyteen. Kaikilla voi olla tehtävänä samanlaisen
asian seuraukset (esim. tulipalo) tai jokaiselle ryhmällä omansa. Jos kaikki ryhmät pohtivat saman tapahtuman seurauksia,
yhdellä ryhmällä voi olla lähtökohtana erilaiset ihmiskohtalot,
toisella eri rakennukset tai maantieteellisten paikkojen tai elinkeinojen muutokset.
5. Teeman pohjalta voidaan toteuttaa erilaisia tuotoksia, kuten
esimerkiksi paikkakunnan uusi kartta, aikajana, jolle sijoitetaan
uudet tapahtumat, tarinoita erilaisista ihmiskohtaloista paikkakunnalla, uutisia paikkakunnalta, tapahtumien seurauksena
tehtyjä rakennuksia, yritysten tarinoita, seinälehtiä tai matkailuesite. Lopputuloksena voi olla myös pelikokonaisuus tai
näytelmä, jossa eri ryhmillä on erilaisia rooleja.

Eri oppiaineis s a t eem a a vo ida an
käs itell ä es im er k ik s i s eur a ava s ti :
•

•

•

•

•
•
•

•

Äidinkieli ja kirjallisuus: Erilaisiin uutisiin tutustuminen ja
niiden tuottaminen, historiallisten dokumenttien etsiminen ja
tulkitseminen
Vieraat kielet: Eri kielisiin vanhoihin dokumentteihin tutustuminen, jos mahdollista, matkailuesitteen tai muun materiaalin
tuottaminen vieraalla kielellä
Matematiikka: Tilastotiedot esimerkiksi väestöryhmistä ja
niiden kehityksestä tai elinkeinoista, todelliset historialliset
tilastot, joiden pohjalta laaditaan vaihtoehtoisia tilastoja, laskelmat muutokseen liittyvistä asioista.
Historia ja yhteiskuntaoppi: Todellinen historia ja asiat, jotka
täytyy huomioida keksityssä historiassa. Esimerkit tilanteista,
joissa maailmanhistorian kulkuun on vaikuttanut yksittäisen
ihmisen teko tai luonnonmullistus.
Biologia ja maantiede, fysiikka ja kemia: Luonnonmullistusten vaikutus, paikkakunnan maantiede ja kartat.
Uskonto: Uskonnon vaikutus, kirkkohistoria kyseisellä paikkakunnalla.
Liikunta: Vierailu paikkakunnan eri paikoilla. Liikuntaseurojen
paikallishistoriaan tutustuminen, seuran vaikutukset paikkakunnan kehitykseen.
Musiikki, kuvataide, käsityö: Paikallishistoriaan tutustuminen
musiikin ja kuvataiteen kautta. Erilaisten tuotosten tekeminen:
ääninäytteet, aiheeseen liittyvä musiikki tai soundtrack, juliste
tai esimerkiksi pienoismalli.

VI I K ON A I K A N A VOI DA AN
EDETÄ ESI M ER K I K SI
SEU R A AVA STI :
Ennen viikon alkua
• Kaikki tutustuvat kirjaan
• Päätetään paikkakunta ja
aikakausi, jonka historiaan
tutustutaan
• 1. päivä: Tutustutaan paikkakunnan historiaan, vieraillaan
mahdollisesti tärkeissä historiallisissa paikoissa (tai ryhmittäin
niissä paikoissa, jotka liittyvät
oman ryhmän tehtävään).
• 2. päivä: Valitaan oman vaihtoehtoisen historian kohde tai aihe.
Tehdään suunnitelma siitä, miten
vaihtoehtohistoria esitetään.
Päätetään, mikä on käänteentekevä tapahtuma ja keksitään sen
seuraukset.
• 3. päivä: Valmistellaan oman
vaihtoehtoisen historian esitystä
ryhmittäin.
• 4. päivä: Oma esitys viimeistellään. Osa esittää jo työnsä koko
ryhmälle tai koululle.
• 5. päivä: Seurataan loput
esitykset. Tehdään johtopäätökset historiallisten
tapahtumien vaikutuksesta.
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2. Kertomuksen voima
Kirja: Päivi Haanpää & Marika
Riikonen: Tusina – Novelleja
Tavoite: Perehtyä erilaisiin kertomuksiin ja pohtia, kuinka tarinat
toimivat taustalla jokapäiväisessä elämässämme ja kuinka tarinoilla voidaan vaikuttaa monenlaisiin asioihin.

T o teutus :
1. Kaikki monialaiseen oppimiskokonaisuuteen osallistuvat
oppilaat ja opettajat lukevat teoksen tai valitun novellin ennen
viikon alkua.
2. Perehdytään yhdessä tarinan rakenteeseen ja elementteihin.
Valitaan ryhmittäin yksi novelli, jota lähdetään purkamaan osiin.
Laaditaan ryhmittäin ajatuskartta tai muu selvitys valitun novellin rakenteesta ja käännekohdista.
3. Perehdytään muunlaisiin tarinoihin yhteiskunnassa joko koko
luokka yhdessä tai ryhmittäin. Tarinoita voivat olla esimerkiksi
kansansadut ja legendat maailman synnystä lähtien, yritysten
tarinat, yksittäisten henkilöiden tarinat, paikkakuntien tarinat
tai historialliseen kehitykseen liittyvät tarinat. Missä ja miten tarinoita esitetään, miten ne ovat muodostuneet? Ovatko
tarinat muuttuneet ajan kuluessa? Onko niillä ollut vaikutusta
ihmisten käyttäytymiseen?
4. Valitaan yksi esimerkkitarina, jota ryhmä lähtee työstämään.
Tarina voi olla joko yksi kirjan novelleista tai vaihtoehtoisesti
jokin ympäristöstä löydetty tarina. Tarinan pohjalta voidaan
tehdä näytelmä, sketsi, videoesitys, traileri, sarjakuva, musiikkiesitys, osallistava peli tai muu tuotos.
5. Valmistetaan ryhmittäin esityksiä tarinoista. Kiinnitetään huomiota tarinan olennaisiin elementteihin ja käännekohtiin.
6. Esitetään ryhmäkohtaiset tarinaesitykset. Huomioidaan kyseisen tarinan vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskuntaan.
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Eri oppiaineis s a t eem a a vo ida an
käs itell ä es im er k ik s i s eur a avak si
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Äidinkieli ja kirjallisuus: Kirjallisuuden erilaiset tarinat,
tarinan rakenne, Lukuklaani-käsikirjan sanataideharjoitukset
Vieraat kielet: Tarinat eri kielillä, onko eri kielissä eroja?
Ryhmätyön pohjana voi olla myös toisen kulttuurin tarina tai
esitys voidaan tehdä eri kielellä tai usealla kielellä.
Matematiikka: Onko tarinoiden taustalla lukuja ja laskelmia,
voiko tarinan rakenteesta tehdä matemaattisen kaavan?
Millaisia laskutoimituksia voisi laatia luetun tarinan pohjalta?
Vaatiiko esityksen tekeminen laskutoimituksia tai tilastoja?
Historia ja yhteiskuntaoppi: Historian esittäminen
tarinan muodossa, tarinoiden vaikutus historian kulussa.
Luetun tarinan historiallinen tausta.
Biologia ja maantiede, fysiikka ja kemia: Millaisia
maantieteellisiä eroja tarinan eri muodoilla on? Miten se
kerrotaan eri puolilla maailmaa? Onko tarinassa hyödynnetty
luonnontieteellisiä faktoja (esim. sisältääkö jonkin yrityksen
tuotteen synty oivalluksen, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen)? Miten kemialliseen kaavaan tai eri kasvien tunnistamiseen voisi liittyä tarina? Millaisia tarinoita kerrotaan
luonnontieteilijöiden saavutuksista?
Uskonto: Tutustutaan uskonnollisiin tarinoihin ja eri uskontojen selityksiin maailman synnystä.
Musiikki: Muusikoiden tarinat, laululyriikkaan sisältyvät tarinat. Musiikkiesityksen tekeminen.
Kuvataide: Taiteilijoiden tarinoihin tutustuminen. Kirjan tarinan esittäminen kuvataiteen keinoin.
Käsityö ja liikunta: Käsityö- ja liikuntatunneilla voidaan tehdä
tarinaesitykseen esimerkiksi näytelmän lavastus tai pienoismalli, koreografia, tanssin keinoin toteutettu esitys tai muu
liikunnallinen osuus.

VI I K ON A I K A N A VOI DA AN
EDETÄ ESI M ER K I K SI
SEU R A AVA STI :
• 1. päivä: Tutustutaan luetun
tarinan rakenteeseen
• 2. päivä: Perehdytään muihin
yhteiskunnassa läsnä oleviin
tarinoihin. Valitaan oma tarina ja
jakaudutaan ryhmiin, joissa sitä
lähdetään työstämään.
• 3. päivä: Valmistetaan omaa
esitystä.
• 4. päivä: Oma esitys viimeistellään. Osa esittää jo työnsä koko
ryhmälle tai koululle.
• 5. päivä: Loput esitykset esitetään. Pohditaan tarinoiden
vaikutusta.
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3. Vaikuttaminen
Kirja: Kaj Korkea-aho ja Ted Forsström:
Zoo! Viraalit nerot
Tavoite: Oppilaat tutustuvat erilaisiin vaikuttamisen tapoihin, vaalijärjestelmiin ja laativat oman vaalikampanjan, osallistuvat siihen
ja selvittävät kampanjan tulokset sekä pohtivat erilaisten vaikuttamisen tapojen merkitystä.

T o teutus :
1. Kaikki monialaiseen oppimiskokonaisuuteen osallistuvat oppilaat ja opettajat lukevat kirjan ennen viikon alkua.
2. Päätetään, mikä on vaikuttamisen teema tai kohde. Valitaan
sellainen asia, johon liittyen voidaan esittää erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja. Kyseessä voi olla koulun sisäiset vaalit, kuvitteelliset aluevaalit, kuvitteelliset kunta- tai eduskuntavaalit tai
muut, yhdessä päätetyt vaalit.
Teeman voivat valita etukäteen joko opettajat tai oppilaat.
3. Kukin luokka (tai pienempi oppilasryhmä) valitsee kannan, jota
edustaa. He voivat ehdottaa tiettyä henkilöä koulun oppilaskuntaan tai eduskuntaan tai muodostaa oman kuvitteellisen
puolueen tai muun ryhmittymän. Kyseessä voi olla jokin
oppilaita ja koulunkäyntiä lähellä oleva asia, kuten kouluruuan
kehittäminen tai koulun pihan uudistaminen, tai laajempi asia,
kuten edustajien valinta kuvitteelliseen kaupunginvaltuustoon
tai eduskuntaan.
Olennaista on, että eri ryhmien ja luokkien ehdokkaat edustavat erilaisia näkemyksiä. Näkemykset voidaan päättää yhdessä etukäteen ja esimerkiksi arpoa oppilasryhmien kesken.
Voidaan myös valita erilaisia vaikuttamisen tapoja ja jakaa
niitä eri ryhmien tai luokkien käyttöön. Esimerkiksi kirjan
pohjalta voidaan valita populistinen lähestymistapa (vohvelointivideo), asiapohjainen lähestymistapa (Atlas) ja mahdollisia muita tapoja.
Oppilaille voidaan ehdokkuuksien lisäksi jakaa myös muita
rooleja, kuten esimerkiksi toimittajat, vaalianalyytikot, vaalitoimitsijat tai eri kansanryhmien edustajat.
4. Viikon aikana eri oppiaineissa perehdytään vaikuttamiseen
liittyvien asioiden taustoihin ja suunnitellaan oman ryhmän
toimia vaikuttamisessa sekä analysoidaan tuloksia.
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Eri oppiaineis s a t eem a a vo ida an
käs itell ä es im er k ik s i s eur a avak si
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Äidinkieli ja kirjallisuus: Puheen pitäminen (vaalipuhe),
julisteiden tekstit, mielipidekirjoitus
Vieraat kielet: Kuinka eri kieliryhmien edustajat voivat
osallistua? Käännetään vaalimateriaalia opiskeltaville kielille.
Tutustutaan eri maiden vaalitapaan.
Matematiikka: Vaalimatematiikkaa: äänestysprosentit,
tilastot äänioikeutetuista, tilastot aiheeseen liittyvistä
asioista (Jos esimerkiksi äänestetään kouluruuasta, mitä eri
vaihtoehdot maksavat ja mitkä ovat niiden ravintoarvot?
Jos äänestetään isommista asioista, mitkä ovat eri vaihtoehtojen kustannukset?). Miten vaalitapa vaikuttaa äänestystulokseen?
Historia ja yhteiskuntaoppi: Erilaisiin vaalijärjestelmiin tai
äänestettävän asian historiaan tutustuminen. Esimerkiksi
kuinka kauan kouluruokaa on tarjottu tai miten eri puolueiden
kannatus on kehittynyt?
Biologia ja maantiede, fysiikka ja kemia: Maantieteellisten
erojen tarkastelu puolueiden tai ryhmittymien kannatuksessa.
Jos aiheena on esim. kouluruoka, mitkä ovat sen ilmastovaikutukset ja ravintoarvot?
Uskonto: Onko uskontokunnalle merkitystä äänestystulokseen?
Miten katsomuskanta voi vaikuttaa vaalikäyttäytymiseen?
Musiikki: Oman vaalilaulun tekeminen, tai kannatuskonsertin
järjestäminen äänestystulojen tai kannatuksen keräämiseksi.
Kuvataide: Vaalijulisteiden tekeminen.
Liikunta: Vaalimainosten levitys, liikuntatempaukset
ehdokkaan tukemiseksi (kävelen kilometrin jokaista
annettua ääntä kohden), liikuntaan liittyvä asia, josta
äänestetään (mitä liikuntavälineitä kouluun hankitaan
tai millaisia liikuntapaikkoja kuntaan voidaan toteuttaa).

VI I K ON A I K A N A VOI DA AN
EDETÄ ESI M ER K I K SI
SEU R A AVA STI
Ennen viikon alkua
• Kaikki tutustuvat kirjaan
• Päätetään asia, johon viikon
aikana pyritään vaikuttamaan
• Oppilaat jaetaan ryhmiin ja heille
jaetaan näkökannat tai asiat joita
he ajavat
• 1. päivä: Tutustutaan vaikuttamisen tapoihin, valitaan omalle
ryhmälle sopivat ja tehdään
suunnitelmat materiaaleista
• 2. päivä: Valmistetaan
materiaalit ja laaditaan ennakkogallup sekä vaaliennuste
• 3. päivä: 1. kampanjapäivä;
viimeistellään materiaalit, kampanjoidaan valituilla tavoilla
• 4. päivä: 2. kampanjapäivä, joka
huipentuu äänestykseen
• 5. päivä: Äänestystulosten
paljastus. Vaikuttamisen tapojen
arviointi. Voittajien ja häviäjien
kommentit ja tulosten seurausten analysointi.
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4. Ongelmanratkaisutaidot
Kirja: Salla Simukka:
Punainen kuin veri
Tavoite: Perehdytään erilaisiin tapoihin ratkaista ongelmia, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa

T o teutus :
1. Kaikki monialaiseen oppimiskokonaisuuteen osallistuvat oppilaat ja opettajat lukevat teoksen tai sen selkokielisen version
ennen viikon alkua.
2. Kootaan teoksesta kohtia, joissa tarvitaan ongelmaratkaisutaitoja. Pohditaan, millaisia taitoja kirjan henkilöillä on ja mitä
heillä ei ole. Perehdytään erilaisiin supersankareihin esimerkiksi elokuvissa ja sarjakuvissa ja eritellään, millaisia erityistaitoja heillä on.
3. Valitaan erilaisia ongelmanratkaisutaitoja ja menetelmiä, joihin
perehdytään esimerkiksi asiantuntijan opastuksella tai ryhmittäin itsenäisesti. Ongelmanratkaisutaitoja voivat olla mm.
erilaiset fyysiset taidot (itsepuolustus, erilaiset lukot ja pakokeinot, kiipeilytaidot), tarkkaavaisuuteen ja havainnointikykyyn
liittyvät taidot, matemaattisten ja loogisten pulmien ratkaisutaidot ja päättelykyvyn kehittäminen tai salakielien ja merkkijärjestelmien tuntemus. Oppilaat voivat joko valita yhden heitä
kiinnostavan osa-alueen ja perehtyä siihen ja perehdyttää muut
siihen, tai sitten kaikki tutustuvat opettajien tai muiden asiantuntijoiden johdatuksella kaikkiin eri taitoihin ja harjoittelevat
niitä.
4. Valmistetaan ryhmittäin jokin mysteeri, joka muiden pitää
selvittää käyttämällä ongelmanratkaisutaitoja. Voidaan myös
kirjoittaa tarina, jossa ongelmanratkaisutaitoja käytetään
monipuolisesti tai jonka lukemisessa pitää selvittää mysteeri.
Voidaan tehdä pulmarata, jonka kaikki oppilaat suorittavat vuorollaan joko yksin tai ryhmissä, tai ongelmanratkaisukilpailu,
jonka aikana pitää käyttää viikon aikana opittuja taitoja.
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Eri oppiaineis s a t eem a a vo ida an
käs itell ä es im er k ik s i s eur a avak si
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Äidinkieli ja kirjallisuus: Oman salakielen tekeminen, merkkijärjestelmiin tutustuminen, sanontoihin tutustuminen ja
niiden keksiminen, sanaristikon tai anagrammin tekeminen.
Vieraat kielet: Erikielisten vihjeiden tekeminen
Matematiikka: Loogisen päättelykyvyn kehittäminen,
numerosarjojen selvittäminen, muut laskutehtäviin
perustuvat ongelmanratkaisutavat.
Historia ja yhteiskuntaoppi: Historiallisiin mysteereihin ja
niiden taustoihin tutustuminen.
Biologia ja maantiede, fysiikka ja kemia: Eri aineiden koostumuksien mittaaminen, sormenjälkien ottaminen.
Uskonto: Myyttisiin uskomuksiin ja niiden rooleihin tutustuminen.
Musiikki: Nuottimysteerit, vihjeitä laulujen sanoituksista
tai kappaleiden nimistä.
Kuvataide: Tutustutaan kuvataiteeseen kätkettyihin vihjeisiin
ja mysteereihin. Tehdään oma taideteos, johon on kätketty
vihjeitä.
Käsityö: Tehdään säilytyspussi tarvikkeille, kankaaseen kirjailtu vihje, arvoitus neuleohjeen muodossa.
Liikunta: Suunnistus, karttamerkit, erilaiset reitit ja
niiden merkintätavat mysteerin pohjalta. Fyysisten taitojen
kehittäminen.

VI I K ON A I K A N A VOI DA AN
EDETÄ ESI M ER K I K SI
SEU R A AVA STI
• 1. päivä: Pohditaan, millaisia
ongelmatilanteita kirjassa on ja
kuinka ne ratkaistaan. Keskustellaan arkipäivän ongelmatilanteista ja niistä vaadittavista
tiedoista ja taidoista. Pohditaan
ongelmanratkaisun merkitystä
esimerkiksi työelämässä ja erikoistilanteissa.
• 2. päivä: Perehdytään erilaisiin ongelmanratkaisutapoihin
joko oppiainelähtöisesti tai sen
mukaan, millaisia asiantuntijoita
koululle saadaan. Voidaan myös
vierailla aiheeseen liittyvässä
kohteessa. Pohditaan myös omia
vahvuuksia ja heikkouksia ongelmien ratkaisussa sekä sitä, miten
vahvuuksia voitaisiin jakaa toisille
ja heikkouksia kehittää.
• 3. päivä: Perehdytään erilaisiin ongelmanratkaisutapoihin.
Jakaudutaan ryhmiin, päätetään
aihe ja ryhdytään valmistelemaan
omia mysteereitä.
• 4. päivä: Tehdään omat
mysteerit valmiiksi.
• 5. päivä: Ratkaistaan toisten
tekemiä mysteereitä. Pohditaan,
millaisia ongelmanratkaisutaitoja
mysteerien ratkaiseminen vaati.
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Monialainen viikko
Kirjat ja lukeminen
Kirjallisuus ja lukeminen voivat itsessäänkin
toimia monialaisen viikon teemana.
Aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavanlaisista näkökulmista:

K erran kin aik a a luk em is ell e!
Koko koulu lukee koko viikon. Miltä tuntuu keskittyä lukemiseen kaikilla oppitunneilla? Kuinka
saadaan laadittua viihtyisä lukupaikka ja löydetään jokaiselle riittävän kiinnostavaa lukemista?
Luetaanko koko ajan samaa kirjaa vai onko eri
oppiaineiden tunneille valittu niihin liittyvää
kirjallisuutta? Mitä opettajat lukevat?

K irja ul os k ans is ta!
Tehdään luetun pohjalta tuotoksia, joita esitetään
koko koululle tai omalle luokalle. Voidaan jakaa
tuotoksia verkossa, lähikirjastossa tai kirjoittaa
arvioita paikallislehteen.
Mitä kirjan pohjalta voi tehdä? Näytelmä,
sketsi, sarjakuva, musiikkiesitys, video, pienoismalli, oma tarina, koko koulun lukubileet vai
jotakin ihan muuta?
Perehdytään siihen, mitä kirjojen pohjalta on
tehty: näytelmät, elokuvat, taideteokset.

K uin ka parha at luk uko k emuk s e t
voida an jak a a t o is ill e?
Vertaisvinkkaus omille luokkakavereille, vinkkaus opettajille ja eri oppiaineiden opettajien
vinkkaus oppilaille. Vinkkaus alempien luokkien oppilaille (tai alakoululaisille). Lukeminen
ääneen alakoulussa, päiväkodissa tai vanhainkodissa. Lukemisen flashmob – luetaan koko koulu
ääneen tietyssä paikassa tiettyyn aikaan.
Lukuhaasteet: lukuhaaste itselle, lukuhaaste
omille vanhemmille, koulun opettajille ja muulle
henkilökunnalle, yhteiskunnallisille vaikuttajille.

KO KO K O UL UN L UK UK I L PAI L U:
• Mikä luokka lukee eniten? Määrän sijaan voi
hyvin kilpailla sen mukaan, kuka lukee eri
lajeja tai löytää eniten tietynlaisia tilanteita
kirjoista, kuka käyttää lukemiseen eniten
aikaa tai kuka tekee parhaita kirjavinkkejä
toisille.
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M i nä luk i jana
Tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin ja erilaisiin kirjoihin; tietokirjoihin ja sarjakuviin,
runoihin, romaaneihin, helppolukuisiin kirjoihin
sekä esimerkiksi e-kirjoihin, kirjasovelluksiin ja
äänikirjoihin. Eri oppiaineissa voidaan perehtyä
aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, tietokirjoihin tai kirjallisuuteen eri kielillä. Tutustutaan
kirjaston tarjontaan ja luokitusjärjestelmään.
Pohditaan, millainen itse olen lukijana. Mistä
pidän, mistä en pidä? Mihin alueeseen en ole
kirjallisuudessa tutustunut? Laaditaan esimerkiksi lukijaprofiileja, lukutunnelmiin liittyviä
ajatuskarttoja tai pidetään viikon ajan lukupäiväkirjaa. Vertaillaan lukukokemuksia toisten
kanssa. Etsitään ainakin kaksi uudenlaista kirjaa,
joita luetaan.

K ui n k a k i rjat syn t y vät?
Tutustutaan kirjantekoprosessiin. Kutsutaan koululle kirjailijavieras, joka kertoo omien kirjojensa
synnystä. Kutsutaan koululle kustantajan edustaja kertomaan kirjaprosessista kustantamossa.
Perehdytään kuvituksiin ja kirjan painamiseen.
Perehdytään siihen, kuinka kirjoja markkinoidaan. Mitä kirjamessuilla tapahtuu? Kuka
laatii kirjojen mainostekstit? Millaisissa paikoissa kirjailijat esiintyvät? Kuinka kirjat valitaan
kirjakauppaan?
Tehdään oma kirja. Laaditaan sille markkinointisuunnitelma ja pidetään julkistusjuhlat.

Vinkki! Kirjan kannet voi
toteuttaa konkreettisesti
vaikkapa suklaarasian
tyhjiin kansiin.
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