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TEHTÄVÄPAKETTI (3.–8. LK): KUMMAJAISTEN KYLÄN KUUMA KESÄ 
Mervi Heikkilä & Jussi Matilainen: Kummajaisten kylän kuuma kesä (Haamu 2015) | Kuvitus Miranda Koskinen  
 
Kirja on itsenäinen jatko-osa Heikkilän & Matilaisen kirjaan ”Kummajaisten kylä” (Haamu 2014). 
Kummajaisten kylän kuuma kesä -kirjassa ollaan vähän vanhempia ja mennään seuraavalle luokalle. 
Koska henkilöt ja miljöö ovat kuitenkin samoja, soveltuvat monet aloitusosan tehtävät myös 
Kummajaisten kylän kuuma kesä -kirjan avaamiseen, esimerkiksi kirjeet, haastattelut, uutiset, lööpit, 
kuvat ja kartat.  
 

 Aiemman kirjan tehtäväpaketti on saatavilla Haamun materiaalipankista: 
haamukustannus.com/materiaalit. 

 Opetuksessa voi hyödyntää myös Haamun kirjatrailereita osoitteessa: 
youtube.com/haamukustannus 

 Oletko jo kokeillut pelejä opetuksen tukena? Peli on kiva välipala, jolla voi vaikkapa 
testata, onko tekstiä luettu ja ymmärretty. Kahoot-pelejä voi pelata puhelimella, tabletilla tai 
tietokoneella. Opettaja tekee peliä ohjatakseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, oppilaat 
pääsevät luomaan pelaajalempinimen ja pelaamaan opettajan antamalla pelikohtaisella 
koodinumerolla. Kahoot-pelisivustolla Kummakylä-sarjaan liittyvät pelit ovat haun kautta 
löydettävissä: Kummajaisten kylä tarinat 1-7 sekä Kummajaisten kylä, loppuosa. 

Tämä tehtäväpaketti perustuu toistuviin aihelmiin eli motiiveihin.  
 
VAAROJA 
 

Kummajaisten kylän kuuma kesä -kirjassa joudutaan monenlaisiin vaaratilanteisiin. Poimikaa 
kirjan vaaralliset tapahtumat ja antakaa toimintaohjeita niihin joutuneille!  
 
Opettajan avuksi muistilista: tupakanpoltto vanhassa talossa luvussa Korpit MC, Käärme 
luvussa Käärme paratiisissa, vesihirviö-näkki luvussa Näkki, metsäpalo luvussa Tulikuumaa ja 
jyrkkä rotko luvussa Metsänpeitto. 
 

NOLOJA TILANTEITA 
 

Murrosikäiset tuppaavat joutumaan noloihin tilanteisiin. Kootkaa kirjan nolot jutut ja tehkää 
niistä sketsejä. Kertokaa/kirjoittakaa omia noloja juttuja. Piirtäkää niistä sarjakuvia tai 
esittäkää ne. Pohtikaa, onko mokaaminen lopultakaan kovin paha asia. Mokaamisen sietämistä 
voi harjoitella improvisaatioharjoituksilla, joita löytyy vaikkapa Simo Routarinteen mainiosta 
teoksesta Improvisoi! 

 
Opettajan avuksi muistilista: Iiris tankkaamassa luvussa Kummaa kaipuuta, pyörän kumin 
pumppaaminen luvussa Ritari, kuumailmapallo lammella luvussa Lohikäärme ja vaanimista 
pionipenkissä luvussa Taikapussi. 
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ENTEITÄ, TAIKOJA JA MUUTA YLILUONNOLLISTA 
 

Kummajaisten kylässä tapahtuu niin talvella kuin kesälläkin outoja juttuja. Kaikki ei aina ole 
sitä, miltä näyttää ja monilla henkilöillä vaikuttaisi olevan maagisia kykyjä. Lajityypiltään 
teokset sijoittunevat enemmänkin maagiseen realismiin kuin suoraan kauhuun tai fantasiaan. 
Myös kansanperinteellä on suuri osuus kerronnassa. 

 
Poimikaa kirjasta kaikki yliluonnolliset asiat. Vertailkaa, missä muissa kirjoissa olette 
lukeneet vastaavia asioita esim. Miina-mummo näyttää puhuvan käärmeille samaan tapaan 
kuin J.K. Rowlingin Harry Potter.  Metsänpeitosta kerrottaan esim. Sari Peltoniemen 
kirjoissa Kuulen kutsun metsänpeittoon ja Haltijan poika. Teatterin kummituksesta löytyy 
taustaa Tiina Hautalan kirjasta Aaveiden Pohjanmaa. 

 
Etsikää kansanperinteestä lisää tietoa enteistä ja uskomuksista. Esimerkiksi: mikä 
oikeastaan on näkki? Haastatelkaa vanhoja ihmisiä, mitä he tietävät näkistä tai muista 
pelottavista olennoista. Mitä taikoja on vielä voimissaan? Kootkaa nykyajan enteitä tai 
keksikää sellaisia itse! Piirtäkää näkki! 

 
Opettajan avuksi muistilista: Luvussa Huonoja enteitä etsitään neliapiloita, haamukoira 
Pimiä vilahtaa luvussa Kätkö, käärmeelle puhutaan luvussa Käärme paratiisissa ja 
käärmepelkoa hoidetaan taikapussilla luvussa Taikapussi, Otto uskoo numerologiaan luvussa 
Numeroiden taikaa, teatterileirillä kuullaan juttu vanhalla teatterilla kummittelevasta 
näyttelijästä luvussa Teatterin kummitus, outo sumu eksyttää kulkijoita luvussa Metsänpeitto 
ja lammessa asuvasta otuksesta puhutaan luvussa Näkki. 

 
TYKKÄÄMISIÄ JA UUSIA PAREJA 
 

Sara pakenee äitipuolta usein Miina-mummon luo jo Kummakylä-sarjan aloitusosassa 
”Kummajaisten kylä”. Kummajaisten kylän kuuma kesä -kirjassa uusia pariskunta näyttää 
syntyvän vähän joka suunnalle. Poimikaa kaikki kirjan orastavat ihastumiset ja kirjoittakaa 
vuoropuhelu, kirje, tekstari tai runo näiden henkilöiden näkökulmasta. 

 
Opettajan avuksi muistilista: Saran äitipuolesta puhutaan esim. luvussa Käärme 
paratiisissa, Oton isän ja Iiris-opettajan suhde on esillä esimerkiksi luvussa Riiviövaara, Nikon 
ja Saran välillä tapahtuu jotain luvussa Näkki, Otto ja Ainokin lähentyvät luvussa 
Metsänpeitto ja Hukkas-Jalosta näyttää tulleen vakioasukas Miina-mummon mökissä, mistä 
esimerkki vaikkapa Jälkisanat-luvussa. 

 
PAIKANNIMIÄ 
 

Miranda Koskisen piirtämä mainio Kummajaisten kylän kartta täydentyy Kummajaisten kylän 
kuuma kesä -kirjassa. Koululta luoteeseen löytyy aivan uusi uimapaikka Salalampi. Etsikää 
kartoista ja paikannimiartikkeleista tietoa paikkakuntanne nimistöstä. Onko alueellanne 
saamelaisia nimiä? Millä nimillä on taustallaan jokin tarina? Millaisia uusia nimiä on keksitty 
uusille asuinalueille? Paikannimiä on tutkinut ja niistä kirjoittanut esim. Sirkka Paikkala 
(hauska nimi paikannimitutkijalle!). 

 
Opettajan avuksi muistilista: Kiehtovia paikannimiä on esimerkiksi luvuissa Näkki ja 
Metsänpeitto, mutta paikkoja löytyy lähes joka luvusta ja kirjan alussa olevasta kartasta. 
Luvussa Taikapussi Miina-mummo kertoo haluavansa nähdä Merenkurkun saariston 
jatulintarhat. Siinäkin on yksi kiinnostava aihe etsiä tietoa ja paikantaa kyseiset kohteet. 
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HARRASTUKSIA 
 

Kummajaisten kylän kuuma kesä -kirjassa esiintyy ei-niin-tavallisia-harrastuksia. Otto on 
pieni tiedemies, joka leikkii tässä kirjassa kuumailmapallolla isänsä kanssa ja etsii 
geokätköjä, Miina-mummo kirjoittaa runoja, Iirikselle näyttäisi luonto olevan tärkeä, Sara 
osallistuu teatterileirille ja koulun alussa Iiris ehdottaa rakennettavaksi neulanreikäkameraa. 

 
Etsikää tietoja edellä mainituista harrastuksista. Pyytäkää alan harrastajia vierailulle ja 
haastatelkaa heitä. Tehkää esitelmiä ja juttuja harrastuksista ja harrastajista. Kokeilkaa itse 
esimerkiksi valmistaa neulanreikäkamera. Testatkaa teatterileirin zombi-draamaleikkiä! Lisää 
draamaleikkejä löydätte esimerkiksi teoksista Sinivuori Päivi ja Timo: Esiripusta aplodeihin 
tai Simo Routarinne: Improvisoi! 

 
Opettajan avuksi muistilista: Geokätköily luvussa Kätkö, kuumailmapallo luvussa 
Lohikäärme, teatteriharrastus luvussa Teatterin kummitus, Neulanreikäkamera luvussa 
Monistettu haamu, runonkirjoitusta esimerkiksi luvuissa Taikapussi ja Jälkisanat. 

 
KOULU 
 

Kummajaisten kylän kuuma kesä -kirjassa kylään saapuu uusi opettaja Iiris Havukka, kun 
Kalju-Aaro on päättänyt jäädä vuorotteluvapaalle. Yläkouluun meno askarruttaa tulevia 
seiskaluokkalaisia ja alakouluun jäävät eivät oikein tiedä, miten suhtautua uuteen 
vauhdikkaaseen sijaiseen. Kouluaihelmien kautta voi pohtia opettajuutta, tuntikäytöstä, 
mopottamista ja koulupelkoja. Aiheista voi kirjoittaa mielipidetekstejä, keskustella, väitellä, 
laatia ohjeita ja esittää sketsejä. Esimerkiksi: Millainen on hyvä opettaja? Yläkouluun meno 
tuo uusia vapauksia, mutta myös vastuuta. Laatikaa selviytymisohjeet yläkouluun menevälle. 
Mopotus on niin last seasonia. Tehkää valistusjulisteita koulukiusaamista vastaan! 

 
Opettajan avuksi muistilista: Luvussa Korpit MC pohditaan yläkouluun menoa, luvussa 
Kätkö tavataan uusi sijainen, luvussa Totuusseerumi otetaan reippaasti kantaa kiusaamiseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - 
 
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. 


