
Tehtävä 1. Tarkkana kuin kissa, on ilmastoilahdusbingon aika. 
Tee tätä tehtävää kuunnellessasi podcast-jaksoa. Kun kuulet jonkin bingoruudukossa 

mainituista sanoista, ruksaa se yli. Sijoita lopuksi ruksaamatta jääneet  
sanat (joita on 2) osaksi supertärkeää lausetta:

TEHTÄVÄT JAKSOON 1 AGENTTIKOKELAIDEN E.S.A. – MITÄ IHMETTÄ?

on ilmastoa ilahduttava .

ILMASTOILAHDUS KASVISRUOKA SUPPAKUOPASSA

SADEVESIKAIVO
AGENTTI- 

KOULUTTAJA- 
YSTÄVIIN

KRISTALLIPALLO

TUULIVOIMAA VALINTA KEHRÄYS- 
GENERAATTORISSA

Näiden tehtävien avulla 
voit lietsoa ilmastoilahdusta 

mielin ja määrin. 
Ensimmäinen tehtävä tehdään jo 

tarinaa kuunnellessa, muut 
tehtävät sen jälkeen.  

Siispä kynä käteen ja podcast 
soimaan – nyt mennään!

Hienoa, että juuri 
sinä hännätön ystävämme 

olet päättänyt lähteä mukaan 
ilmastoagenttiseikkailulle! 

Mau ja wau!



Tehtävä 2. Tiedonhakua tiedenaisista!
Mene verkkosivulle www.tiedettatytoille.fi. 
Etsi sivulta SUOMALAISIA TIEDENAISIA Laura Uusitalo.
Haastattelusta löydät vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Missä Laura työskentelee?

avaruusasemalla

Suomen ympäristökeskuksessa

aamutelevisiossa

Mistä Laura haaveilee? Pst! Vinkki: haastattelun aivan  
VIIMEINEN kysymys, eli skrollaa sivun alas asti.

Omasta Youtube-kanavasta.

Elämästä, joka olisi pelkkää kesälomaa.

Hän haluaisi nähdä Galapagos-saaret, Suuren koralliriutan, 
Afrikan savannit sekä avaruuden sinne matkustamalla.

Missä sinä haluaisit työskennellä isona?

Mistä sinä haaveilet? 

Helgan ja Hugon ilmastoilahdus -podcast-sarjan ensimmäisen jakson ja näiden tehtävämateriaalien tuotannon mahdollisti  
Vääksyn Lääkärikeskus. Lämmin kiitos kulttuurimyönteisestä ympäristöteosta! www.merkityskirjat.fi 

Tehtävä 3. Lukeminen kannattaa aina!
Kehräkummun kulttuurikammarista löytyy useita ilmasto-  
ja ympäristöaiheisia kirjoja! Mikä kirja kuulostaa kiinnosta- 
vimmalta? Ympyröi!
 

BONDENSTAM, LINDA: 
Elämäni pohjalla, yksinäisen aksolotlin tarina

HAVIA, PIRJO & AMOUSSOU, VIKTOR: 

MEREN MAHA ON KIPEÄ
Hall, Rose, Polo, Parko & Pyysalo, Marketta: 100 asiaa maapallon pelastamisesta

KOROLAINEN, TUULA & PALIN, MERJA: 
SARA JA KADONNEET SATEET

Koskinen, Juha-Pekka & Mela, Paula: 
MATILDA PELASTAA MAAILMAN

L I N T U N E N ,  M A R T T I :  

Mitä jääkarhu sanoi pingviinille?

KANGAS, TERHI & AALTO, ANNA: 
HELGA JA HELMERI ILMASTOAGENTTEINA

Mitä Laura on opiskellut?

limnologiaa eli järvien ja jokien 
fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa

ympäristöekologiaa

lääketiedettä

Voit tarkistaa  
itse tai yhdessä  
aikuisen kanssa  

onko valitsemasi 
kirja lainattavissa 

omasta 
lähikirjastostasi!



Lisätehtävä. Purrrrrr... sanoo kehräysgneraattori! 
Hugo ja Helga ideoivat yhdessä tulevaisuustutkijan kanssa uuden ekologisen sähkömuodon, jota tuotetaan  
kehräysenergialla. Miltähän sellainen kehräysgeneraattori voisi näyttää? Tai miten se toimii? Piirrä kuva  
kehräysgeneraattorista tai kirjoita sen toiminnasta pieni tarina. Valitse se tapa, joka on itsellesi mieluisin. 


