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Hai, Magdalena: Haiseva käsi. Karisto.

KysymyKsiä
1. Mikä oli kirjan pelottavin novelli? Miksi?
2. Mitä kauhukirjallisuudesta tuttuja hahmoja löysit novelleista?
3. Millainen paikka Uhriniituntakainen on? Kuvaile sitä!
4. Mihin paikkaan niminovelli sijoittuu?
5. Lapsia katosi novelleissa eri tavoin.

Kerro muutama esimerkki, miten.
6. Millainen on hyvä kauhutarina?
7. Mitkä asiat luovat kauhua tai pelkoa novelleissa?

TEHTÄVIÄ

• Oletko	kuullut	”Namusetä”	tai
”Poika	portilla”-tarinoiden	kaltai-
sia	kertomuksia,	jotka	sijoittuvat
kotiseudullesi?	Kerro	tarina.

• Keksi	oma	urbaanilegenda.
• Kerro	kauhutarina	45
• Varjoteatteri	41
• Kauhujen	ilmoitustaulu	45
• Kauhujen	muotinäytös	45
• Tee	traileri:	yhdestä	novellista	40
• Kauhukuunnelma	/	äänimaisema
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Tee traileri 

LEFFATRAILERI: Kuvittele, että lukemastasi 
kirjasta ollaan tekemässä elokuvaa. Mieti, mitkä 
kirjan kohdat pariminuuttisessa trailerissa esitet-
täisiin. Suunnittele kuvakäsikirjoitus, valitse 
traileriin sopiva taustamusiikki ja toteuta traileri. 
Valmiita traileripohjia löytyy esimerkiksi iMo-
vie-sovelluksesta.

Voit elokuvatrailerin sijasta tehdä myös kirja-
vinkkaustrailerin, joka johdattelee kirjan sisäl-
töön ja tunnelmiin.

KIRJATRAILERI: Tee lukemasi kirjan pohjalta vi-
deokertomus. Valitse videoosi näkökulma. Se voi 
olla päähenkilön, sivuhenkilön tai vaikka omasi. 
Pohdi, missä voit kuvata videon, jotta saat siihen 
kirjaan sopivan miljöön ja tunnelman. 
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Varjoteatteri

Rakentakaa pienryhmissä kirjaan pohjautuvat 
varjoteatteriesitykset. 

Esitystä varten tarvitsette lakanan tai muun 
vaalean kankaan, hyvän lampun, käsikirjoituk-
sen ja tietysti varjonukkeja kirjan henkilöistä. 
Voitte dramatisoida kirjasta jonkin tärkeän koh-
tauksen tai tiivistää esitykseen kirjan juonen tär-
keimmät kohdat. Lavasteiksi kannattaa valmistaa 
varjokuvia myös kirjan maisemista tai tärkeistä 
tapahtumapaikoista. Muistakaa myös musiikki, 
äänimaisema tai äänitehosteet.

41



Kauhukuunnelma/äänimaisema

Valitkaa ryhmässä kirjasta jokin pelottava kohta, 
jossa äänillä on suuri merkitys: esimerkiksi 
kohta, jossa joku kävelee ulkona (askeleet, ym-
päristön äänet), joku juoksee karkuun (askeleet, 
hengitys, ympäristön äänet), jotakuta ajetaan 
takaa tms. Suunnitelkaa, miten kerrotte kohdan 
äänien avulla ja miten toteutatte ääniefektit eli 
miten ja millä saatte synnytettyä tarvitsemanne 
äänet. Kohtaukseen voi sisältyä myös vuoro-
puhelua. Äänittäkää äänimaisema kirjalle tai 
tehkää kuunnelma ja kuunnelkaa se yhdessä 
luokassa.

Kerro kauhutarina

Kerro kummitusjuttu kaverillesi tai koko luokalle.
Jos kaipaat inspiraatiota kauhutarinaasi, 

vieraile hautausmaalla ja etsi sieltä mahdollisim-
man vanhoja hautoja. Voit lainata nimen hen-
kilöhahmollesi tai kirjoittaa, mitä valitsemallesi 
henkilölle tapahtui. Myös miljöönkuvausta voi 
harjoitella (pimeällä) hautausmaalla: kuvaile ym-
päristöä kaikilla aisteilla niin tarkasti kuin osaat.

Lukuvinkki: tutustukaa Edgar Lee Mastersin 
klassikkoteokseen Spoon River antologia, jossa 
kuolleet kertovat haudan takaa havaintojaan ja 
kommenttejaan. Heikki Salon Kynsilehto perus-
tuu samaan ideaan, mutta siinä puhujana ovat 
lemmikkien hautausmaalle haudatut.

Kauhujen muotinäytös

Kauhujen muotinäytöksessä esiintyvät tietysti 
lukemasi kauhukirjan henkilöt ja muut kau-
hukirjallisuudesta tutut hahmot. Suunnittele 
piirtämällä ja kirjoittamalla, miltä hahmot näyt-
tävät: koristaako hiuksia hento ristilukinseitti 
syksyn muotiväreissä, ja kopisevatko jaloissa 
ihmissuden pääkallobuutsit? Vaatteita ja asustei-
ta voi tietysti myös valmistaa itse ja pitää oikean, 
Halloween-henkisen muotinäytöksen kauhumu-
siikin säestämänä!

Kauhujen ilmoitustaulu

Millaisia ilmoituksia löytyy kauhukaupungin 
ilmoitustaululta? Myykö vampyyri sisäilmaon-
gelmista kärsivän linnansa tai etsiikö zombi 
kämppistä sukuhautaan? Kuka järjestää juhlat 
tai tarvitsee töitä? Entä millaisia harrastuksia 
on tarjolla nuorille kummituksille? Kirjoittakaa 
ryhmässä ilmoituksia, jotka kiinnitätte seinälle. 
Jokainen voi sitten valita yhden ilmoituksen, 
johon kirjoittaa vastauksen.

Haamu Kustannuksen Haamu-koulun tehtä-
vät: haamukustannus.com/haamukoulu. Myös 
Mervi Heikkilän ja Anne Leinosen teos Kauhu-
maan kartta (Haamu Kustannus) sisältää run-
saasti kauhukirjoihin liittyviä tehtäviä.

45


	Blank Page
	Blank Page



