
Kansanperinne

Tehtäväpaketti käsittelee suomalaista kansanperinnettä.
Tehtäväpakettia voi hyödyntää esimerkiksi 7.luokan äidinkielen ja
kirjallisuuden oppitunneilla osana kansanperinteeseen tutustumista tai
siihen voi paneutua esimerkiksi Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin
päivänä 28. helmikuuta.

Tehtäväpaketti pohjautuu kolmeen suomalaista kansanperinnettä

käsittelevään teokseen. Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen
on 3.–6. luokkalaisten valekalevalakisassa luoma teos. Teos yhdistelee
itämerensuomalaista kansanperinnettä ja uusia lasten itse luomia

hahmoja. Suomalaiset taruolennot tutustuttaa lukijan entisajan
suomalaisen kansanperinteen haltijoihin, jumaliin ja muihin

henkiolentoihin. Metsänpeitto on sarjakuva, joka tarkastelee metsän

merkitystä suomalaisissa uskomuksissa.



Suomalaiset taruolennot

Eero Ojanen & Sirkku Linnea (2017): Suomalaiset taruolennot.
Minerva. 153 sivua.

Tehtäviä:

Piirretään Näkki

Opettaja lukee oppilaille teoksen Näkkiä käsittelevät sivut 97–101. Sen
jälkeen piirretään oppilaiden kanssa oma näkemys Näkin
ulkomuodosta. Pelin ideana on piirtää Näkki niin, että jokainen
osallistuu kuvan piirtämiseen. Näkin kuva on yllätys, joka paljastuu
pelin lopussa. Pelissä yhdistyy kansanperinne sekä suomalaisen
mytologian osalta että myös piirrosleikin kautta.

Jokainen oppilas saa oman paperin ja kynän.



1. Ensimmäisenä jokainen oppilas piirtää paperiinsa Näkin pään.
Sen jälkeen paperi taitetaan niin, että vain kaulan alaosa näkyy
taitoksen toiselle puolelle. Paperi laitetaan kiertämään
seuraavalle oppilaalle.

2. Piirretään kaulan jatkoksi ylävartalo eli kaulasta vyötärölle.
Paperi taitetaan samoin kuin aiemmin ja laitetaan kiertämään
eteenpäin.

3. Piirretään ylävartalon jatkoksi alavartalo eli vyötäröstä
nilkkoihin. Paperi taitetaan samoin kuin aiemmin ja laitetaan
kiertämään eteenpäin.

4. Piirretään alavartalon jatkoksi jalkaterät. Paperi taitetaan
samoin kuin aiemmin ja laitetaan kiertämään eteenpäin.

5. Avataan paperi ja nähdään lopputulos.

Keksi kummitusjuttu

Muistele, millaisia kummitusjuttuja olet kuullut ja mikä jutuista on
mielestäsi ollut karmivin. Kertokaa kummitusjuttuja myös toisillenne.

Teoksen lopussa esitellään epämiellyttäviä ja pahoja olentoja. Lue s.
139–147 ja tutustu paraan, painajaiseen ja Piruun. Keksi kummitusjuttu,
jossa valitsemasi hahmo tekee jotain pelottavaa nyky-ympäristössä.

Arvaa taruolento

Kirjoittakaa pienryhmässä teille tuttujen suomalaisten taruolentojen
nimiä lapuille. Löydätte apua hahmojen keksimiseen teoksen
sisällysluettelosta. Laittakaa laput kasaan ja pelatkaa lapuilla
sananselitystä tai pantomiimia. Jokainen nostaa vuorollaan lapun ja
joko kuvaa olentoaan sanoin tai vaihtoehtoisesti esittää sitä kehollaan
ilman ääntä. Muut arvaavat, mikä hahmo on kyseessä. Arvaukset voi
ilmaista joko suullisesti tai kirjoittaa ylös ja tarkistaa lopuksi.



Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen
Juha Hurme, Onni Lindgren , Miira Luhtavaara, Kati Rapia & Aaron

Stråhlman (2020): Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen.
Teos. 95 sivua.

Tehtäviä:

Oma legenda

Tutki kirjan sisäkansilla esiteltyjä hahmoja. Valitse hahmoista kolme ja
selvitä, ovatko hahmot Kalevalan hahmoja vai muita hahmoja. Kirjoita
hahmoistasi oma pieni tarina, jossa tapahtuu jotain yliluonnollista. Lue
innoitukseksi tarina isästä, Pikku miehestä ja koivusta teoksen sivuilta
76–77. Voit kirjoittaa joko tarinan, joka tapahtuu historiallisessa
miljöössä tai vaihtoehtoisesti jonkinlaisen urbaanilegendan eli
kaupunkitarinan. Tarina voi keskittyä esimerkiksi maailman syntyyn tai
kertoa vaikkapa hahmojesi ensikohtaamisesta.



Oman keräilykortin tekeminen

Keksi oma suomalainen taruolento, joka kuvaa sinua hyvin. Voit myös
valita jonkin valmiin olennon, jota muutat omien luonteenpiirteittesi
mukaan. Valmiita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kiputyttö, tonttu,
jättiläinen tai hiisi.  Muodosta hahmo seuraavien vihjeiden avulla:

- Pohdi, mitkä olisivat sinun vahvuuksiasi ja heikkouksiasi kyseisenä
hahmona.

- Keksi hahmollesi yksi hallitsevan luonteenpiirre (esimerkiksi
äkkipikainen, luottavainen tai epäluuloinen).

- Oletko hyvä vai paha?
- Haluaisitko olla söpö vai pelottava?
- Hyökkäätkö vai suojeletko?
- Onko sinulla taikavoimia tai omaa elementtiä (vesi, maa, tuli…)?

Keksi hahmolle nimi ja tee hahmollesi oma keräilykortti. Piirrä siihen
hahmostasi kuvan.



Metsänpeitto

Sanna Hukkanen & Inkeri Aula (2018) Metsänpeitto. Arktinen Banaani.
176 sivua.

Tehtäviä:

Pohdintakysymyksiä

- Mitä hyötyä maailmalle on metsistä? Millainen maailma olisi
ilman metsiä?

- Millaisia muistoja sinulla liittyy metsään?
- Miksi juuri metsällä on ollut niin merkittävä asema suomalaisessa

muinaisuskossa?



Suomen vanhin puu

Lue Kuhasalon metsälehmusta käsittelevä sarjakuva (s. 75–86).
Selvitä, mikä on Suomen vanhin puu. Listaa asioita, joita Suomessa tai
maailmalla on tapahtunut silloin, kun puu on ollut nuori. Mieti, mitä
vanha puu sanoisi sinulle, jos se voisi puhua.

Suojaavan loitsun keksiminen

Selvitä, mitä metsänpeitolla tarkoitetaan. Lue sen jälkeen teoksen

ensimmäinen sarjakuva eli Metsänpeitto. Keksi loitsu, joka suojelee
metsään eksymiseltä. Voit yhdistellä loitsussasi sekä metsänpeittoon
liittyviä uskomuksia sekä nykyaikaan liittyviä asioita.

Esimerkkiloitsu:

Tietoisku

Valitse jokin seuraavista puulajeista: haapa, mänty, pihlaja,
metsälehmus, leppä, koivu, kuusi tai tammi. Lue teoksesta valitsemaasi
puulajia käsittelevä sarjakuva. Tee sen jälkeen luokallesi pieni tietoisku
kyseisestä puusta ja siihen liittyvistä uskomuksista.



Muita lukuvinkkejä aiheeseen liittyen:

Helminen, Sini: Väkiveriset-nuortenkirjasarja
Hukkanen, Sanna & Aula, Inkeri: Mecänpeitto (Metsänpeiton
karjalankielinen käännös)
Kunnas, Mauri: Kuka kaappasi auringon
Makkonen, Sami: Kalevala-sarjakuva ja Kalevala: Sampo-sarjakuva
Mikama, Anniina: Myrrys
Mäkitalo, Janne & Ruohonen, Hannamari: Digiekomopo
Ohtonen, Kimmo: Ikimaa-nuortenkirjasarja
Ojanen, Eero & Linnea, Sirkku: Suomen myyttiset eläimet
Ojanen, Eero & Muhonen, Anne: Kalevalan taruolennot.
Parvela, Timo: Sammon vartijat -nuortenkirjasarja

Tehtäväpaketin laatinut Martta Laivamaa.

https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=kalevala&tid=177315
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=kuka%20kaappasi&tid=190403
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=kalevala&tid=178789
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=kalevala&tid=187581
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=Myrrys&tid=190387
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=kalevala&tid=177000
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=ikimaa&tid=175598
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=eero%20ojanen&tid=183131
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=eero%20ojanen&tid=187642
https://lukemo.fi/haku/?lang=fin&ys=2018&ye=2021&text=sammon%20vartijat&tid=181881

