
Kirjallisuus vaikuttaa: merkittäviä
suomalaisia kirjailijanaisia

Tehtäväpaketti pohjautuu Leena Virtasen kirjoittamaan ja Sanna

Pelliccionin kuvittamaan kuvakirjasarjaan Suomen supernaisia.

Tehtävät pohjautuvat teossarjan kirjailijoita käsitteleviin osiin Minna!,
Eeva! ja Fredrika!.

Paketti on suunnattu 8. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun.
Paketti liittyy mielipiteisiin ja niiden perustelemiseen sekä vaikuttavaan
kirjallisuuteen. Pakettiin voi halutessaan syventyä myös tasa-arvon
päivänä 19.3. tai vaikkapa osana 9. luokan kirjallisuushistorian
opiskelua. Tehtävät voi tehdä joko lukien koko teoksen läpi tai
vaihtoehtoisesti keskittyen ainoastaan tehtävän aihealuetta koskeviin
sivuihin.



Suomen supernaisia 1: Minna!

Leena Virtanen & Sanna Pelliccioni (2018): Minna! Minna Canthin
uskomaton elämä ja vaikuttavat teot. Teos. 40 sivua.

Tehtäviä:

Juonikaavio Minna Canthin elämästä

Lukekaa pienryhmän kanssa Minna! ja listatkaa sen pohjalta Minna
Canthin elämän merkittävimpiä kohtia. Piirtäkää teoksen pohjalta
pienryhmän kanssa juonikaavio, johon merkitsette Minna Canthin
elämän merkittävimpiä hetkiä.



Valitkaa sitten kolme mielestänne merkittävintä kohtaa Canthin
elämässä. Ottakaa kolme valokuvaa, jotka kuvaavat Canthin elämän
kolmea merkittävintä kohtaa. Esitelkää tuotoksenne muulle ryhmälle.

Mielenosoituskyltti

Pohdi, kenen asemaa Minna Canth
puolustaisi tämän päivän Suomessa. Keksi
valitsemaasi asiaa puolustava iskulause, joka
on mahdollisimman vaikuttava ja ajatuksia
herättävä. Askartele mielenosoituskyltti ja
kirjoita iskulauseesi siihen.

Meemitehtävä

Teoksen loppupuolella on aukeama, jossa esitellään kehyksissä Minna
Canthin sanomia tai kirjoittamia lausahduksia. Valitse lausahduksista
paras ja tee siitä meemi ottamalla valokuva ja liittämällä lausahdus
tekstimuodossa valokuvan päälle.

Huoneentaulu

Pohdi, millaisessa maailman sinä haluaisit elää. Listaa 5 asiaa, joihin
jokaisella ihmisellä pitäisi sinun mielestäsi olla oikeus. Tee listaamistasi
asioista huoneentaulu.

Esimerkkitoteutus:



Haastattelu

Pohdi, kenen asemaa Minna Canth puolustaisi tämän päivän
Suomessa. Kuvatkaa uutisklippi, jossa Minna Canthia haastatellaan
ajankohtaisohjelmaan. Klipissä Canth ottaa kantaa johonkin
ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen.



Suomen supernaisia 3: Eeva!

Leena Virtanen & Sanna Pelliccioni (2020): Eeva! Kirjailija Eeva Kilven
polut, muistot ja upea puutarha. Teos. 40 sivua.

Tehtäviä:

Eeva Kilpi ja evakkous

Lue etenkin Eevan! sivut 6–20. Pohdi teoksen pohjalta vastauksia
seuraaviin kysymyksiin.

1. Millaisia tunteita Eevan! lukeminen sinussa herätti?

2. Teoksessa kerrotaan Eeva Kilven Karjalan evakkomatkasta.

Selvitä ja kirjoita ylös, mitä sanalla evakko tarkoitetaan.



3. Tekstissä nousee esiin Eevan ja muidenkin evakoiden kokema
kaipuu kotiin. Millaisissa tilanteissa sinä olet kokenut koti-ikävää?

4. Mitä sinun kotiseutusi merkitsee sinulle? Millaiset asiat tekevät
paikasta kodin?

5. Mitä Eeva Kilven lausahdus “olen irtileikattu kuin paperinukke”
voisi tarkoittaa? Sitaatti löytyy teoksen sivulta 19.

6. Eeva Kilven evakkorunot ovat yhä ajankohtaisia. Miten Eeva
Kilven tuotanto voisi liittyä maailman tämänhetkiseen
tilanteeseen?

Luonnonsuojeluruno

Sivulla 24–25 esitellään runo Eeva Kilven teoksesta Animalia. Lue sivut
huolellisesti. Seuraavaksi kirjoitetaan vaikuttava luontoruno Eeva
Kilven inspiroimana. Lue seuraavat ohjeet yksi kohta kerrallaan ja toimi
niiden mukaan.

1. Listaa kolme sinua kiehtovaa kasvia tai eläintä.

2. Kirjoita ylös tunne, jota haluat runossa ilmaista. Pyri valitsemaan
jokin muu tunne kuin ilo, suru, viha, hämmästys tai pelko.

3. Listaa 3 verbiä, jotka liittyvät aiheeseen.

4. Keksi luontoon liittyvä vertauskuva, jota haluaisit hyödyntää.
Vertauskuvassa asioita verrataan toisiinsa kuin- sanan avulla
muodossa “jokin on kuin jokin”. Vertauskuva voi siis olla vaikkapa
“onni on kuin soliseva puro”.



5. Valitse Eeva Kilven runosta (s.25) sinun mielestäsi vaikuttavin säe
eli runon rivi.

6. Valitse luonnonsuojeluun liittyvä aihe, jonka koet tärkeäksi. Voit
valita aiheen seuraavalta listalta tai keksiä sen itse.

- eläinkokeet
- tuotantoeläinten asema
- Itämeren suojeleminen
- sukupuutot
- kierrättäminen
- jäätiköiden sulaminen
- metsänhoito
- Ihminen ja eläimet

7. Muodosta runo, joka käsittelee valitsemaasi aihetta. Käytä
runossa kohdissa 1.–4. keksimiäsi aineksia (kasveja ja eläimiä,
tunteita, verbejä, vertauskuvaa sekä yhtä säettä Eeva Kilven
runosta).



Suomen supernaisia 4: Fredrika!

Leena Virtanen & Sanna Pelliccioni (2021):Fredrika! Kirjailija Fredrika
Runebergin unelmat ja ihmeellinen puutarha. Teos. 40 sivua.

Tehtäviä:

Kuka Fredrika Runeberg oli? Neljä totuutta ja yksi valhe

Etsi ja listaa teoksesta neljä faktaa Fredrika Runebergistä. Keksi
joukkoon yksi itse keksimäsi valhe. Yritä tehdä valheesta
mahdollisimman todenmukaisen kuuloinen. Esitelkää parin kanssa
toisillenne listaukset ja yrittäkää tunnistaa toisen listassa piilevä valhe.



Fredrika Runebergin juhlistaminen

Pohdi, millaista tunnustusta Fredrika Runeberg mielestäsi ansaitsisi.
Fredrika Runebergin syntymäpäivä on 2.9. Mikä olisi mielestäsi hyvä
tapa juhlia Fredrika Runebergin päivää? Keksi uusia perinteitä, joilla
Fredrika Runebergia voitaisiin juhlistaa.

Piirrä muistomerkki, joka mielestäsi kunnioittaisi Fredrika Runebergin
kirjoituksia ja sopisi hänelle hyvin. Mistä materiaalista haluaisit tehdä
muistomerkin? Minkä muotoinen muistomerkki olisi? Valmistaudu
perustelemaan valintojasi. Pohdi myös, mihin haluaisit sijoittaa
muistomerkin.

Pohdintakysymyksiä historiankirjoitukseen liittyen

Historiankirjoitus kertoo merkittäviksi mielletyistä tapahtumista ja
henkilöistä. Koska maailmalla tapahtuu alati kaikenlaisia asioita, jää
osa tapahtuneista asioista historiankirjojen ulkopuolelle. Pohdi
historiankirjoitusta seuraavien kysymysten avulla.

1. Onko historiankirjoitus aina täysi totuus? Millaisissa tilanteissa
historiankirjoitus ei useinkaan ole neutraalia?

2. Kenen ääni historiankirjoissa usein kuuluu?

3. Kenen ääni ei kuulu historiankirjoissa? Pohdi, millaiset asiat
jäävät tai ovat jääneet piiloon historiankirjoituksen
näkökulmasta.

4. Kirjallisuuden kaanonilla taas tarkoitetaan teoksia, jotka
mielletään merkittäviksi ja arvokkaiksi. Historiankirjoitus ja kunkin
ajan arvot vaikuttavat siihen, mitä teoksia arvostetaan ja mitä



taas ei. Miksi Suomen supernaisia -teossarjan julkaiseminen on
merkittävä ja yhteiskunnallinen teko?

5. Kuka henkilö ansaitsisi mielestäsi enemmän arvostusta ja
huomiota kuin mitä hän tällä hetkellä saa? Perustele valintasi.

Tehtäväpaketin laatinut Martta Laivamaa.


