
1. Anna ja Elvis kylpylässä 

Anna ja Elvis kylpylässä -kirja aloittaa sarjan. Se 

voitti aikoinaan Kariston Perhe on paras -kilpai-

lun. Kirjassa Annan perhe haaveilee Italian-mat-

kasta mutta päätyykin Imatralle. Kyllä sielläkin 

tekemistä riittää, sillä mukaan lähtee Annan 

vauhdikas mummo. Lisäksi Anna saa uuden ys-

tävän. Mutta mitä Kapteeni Kalsari tekee Imat-

ralla? Ja miten käy, jos menee vääränkokoisessa 

uima-asussa kylpylään?

Seuraavat kaksi sanataidetehtävää liittyvät hah-

mojen luomiseen. Kun aloin kirjoittaa Anna ja 

Elvis -sarjaa, loin samalla mm. Annan, Elviksen 

ja mummon hahmot. Nyt on sinun vuorosi luoda 

hahmo joko piirtäen tai kirjoittaen.

MÖNKIÄISIÄ JA KEIJUJA
Piirrä kuva sellaisesta hahmosta, josta haluaisit 

kuulla tarinan. Onko hän ihminen vai eläin? Tai ken-

ties mönkiäinen? Keiju? Hirviö? Voit keksiä niin hassun tai hurjan hahmon kuin mahdollista.

ITSENI VASTAKOHTA
Kirjoita oma nimi väärinpäin. Tämä väärinpäin oleva nimi on hahmosi nimi. Sen jälkeen saat keksiä hah-

mollesi luonteenpiirteitä. Yritä keksiä sellaisia luonteenpiirteitä, jotka olisivat mahdollisimman erilaisia kuin 

sinä. Jos esimerkiksi inhoat jotain ruokaa, tämä ruoka voisi olla hahmosi suurinta herkkua. Tämän lisäksi 

voit keksiä hahmollesi iän, ammatin, asuinpaikan, suurimman unelman jne. (Jatkotehtävä: Tämän päivän 

hahmoista voi kertoa tarinan joko suullisesti tai kirjallisesti.)

Maria Kuutti

SANATAIDETEHTÄVÄ PAKETTI

Vaikka nämä sanataidetehtävät on laadittu omia kirjojani silmällä pitäen, niitä voi soveltaa muihin-

kin kirjoihin – tai tehdä vaikka ihan ilman kirjoja. 
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UNELMAMATKAKOHDE
Tänään haaveillaan matkustamisesta. Anna ja Elvis kylpylässä -kirjassa seikkaillaan Imatralla – mutta 

minne sinä haluaisit matkustaa? Tämän päivän tehtävän voi tehdä joko piirtäen (A) tai kirjoittaen (B).

A) Piirrä unelmamatkakohteesi. Millä sinne matkustettaisiin? Onko siellä palmuja ja hiekkarantaa?  Vai lunta 
ja pingviinejä? Mitä siellä tehdään? Voit unelmoida ihan vapaasti ja suunnitella vaikka lomamatkan avaruuteen.

B) Kirjoita unelmamatkasi resepti. Mitä siihen tarvitaan? Kuinka paljon siihen tulee mitäkin? Alla on malliksi 
sanataideohjaaja Mari Karvosen matkaresepti.



2. Anna ja Elvis mummolassa 

Anna ja Elvis mummolassa -kirjassa Annan vanhemmat pääsevät vihdoin Italiaan – mutta Anna jou-

tuukin mummolaan. Onneksi Anna saa pyytää kaverin mukaan. Mutta miksi mummolla on niin val-

tava kokoelma vessapaperirullan hylsyjä? Ja kuka oikein varastaa Annan suklaata?

SALAINEN TAIKAJUOMANI
Anna ja Elvis mummolassa -kirjassa Anna ja Elvis 

valmistavat näkymättömyysjuomaa (s. 64>). Sii-

hen tulee vähän erikoisia ainesosia. Mitä aineita 

sinä laittaisit omaan salaiseen juomaasi? Millaisia 

vaikutuksia sillä on? Tekeekö se sinusta rohkean 

tai vaikkapa ison? Tai tosi pienen ja vikkelän?

VAKOILUTOIMISTO OY
Anna ja Elvis mummolassa -kirjassa Anna ja El-

vis perustavat Vakoilutoimisto Oy:n (s. 70>). Sen 

jälkeen heillä on hauskaa, kun he vakoilevat An-

nan isoveljeä ja tämän tyttöystävää. Nyt on sinun 

vuorosi perustaa vakoilutoimisto. Mikä sen ni-

meksi voisi tulla? Millaisia vakoilutehtäviä toimis-

tosi voisi hoitaa? Tee mainos, jolla houkuttelet 

asiakkaita yrityksellesi. (Tämän tehtävän voi hy-

vin tehdä parityönä. Jos on mahdollista, tehtävää 

voi jatkaa esim. kirjastossa kirjoittamalla muis-

tiinpanoja ihmisistä ja keksimällä heistä mielen-

kiintoisia lisätietoja.)



3. Anna ja Elvis leirillä

Anna ja Elvis leirillä -kirjassa Anna suuntaa perheensä ja Elviksen kanssa Pieksämäelle leirille. 

Mutta kun yksi leiriohjaajista sairastuu, arvaatteko, kuka tulee mukaan? Ja mikä salaisuus Elvik-

sellä oikein on?

ANNA VON MAKKELSON JA 
PAUKKUPÖKSYPUPUNEN
Anna ja Elvis leirillä -kirjassa pohditaan nimiä 

ja nimeämistä: Anna on keksinyt toiselle mum-

molleen kutsuma nimeksi mimmin. Leirillä Anna 

haluaa hienostella ja esittelee itsensä Anna von 

Makkelsoniksi. Annan äiti puolestaan saa teh-

täväkseen keksiä miehelleen mahdollisimman 

monta lempinimeä. Hän keksii mm. karvavarvas 

kultaseni, oma pottu norsu nakkipossuni ja pauk-

kupöksypupuseni (s. 45). 

Nimet ovat meille tärkeitä, ja siksi tämä sanatai-

detehtävä liittyykin nimiin. Se on mukailtu Lumo-

tut sanat -sivuston tehtävästä. Monella meistä on 

lempinimiä; moni taas haluaisi lempinimen, mut-

ta ei ole vielä sellaista saanut. Nyt sinun tehtäväsi 

onkin keksiä itsellesi mahdollisia lempinimiä! Ne 

voivat olla lyhennelmiä (Toivo > Topi), sanavään-

nöksiä (Rauha > Rauheliini) tai vaikka vain pelkkiä 

alkukirjaimia (AK). Voit myös napata lempinimen 

suosikkisarjasi henkilöltä tai valita jonkin värin, 

paikan, kuukauden tai vuorokaudenajan – tai 

minkä tahansa mahtavan jutun vain keksit! Kun 

olet kehitellyt mahdollisimman monta lempinimi-

vaihtoehtoa, tutki niitä. Onko joukossa jokin, mis-

tä pidät oikein kovasti? 



PUUT OJENTAVAT KÄSIÄÄN JA MUITA KIELIKUVIA
Anna ja Elvis leirillä -kirjassa lapset pääsevät ”sanataidon” tunneille (s. 73>). Siellä Piitu opettaa muille 

kielikuvia. ”Kielikuva tarkoittaa, että sanotaan vähän eri tavalla kuin yleensä. Voi esimerkiksi sanoa, että 

’koivut höristävät korviaan’.” Tarkemmin sanottuna tässä on kyse personifikaatiosta eli elollistamisesta: 

siinä yhdistetään ihmisen piirteitä luontoon, säähän, kulkuneuvoihin tai vaikkapa eläimiin. 

Nyt sinun tehtäväsi on keksiä viisi asiaa, jotka ihminen voi tehdä (esim. ojentaa käsiään), mutta esim. 

mopo ei, ja jatkaa sitten lauseita keksimilläsi asioilla. Lauseet voivat aluksi kuulostaa ihan pähkähulluilta, 

mutta jos mietit asiaa tarkemmin, saattaa lauseeseen sisältyä vähän runollisempi merkityskin.

KUMMITUSJUTTUJA
Anna ja Elvis leirillä -kirjassa Anna, Elvis ja uusi kaveri Piitu pääsevät telttailemaan. Piitu haluaa kertoa 

kummitusjutun, joka alkaa näillä sanoilla: ”Kummitukset ilmestyvät yleensä täydenkuun aikaan...” (s. 83) 

Miten sinä jatkaisit tätä kertomuksen alkua? Millaisen kummitustarinan sinä keksit? 

RUPSU JA MUUT LEMPILELUT
Anna ja Elvis leirillä -kirjassa Elviksellä on mukanaan pieni pehmolelu, jonka nimi on Rupsu. (s. 95-96) El-

vis on saanut sen nelivuotiaana lahjaksi ja kuljettaa sitä kaikkialla. Rupsu on tosi pieni ja mahtuu melkein 

nyrkin sisään.

Millainen sinun lempilelusi on nyt / oli silloin, kun olit pienempi? Piirrä tai valokuvaa se. Kirjoita kuvan vie-

reen esittely, jossa kerrot esim. lempilelusi nimen, iän, syntymäpaikan, luonteen, ominaispiirteet, lem-

pileikin ja -ruuan tai vaikka jotain salaisia tietoja. Voit myös kertoa, miltä lempi lelusi tuoksuu, onko sitä 

jouduttu pesemään koneessa tai parsimaan ja onko se koskaan kadonnut.

Tuuli... Tuuli... 

Mopo…Mopo…

Aurinko…Aurinko…

Kuusi…Kuusi…

Kirja…Kirja…



4. Anna ja Elvis ja verraton vaari 

Anna ja Elvis ja verraton vaari -kirjassa Anna suuntaa vihdoin kylään Elviksen luo. Reissulla he tutus-

tuvat Lappeenrantaan ja tapaavat leiriltäkin tuttuja henkilöitä. Mutta miksi Elviksen vaari käyttäy-

tyy oudosti? Ja mikä onkaan Elviksen vanhempien #yllätys?

TUNTEET NÄKYVIKSI
Anna ja Elvis ja verraton vaari -kirjassa mummo 

haluaa opettaa Elvistä olemaan vihainen (s. 65), 

sillä joskus on tärkeää osata sanoa ”ei” ja ”nyt riit-

tää”. Jokaisella tunteella on oma tärkeä tehtävän-

sä. Miettikää yhdessä, mitä tunteita on olemassa 

ja mikä niiden tehtävä voisi olla. Valitse sitten yksi 

tunne, josta piirrät kuvan tai kirjoitat runon.

APUA TARVITAAN
Anna ja Elvis ja verraton vaari -kirjassa tarvitaan 

lopulta mummon apua. Meistä jokainen tarvitsee 

aina välillä muiden auttavaa kättä. Kirjoita jostain 

tällaisesta tilanteesta, jossa sinua on autettu.

ALLERGISIA OIREITA 

Anna ja Elvis ja verraton vaari -kirjassa Elviksen 

vanhemmilla on ongelmia liiallisessa puhelimen 

räpeltämisessä. Silloin he eivät kuule eivätkä näe 

mitään muuta kuin puhelimen ruudun. (Esim. s. 10, 

s. 24>) Mikä tekeminen on sinulle niin mieluisaa, 

ettet kuule tai näe mitään muuta? Millaisia vieroi-

tusoireita saat, jos joudut lopettamaan tekemisen? Entä minkä tekeminen on sinulle niin vastenmielistä, 

että saat ihan allergisen reaktion? Tee lista oireista. (Tehtävä on mukaelma Lumotut sanat -sivuston teh-

tävästä.)

Oppilaiden kanssa voidaan keskustella puhelimen käytöstä ja laatia yhdessä puhelimenkäyttösäännöt. 

Miten ja milloin puhelinta voi käyttää – milloin taas olisi tärkeää laittaa puhelin syrjään?



5. Anna ja Elvis ja vaahtokarkkivakooja

Anna ja Elvis -sarjan viidennessä osassa selvitetään salaperäisen vaahtokarkkivakoojan henkilölli-

syyttä. Tällä kertaa Anna ja Elvis seikkailevat Tampereella Annan mummon ja Elviksen isän kanssa. 

He vierailevat tutustumassa Tampereen nähtävyyksiin ja huomaavat pian saaneensa oudosti pu-

keutuneen seuraajan. Tyypillä on liian pieni paita, pellenenä, peruukki ja hassuttelulasit. Kuka hän 

oikein on? Mummokin katoaa välillä omille teilleen. Pystyvätkö Anna ja Elvis selvittämään oudon 

vakoojan henkilöllisyyden? (Kirjaesittelyn on laatinut Mari Karvonen)

MINÄ SARJAKUVAHAHMONA
Anna ja Elvis ja vaahtokarkkivakooja -kirjassa vieraillaan mm. Poliisi-

museossa (s. 50>). Siellä Elvis näkee sarjakuvaseinän ja innostuu piirtä-

mään. Tänään luodaankin sarjakuvasankareita. Jos sinä olisit sarjaku-

vahahmo, millainen olisit? Täydennä hahmokorttiin ainakin seuraavat 

asiat: sarjakuvanimesi, ulkonäkösi, salaisuus, jota muut eivät tiedä, super-

voimat, heikkoudet, pahin vihollisesi ja parhaat ystäväsi.

Sen jälkeen kirjoita tai piirrä, mitä tapahtuu, kun sarjakuvahahmosi il-

maantuu omaan kouluusi. 

OODI HERKUILLE
Tämän tehtävän on laatinut sanataideohjaaja Mari Karvonen. Anna ja Elvis ja vaahtokarkkivakooja -kir-

jan sivulta 75 löytyy Annan kirjoittama oodi herkuille ja alta Marin kirjoittama. Kirjoita sinäkin oma oodisi 

herkuille. Voit myös yrittää saada runoon loppusoinnut.

JOULUN HERKKUJAJOULUN HERKKUJA

Suolaista ja makeaa,Suolaista ja makeaa,
jouluna syödä saa.jouluna syödä saa.
Kuppiin glögiä kuumaa,Kuppiin glögiä kuumaa,
Ah - tätä tuoksujen huumaa.Ah - tätä tuoksujen huumaa.
Minulle maistuu suklaa suloinen.Minulle maistuu suklaa suloinen.
Sisko pipareita leipoo iloiten.Sisko pipareita leipoo iloiten.
Mammalle laatikoittain kuulia vihreitä.Mammalle laatikoittain kuulia vihreitä.
Pappa saa liiasta syönnistä Pappa saa liiasta syönnistä 
vatsanväänteitä.vatsanväänteitä.
Paistuu, maistuu monet herkut.Paistuu, maistuu monet herkut.
Muistettu on kamut sekä serkut.Muistettu on kamut sekä serkut.

Mari K.Mari K.

VALEASUINEN TONTTU
Sanataidetehtävän on laatinut Mari Karvo-

nen. Anna ja Elvis ja vaahtokarkkivakooja 

-kirjassa Annaa, Elvistä ja mummoa seu-

rannut outo vakooja olisi voinut olla myös 

tonttu. Millaisia valeasuja tontulla voisi olla? 

Voisiko vaikka keittiöstä löytyä valeasun tar-

peita? Kokeile! Lisäpohdittavaa: Missä va-

leasuisen tontun voisi kohdata? Missä se ly-

myilee? Ketä se tarkkailee? Millainen tontun 

tarkkailutyyli voisi olla? Miten se liikkuisi?



6. Anna ja Elvis vaippasirkuksessa

Anna ja Elvis vaippasirkuksessa -kirjassa kaverit matkustavat Jyväskylään.  Elviksestä on tullut iso-

veli, ja hän on todella väsynyt. Anna taas saa vihdoin oman kännykän, mutta se ei ole todellakaan 

sellainen puhelin, josta hän on haaveillut. Miten kaverusten käy tällä kertaa?

LISTOJA KERRAKSEEN
Anna rakastaa listoja. Anna ja Elvis vaippasirkuk-

sessa -kirjassa hän listaa mm. asioita, joita hän 

toivoo mummon lahjakuoren sisältävän, ja asioi-

ta, joita hän pelkää kuoresta paljastuvan (s. 19). 

Erilaiset listat ovat oiva apu kirjoittajalle. Niistä 

voi poimia innoitusta silloin, kun tuntuu, ettei 

keksi mitään.

Tänään kirjoitetaankin listoja. Tehtävä on mu-

kaelma Arja ja Emma Puikkosen Käsikirja mieli-

kuvituksen matkaajille -teoksen tehtävästä. 

Kirjoita luettelo asioista, joista tulet hyvälle mie-

lelle. Kirjoita hankalista asioista. Kirjoita lista ta-

varoista, jotka olet kadottanut. Muistele ja luet-

teloi asiat, joista pienenä innostuit, ja sitten asiat,

joita pienenä pelkäsit. Lopuksi kirjoita vielä lista 

asioista, joita sinulla on, ja asioista, joita sinulla 

ei ole. (Jatkotehtävä: Valitse yhdestä listasta yksi 

asia ja kirjoita siitä 15 minuuttia. Tällainen harjoi-

tus toimii lämmittelynä ennen jotain isompaa kir-

joitusharjoitusta.) 

KATOAMISILMOITUKSIA
Anna ja Elvis vaippasirkuksessa -kirjassa Annalta katoaa kännykkä (s. 55>). Tänään pohditaan kadonneita 

asioita ja kirjoitetaan katoamisilmoitus. Kadonnut asia voi olla esine, maisema tai vaikka vanha ystävä, 

jota et ole nähnyt pitkään aikaan. Muistele tarkasti kadonneen tuntomerkkejä. Yritä kertoa jotakin, mikä 

on ominaista juuri tälle henkilölle tai asialle. Minkälaisen katoamisilmoituksen kirjoittaisit? Kyse voi olla 

myös sellaisesta asiasta, joka ei ole vielä kadonnut mutta saattaisi hyvinkin kadota. (Tämä on mukael-

ma Arja ja Emma Puikkosen Käsikirja mielikuvituksen matkaajille -teoksessa olleesta tehtävästä.) 



LUONTORUNOJA
Anna ja Elvis vaippasirkuksessa -kirjassa seikkaillaan Tourulan luontopolulla (s. 106 >). Annan pikkuveli 

Veikko tekee luontohavaintoja ja löytää kuolleen kärpäsen, märän kävyn (”Tattaa!” hihkaisi Veikko) ja 

irronneen tekokynnen.

Tänään kirjoitetaan luontoruno. Mene ensin ulos ja etsi sieltä jokin pieni yksityiskohta (voikukka, muu-

rahainen, havunneulanen, käpy, kivi…). Ota se mukaasi, jos mahdollista. Tutki kohdettasi tarkasti niin 

monen aistin avulla kuin suinkin ja kirjoita aistihavaintoja korostaen viiden säkeen eli viiden rivin mittai-

nen runo, jonka nimeät yksinkertaisesti kohteesi mukaan. Apukysymyksiä: Miltä kohde näyttää / tuntuu / 

haisee / kuulostaa? (Maistamista en voi suositella.)

Jos ulos meneminen ei ole mahdollista, tehtävään voi käyttää jotakin sisältä löytyvää esinettä ja kirjoit-

taa esinerunon.

LUONTOASKARTELUJA
Lähde ulos ja kerää luonnosta löytyvää materiaalia. Maalaa, leikkaa ja liimaa kuva luonnosta paperille. 

Valokuvat, lehtileikkeet ja muu lisämateriaali ovat sallittuja.



7. Anna ja Elvis häähumussa

Anna ja Elvis häähumussa -kirjassa Annan mummo on menossa naimisiin. Jokainen yrittää tietysti 

auttaa mummoa parhaan kykynsä mukaan, jotta tälle ei tulisi valtavaa häästressiä – mutta siitähän 

sitä vasta ongelmia syntyykin. Päästäänkö häitä edes juhlimaan? Ja kuka onkaan salaperäinen van-

hempi mummeli, jonka kanssa mummo tappelee?

TUNNE-ELÄIMIÄ
Tämä sanataidetehtävä on mukailtu Lumotut sanat -sivuston tehtävästä. 

Anna ja Elvis häähumussa -kirjassa mummo viettää polttareita. Seuraa-

vana aamuna mummo on todella väsynyt ja harmissaan, sillä hänen oma-

tuntonsa soimaa häntä. Aina 

kovin reipas mimmi herätte-

lee aamupalapöydässä nuok-

kuvaa mummoa, ja mummo 

nostaa päätään kuin Vanaja-

veden hirviö. 

Mitä eläintä sinä muistutat, 

kun olet väsynyt? Entä mikä eläin olisit surullisena, iloisena, 

jännittyneenä tai pelokkaana? Keksikää omia tunne-eläimiä. 

Väsyneenä olen kuin...Väsyneenä olen kuin...

Surullisena olen kuin...Surullisena olen kuin...

Iloisena olen kuin…Iloisena olen kuin…

Jännittyneenä olen kuin…Jännittyneenä olen kuin…

Pelokkaana olen kuin…Pelokkaana olen kuin…

Voitte keksiä myös muille Voitte keksiä myös muille 
tunteille eläinhahmot! tunteille eläinhahmot! 

OMIA SADATTELUJA
Anna ja Elvis häähumussa -kirjassa mummo joutuu sana-

harkkaan vanhan naisen kanssa. He alkavat solvata toisiaan 

kasvien nimillä. (s. 76-79) 

– Senkin pörröhattara!
– Kuulehan nuhrukeltano!

– Väistäpä, räpelö!
– Näpit irti, senkin tahmikki!

– Mokomakin hörtsö!
– Ärsyttävä napahärkki!

– Kuivakka närvänä!
– Senkin palleropalpakko!

– Ole hiljaa, senkin 
törökki!

Nyt on sinun vuorosi keksiä sanoja, jotka tar-

koittavat ihan eri asiaa, mutta voisivat olla 

sadattelua tai kirosanoja. Muista, että perin-

teisistä kirosanoista ei saa keksityissä sadat-

telusanoissa olla häivääkään.



8. Anna ja Elvis risteilyllä 

Anna ja Elvis pääsevät mummon mukana häämatkalle. Ruotsin-risteilyllä sattuu ja tapahtuu: mu-

kaan tunkee yllätysmatkustaja, ja yksi kännykkäkin katoaa. Tunteet kuohuvat, kun asiat eivät suju 

niin kuin oli tarkoitus. Annasta kaikki vaikuttaa oudolta, jopa Elviskin. Onko mahdollista, että on 

yhtä aikaa liian iso ja liian pieni? Milloin mummosta oikein tuli noin nolo? Entä kuka juoksentelee 

laivalla ilman housuja? Miten tässä lopulta käy?

Seuraavat tehtävät olen laatinut yhdessä sanataideohjaaja Mari Karvosen 

kanssa.

SALAPERÄISTEN SATUHAHMOJEN OSTOSLISTOJA

Seuraavassa on katkelma Anna ja Elvis risteilyllä -kirjasta (s. 26):

Jatkoimme lelukaupassa kiertelyä. Olin itsekin aika in-

noissani. Jos en löytäisi Tukholmasta mitään, ostaisin lelu-

kaupasta tuliaisia itselleni. Tässä luettelo tavaroista, jotka 

kiinnostivat minua: 

– yksisarviseksi pukeutunut mopsi

– pörröinen sydänavaimenperä

– yllätyslelun sisältävä iso muna.

Nyt jokainen kirjoittaa jonkin itse keksimänsä satuhahmon ostoslistan. Hahmoa ei saa paljastaa. Vaih-

detaan papereita, ja toinen kirjoittaa ostoslistan perusteella, millaisesta satuhahmosta voisi olla kyse. 

Onko se prinsessa tai keiju? Hirviö tai kummitus? Mistä oikein on kyse?

TUNTEET NÄKYVIKSI

Luvussa 19 Anna ja Elvis keskustelevat tunteista ja pohtivat, että mistä tietää, millainen kulloinkin täytyy 

olla, jos välillä on liian iso ja välillä liian pieni. Jos ei tunne olevansa kumpaakaan, niin millainen silloin 

kuuluu olla? Elvis pohdiskelee heidän olevan kuin ruotsinlaivoja keskellä merta. Mitä tunteet voisivat olla 

niin, että ne voisi nähdä? Voisiko viha olla vaikka punainen nyrkkeilysäkki nurkassa? Voisiko rauha olla 

raidalliset villasukat nojatuolissa? Olisiko ilo keltainen banaani vaahtokylvyssä? Millaisia näkyviä tunteita 

sinä keksit?



SINUSTAKO ETSIVÄ?

Luvussa 9 Anna ja Elvis ryhtyvät ratkomaan kadonneen kirjan ja puhelimen arvoitusta. Ratkaistakseen 

arvoituksen heidän täytyy naamioitua, väijyä, kuulustella ja päätellä loogisesti. Naamioitumisesta ja väi-

jymisestä Annalla ja Elviksellä on jo aiempaa kokemusta, joten tällä kertaa he päättävät kokeilla kuulus-

telua ja päättelyä. 

A) Nyt tehdään sinustakin etsivä. A) Nyt tehdään sinustakin etsivä. 
Ensin mietitään etsivän tuntomerk-Ensin mietitään etsivän tuntomerk-
kejä: Kuinka etsivä pukeutuu? Liik-kejä: Kuinka etsivä pukeutuu? Liik-
kuu? Puhuu ja elehtii? Onko etsi-kuu? Puhuu ja elehtii? Onko etsi-
vällä joitain muita tuntomerkkejä vällä joitain muita tuntomerkkejä 
tai käyttäytymistapoja? Tehtävän tai käyttäytymistapoja? Tehtävän 
voi toteuttaa joko kirjoittamalla tai voi toteuttaa joko kirjoittamalla tai 
keskustelemalla. Olisi hauskaa, jos keskustelemalla. Olisi hauskaa, jos 
voitaisiin pukea yksi mallietsivä voitaisiin pukea yksi mallietsivä 
muiden lasten valinnoilla. muiden lasten valinnoilla. 

B) Tehtävän toisena osiona on luon-B) Tehtävän toisena osiona on luon-
nostella Annalle ja Elvikselle kuu-nostella Annalle ja Elvikselle kuu-
lustelukysymyksiä kadonneen pu-lustelukysymyksiä kadonneen pu-
helimen ja/tai kirjan löytämiseksi. helimen ja/tai kirjan löytämiseksi. 
Millaisia kysymyksiä he voisivat Millaisia kysymyksiä he voisivat 
esittää kuulusteluissaan? esittää kuulusteluissaan? 

MINÄ  
TULEVAISUUDESSA

Anna ja Elvis risteilyllä -kirjassa (luku 4) 

Anna pohtii tulevaisuutta. Nyt on sinun 

vuorosi antaa mielikuvituksen lentää ja 

kirjoittaa, millainen olet kahdenkymmenen 

vuoden kuluttua. Kirjoita itsestäsi 20 vuotta 

vanhempana jatkamalla seuraavan sivun 

kaverikirjan aloituksia. Piirrä lopuksi itsesi 

kaksikymmentä vuotta vanhempana.



KAVERIKIRJAN SIVU

Nimi: ...........................................................................................................................

Lempinimi: ..................................................................................................................

Hiusten väri: ...............................................................................................................

Asun: ...........................................................................................................................

Harrastan: ...................................................................................................................

Ammattini: ..................................................................................................................

Olen hyvä: ...................................................................................................................

Ihailen: ........................................................................................................................

Paras asia, minkä tiedän: ..............................................................................................

Inhottavin asia, minkä tiedän:.....................................................................................

Lempiruoka: .................................................................................................................

Lempijuoma: .................................................................................................................

Lempivuodenaika: ........................................................................................................

Paras ystäväni: .............................................................................................................

Piirrä tähän alle itsesi 20 vuoden kuluttua.


