
PIENTEN LASTEN TEHTÄVÄT
Alle kouluikäisille lapsille ja ekaluokkalaisille tarkoitetut tehtävät  
eivät vaadi lukutaitoa. 

Tehtävä 1. 
Ykköstehtävässä pohditaan faktan ja fiktion eroja ilmastoilahdus-tarinan 
kautta. Oikeat ihmiset johdatetaan oikeiden lastenkirjan tekijöiden  
luokse ja fiktiiviset hahmot Helgan ja Hugon luokse (joita siis kirjan- 
tekijät näyttelevät).

Tehtävän yhteydessä voitte pohtia lisää esimerkkejä siitä, ketkä  
vaikkapa televisiosta tutut ihmiset ovat faktaa ja ketkä fiktiota.  
Avuksi voi ottaa sanomalehden, josta saattaa hyvinkin löytyä oikeiden 
ihmisten lisäksi ainakin kulttuurisivuilta ja menokalenterista myös  
fiktiivisiä hahmoja.

Tehtävä 2.
Kakkostehtävänä askarrellaan lapsille omat agenttitunnukset. 
Ympyrät leikataan irti paperista ja ne leikataan kartongille, jotta  
tunnuksesta tulee vahvempi. Kartongin taakse voit teipata vahvalla  
teipillä hakaneulan, jolla sen voi kiinnittää vaatteeseen.
Rintamerkin toteutuksessa voi toki käyttää luovuutta rajattomasti. 

Voitte esimerkiksi ”esitehtävänä” etsiä kotoa tarpeettomaksi  
jääneitä rintanappeja, joiden päälle voi liimata uuden kuvan.  
Kierrätystä parhaimmillaan!

Tai jos haluaisittekin mieluummin mitalit, voi kuvan liimata pahviin  
ja pujottaa sen mieleiseen kaulanauhaan (tai nauhan voi vaikka virkata 
itse). Voi olla, että kotoa löytyy kierrätykseen valmiita avain- tai kaula- 
nauhoja esim. erilaisten tapahtumien osanottajakorteista, joihin mitalin 
voi reiästä helposti ripustaa.

Halutessanne voitte järjestää lapsille ilmastoilahduttavat agenttijuhlat, 
jollaiset siis myös Kehräkummun kissatalossa Hugoa odottavat!

OPETTAJALLE / AIKUISELLE

Tarjolla oleviin tehtävämateriaaleihin kannattaa tutustua etukäteen, jotta voit valita lapsen 
ikätasoon tai opetuksen teemoihin parhaiten soveltuvat tehtävät. Tässä lyhyt kuvaus tehtävistä 

sekä hieman lisätietoa tehtävänannon ja lasten kanssa käytävien keskustelujen tueksi.
Jos olet opettaja, niin kuuntele ihmeessä myös tämän jakson Spotifystä löytyvät ilmastoilahdusetkot, 
joilla vieraanamme on Renkomäen koulun opettaja Riikka Mäkeläinen. Riikka kertoo kokemuksiaan 

sarjan hyödyntämisestä osana opetusta kakkosluokkalaisten kanssa.

TEHTÄVÄT JAKSOON 5 

E.S.A. – FAKTAA VAI FIKTIOTA?

Tehtävä 1. Faktaa vai fiktiota? 

Sarjan ilmastoagenttikouluttajina on kuultu sekä todellisia 

ihmisiä että kuviteltuja hahmoja, joita oikea ihminen vain 

näyttelee. Yhdistä oikeat ihmiset lastenkirjailijapari Tellun ja 

Annan luo ja satuhahmot Helgan ja Hugon luo.

Lehden päätoimittaja  Markus P
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Tämä tarkoittaa, että voit ylpeänä kantaa omaa agenttitunnusta. 

Samanlaista, joka Helgalla oli mekon pielessä jo tällä ilmastoilahdusseikkailulla 

(ja Hugokin sellaisen sai palattuaan Kehräkummun agenttijuhliin).

Onneksi olkoon,  

olet nyt 

ilmastoilahdusagentti!

1. Piirrä tunnukseen oma kuvasi.

2. Kirjoita nimesi katkoviivalle. 

3. Leikkaa ympyrä irti paperista ja liimaa se kartongille. 

4. Kartongin taakse voit teipata vahvalla teipillä  

    hakaneulan, jolla sen voi kiinnittää vaatteeseen.

    Tai sitten voit etsiä tarpeettomaksi jääneen rinta- 

     napin, joka on sopivan kokoinen ja liimata uuden 

    kuvan vanhaan rintanappiin. Kierrätystä parhaim- 

    millaan! Jos haluaisitkin mieluummin mitalin, 

    voit liimata kuvan pahviin ja pujottaa sen mielei- 

     seesi nauhaan (tai vaikka virkata nauhan itse). 

     Voi olla, että kotoa löytyy vaikka valmis avain- 

     kaulanauha, johon mitalin voi helposti ripustaa.

 

Tuunaa oma tunnuksesi!
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ISOMPIEN LASTEN TEHTÄVÄT

Tehtävä 1. 
Jokaiseen jaksoon liittyy bingotehtävä, joka saattaa 
auttaa lasta keskittymään tarinan kuunteluun esimer-
kiksi luokkatilanteessa, jossa muuten voi tulla kiusaus 
tehdä jotakin muuta. Bingo ei kuitenkaan ole aivan 
perinteinen bingo, vaan ideana on, että ruudukon 
kaksi ruutua jää ruksaamatta. Jäljelle jääneet sanat 
sijoitetaan osaksi ilmastoilahduttavaa lausetta.

Tehtävä 2.
Tässä tehtävässä pohditaan faktan ja fiktion eroja 
kertaillen samalla ilmastoilahdustarinan eri jaksojen 
teemoja. Ilmastoilahdus-tarinoihin on yhdistelty run-
saasti sekä faktaa että fiktiota, kuten päätösjaksossa 
Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja aivan oikein 
arvelee. Eri jaksoista on poimittu tehtävään  
14 väittämää.
Faktaa ovat väitteet 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 ja 13.
Fiktiota tietenkin väitteet 1, 4, 6, 8, 12 ja 14.

Tehtävä 3. 
Kolmannessa tehtävässä lapset saavat arvioida  
lastenkirjassa Helmeri Hessunpoika löytää lajinsa  
olevaa fiktiivisen lehtijutun todenperäisyyttä.  
Punaisella alleviivataan asiat, jotka vaikuttavat olevan 
mielikuvituksen tuotetta. Vihreällä taas faktat.
Fiktiota on tietenkin jutussa haastateltu satuhahmo 
Heikki Lehmusvirta sekä hänen työpaikkansa Priimaa 
Pukkaa Oy, jollaista ei oikeasti ole olemassa. Myöskään 
Helmeri Lehmusvirta ei ole voinut ottaa valokuvaa, 
koska hänkin on kirjan satuhahmo (eli Helgan veli). 

Elastisen Supervoimii-kappale sen sijaan on faktaa 
ja saattaa olla lapsillekin tuttu. Itse asiassa myös alussa 
mainittu puolimaraton-tapahtuma voisi hyvin olla 
totta, vaikka tapahtumanimeä ei mainitakaan. Puoli-
maratoneja ja muita juoksutapahtumia järjestetään 
joka vuosi ympäri Suomea ja monet yritykset lähte-
vät niihin mukaan työhyvinvointipäiviä viettämään. 
Faktana voitaneen siis pitää jutun tietoa siitä, että 
juoksutapahtuma todellakin tuo iloa ja hikeä pintaa.

Kainalojutuksi kutsutun lisätietojutun faktat Lasse 
Virénistä ovat tietysti myös totta.

 
Tehtävä 4. 
Viimeisenä tehtävänä on askarrella lapsille omat 
agenttitunnukset. Ohjeet kuten pienempien  
tehtäväohjeissa (ks. tehtävä 2).

 

Tehtävä 1. Viimeistä kertaa bingoillaan 

Ruksita jälleen sanat, jotka podcast-tarinassamme kuulet.  

Ylijäämät hyödynnetään tietenkin kiertotalouden hengessä!  

Lisää ne lauseeseen (joka on muuten faktaa).

Sanomalehden lisäksi medioita ovat myös  

          ja              .    

NÄLJÄNKÄ UUTISNENÄNI RADIO

ROSKAPUSSI HÄNNÄTÖN TELEVISIO

AKKU BRÄNKKI
LÄHDE- 
KRITIIKKI

FAKTAA BINGOSTA 

Wikipedia eli verkkosanakirja kertoo bingo-sanalle kaksi eri selitystä:

1) (arkikieltä) oikeaan osunut arvaus tai valinta, täysosuma  

2) onnenpeli, jossa arvotaan esiin osa ennalta määrätyistä numeroista 

    ja niistä pelaajan täytyy voittaakseen saada muodostumaan 

    säännöissä määrätty kuvio.

Wikipedia tai Wikisanakirja taas on kaikkien kielten välinen sanakirja, 

jonka tekemiseen kuka tahansa saa osallistua. Vapaaehtoiset muokkaavat 

sivuja yhteistyössä MediaWiki-ohjelmistolla toteutetussa ympäristössä. 

Wikisanakirjan sisältö on vapaasti käytettävissä nyt ja aina.  

 
”Tutkimusten mukaan valtaosa Wikipedian artikkeleista on (lähes) täyttä 

faktaa. Mutta koska artikkeleja voi muokata kuka tahansa, välillä tieto voi 

olla väärää. Wikipedian periaate nojaa vahvasti lähteisiin. Väitteitä ja mie-

lipiteitä ei hyväksytä totuutena, vaan kaikelle pitää löytyä uskottava lähde 

muualta. Nyrkkisääntö: jos yhtään lähdettä ei ole mainittu, älä usko.

Helsingin Sanomat selvitti vuonna 2013 suomenkielisen Wikipedian 

artikkelien paikkansapitävyyttä. Lehti valitsi 134 artikkelia ja tarkastutti ne 

tutkijoilla. Faktojen osalta 70 % artikkeleista saavutti hyvän tai erinomai-

sen arvosanan”.  Lähde YLE:n verkkoartikkeli Voiko Wikipediaan luottaa?  3.5.2016 

Halutessasi voit googlettaa jutun ja lukea sen kokonaan.

Meillä kissoilla 

onkin käytössä aivan omat

wikiviiksikarvat, jotka ovat 

aina ajan tasalla ja 

varmasti ohjaavat oikeaan.

TEHTÄVÄT JAKSOON 5  E.S.A. – FAKTAA VAI FIKTIOTA?

Tehtävä 2. Faktaa vai fiktiota?

Etelä-Suomen Sanomien toimituksessa käsitellään päivittäin valtavaa tietomäärää. Merkityskirjojen työhuoneessa taas syntyy paljon tarinoita mielikuvituksen 

voimalla. Ilmastoilahdus-tarinoihin on yhdistelty runsaasti sekä tositietoa (faktaa) että tarinaa (fiktio). Eri jaksoista on poimittu 14 väittämää, joista 8 on faktaa  

ja 6 fiktiota. Väittämät tulisi osata yhdistää oikein – ensimmäinen väittämä on tehty malliksi. Oikeat vastaukset löytyvät aikuisen/opettajan ohjeistuksesta.

1. Löytöeläintalossa kissat harrastavat yhdessä kissajoogaa ja opettelevat  

Maufullness-elämäntapaa. Lähde: jakso 1

2. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki (vuonna 2021). Lähde: jaksot 1, 2 ja 3

3. Kiinassa valmistettu tuote matkustaa kuudentuhannen kilometrin matkan Suomeen.  

Matka vaatii paljon polttoainetta, joka kuormittaa ympäristöä. Lähde: jakso 4

4. Leikkialueen hiekkalaatikon on rakentanut salainen kissanystävä,  

joka on halunnut tarjota deluxe-wc:n kissoille. Lähde: jakso 3

5. Vanhoista kattohuovista voidaan tehdä asfaltin raaka-ainetta  

ja kaurankuorista ksylitolia. Lähde: jakso 3

6. Facebookista löytyy Kehräkummunkatu-ryhmä, jossa informoidaan 

naapuruston yhteisestä välinevarastosta. Lähde: jakso 3

7. Perinteinen fossiili-polttoaine eli bensiini ja sen sivutuotteena tehty diesel  

eivät ole hyviä ilmastolle. Lähde: jakso 2

8. Rude Design on yrittäjä Ruususen perustama vaatemerkki,  

joka myy vastuullisesti valmistettuja kotimaisia mekkoja. Lähde: jakso 4

9. Lehmät märehtivät ja päästävät ilmoille valtavasti kaasua, jonka nimi on metaani. Lähde: jakso 2

10. Asioiden ympäristövaikutuksia ei ole aina ymmärretty yhtä hyvin kuin nykyisin. 

Tutkittu tieto on auttanut ympäristöasioiden kehittämisessä. Lähde: jakso 4

11. Jokainen kissa on erityislaatuinen ja omana itsenään arvokas. Lähde: jakso 1

12. Kissan ähky voi johtua siitä, että lumoava musiikki vie kissan tassun  

huomaamatta ruokapussille eikä vatsa muista kertoa aivoille siitä, 

että vatsa on täynnä. Lähde: jakso 4

13. Maailmallakin esiintyvä Sinfonia Lahti on istuttanut metsään puita hyvittääkseen  

matkustamisen kasvattamaa hiilijalanjälkeä. Lähde: jakso 5

14. Kiertotalous tarkoittaa sitä, että kissat kiertävät taloja heikkopäisinä ja  

maukuvat samaan aikaan mahdollisimman kovaa ja korkealta. Lähde: jakso 3

FAKTAA

Fikta ja faktio, 

niin vai 

miten se nyt meni?

Tiesitkö, että 

Sinfonia Lahti on 

Merkityskirjojen virallinen 

kulttuurikumppani! 

Sinfoniamusiikki ja 

hyvät kirjat sopivat

 mainiosti yhteen!

Tehtävä 3.  
Medialukutaitoa lastenkirjan avulla  

Helga Hidalmiinan isä innostui juoksemisesta lasten- 

kirjassa Helmeri Hessunpoika löytää lajinsa (Merkityskirjat 2018). 

Kirjan lopussa on uutinen juoksulehdestä.

 
Lue juttu ja alleviivaa punaisella asiat, jotka vaikuttavat sinusta 

olevan puhdasta mielikuvitusta. Kun olet tarkkana, löydät lehden 

sivulta kuitenkin myös faktoja. Merkitse ne vihreällä. 

LASSE VIRÉNIN 

JUOKSIJAPATSAS KORISTAA 

HELSINGIN KISAHALLIN PUISTIKKOA. 

TOINEN VALOS KUVANVEISTÄJÄ 

TERHO SAKIN PATSAASTA ON MYRS-

KYLÄN KIRKONKYLÄSSÄ, VIRÉNIN 

KOTIKUNNASSA. MYRSKYLÄN MYRS-

KY JÄRJESTÄÄ VUOSITTAIN JUOKSU-

LEGENDAN NIMEÄ KANTAVAN  

JUOKSUTAPAHTUMAN.  

Kaikki  lenkkei lystä. Hik ipisaroi ta  säästämättä.

Puolimaratoonareilla ilo ja hiki pinnassa

JUOKSULEGENDAT TUTUKSI, osa 3: Lasse Virén

KESTÄVYYSJUOKSIJA  

LASSE ARTTURI VIRÉN 

SYNTYI 22.7.1949  

MYRSKYLÄSSÄ.

NELINKERTAINEN  

OLYMPIAVOITTAJA. 

LEGENDAARISIN TEKO:  

VOITTI MÜNCHENIN  

OLYMPIALAISTEN 10 000 

METRIN KILPAILUN MAAILMAN-

ENNÄTYSAJALLA, VAIKKA 

KAATUI KESKEN 

JUOKSUN.  

K
esäinen kaupunki täyttyi jälleen 

liikunnan riemulla, kun tuhannet 

juoksijat haastoivat itsensä puoli- 

maratonilla. Mukana oli pitkän linjan 

konkareita, mutta myös ilahduttavan 

suuri joukko ensikertalaisia. Kilpailussa 

palkittiin erikoispalkinnolla paras kan-

nustusjoukko. Voiton vei Palvelumuo-

toilu Priimaa Pukkaa Oy, joka vietti 

energistä tyky-päivää koko henkilöstön 

voimin. Osa juoksi, osa kannusti, ja ilo 

oli ylimmillään.

– Piinaavan flunssakierteen ja ruuh-

kavuotisen arjen vuoksi olo oli starttivii-

valla epäuskoinen. Mutta niin vain tulin 

tänään omin jaloin maaliin – tunne on 

sanoin kuvaamaton! kertoi Heikki Leh-

musvirta, joka kiinnitti kisassa ensim-

mäistä kertaa numerolapun rintaansa.

Lehmusvirta odotti innolla myös jälki- 

pelejä. Työnantaja oli suunnitellut mah-

tavan juhlaillan koko porukalle. Illan 

karaokekilpailuun Lehmusvirta suunnit-

teli osallistuvansa Elastisen Supervoimii- 

kappaleella. 

Kuva: Helmeri Lehmusvirta

Helgan ja Hugon ilmastoilahdus -podcast-sarjan viidennen jakson 

yhteistyökumppanina oli Etelä-Suomen Sanomat. 

Lämmin kiitos kulttuurimyönteisestä ympäristöteosta! 

www.merkityskirjat.fi 

Tämä tarkoittaa, että voit ylpeänä kantaa omaa agenttitunnusta. 

Samanlaista, joka Helgalla oli mekon pielessä jo tällä ilmastoilahdusseikkailulla 

(ja Hugokin sellaisen sai palattuaan Kehräkummun agenttijuhliin).

1. Piirrä tunnukseen oma kuvasi.

2. Kirjoita nimesi katkoviivalle. 

3. Leikkaa ympyrä irti paperista ja liimaa se kartongille. 

4. Kartongin taakse voit teipata vahvalla teipillä  

    hakaneulan, jolla sen voi kiinnittää vaatteeseen.

    Tai sitten voit etsiä tarpeettomaksi jääneen rinta- 

     napin, joka on sopivan kokoinen ja liimata uuden 

    kuvan vanhaan rintanappiin. Kierrätystä parhaim- 

    millaan! Jos haluaisitkin mieluummin mitalin, 

    voit liimata kuvan pahviin ja pujottaa sen mielei- 

     seesi nauhaan (tai vaikka virkata nauhan itse). 

     Voi olla, että kotoa löytyy vaikka valmis avain- 

     kaulanauha, johon mitalin voi helposti ripustaa.

 

Tuunaa oma tunnuksesi!

Onneksi olkoon, olet nyt 

ILMASTOILAHDUSAGENTTI!
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Jos olet ilmastoilahdus-podcastin kautta 
tutustunut lasten kanssa Helgaan ja Hugoon 
ensimmäistä kertaa, haluamme vielä näin 

sarjan päättyessä muistuttaa myös Merkityskirjojen 
lapsen kasvua ja kehitystä tukevista lastenkirjois-
ta, joissa Helga perheineen seikkailee. Hugo on 
luonnollisesti pääkissa myös esikoiskirjassamme 
(Helga Hidalmiina kissojen kunniavieraana), mutta 
saa tärkeän roolin myös trilogian päätösosassa 
(Helgan ja Helmerin viikonloppuveli).  

Merkityskirjojen avulla on helppo ottaa  
käsittelyyn oppilaiden kanssa: 
• Eläinsuojelutyön merkityksellisyys. Ihmisellä on 

aina vastuu eläimestä. (Helga Hidalmiina kisso-
jen kunniavieraana)

• Liikunnan tärkeys ja erilaiset liikuntamuodot. 
Kaikkien ei tarvitse innostua samoista lajeista. 
(Helmeri Hessunpoika löytää lajinsa)

• Tunnetaidot ja erilaisuuden hyväksyminen, sekä 
perheissä että ystäväpiirissä. (Helgan ja Helmerin 
viikonloppuveli)
 

Merkityskirjoja osana opetusta on käyttänyt muun 
muassa espoolainen luokanopettaja Reija Telsa-
vaara, jolta kyselimme opettajan ajatuksia lukemi-
sen tärkeydestä. Reija on huomannut, että kirjal-
lisuus hautautuu arjessa helposti ”kaiken muun” 
alle, jos ei sitä koulussa vaalita ihan suunnitelmal-
lisesti. Siksi Westendinpuiston koulussa lastenkir-
jallisuutta nostetaankin tietoisesti osaksi opetusta 
pitkin vuotta, ei ainoastaan teemaviikoilla.

– Pidän Merkityskirjoista erityisesti siksi, että 
tarinat ovat niin lähellä suomalaislasten oikeaa elä-

mää. Tarinoiden kautta on helppo käsitellä kirjojen 
teemoja aidosti ja arkipäiväisesti. Bonusta tämän 
pienkustantamon toiminnassa on tietysti se, että 
kirjojen tuotolla tuetaan arvokkaita hyväntekeväi-
syyskohteita (7 euroa/kirja), Reija kertoo. 

Reija ei allekirjoita väitettä, että nykylapset 
eivät pitäisi lukemisesta. Lukemiselle täytyy vain 
varata aikaa, ja aktivoida mukaan ”talkoisiin” 
myös vanhemmat. Kotona tulisi muistaa tarjota 
rauhallisia lukuhetkiä ilman puhelinta ja tablettia. 
Kun koulussa puhutaan kirjallisuudesta ja tarjotaan 
luettavaa sekä jaetaan lukuvinkkejä, niin lukuin-
nostus nousee helposti niissäkin luokissa, joissa on 
vähemmän luettu. 

Myös ääneen lukeminen luokassa on Reijan 
mukaan edelleen kova juttu alakoululaisten arjes-
sa. Lapset rakastavat kuunnella hyvin kirjoitettuja 
tarinoita. Ilmastoilahdus-sarjan tunnusmusiikkia 
laulettiin jo kolmosjakson kohdalla moniäänisesti 
mukana Reijan luokassa.

Merkityskirjoja löytyy kohtuullisen hyvin kirjas-
toista ympäri Suomea. Kirjojemme jälleenmyyjänä 
toimii kotimainen kirjaverkkokauppa Booky.fi.

Tervetuloa seuraamaan Merkityskirjoja myös 
Facebookiin ja Instagramiin. Koska eiköhän me 
taas jotain uutta ja innostavaa merkityskulttuuria 
ideoida, kunhan tässä hetki vedetään henkeä 
tämän tuotannon päätteeksi.

Merkityksellisiä vuorovaikutushetkiä lapsen ja  
aikuisen tärkeisiin kohtaamisiin!

Anna ja Tellu
Merkityskirjojen tekijät

MAAILMAN ENSIMMÄINEN MERKITYSKIR JA

Helga Hidalmiina kissojen kunniavieraana

Seitsemänvuotias Helga rakastaa kissoja. Huonoksi onneksi 

Helgan äiti on kissoille allerginen. Hyväksi onneksi Helgalla 

on aika välkky isä. Isä vie Helgan tutustumaan Kehräkummun 

kissatalon asukkaisiin. Kissatalossa saa alkunsa Helga-tytön 

ja Hugo-kissan ystävyys. Suuri kissafilosofi Hugo tutustuttaa 

Helgan kissamaisuuksien maailmaan ja kertoo samalla 

ystäviensä, ihanien löytökissojen tarinan.

Suomalaiset löytöeläintalot pullistelevat Hugon kaltaisia 

kodittomia kissoja, eivätkä kaikki kissat valitettavasti saa 

hoivaa edes löytöeläintaloista. 

Helga Hidalmiina kissojen kunniavieraana on maailman 

ensimmäinen Merkityskirja. Jokainen myyty kirja tukee 

seitsemällä eurolla suomalaista eläinsuojelutyötä.

M e r k i t y s k i r j a t  p a i n e t a a n  S u o m e s s a :

www.merkityskirjat.fi

ISBN 978-952-68829-0-1 |  L85.2

9 789526 882901
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Joka kirjasta
 7 € eläinsuojelu-

työhön

Tarinoiden voima
on voittamaton.

Medialukutaitoa kehittäviä tehtäviä tarjoaa vuosittain myös Uutismedian liiton järjestämä Uutisten viikko, 
joka osuu kalenterissa useimmiten alkuvuoteen (vuonna 2022 Uutisten viikkoa vietetään 31.1.-4.2.).  

Tapahtuman nettisivuilta löytyy paljon tietoa ja tehtävää tästä tärkeästä kansalaistaidosta: 
www.uutismediakasvatus.fi/uutistenviikko/

 

Lisää monilukutaitoa koululaisille!


