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Haiseva käsi – Oheistehtäviä 
Tietoa Uhriniituntakaisesta s. 7 
Oletko aikaisemmin kuullut uhhriniityistä? 

Ota selvää lisää tietoa uhriniitystä. 

Millaisia hahmoja luulet, että Uhriniituntakaisessa löytyy? 

 

Lokakuu s. 9 
Onko sinulla bändipaitaa? 

Onko sinua koskaan kuisattu? 

Mitä kiusaamiselle voi tehdä? 

Miettikää mies- ja naisrooleja. Millainen on mies? Millainen on nainen? Esim. ”Kasvata pallit. Ole mies” 
sivulla 14. 

Missä kohtaa tajusit, että tyttö on Noora? 

 

Pahanukke s. 19 
Mikä on parantaja? 

”Kun asialle antaa nimen, saa voiman asian yli.” s. 22. Mitä se tarkoittaa? 

Keksi nukelle sopiva nimi. 

Mitä sitten tapahtuu Magdalenalle? 

Mikä nukessa on? Kuollut sielu, demoni, jokin muu? Miten se päätyi nukkeen? 

 

Namusetä s. 39 
Tiedätkö sinä jonkun vaarallisen leikin? 

Mitä tapahtuu kadonneille lapsille? 

Keksi jatkoa tarinalle. 

1 Namusetä-leikki ja salainen säkeistö 
Mieti sääntöjä, jota opetetaan lapsille: 

- Miksi tuntemattomien kanssa ei jutella yksin?  
- Miksei oteta vastaan karkkia tai rahaa ilman vanhempien lupaa? 
- Miksei mennä vieraiden ihmisten autoon tai kotiin? 

Kirjoita säkeistö namusetäleikkiin. 

2 Sanni katoaa 
Onko sinun koulussasi joskus tapahtunut jotain ikävää, joka vaati poliisin tai ambulanssin? 
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Mitä tapahtui Sannille? 

3 Erin katoaa 
Mitä tapahtui Erinille? 

Miksi Ina meni sekaisin? 

4 Siiri katoaa 
Kuka namusetä on? Miltä hän näyttää? 

5 Eetu ja Venni saavat idean 
Olisiko lapsilla ollut muuta vaihtoehtoja? 

Mitä sitten tapahtuu? 

6 Pojat saavat apua 
Piirrä kuva namusedän, opettajan ja koiran tappelusta. 

Mitä ainesta pullossa on? 

Mihin pyörre vei namusedän? Tuleeko hän ikinä takaisin? 

7 Namusetä ja kaapatut naiset 
Mitä sitten tapahtuu? Tuleeko päähenkilöstä suurnoita? 

 

Poika portilla s. 55 
Mitä talon pojalle on tapahtunut? Miksi hän on vielä talossa? 

Mitä Oliverille nyt tapahtuu? 

Onko kummituksia olemassa? 

Onko sinulle joskus tapahtunut jotain, jota et logiikalla tai tieteellä pysty selittämään? Etsikää sellaisia 
tarinoita ja analysoikaa niitä. 

 

Metsätie ja Aarnikotka (7-osainen murhenäytelmä) s. 68 
Pelkäätkö pimeää? Miksi jotkut pelkäävät pimeyttä? 

Onko sinulla ystävä tai tuttu, joka saa sinut tuntemaan olosi turvalliseksi? 

Miksi puut saavat energiaa ihmisistä? 

Piirrä kuva Aarni-linnusta.  

1.  
Pelkäätkö pimeää? Miksi jotkut pelkäävät pimeyttä? 

Kuka on Katya? Mitä hänelle tapahtui? 

2.  
Mitä au pair tekee? 
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Onko sinulla ystävä tai tuttu, joka saa sinut tuntemaan olosi turvalliseksi? 

3.  
Piirrä kuva puista, niin kuin Aarni niitä kuvailee sivulla 72.  

4.  
Miksi puut vangitsevat ihmisiä? 

5.  
Mistä Aarni on saanut kykynsä muuttua linnuksi? 

6.  
Miten kauan puut ovat vanginneet ihmisiä?  

Keksi tarina jostain henkilöstä, joka on joutunut puun vangiksi. 

7.  
Kuka mies on? 

 

Takarivin tyttö s. 79 
Luuletko, että Pirita oikeasti pärjää? 

Miten toisen kiusaamiseen voi puutua? 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 

Syksyn ensimmäinen koulupäivä 
Miettikää sitä, miltä Piritasta tuntuu ensimmäisenä koulupäivänä uudessa koulussa. Voitte esim. tehdä 
siitä pieni näytelmä. 

Luuletko, että Pirita oikeasti pärjää? 

Miten luokan uuden oppilaan voisi ottaa hyvin vastaan? 

Pirita kysyy Elliltä takarivin tytöstä 
Kuka takarivin tyttö on? 

Miksi Elli käyttäytyy näin, kun Pirita kysyy tytöstä? 

Pirita juttelee opettajan kanssa  
Miten toisen kiusaamiseen voi puutua? Tekeekö Pirita oikein? 

Miettikää opettajan reaktiota. Miksi hän reagoi näin? 

Elli tulee käymään 
Onko Pirita tarpeeksi vanha huolehtiman itsestään tällä tavalla? 

Uusivuosi Ellin kanssa 
Miten sinä vietät uuttavuotta? 

Kuka on Maaria? 
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Isä saa puhelin rehtorilta 
Miksei kukaan ole nähnyt Piritaa koulussa? Mitä on tekeillä? 

Totuus paljastuu Piritalle 
Keksi tarina siitä, mitä luokassa tapahtui. 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 

 

FPS, vaarallinen peli s. 99 
Keskustelkaa ikäsuosituksista peleissä ja elokuvissa. Miksi niitä on? Ovatko ne tarpeellisia? 

Mitä tapahtuu Artulle?  

 

Täydellinen Alina s. 103 
Onko Hanan mustasukkainen Alinalle? 

Onko mustasukkaisuus hyvä vai huono asia? Miten sitä tulisi käsitellä? 

Keskustelkaa ennakkoluuloista ja rasismista.  

 

Talven lapset s. 115 
Mistä vuodenajasta sinä pidät? 

Mitä Pyrylle tapahtui? Mitä tapahtuu Lumille tarinan jälkeen? 

Onko lumi vaarallista? Miettikää esim. lumiluolan sortumista tai lumen syöntiä. 

 

Herra Pörrö ja hänen ritarikuntansa s. 123 
Oletko koskaan nähnyt painajaisia? 

Miksi näemme unta? 

Mikä on jalkajousi? Ota selvää. 

Keskustelkaa epävarmuudesta ja ahdistuksesta. Mitä niille voi tehdä? 

 

Haiseva käsi s. 143 
Hullun lehmän tauti on ihan oikea tauti. Ottakaa siitä selvää. 

Mikä tarinassa oli pelottavaa? 

Miten Sirkka tietää niin paljon zombeista? 
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