


Ankeelan tehtävätyypit:

Luova tehtävä
Näissä tehtävissä oppilas saa itse keksiä ratkaisun tarinan 
ongelmiin piirtämällä tai kirjoittamalla. Luovat tehtävät 
ovat osa päätarinaa.

Kaupunkitehtävä
Nämä tehtävät eivät ole tarinan päätehtäviä. Oppilas tai 
ryhmät voivat valita kaupunkitehtäviä aina kun heillä on 
aikaa. 

Luokkatehtävä
Luokkatehtävien tekemiseen osallistuu koko luokka. Osa 
luokkatehtävistä kuuluu osaksi päätarinaa.



Ankeela on kaupunki, jonka oikea nimi 
on jo kauan aikaa sitten  unohtunut. 
Kaupungilla on huono maine ja siitä 
kerrotaan kaikenlaisia tarinoita, joista 
suurin osa ei pidä paikkaansa.





Ankeelaan on muuttanut uusia asukkaita. Tässä 
muuttolaatikkoa kantaa yksi tämän tarinan sankareista. 
Hän on juuri muuttanut Ankeelaan ja hän aloittaa 
Ankeelan ala-asteella neljännen luokan syksyllä.



Muutto Ankeelaan 

Luovat tehtävät:

● Sankari (keksi nimi) on juuri muuttanut uuteen kaupunkiin. Hänen isänsä ja äitinsä ovat eronneet.
● Hän asuu isän kanssa kerrostalossa. 
● Sankarista  on mukavaa, että hänen uusi lemmikki on kotona kun hän tulee koulusta kotiin. 
● Iltaisin hän pelaa salaa peliä, joka on niin hurja että välillä hänen täytyy sammuttaa konsoli. Siinä ei roisku veri, mutta 

se on hurjan pelottava.
● Vaikka hän on jo 4. luokalla. Hänellä on mielikuvituskaveri. Hän kilpailee aina kaikesta mielilkuvituskaverinsa kanssa. 

 Valitse yksi tai useampi luova tehtävä minkä voit tehdä omaan vihkoosi. Voit piirtää ja kirjoittaa.

Pari vinkkiä:

● Pelisuunnittelussa voit piirtää pelihahmoja, pelivaiheita yms. Voit kirjoittaa mitä pelissä tapahtuu jne.
● Lemmikkitehtävässä voit tehdä hoito-ohjeet, piirtää lemmikin kuvan jne. 



Pihalla sankari tapaa Rikin. Hän asuu 
lähistöllä ja hän on tavannut sankarimme 
sattumalta useamman kerran. Riki aloittaa 
kuudennen luokan syksyllä. 

Sankari viettää Rikin kanssa paljon aikaa 
kesällä ja Rikistä tulee hänen ensimmäinen 
ystävänsä Ankeelassa.

Uusi kaveri



Rikin luona kylässä

Luovat tehtävät:

● Riki asuu hienossa talossa järven rannalla. Millainen talo sopisi Ankeelaan?
● Riki harrastaa erikoisia lajeja joista sankari ei ole kuullutkaan. Kerro Rikin harrastamista lajeista?
● Rikin huoneessa on kaikki uudet pelilaitteet ja lelut. Millainen on pojan huone, jolla on kaikkea?
● Rikin vanhemmat ovat aina töissä, joten pojat tekevät Rikin luona mitä haluavat. Mitä kaikkea he tekevät Rikin 

luona?

Luokkatehtävä:

● Mitä haittaa tai hyötyä on siitä etteivät vanhemmat ole  kotona? Voivatko lapset olla jatkuvasti ilman aikuista? Kuinka 
paljon aikaa sinä vietät yksin kotona? Keskustelkaa yhdessä. 

Jos ehdit:

● Valitse jokin yllä olevista luovista tehtävistä, joihin vastaat piirtämällä tai kirjoittamalla.



Rikin pelikokoelma
Rikillä on hyllyssä useita erilaisia pelejä. Sankari huomaa että useimmat pelit ovat kiellettyjä häneltä ja 
jopa Rikiltä.

Luokka tehtävä: 
● Miksi peleissä on ikärajat?
● Mistä voi löytää tietoa pelien ikärajoista?
● Millaisia erilaisia merkkejä tai merkintöjä pelikoteloissa on? Mitkä asiat niissä pitää mainita?



Eräänä päivänä Rikillä on idea: mennään 
Markettiin ja varastetaan karkkia! Sankaria 
huolettaa, mutta hän haluaa tehdä vaikutuksen 
uuteen kaveriin ja suostuu lähtemään mukaan.

Luokkatehtävä:
● Mitä sinä tekisit vastaavassa tilanteessa?
● Miksi kaverille on joskus vaikea sanoa ei?
● Mitä luulet sankarin ajattelevan kun hän 

suostuu Rikin ehdotukseen?

Karkkivarkaissa



Kaupassa kaverukset suuntaavat 
karkkihyllylle. Sieltä sankari 
nappaa karkkirasian taskuunsa.



-Seis!, tuntematon mies tarttuu 
sankarin käsivarteen. 
- Olen myymäläetsivä! Lähdet heti 
mukaani!



Riki näkee mitä ystävälle tapahtuu 
ja hän syöksyy ulos kaupasta. 
Rikillä on hyvä mieli siitä kun hän 
ei itse jäänyt kiinni varastamisesta. 

Luokkatehtävä:

Miksi Riki jätti ystävänsä? 
Tekikö hän mielestänne 
oikein? Mitä sinä tekisit jos 
olisit Riki?



Kauppias kuulee kamalaa meteliä 
karkkihyllyjen luota. Myymäläetsivä 
taluttaa sankariamme häntä kohti 
pitäen tätä tiukasti kiinni käsivarresta. 

Kauppias ohjaa sankarin ja etsivän 
omaan toimistoonsa.



Luova tehtävä:
Mitä kamalaa sankarillemme nyt tapahtuu? Mitä 
hän kuvittelee`? Millaisia ajatuksia hänen päässään 
mahtaa pyöriä? 

● Mitä hän voisi pelätä eniten? 
● Mitä isä sanoisi sankarillemme kun hän 

kuulisi tapahtuneesta?
● Soittaako kauppias poliisin paikalle? 

Kirjoita ja piirrä vihkoosi. 



Sankarimme tyhjentää taskunsa ja nostaa varastamansa 
karkkirasian pöydälle. Hän on selvästi syyllinen, mutta hän 
väittää silti ettei hän ole vienyt mitään.

Luokkatehtävä:
Mitä sankarin tulisi mielestänne nyt tehdä? Keskustelkaa 
yhdessä ja esitelkää muulle luokalle mielipiteenne.





Kauppias kutsuu paikalle sankarin isän ja lastensuojelun. Kauppiaalla on 
loistoidea: Sankari korvaisi jollain teolla varastamansa karkit ja he laatisivat 
yhdessä sopimuksen. 

Luokkatehtävä:

● Millaisia asioita he voisivat kirjata sopimukseen?
● Miten sankari voisi hyvittää tekonsa? Kauppias ei halua rahaa. Eikä voi 

laittaa sankaria töihin. Kauppias ei halua, että kukaan muu varastaa 
kaupasta mitään. Voisiko sankaria auttaa kauppiasta tässä asiassa?



Ankeelan ystävänpäivä

Piirrä tai kirjoita miltä Ankeelan vuotuinen 
ystävänpäiväjuhla näyttää.

Missä juhlat pidetään? Millaista ohjelmaa juhla sisältää?

Kaveri kateissa!

Sankarimme ystävä on kadonnut! Piirrä sokkelo Ankeelasta.
Millaisia vaaroja kaupungissa voisi olla?
Millaisia umpikujia tai oikoreittejä kaupunki voisi pitää sisällään?
Mitä kaikkea muuta sankarimme kohtaa kaupungilla etsiessään 
ystäväänsä?



Yksinäinen kauppias

Ankeelan kauppias on asunut kaupungissa koko ikänsä. 

Hän asuu yksin kauppansa yläkerrassa. 

Hän kokee olevansa yksinäinen ja kaupungissa ei ole 
mitään tekemistä. 



Ankeelassa kukaan ei ole yksin on pormestari Jari Kuukan aloittama hanke. 
Pormestarilla on kuitenkin pulma: hankkeelta puuttuu suunnitelma! 
Pormestari pyytääkin osana hankettaan kaupungin asukkaiden apua. Päätätte 
osallistua sillä aihe on mielestänne tärkeä.

Hanke tarvitsee:
● mainoksen, esim. julisteen.
● maskotin
● tunnuksen, eli logon.

Millaisia harrastuksia, tapahtumia tai toimintaa yksinäisille voisi järjestää? 
Ideoikaa yhdessä ja kirjatkaa ideanne muistiin.



Onko yksinäisyys huono asia? Kerätkää yhdessä 
lista yksinäisyyden hyvistä ja huonoista puolista.

PLUSSAT MIINUKSET



Ankeelan taidemuseo

Ankeelan taidemuseo järjestää kilpailun kaikille kaupunkilaisille. Tehtävänä 
on tehdä taidekuva museoon.  Valitse listasta sana ja tee siitä kuvituskuva. 
Älä käytä tekstiä kuvassasi.

ilo
suru
pelko
kauhu
viha
rakkaus
itsekäs
tylsyys
häpeä
syyllisyys



Uusi taidemuseo

Taidekilpailun seurauksena taidemuseon johtaja huomaa, että kaupungin asukkaiden 
tuottamat taideteokset eivät sovi nykyiseen taidemuseoon. Teokset halutaan säilyttää ja 
Ankeelan kaupungin budjetista vapautetaan varoja uuden yhteisöllisen taidemuseon 
rakentamiseksi.





Taiteen tulkitsijat
Ankeelan taidemuseo avaa ovensa yleisölle viikon kuluttua. 
Taideteoksia on saapunut museoon ja museon johtaja pyytäkin 
apuanne niiden tulkitsemisessa. Taideteoksissa on kuvattuna useita 
eri tunnetiloja. 

Miten te tulkitsette taideteoksia ja millaisessa tunnetilassa 
teoksen tekijä on ollut niitä tehdessään? 









Tarinoita koulusta
Ankeelan ala-aste on useasti valittu Suomen huonoimmaksi 
kouluksi. Koulusta on kerätty useita tarinoita pormestarin 
toimesta koko kaupungille julkaistuun raporttiin. Pormestarin 
toiveena on, että kaupunkilaiset yhdessä ratkaisisivat Ankeelan 
ala-asteen ongelmia yhdessä. 

Sosiaalinen tarina on kasvatuspuheen visualisointia. Se on 
käyttökelpoinen väline ohjaajalle sekä hyvä oman ajattelun ja 
muistin selkiyttäjä sille, joka opettelee tunnetaitoja ja oman 
toiminnan ohjausta. Sen teho perustuu visuaalisuuteen, 
toistoon, yksilöllisyyteen ja kannustavuuteen.



Sosiaalisen tarinan rakenne

● Otsikko (myönteisesti)
● Tilannekuvaus
● Seuraukset
● Toiminnan uusi malli
● Toivotun toiminnan 

seuraukset, palkkio

Tarinoita:

● Hyvän ruokailijan käyttöopas
● Tunnilla osallistumisen opas
● Hyvän kuuntelijan taidot
● Hyvän kaverin käyttöopas
● Kiusaaminen loppuu näin
● Tältä tuntuu kun kiusataan 
● Mitä voi tehdä kun joutuu kiusatuksi
● Kaverini on kiusaaja, kiusaaminen loppui 

näin
● Opettajan ohjeet kiusaamisen estämiseen

Piirrä sarjakuva, jonka avulla jokin 
yllä olevista tilanteista ratkeaa.  
Valitse jokin vieressä olevista 
tarinan aiheista. 



Kaupunkitehtäviä
Seuraavilla dioilla olevia kaupunkitehtäviä voit tehdä aina 
kun sinulla on aikaa.

Ankeelan nimikilpailu
Ankeela haluaa uudenlaisen ilmeen kaupungilleen ja pyytää 
asukkailtaan apua uuden nimen keksimisessä. Millainen nimi olisi 
sopiva kaupungille? 

Muutama tieto Ankeelasta: 
● Kaupunki sijaitsee Kuulasjärven rannalla ja se on 

perustettu vuonna 1670. 
● Kaupungin kuuluisin asukas on näyttelijä Kalle Kolikko, 

joka näyttelee tällä hetkellä menestyselokuvassa 
Supersankareiden vapaapäivä. 

● Ankeelan kuuluisin rakennus on Kalliolinna. Se on vuonna 
1730 rakennettu vankila Kuulasjärven rannalla.



Ankeelan uusi vaakuna
Millainen voisi olla Ankeelan uusi vaakuna? 

Muutama tieto kaupungista: 

● Ankeelan metsissä elää ympäristöopista tuttuja 
metsäneläimiä.

● Ankeelan pääelinkeino on ollut satojen vuosien ajan 
maanviljelys ja lisäksi kaupungissa sijaitsee 
kumisaapastehdas, jossa useat kaupungin asukkaat käyvät 
töissä.. 

● Piirrä uusi vaakuna vihkoosi.

Ankeelan vaakuna
Ankeelan kaupungilla on kuuluisan kaamea vaakuna kaupungin 
tunnuksena. Siinä esiintyy jokin historiallinen tapahtuma kaupungin 
menneisyydestä, josta se tunnetaan ympäri Suomea. Voit tehdä 
vaakunan lisäksi myös sarjakuvan jossa kerrotaan tarkemmin sen 
tarina. Piirrä vaakuna ja sarjakuva vihkoosi.

Tutkimus: millainen vaakuna kaupungillasi on? Mitä se kuvasta? 
Millainen historia vaakunalla on?

Ankeelan hylätty huvipuisto
Ankeelan syvissä metsissä sijaitsee hurja näky: hylätty huvipuisto. 
Vuonna 1990 kumisaapastehtaan omistaja Raimo Höyry rakennutti 
suuren huvipuiston Ankeelan metsään. Kaupunkilaisten mielestä ajatus 
oli pähkähullu, mutta Höyry sijoitti miljoonia huvipuiston 
rakentamiseen. Puisto oli auki vain yhden kesän, jonka jälkeen se 
suljettiin vähäisen kävijämäärän takia. Puisto on nyt yksi Ankeelan 
suosituimmista nähtävyyksistä. Voit valita seuraavista tehtävistä:

● Piirrä huvipuiston kartan ja kirjoita siihen laitteiden ja muiden 
paikkojen nimet..

● Valitse jokin laite, jonka piirrät. Muista, metsä on valloittanut 
puiston. Miltä voisi näyttää kummitustalo tai vuoristorata, 
joiden sisään ja päälle on kasvanut kasvillisuutta?

● Puiston hullunkuriset säännöt. Kirjoita ne vihkoosi.
● Puiston mainos, jossa esitellään sen hurjin laite. Tarinan 

mukaan laite oli liian hurja ja se oli käytössä vain yhden päivän.



Ankeelan julkinen liikenne
Kaupungissa on karmea tilanne! Asukasmäärän 
kasvaessa on pikainen tarve suunnitella ja rakentaa 
julkinen liikenne kaupunkiin. Millainen julkinen 
liikenne sinne sopisi? Metro, linja-auto, vuokra-autot, 
polkupyörät, ratiovaunut? Miltä kulkuvälineet 
näyttävät? Mikä niiden väri voisi olla? Miltä voisi 
näyttää Ankeelan julkisen liikenteen linjakartta? 
Millaisia pysäkin nimiä siellä voisi olla?

Zombeja!
Ankeelan kauduilla kävelee zombeja! Ne kävelevät 
kumarassa ja tuijottavat jotakin hohtavaa käsissään. 
Mistä voisi olla kyse? Millaisia vaaroja zombeihin 
liittyy? Mitä niille voisi tehdä? Millaisia sääntöjä heitä 
varten voisi asettaa kaupunkiin? Kirjoita ja piirrä 
omaan vihkoosi.

Kaupungin sankari
Kaupungilla on oma sankari, jota ihaillaan ja hänestä kerrotaan useita tarinoita. 
Valitse jokin kaupunkilainen alla olevasta listasta tai keksi oma. Kirjoita hänen 
tarinansa tai piirrä sarjakuva, jossa kerrot sen.

● Tauno Koski palomies
● Jiri Kuusisto keihäänheittäjä
● Tanja Kokko kaupungin pormestari
● Riitta Lusikka kuuluisa ravintoloitsija
● Tapio Hannunpoika  keskiajalla elänyt ritari
● Huvipuiston kummitus, hurjimman laitteen koneenkäyttäjä

Ankeelan Purilainen
Ankeelassa sijaitsee yksi Suomen parhaimmista hampurilaisravintoloista. 
Suunnittele millainen ravintola on:

● Mikä voisi olla ravintolan nimi? 
● Suunnittele mikä on ravintolan suosituin hampurilainen ja piirrä sen 

kuva. 
● Mikä voisi olla ravintolan maskotti?
● Millainen hampurilainen on tarjolla kasvissyöjille?
● Robotit liittyvät jotenkin ravintolan toimintaan, mutta miten? Miten 

robotit näkyvät ravintolassa?



Luokkatehtäviä
Näitä tehtäviä suorittaa koko luokka yhdessä. Opettaja 
valitsee hetken tunnin alusta tai lopusta milloin 
luokkatehtäviä tehdään.

Hyvä omissa jutuissa
Tarinan sankari on hyvä monessa asiassa. Kysy vieruskaveriltasi missä 
hän on hyvä. Kirjatkaa yhteisesti taululle tai paperille taitotaulu, josta 
kaikki näkevät millaisia asioita toiset osaavat. 

Kehu kaveria 

Haastattele vieruskaveriasi. Millaisissa asioissa hän on hyvä? Oletko 
nähnyt että hän osaa jotain tosi hyvin tai on taitava jossain 
oppiaineessa? Onko hän huomaavainen? Sinnikäs työskentelemään? 
Esittele kaverisi muulle luokalle, mutta muista että et nolaa kaveriasi tai 
kerro jotain epämiellyttävää hänestä.

Hyvän kaverin ohjeet
Millainen on hyvä ystävä? Millaisia ominaisuuksia hyvällä 
ystävällä on? Kirjoita ja piirrä käyttöohjeet hyvälle 
ystävälle.


