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TEHTÄVÄPAKETTI (3.–8. LK): KUMMAJAISTEN KYLÄ 
Mervi Heikkilä & Jussi Matilainen: Kummajaisten kylä (Haamu 2014) | Kuvitus Miranda Koskinen  
 

1. Kummajaisten kylässä tapahtuu outoja juttuja. Laatikaa iltapäivälehteen lööppejä 
tapahtumista.  

2. Kirjoittakaa jostain lööppiotsikosta koko uutinen. Kokeilkaa, miten juttu muuttuu, jos 
teette sen a) tavalliseen päivälehteen b) nettiin c) iltapäivälehteen tai ns. 
sensaatiolehteen.  

3. Laatikaa kirjeenvaihtoilmoituksia kirjan henkilöiden nimissä.  
4. Laatikaa facebook-profiili tai vastaava kirjan henkilöille.  
5. Kirjoittakaa uudestaan jokin tarina eri henkilöiden näkökulmasta. Teksti voi olla 

päiväkirjamuodossa, fb-päivityksenä tai blogitekstinä. Vertailkaa, miten eri tavalla eri 
ihmiset kokivat tapahtuneen.  

6.  Tehkää haastatteluja kirjan henkilöistä joko lehtijuttuina (esim. seinälehti) tai pieninä 
videopätkinä.  

7.  Näytelkää jokin kirjan tapahtuma! Jos kuvaatte sen videolle, muistakaa miettiä myös 
kuvakokoja ja kulmia!  

8.  Tiivistäkää tarinoita kuviksi. Ryhmissä voi esittää esim. viisi (5) STILL-kuvaa yhdestä 
tarinasta. STILL-kuva on pysäytetty kuva, johon esittäjät jähmettyvät hetkeksi. Ryhmä voi 
otsikoida ja kertoa kuvansa aiheet tai sitten yleisö voi arvailla niitä.  

9.  Laatikaa vuosikalenteri, johon tiivistätte kirjan tapahtumat esim. ympyrän muotoon.  
10. Etsikää tietoa niistä juhlista, joita kirja huomioi: joulu, uusivuosi, juhannus, halloween. 

Miten itse vietätte niitä? Mitä muita juhlia vietätte? Onko luokassa muista kulttuureista 
muuttaneita? Mitä juhlia heillä on?  

11. Piirtäkää kartta kotikulmilta! Mitä jännittäviä/salaperäisiä paikkoja siellä on?  
12. Onko kotiseudullasi, suvullasi, kaveriporukallasi omia kummitusjuttuja? Kerro tuntemasi 

aavetarina tai keksi uusi! Voit etsiä myös kirjallisuudesta lisää esim. Tiina Hietikko-
Hautalan Aaveiden Vaasa ja Aaveiden Pohjanmaa, Kati Lampelan Pieni Kummituskirja, 
Anneli Kannon Kuollut kulkee, Sami Aaltosen Aavetaloja.  

13. Miina-mummo kertoo Huhtikuiset halloweenit -luvussa tarinan katoavasta kyytiin 
pyrkijästä. Etsikää kansanperinteestä toisintoja eri aikakausilta esim. SKS:n kirjasta Kuu 
paistaa, kuollut ajaa tai Leea Virtasen urbaanilegendojen kirjasta Varastettu isoäiti. 
Kertokaa lisää tuntemianne urbaanitarinoita tai keksikää itse uusia!  

14. Kartoittakaa, millaisia ongelmia kirjan henkilöillä on esim. Kalju-Aaro, Sara ja Karri. 
Kirjoittakaa ongelmista kysymykset aikakauslehden kysymys-palstalle! Vastatkaa myös 
kirjeisiin ja antakaa ratkaisuvaihtoehtoja!  

15. Kuvittakaa kirjaa uudestaan!  
16. Laatikaa uudet kannet tai kuvitellun jatko-osan kannet (etukannen kuva ja takakansiteksti)! 
17. Kirjoittakaa jonkun kirjan henkilön kirje toiselle esim. Merjan kirje Saralle.  
18. Osa kirjan henkilöistä on jo aika vanhoja. Laatikaa Miina-Mummon, Kalju-Aaron tai 

Hukkas-Jalon elämästä muistokirjoitus.  
19. Viimeisessä luvussa tehdään juhannustaikoja. Kerätkää entisajan ja nykyajan 

juhannustaikoja esim. Jaana aallon ja Marjut Hjeltin teoksesta Pieni taikakirja. Keksikää 
itse uusia juhannustaikoja!  

20. Miina on nuorena tyttönä törmännyt noitaan. Laatikaa nykylukijalle ohjeistus, mistä 
tunnistaa noidan! Ohjeen voi myös kuvittaa esim. julisteen muotoon. 

 
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. 


