
Jakso 4

Tylsyyskilpailu
– Tyylsää, tyylsää, tylsää, tylsää, tylsää, lallatti Ulla katsellen 
ikkunasta ulos pimeyteen.

– Mikä on tylsää? Aamos kysyi.
– Ei ole mitään tekemistä. On vain pimeää ja pitkät illat eikä 

mitään tapahdu. Se on tylsintä maailmassa, Ulla kiukutteli.
– Minun mielestäni tylsintä maailmassa on odottaa. 

Kaikkea pitää odottaa. On tylsää odottaa, että kasvaisi isoksi, 
Papu tuumi. – Kasvan niin hitaasti. Talvikin kestää kamalan 
kauan. Kesän odottaminen on tylsää. Nekku tekee viisaasti, 
kun horrostaa talven. Mikä sinun mielestäsi on tylsintä 
maailmassa, Aamos?

Mikä Ullan mielestä oli tylsää? Entä Papun mielestä? 
(Ullasta oli tylsää, kun ei ollut tekemistä. Papun mielestä odotta
minen oli tylsää.)

Aamoksen piti miettiä.
– En keksi, hän sanoi. – Ei minulla ole tylsää. Kun ei ole 

tekemistä, on paljon aikaa ajatella ja keksiä kaikenlaista.
Aamoksen mielestä pitkät, pimeät illat olivat mukavia. 

Silloin saattoi istuskella keinutuolissa ja ajatella ajatuksia. 
Isoksi kasvaminen ei liioin ollut tylsää, sillä Aamos oli jo aika 
pitkä eikä hänellä ollut kiirettä tulla isommaksi. 

– Ja pöh. Ajatella ajatuksia! Se vasta on tylsää. Minä haluan 
tehdä jotain. Haluan, että tapahtuu, Ulla väitti. Hän tahtoi 
kuitenkin tietää, millaisia ajatuksia Aamoksen päässä liikkui 
pitkinä talvi-iltoina.

– Mietin, mitä kasveja kasvatan ensi kesänä. Suunnittelen 
kettujen ja jänisten lapsille uimakoulua. Ajattelen, että ehkä 
teen kohta lämpimiä juustovoileipiä meille kaikille. Arvailen, 
koska päästään hiihtämään ja olenkohan parempi hiihtämään 
kuin viime talvena. Suunnittelen eväsretkeä ja nuotiota. Ajat-
telen Risto Räppääjää, sillä luin sen kirjan viimeksi. Valitsen 
mielessäni, minkä kirjan luen seuraavaksi. Ehkä Ella-kirjan. 
Äsken keksin, että voisimme kilpailla, kuka osaa olla tylsin. 
Ulla jo melkein rallatti tylsyysrunon.

Miksi Aamoksella ei ollut tylsää? 
(Aamos käytti aikansa ajattelemiseen.)

– Voi ötökät ja öttiäiset, onpa sinun päässäsi paljon ajatuksia. 
Miten ne kaikki mahtuvat sinne? Papu ihaili.

– Pidetään kilpailu, kuka keksii tylsimmän tylsyysrunon! 
Ulla ehdotti. – Voittaja saa tehdä lämpimiä juustovoileipiä 
meille kaikille.

Ystävykset alkoivat miettiä tylsyysrunoja. Tällainen Ullan 
runosta tuli:

Tylsää, tylsää, tylsää,
kaikki on aivan mälsää,
ei viitsi leikkiä pimeässää
ja siksi istutaan pirtissää
ikävätä pitämässää.

Aamoksen runo oli tällainen:

Istun, kiikun, keinuttelen,
ajatukset ajattelen.
Mukavaa on olla tässä,
tylsyydessä hämärässä.

Papu runoili näin:

Jos on sulla tylsä pää,
niin siihen auttaa teroitin.
Pian se teräväksi jää
niin kuin suolasirotin.

– Ei suolasirotin ole terävä, Ulla moitti.
– En keksinyt muuta riimiä teroittimelle, Papu puolus-

tautui.
Papu ja Aamos olivat sitä mieltä, että Ullan runo kertoi 

tylsyydestä parhaiten. Ulla voitti kilpailun ja sai mennä 
tekemään juustovoileipiä.

– Bonuspalkinto: Saat myös keittää kaakaota! Aamos 
huikkasi.
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Aloitus

Voitetaan tylsyys yhdessä!
Millaisissa tilanteissa voi olla tylsää? Oppilaat kertovat 
tilanteista, joissa on tuntunut tylsältä. Kirjoitetaan tilanteita 
taululle, esim. pitkä automatka tai ruokailun odottaminen. 
Keksitään yhdessä ratkaisuja siihen, miten tilanteissa voisi 
voittaa tylsyyden ja keksiä mukavaa puuhaa. 

Talvitaivaan alla -laulu 

• Kuunnellaan ja lauletaan laulu digiopetusmateriaalin 
Laulakohdasta.

• Lauletaan ja leikitään. Nuotit sekä leikki ja soittoohjeet 
ovat oppaan s. 248–249.

Ennen tarinaa

Edellisen tarinan kertaus
• Miten ystävykset selvittivät, kuinka paljon he olivat 

kasvaneet? (He mittasivat toisensa.)
• Mikä Papua harmitti? (Hän ei ollut mielestään kasvanut 

tarpeeksi.)
• Mistä asiasta Papulle lopulta tuli hyvä mieli? (Papun 

pikkusisarusten mielestä hän oli kasvanut paljon.) 

Tutkitaan tarinaa

Kerrataan juoni sarjakuvan avulla
• Ystävykset istuskelivat Kotikolossa ja Ulla katseli tylsisty

neenä ikkunasta ulos. Heillä ei ollut mitään tekemistä.
• Aamos keksi, että he voisivat pitää tylsyysrunokilpailun. 

Jokainen keksi ja esitti vuorollaan oman tylsyysrunonsa.
• Ulla voitti runokilpailun ja sai palkinnoksi tehdä kaikille 

juustovoileivät. Aamos keksi, että bonuspalkintona Ulla 
voisi keittää heille myös kaakaota.

Keskustellaan tarinasta
• Mikä Ullasta oli tylsää? (Ettei ollut mitään tekemistä.)
• Mikä Papusta oli tylsintä maailmassa? (odottaminen)
• Mitä tekemistä Aamos keksi, kun hänellä oli tylsää? (Hän 

ajatteli erilaisia asioita.)
• Mistä asioista huomaat, että ystävällä on tylsää? (oppi

laan oma vastaus) 
• Mitä tekemistä sinä keksit, kun sinulla on tylsää? 

(oppilaan oma vastaus) 
• Minkä kilpailun ystävykset pitivät? (tylsyysrunokilpailun)
• Minkä palkinnon kilpailun voittaja sai? (Hän sai tehdä 

juustovoileipiä kaikille.)
• Kuka voitti kilpailun? (Ulla)
• Millaisen bonuspalkinnon Aamos antoi Ullalle? (Ulla sai 

keittää myös kaakaota.)

Materiaalit

• Liite 36: Selkoteksti: Tylsyyskilpailu 
• Liite 57: Juonisarjakuva: Aloitustarinat 3 ja 4 

Teemat

Yleiset teemat
• ajanviettotavat
• runot
• kilpailu

Tunne- ja vuorovaikutusteemat
• odottaminen
• tylsyyden sietäminen

Mikä tarinan asia olen?
• Minun lävitseni voi katsella sisältä ulos tai ulkoa sisälle. 

(ikkuna)
• Minun päälläni voi istua ja keinua edestakaisin. (keinu

tuoli)
• Minä olen polttavan kuuma ja minusta kannattaa pysyä 

turvallisen etäisyyden päässä. (nuotio)
• Minussa on paljon pieniä ja somia sanoja, jotka yleensä 

sointuvat hyvin yhteen. (runo)
• Minun päälleni laitetaan voita ja juustoa. (leipä)
• Olen makea juoma. (kaakao)

Laajennetaan sanavarastoa

Selitetään
• lallattaa • pirtti
• nuotio • suolasirotin

Mikä sana tarkoittaa melkein samaa?
• pimeä (pelottava, hämärä, hiljainen, hankala)
• lämmin (kumma, kummallinen, kuuma, kuuluva) 
• tylsä (terävä, yksitoikkoinen, yksittäinen, tympeä)
• keksiä (oivaltaa, arvata, kestää, kelvata)
• huudahtaa (heiluttaa, hangata, haukata, huikata)
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Jakso 6

Etsivätoimisto Papulla vakoilee
Ullan ja Papun etsivätoimisto Papulla oli saanut selville, että 
Aamoksen salaperäiset retket suuntautuivat kohti Hiirimaa-
ta, mutta kenen luokse Aamos meni ja mitä hän teki, oli ar-
voitus. Mysteeri olivat myös katoavat ja palaavat tavarat. Pek-
ka Töpöhäntä -kirja oli yhtenä päivänä poissa kirjastosta ja 
seuraavana taas paikoillaan. Papun ompelulaatikko ja luku-
toukkalasit olivat poissa. Kirjaston seinältä katosi sienitaulu. 
Koulun säännöt -lappua ei löytynyt mistään.

Kanimiinikin oli hävinnyt, mutta se ei näyttänyt surettavan 
Aamosta. Hän vain huiskaisi kättään ja sanoi antaneensa sen 
lainaksi eräälle ystävälle.

Eräälle ystävälle! Kuka oli salaperäinen ystävä, jolle Aamos 
oli raaskinut antaa rakkaan Kanimiininsa? Ehkä hän oli 
antanut ystävälle myös ukulelen ja sienitaulun?

Mitä Kotikolosta ja kirjastosta oli kadonnut? 
(Pekka Töpöhäntä -kirja, ompelulaatikko, lukutoukkalasit, sieni-
taulu, Koulun säännöt -lappu, ukulele ja Kanimiini)

Eräänä aamuna Ulla löysi keittiön pöydältä ryppyisiä paperi-
lappuja, joissa oli kirjaimia. Ulla yritti lukea niitä, mutta kir-
jaimista ei saanut muodostettua sanoja.

– Tämä on salakieltä. Aamos ja hänen uusi ystävänsä 
lähettävät toisilleen salakielisiä kirjeitä. Nyt kyllä etsivätoi-
misto Papulla selvittää, minne Aamos menee ja kuka on 
hänen salainen kaverinsa, Ulla ilmoitti päättäväisesti. – Me 
vakoilemme Aamosta niin, ettei hän huomaa.

Salapoliisit Ulla ja Papu lähtivät seuraamaan Aamoksen 
jälkiä. Majavan padon luona jäljet katosivat. Mihin Aamos 
oli jatkanut siitä?

– Kiipeän puuhun tähystämään. Ehkä näen Aamoksen, 
Ulla päätti ja kapusi ketterästi rannan leppään.

– Varo, oksat ovat ohuita! Papu varoitti.
Mutta Ulla vain huusi sanan, joka antoi rohkeutta ja 

voimaa:
– Äkärävyy! Minä en pelkää!
Ulla oli hyvä kiipeämään ja piti lujasti kiinni. Hän kiipesi 

latvaan asti. Mutta puun latva oli ohut. Se alkoi huojua Ullan 

painosta. Ulla tarrasi kiinni. Puun latva huojui vasempaan ja 
oikeaan, se taipui alas ja ponnahti ylös.

– Varo! Papu huusi.
– Miten muka? Ulla parkaisi.

Mitä seuraavaksi mahtaa tapahtua? 
(oppilaan oma vastaus)

Kuului rysähtävä ääni, kun latva katkesi. Ulla mukanaan se 
rytisi maahan oksien läpi. Ritsis, rätsis, ryskis, jyskis!

– Au au au! Ulla huusi.
Sitten kuului töms ja Ulla oli maassa.
– Sattuiko? Papu kysyi.
– Arvaa! Ulla vastasi kiukkuisena.
Ulla oli naarmuilla, haavoilla ja ruhjeilla. Klaara ja Jokinen 

ryntäsivät ihmettelemään tapahtunutta.
– Mitä tapahtui? he kysyivät.
– Putoamisonnettomuus ja tapaturma, Papu selitti.
Klaara tarkasteli Ullan vammoja.
– Haavat ja naarmut pitää puhdistaa. Muuten ne voivat 

tulehtua. Muutaman laastarinkin tarvitset. Olen käynyt 
ensiapukurssin Australiassa, Klaara selitti.

Jokinen tunnusteli varovasti Ullan käsiä ja jalkoja, mutta 
onneksi murtumia ei ollut eivätkä nilkat olleet nyrjähtäneet. 

Jokinen kipaisi hakemassa puhdistusainetta ja laastareita. 
Yhdessä Klaaran kanssa he puhdistivat naarmut. Se kirveli 
inhottavasti, mutta Ulla kesti kaiken urhoollisesti. Hän vain 
irvisteli, huiskutti kättään ilmassa ja kiljui au au au. 

– Meillä ei ollut lääkekaapissa kirvelemätöntä puhdistus-
ainetta, Klaara pahoitteli.

Pari haavaakin Ulla oli saanut, ja niihin laitettiin laastari.
– Olet saanut monta ruhjevammaa. Huomenna olet mus-

telmilla, Jokinen ennusti. – Nyt sinun pitää palata kotiin ja 
ottaa loppupäivä rauhallisesti.

Mikäpä auttoi. Etsivätoimisto Papulla oli epäonnistunut 
surkeasti vakoiluyrityksessään.

– Älä sure. Huomenna vakoillaan uudestaan, Papu loh-
dutti.
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Aloitus

Salapoliisin varusteet
Millaisia varusteita salapoliisi tarvitsee? Keskustellaan 
pareittain tai pienissä ryhmissä ja piirretään kuvat 
tarvikkeista. Esitellään kuvat koko luokalle. Mikä varuste on 
tärkein?

Me salapoliisit -laulu  

• Kuunnellaan ja lauletaan laulu digiopetusmateriaalin 
Laula-kohdasta.

• Lauletaan ja leikitään. Nuotit sekä leikki- ja soitto-ohjeet 
ovat oppaan s. 254–255.

Ennen tarinaa

Edellisen tarinan kertaus
• Mitä vaarallista Hiirimaassa tapahtui, kun Papu kertoi 

tarinoita pikkuhiirille? (Pihasauna syttyi palamaan.)
• Miten tulipalo saatiin sammutettua? (Papu soitti paikalle 

Mutkajoen vapaapalokunnan, joka sammutti palon 
muodostamalla ketjun joelta saunalle.)

• Kuka oli vapaapalokunnan palopäällikkö? ( Jokinen)

Tutkitaan tarinaa

Kerrataan juoni
• Aamos suuntaa retkensä kohti Hiirimaata, mutta Papu ja 

Ulla eivät tiedä, mitä Aamos siellä tekee. Myös katoavat 
ja palaavat tavarat ovat mysteeri.

• Ulla ja Papu päättävät vakoilla Aamosta ja selvittää, kuka 
Aamoksen salainen kaveri on. Ulla kiipeää tähystämään 
puun latvaan, mutta latva katkeaa ja Ulla rysähtää maa-
han.

• Ulla saa ruhjeita ja naarmuja, jotka Klaara puhdistaa. Ulla 
ja Papu palaavat Kotikoloon ja aikovat jatkaa vakoilemis-
ta seuraavana päivänä.

Keskustellaan tarinasta
• Mitä Ulla löysi keittiön pöydältä? (Paperilappuja, joissa 

oli hänen mielestään salakieltä.)
• Mistä laput olivat Ullan mielestä peräisin? (Aamoksen 

salaiselta kaverilta)
• Mitä Ulla ja Papu päättivät tehdä? (Ottaa selvää, minne 

Aamos menee ja kuka hänen salainen kaverinsa on.)
• Miksi Ulla kiipesi puuhun? (Hän arveli, että voisi nähdä 

sieltä Aamoksen.)
• Mitä Ullalle tapahtui? (Puun latva katkesi, ja Ulla rysähti 

sen mukana maahan.)

Materiaalit

• Liite 49: Selkoteksti: Etsivätoimisto Papulla vakoilee 
• Liite 216: Vitsi- ja arvoituskortit 
• Liite 115: Tehtäviä sarjakuvaan: Tatu ja Patu etsivinä 

(lukukirja s. 105)  
• Liite 86: Luova kirjoittaminen 3: Sarjakuva 
• Liite 71: Luetun ymmärtäminen: Lukukirjan tekstit  

Ratkaisua kohti ja Arvoitus ratkeaa
• Harjoituskirjojen sivuehdotukset: 

Kielitietäjä s. 72–73 ja 74–75

Teemat

Yleiset teemat
• vakoilu
• ensiaputaidot

Tunne- ja  
vuorovaikutusteemat
• rohkeus
• huolenpito

• Kuka puhdisti Ullan naarmut? (Klaara)
• Mistä Klaara oli oppinut ensiaputaitonsa? (Hän oli käynyt 

ensiapukurssin Australiassa.)
• Miten Papu lohdutti pettynyttä Ullaa? (Papu lohdutti, 

että he voisivat vakoilla huomenna uudestaan.) 
• Miksi on tärkeää lohduttaa loukkaantunutta ja pettynyt-

tä ystävää? (oppilaan oma vastaus) 

Mikä lopetusmerkki?
Piirretään ilmaan virkkeeseen sopiva lopetusmerkki.
• Kenelle Aamos oli raskinut antaa Kanimiininsa?
• Keittiön pöydällä oli paperilappuja.
• Mihin Aamoksen jäljet katosivat?
• Varo, oksat ovat ohuita!
• Äkärävyy!
• Apua, minä putoan!
• Sattuiko sinua, Ulla?
• Haavat ja naarmut pitää puhdistaa.

Laajennetaan sanavarastoa

Selitetään
• mysteeri  •   ponnahtaa
• raaskia  •   ruhje
• kavuta  •   kirvellä
• huojua

Muuta virke kysymysmuotoon
Malli: Ulla etsii. → Etsiikö Ulla?
• Pöydällä on lappuja. (Onko pöydällä lappuja?)
• Aamos kirjoittaa salakieltä. (Kirjoittaako Aamos salakieltä?)
• Vakoillaan Aamosta. (Vakoillaanko Aamosta?)
• Puun latvasta näkee kauas. (Näkeekö puun latvasta 

kauas?)
• Haavat pitää puhdistaa. (Pitääkö haavat puhdistaa?)
• Papu lohduttaa Ullaa. (Lohduttaako Papu Ullaa?)

Kirjallisuuskasvatus

Viestiketju
• Kirjoitetaan viestiketju, jossa kirjoittajina ovat kaksi tai 

useampi lastenkirjan henkilöä. Apuna voidaan käyttää 
lukukirjan s. 83 emojeja sekä Viestiketju-liitettä 
(liite 183). 

• Päätetään, missä kohdassa kirjan tapahtumia keskustelu 
käydään, mistä keskustellaan, onko keskustelu kahden 
henkilön välinen vai onko kyseessä ryhmäkeskustelu.
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Jakso 7

Lapsuusmuistoja
Mutkajoen kirjastossa etsittiin Kruun kivikokoelmaa, jonka 
Kruu oli muuttomatkalle lähtiessään jättänyt Kotikoloon säi-
lytettäväksi. Se oli laitettu hyvään talteen, mutta kukaan ei 
muistanut mihin. Laatikoissa oli vain leimasimia, kuivunei-
ta tusseja, katkenneita värikyniä, kumeja, kyniä, teroittimia, 
viivoittimia, lehtiöitä, vihkoja, ruuveja, muttereita, muovihel-
miä, klemmareita, kumilenkkejä ja rypistyneitä tarroja.

Kirjaston nurkasta Ulla löysi paperirullan. Se oli kartta, 
jonka ystävykset olivat tehneet kauan sitten. He olivat 
piirtäneet siihen itsensä ja kirjoittaneet nimensä horjuvin 
kirjaimin.

– Voih! Katsokaa. Tulee ihan lapsuus mieleen, Ulla huokasi. 
– Osasin kirjoittaa vain nimeni.

– Minä en osannut lukea, mutta nyt osaan, Aamos totesi.
– Minä luin ja kirjoitin sujuvasti jo varhain, Papu kehaisi.
– Sinä kerroit valejuttuja. Väitit, että olet Hiirimaan hiiri-

päällikkö ja nimesi on Roquefort Gorgonzola, Ulla muisteli.
– Narrasit, että Hiirimaassa on aina kesä, puroissa virtaa 

mansikkamehua ja pensaissa kasvaa karkkeja, Aamos lisäsi.
– Me hölmöt uskoimme ja lähdimme etsimään Hiirimaa-

ta! Ulla hihitti.
Ulla ja Aamos nauroivat muistoille katketakseen, mutta 

Papua ei huvittanut.
– Turha siitä on enää puhua. Olin niin pieni ja lapsellinen 

silloin, hän mutisi. 

Miksi Papu ei halunnut muistella juttujaan Hiirimaasta? 
(Papua nolotti, koska hän oli valehdellut.)

Kruu huomasi, että hänen kuvaansa ei ollut kartassa.
– Kartassa on paikka, jossa tapasimme ensimmäisen 

kerran. Sen nimi on Kurkipelto, Aamos selitti.
Kruukin innostui muistelemaan:
– Olin silloin lähdössä ensimmäistä kertaa muuttomatkal-

le Afrikkaan. Nyt olen lentänyt saman matkan jo neljä kertaa! 
Tänne lentäessämme olimme hengenvaarassa, kun myrsky 
yllätti meidät meren yllä. Kaikki olivat aivan lopussa. Silloin 
sanoin, että menen kärkeen ja johdatan meidät turvaan. 
Kaikki huusivat, että ei, ei, olet liian nuori, et osaa. Menin 
kärkeen siitä huolimatta. Oli hirvittävän raskasta lentää 
ensimmäisenä. Havaitsin meressä laivan ja määräsin, että las-
keudumme laivan kannelle. Ei, ei, se on vaarallista, sanoivat 

muut, mutta minä laskeuduin ensimmäisenä. Sitten muutkin 
uskaltautuivat ja pelastuimme varmalta tuholta.

– Mikä seikkailu! Sinä olet sankari! huokasivat Aamos ja 
Ulla silmät suurina.

– No, sellaista se on. Kurjen on tehtävä mitä kurjen on 
tehtävä, Kruu ilmoitti vaatimattomasti.

Oliko Kruun tarina totta? 
(Se oli totta.)

– Minäkin matkustin kerran Kanariffalle isän ja äidin kanssa. 
Laivamme joutui myrskyyn ja aalloista nousi valtava muste-
kala, joka venytteli lonkeroitaan kohti matkustajia, Papu 
aloitti.

– Ja pöh. Et ole ollut Kanariffalla etkä ole ikinä nähnyt 
mustekalaa. Taas kerrot valejuttuja, Ulla tyrmäsi. – Eikä 
Kanariffaa edes ole olemassa.

Papu vaikeni mutta puuskahti sitten:
– Voi ötökät ja öttiäiset, se oli tarina! Kuvittelin matkusta-

vani laivalla Kanariffalle. Ettekö te ymmärtäneet?
– Löysin Kruun kivikokoelman! Aamos huudahti ja näytti 

laatikkoa, jonka kanteen oli kirjoitettu: ”Kruun kivikokoel-
ma. Arvokas.”

– Se oli tietenkin tietokirjojen hyllyssä kohdassa koo niin 
kuin kivi, hän selitti.

Kruu puristi laatikon rintaansa vasten.
– Rakkaat kiveni, olemme taas yhdessä, hän huudahti ja 

nosteli kiviä laatikosta kaikkien ihailtaviksi.
Ulla ojensi värikynät Kruulle.
– Piirrä kuvasi karttaan, hän kehotti.

122



Aloitus

Ajatuskartta aivan ensimmäisestä koulupäivästä
Tehdään yhdessä luokan seinälle ajatuskartta ensimmäisen 
luokan ensimmäisestä koulupäivästä. Mitä asioita 
muistetaan? Mikä oli kivaa? Mikä jännitti? Mikä pelotti? 
Keskustellaan yhdessä siitä, miten paljon on jo opittu.

Kierrätysräppi  

• Kuunnellaan ja lauletaan laulu digiopetusmateriaalin 
Laula-kohdasta.

• Lauletaan ja leikitään. Nuotit sekä leikki- ja soitto-ohjeet 
ovat oppaan s. 256–258.

Ennen tarinaa

Edellisen tarinan kertaus
• Mitä Papu ja Kruu tekivät joen rannassa? (Uittivat 

kaarnalaivojaan ja havainnoivat kevään ja kesän merkkejä.)
• Mistä asiasta Papu liioitteli? (Papu sanoi ymmärtävänsä 

lintujen kieltä.)
• Mistä Kruu tiesi, ettei Papu puhu totta? (Kruu itse on 

kurki ja ymmärtää lintujen kieltä.)
• Minkä asian lintujen laulu innosti Papun tekemään? 

(Sanoittamaan oman lintujen laulun.)

Tutkitaan tarinaa

Kerrataan juoni
• Ystävykset etsivät Kruun kivikokoelmaa kirjastosta. He 

löysivät kartan, jonka olivat tehneet aiemmin. Ystävykset 
muistelivat asioita, joita he olivat tehneet pienempänä. 
Aamosta ja Ullaa nauratti, kun he olivat uskoneet Papun 
juttuja Hiirimaasta.

• Kruu huomasi, että häntä ei ollut merkitty karttaan. Kruu 
muisti, että oli silloin ollut matkalla Afrikkaan. Matkalla oli 
tullut myrsky, josta kurjet olivat kuitenkin pelastautuneet.

• Lopulta kivikokoelma löytyi ja Kruu ilahtui. Ulla antoi 
värikynät Kruulle, jotta Kruu voisi piirtää itsensä karttaan.

Keskustellaan tarinasta
• Mitä ystävykset etsivät Mutkajoen kirjastosta? (Kruun 

kivikokoelmaa)
• Mikä nurkasta löytynyt paperirulla oli? (Kartta, jonka 

ystävykset olivat piirtäneet aiemmin.)
• Mille asialle Ulla ja Aamos nauroivat, kun he muistelivat 

menneitä? (Sille, että he olivat uskoneet Papun juttuja 
Hiirimaasta.) 

• Mitä Kruu huomasi, kun hän tutki karttaa? (Että hänen 
kuvaansa ei löytynyt kartasta.)

Materiaalit

• Liite 53: Selkoteksti: Lapsuusmuistoja 
• Liite 72: Luetun ymmärtäminen: Lukukirjan tekstit Kruun 

ja Papun vesimylly sekä Pulloposti löytyy
• Liite 109: Taitava lukija -juliste
• Liite 185: Runo 1 
• Liite 186: Runo 2 
• Harjoituskirjojen sivuehdotukset: 

Tekstitaitaja s. 76–79 

Teemat

Yleiset teemat
• muistot ja muisto- 

esineet
• kartta

Tunne- ja vuorovaikutusteemat
• välittäminen
• ystävyys

• Miksi Kruun kuvaa ei ollut kartassa? (Koska Aamos, Ulla 
ja Papu eivät olleet tavanneet Kruuta vielä silloin, kun 
olivat tehneet kartan. Kartassa oli kuitenkin Kurkipelto, 
jossa he olivat tavanneet Kruun myöhemmin.)

• Millä asialla Papu yritti narrata ystävyksiä? (Kertomalla, 
että hän oli matkustanut Kanariffalle laivalla, jonka 
kimppuun oli hyökännyt jättimäinen mustekala.) 

• Mistä Kruun kivikokoelma löytyi? (Kirjahyllystä k-kirjai-
men kohdalta. Koo niin kuin kivi.)

• Miksi Ulla ojensi värikynät lopuksi Kruulle? (Että Kruu 
voisi piirtää nyt itsensä karttaan.)  

• Miltä Kruusta tuntui, kun hän sai merkitä itsensä 
karttaan? (oppilaan oma vastaus, esim. Hyvältä, siltä että 
kuului joukkoon.) 

Miltä tuntui?
Ilahdutti: peukalo ylös, harmitti: peukalo alas.
• Miltä Kruusta tuntui, kun kivikokoelma oli hukassa? (a)
• Miltä Ullasta tuntui, kun hän muisteli Papun liioittelu-

juttuja? (y)
• Miltä Kruusta tuntui, kun hänen kuvansa puuttui 

 kartasta? (a)
• Miltä Papusta tuntui, kun hänen liioittelunsa otettiin 

puheeksi? (a)
• Miltä Kruusta tuntui, kun toiset kehuivat häntä 

 sankariksi? (y)
• Miltä Aamoksesta tuntui, kun hän löysi Kruun kivi-

kokoelman? (y)
• Miltä Kruusta tuntui, kun hän sai piirtää kuvansa 

 karttaan? (y)

Laajennetaan sanavarastoa

• piirtää horjuvia kirjaimia • hengenvaara
• nauraa katketakseen • johdattaa
• vaatimaton

Mikä sana ei kuulu joukkoon?
• puu, koivu, luu, suu • kukka, sukka, rukka, rastas
• katu, latu, sauna, satu • neula, oiva, keula, seula
• laulu, lokki, kokki, rokki

Kirjallisuuskasvatus

Kirjatori
• Tutustaan kirjoihin, joita olisi kiva lukea kesäloman aikana. 

Kirjavinkkejä on tämän oppaan s. 113 tai liitteessä 117.
• Järjestetään Kirjatori, jonka aikana tutustutaan eri vaihto-

ehtoihin pienissä ryhmissä. Katso tämän oppaan s. 154.
• Valitaan tai lainataan esim. kirjastosta itselle sopivaa 

luettavaa kesäksi. 
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