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Punainen kuin veri – Oheistehtäviä 
Voitte kirjaa lukiessanne katsoa karttaa sivulla 6 ja asetella eri tapahtumat oikeisiin paikkoihin. Voitte 
myös ottaa kartasta kopion ja kirjoittaa tai merkitä tapahtumat karttaan. 

1: 28. helmikuuta sunnuntai, s. 7 
• Kuka Natalia on? Mitä hän pakenee? 
• Kuka mies on? 

Keksikää heille tarina. 

2: 29. helmikuuta maanantai, aamuyö, s. 11 
• Mistä rahat ovat peräisin?  
• Miten rahapussi päättyi juhliin? 

3: 29. helmikuuta maanantai, s. 14 
• Mikä on sinun lempivuodenaikasi? 
• Miksi tunnelma Lumikin kotona on kireä? 

4, s. 18 
• Syötkö sinä lihaa?  

o Onko jotain mitä et syö? Miksi? 
• Miltä veri haisee? Kuvittele, että seisot pimiössä ja kuvaile tuntemuksia. 

5, s. 21 
• Olisitko sinä seurannut Tuukkaa? Perustele. 

6, s. 25 
• Mitä sinä tekisit, jos löytäisit kassillisen verisiä rahoja?  
• Tekivätkö Elisa, Kasper ja Tuukka oikein vai väärin? 
• Mitä tekisit, jos saisit 100 000 kruunua? 

7, s. 31 
• Millaisia muistoja sinulla on ala-asteelta? 
• Jättääkö Tuukka nyt Lumikin rauhaan? 

8: 1. maaliskuuta tiistai, s. 37 
• Ketkä Boris ja Viivo ovat?  

o Miksi he antavat rahaa poliisille? 
• Millainen poliisi Terho Väisänen on? 

9, s. 40 
• Miten Terho ja Natalia tuntevat toisensa? 

10, s. 42 
• Pidätkö hikoilusta? 
• Onko joku joskus pyytänyt sinulta apua? 

11, s. 45 
• Miksi Lumikki haluaa pari sekuntia lisäaikaa paeta?  
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Hän on erinomainen tunnistamaan ihmisten hajuja. Se oli hyvä taito, sillä sen avulla hän saattoi saada pari 
sekuntia lisäaikaa paeta. (sivu 46) 

• Miksi rahapussi oli Elisan pihalla? 
• Mitä Elisan ja Lumikin pitäisi tehdä? 

12, s. 53 
• Kuka Terho Väisäsen tytär on? Onko hän joku jo mainituista hahmoista? 
• Mitä miehet aikovat tehdä tytölle, kun ovat kidnapanneet tytön? 

13, s. 55 
• Osaatko paikata tai neuloa pipon? 
• Onko Lumikin tunne, että oli virhe tulla Elisan luo, oikea? 

14, s. 60 
• Mitä luulet, että tapahtuu seuraavaksi? 

15, s. 63 
• Mitä sinä tekisit, jos joku seuraisi sinua? 
• Miksi Lumikki on varma, että rahat olivat oikealla pihalla? 

16: 2. maaliskuuta keskiviikko, s. 69 
• Onko sinua joskus kiusattu?  

o Mitä kiusaamiselle voi tehdä? 

17, s. 72 
• Miksi Boris ei voinut päästää Natalia pakoon?  

o Miksi hän halusi tehdä sen? 
• Oliko Terho yrittänyt auttaa Nataliaa? 

18, s. 75 
• Miksi Elisa käyttäytyy eri tavoin Tuukan ja Kasperin seurassa? 
• Mitä Lumikki aikoo tehdä? 

19, s. 81 
• Mitä Terho olisi voinut tehdä toisin?  

o Missä hän teki suurimman virheen? 

20, s. 87 
• Miksi Terholla on kuvia nuoresta naisesta tietokoneellaan? 

o Kuka nainen on? 
• Nyt kun sähköpostiviesti on poistettu Terho ei tietenkään voi lukea sitä. Mitä siitä seuraa? 

21, s. 94 
• Tunnetko sadun Lumikuningattaresta? 
• Miksi Lumikki meni vaatehuoneeseen? 

o Mitä muistoja tämä herätti Lumikilla? 

22, s. 99 
• Pitäisikö Lumikin vakoilla Elisan isää vai kertoa poliisille? 

o Mitä sinä tekisit? 
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• Miksi Lumikki on hyvä olemaan näkymätön? 

23, s. 102 
• Mitä combat on? Ottakaa selvää. 
• Mitä tapahtui viime kesänä? 

24: 3. maaliskuuta torstai, s. 108 
• Miettikää vastauksia Lumikin kysymyksiin sivulla 109. 

o Kuka Jääkarhu on? 
o Miten valokuvien nuori nainen ja Jääkarhu liittyvät toisiinsa? 

• Kannattaako Lumikin jatkaa Terhon vakoilua, kun Viivokin vakoilee Terhoa? 

25, s. 112 
• Lumikki muuttaa itsensä pojaksi. Millainen asento pojilla on?  

o Miten tyttöjen ja poikien käyttäytyminen ja asento eroavat toisistaan? 
• Olisitko itse mennyt mukaan vessaan Terhon ja Viivon kanssa? 

26, s. 116 
• Kuka seuraa Lumikkia? Terho, Viivo vai joku muu? 

27, s. 119 
• Mitä Lumikin kannattaisi nyt tehdä? 

28, s. 124 
• Lumikki ei halua tuoksua miltään. Voiko ihminen olla täysin ilman tuoksua? 
• Mitä Lumikin lapsuudessa on tapahtunut? Oliko pehmolelu kuullut jollekin toiselle? Kenelle? 

29, s. 127 
• Miksi Viivo ammuttiin? Selviytyykö hän? 

30: 4. maaliskuuta perjantai, s. 129 
• Luuletko, että joku tunnistaa Lumikin juhlissa? 
• Mitä juhlissa tapahtuu? 

31, s. 136 
• Terho ei tiedä, että Natalia on kuollut. Saako hän sen selville? 
• Onnistuuko Terho neuvottelemaan Jääkarhun kanssa? 

32, s. 139 
• Uskaltaisitko itse piiloutua auton takaluukkuun? 
• Huomaako joku, että Lumikki on takaluukussa? 

33, s. 142 
• Kenen talossa juhlat ovat? 

34, s. 145 
• Miksi Viivoa ei enää tarvita?  

o Mitä Boris tarkoittaa sillä, että Viivo on alkanut lipsua? 
• Eikö Natalia olekaan kuollut? Miten hän voi olla juhlissa? 
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35, s. 147 
• Missä satuhuoneessa sinä haluaisit olla? Piirrä siitä kuva. 
• Tuleeko Terho tunnistamaan Lumikin? 
• Miksi toinen tarjoilijoista on ymmällään siitä, että Jääkarhusta käytetään sanaa hän? 

36, s. 152 
• Mihin Boris tarvitsee Nataliaa, kun hän on kuollut? 
• Onko Natalia ihmiskaupan uhri?  

37, s. 157 
• Miksi kuolleen Natalian näkeminen on Terhosta kuvottavaa? 
• Oliko Terhon odotus, että kukaan ei kuolisi, realistinen? 

38, s. 163 
• Miten Lumikki pääsee pois pakastimesta? 
• Ovatko Terho ja Boris nyt päässeet sopimukseen?  

o Pitävätkö molemmat oman osansa sopimuksesta? 

39, s. 167 
• Miksi Elisa luottaa enemmän Lumikkiin kuin Tuukkaan ja Kasperiin? 
• Miksei Elisa tämän jälkeen halua enää olla Tuukan ja Kasperin kanssa? 

40, s. 172 
• Oletko uinut avannossa? 
• Miksei Lumikki koskaan huuda apua? Olisiko hänen tässä tilanteessa kannattanut tehdä niin? 

41, s. 175 
• Miksi Boris testasi Nataliaa? 
• Miksi Natalian veli kertoi siskonsa suunnitelmista Borikselle? 

42, s. 178 
• Miksi kaksoset puhuvat itsestään yhtenä ihmisenä? 

Te olette täällä siksi, että haluan kiittää tietä. Kiitos, kun luotte kanssani unelmaa. (sivua 182, alleviivaukset 
lisätty) 

• Pääseekö Lumikki juhlista ilman, että kukaan tunnistaa tai pysäyttää hänet? 

43, s. 184 
• Tuleeko Terhon suunnitelma yksinkertaisemmasta elämästä toimimaan? 

44, s. 187 
• Samanlainen iltapuku saattoi olla sattuma. Samanlainen laukku saattoi olla sattuma. Molemmat samalla 

naisella ei voinut olla sattuma. (sivu 187) 
Oletko samaa mieltä Terhon kanssa? 

• Mitä tapahtuu seruaavaksi? 

45, s. 190 
• Olisitko itse keksinyt käyttää korkokenkiä samalla tavalla? 
• Minne Lumikki juoksee seuraavaksi? 
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46, s. 193 
• Saako Boris Lumikin kiinni? 

47, s. 195 
• Voiko tajuttomana ajatella? 

o Mitä sinun pitää tehdä, jos näet tajuttoman ihmisen? 
• Oliko Lumikilla oikeus lyödä Anna-Sofiaa ja Vanessaa? 

o Mitä muuta Lumikki olisi voinut tehdä? 

48, s. 200 
• Kuka soitti poliisit paikalle? 
• Kenestä Lumikin vanhemmat puhuvat? 

Neljä kuukautta myöhemmin, s. 202 
• Jenna (Elisa) lähettää Lumikille postikortteja. Onko tämä hyvä idea? 
• Onko Lumikki nyt turvassa Jääkarhulta? 
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