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TEHTÄVÄPAKETTI (6.–9. LK): LOUHEN LIITTO 
Mervi Heikkilä: Louhen liitto (Haamu 2015) | Kansikuva Riikka Nikko | ISBN 978-952-7100-06-6 
 

1. Kirjoita kirje kirjan henkilöltä toiselle esim. Roonan kirja kasvattiäidille Birgitalle, 
biologiselle äidille Valpurille, Aleksille, isälle tms. 

2. Piirrä kansikuva kirjalle tai laadi kokonaan uudet kannet eli kuva ja uusi takakansiteksti. 
3. Laadi kannet kirjalle, joka olisi Louhen liiton jatko-osa. 
4. Kirjoita uusi vaihtoehtoinen lopetus kirjalle. 
5. Piirrä, mitä Roona näki luontokuvauskojulla/Luhtasuolla/Romentolassa Mustajoen 

perinnetilalla. 
6. Ota sellainen kuvasarja luonnosta, jonka Roona tai Aleksi olisi voinut kuvata. 
7. Piirrä 3–5 ruudun sarjakuva sellaisesta kohdasta kirjaa, joka kiinnostaa sinua. 
8. Tehkää ryhmissä STILL-kuvia eli pysähtyneitä valokuvamaisia otoksia esim. 3–5 STILL-

kuvaa ryhmää kohti. ”Valokuvat” voivat esittää otoksia Roonan elämän albumista esim. 
otsikolla ”Roona ja Aleksi”, ”Roona ja Birgitta”, ”Roona ja Valpuri” yms. 

9. Antakaa ”ääni” kirjan henkilöille. Henkilöä voi tulla tuolille esittämään yksi oppilas, mutta 
tuoli voi olla myös tyhjä. Esittäjän ei tarvitse puhua mitään. Lukijat voivat 
vuorollaan/vapaasti tulla kertomaan, mitä ko. henkilö ajattelee, tuntee, toivoo, pelkää 
yms. 

10. Tehkää haastattelu uutisiin kirjan lopun tapahtumista. Toimittaja voi haastatella eri 
henkilöitä esim. Roonaa, Aleksia, Birgittaa, Valpuria, naapureita yms. 

11. Laatikaa iltapäivälehteen otsikoita/uutisia kirjan lopun tapahtumista. 
12. Laatikaa sopimusteksti Louhen liittoon! Voi olla kalevalamitalla. 
13. Poimikaa kirjasta kaikki taiat ja uskomukset ja tehkää niistä esim. seinälehti. 
14. Keksikää uusia loitsuja ja taikoja esim. ”nykynaisen lemmenjuoma”. Aiheesta löytyy 

kirjallisuutta esim. Marjut Hjeltin ”Pieni taikakirja”. Laatikaa tekstit kalevalamitalla. 
15. Keskustelkaa yliluonnollisuudesta esim. enteet, unet, dejavu, kummituskokemukset. 

Aiheesta kirjallisuutta esim. Tiina Hietikko-Hautalan ”Aaveiden Vaasa” ja ”Aaveiden 
Pohjanmaa”. 

16. Etsikää tietoa noitavainoista. Aiheesta voi laatia seinälehden, esitelmän, uutisen, pienen 
dramatisoinnin tms. 

17. Etsikää tietoa Louhesta ja Kalevalasta. Selvittäkää myös, millainen on kalevalamitta. 
18. Pohtikaa kirjoitelmassa, mikä yliluonnollisessa kiehtoo. 
19. Vertailkaa kirjoitelmassa Louhen liittoa muuhun lukemaanne fantasiaan. Kiinnittäkää 

huomiota yliluonnollisiin kykyihin ja esim. matkustustapoihin. 
20. Poimikaa kirjasta peruskäsitteet eli henkilöt, miljöö, juoni, aihe ja teema, mutta 

kuvatkaa ne esim. ideakarttana isolle seinälehdelle ja laatikaa jokaiselle henkilölle, paikalle 
ja tärkeimmälle juonen käänteelle sekä aihelmalle oma kuvaus kalevalamitalla. 

 
 
Tehtäväpaketti on vapaasti käytettävissä opetuskäyttöön. Opetusmateriaalitilauksissa ota 
yhteys oman alueesi oppimiskeskukseen tai oman koulun kirjastoon. Haamun tuotantoa myyvät 
kustantajan lisäksi mm. Porvoon kirjakeskus (tilaukset@kirjakeskus.fi), Kirjavälitys Oy 
(koulut@kirjavalitys.fi) ja BTJ (koulukirjat@btj.fi). Lisätietoa: info@aaveet.com. Tehtäväpaketin 
on laatinut FM, äidinkielen opettaja Jaana Ala-Huissi. 


