


Uusi planeetta 

Eräänä aamuna kaikki muuttui. Aamun sarastaessa 
kaikkien huomio kääntyi kohti taivasta; yhdessä 
yössä taivaalle oli ilmestynyt sininen planeetta.

Uusi planeetta oli aivan Pohjantähden vieressä, 
joten se nimettiin Pohjolaksi.

Se oli juuri sopivan etäisyyden päässä maapallosta, 
joten sen vaikutus maapallon oloihin ei juuri 
näkynyt. 



Se mistä ja miten planeetta oli 
ilmestynyt taivaalle on vieläkin 
arvoitus. Ihmiskunta aloitti 
kilpajuoksun siitä kuka ehtisi Pohjolan 
pinnalle ensimmäisenä. 

Alkoi hirvittävä riitely siitä kuka saa 
laskeutua Pohjolan pinnalle. Tästä 
syystä laadittiin sopimus että Pohjolaa 
tutkittaisiin yhdessä. 

Pohjolan pinnalle ei laskeuduttaisi 
ennen kuin varmistettaisiin että 
planeetta on turvallinen.

Planeettaa tarkkaillaan edelleen sen 
kiertoradalle rakennetusta 
avaruusasemalta käsin.

 



Olette osa onnekasta tutkijaryhmää joka 
laskeutuu ensimmäisenä Pohjolan 
pinnalle. Olette juuri matkalla kohti 
avaruusasemaa.



Matka asemalle on pitkä, joten valmistaudutte lukemalla tietoja 
Pohjolasta:

● Havaintojen perusteella Pohjola ilmakehä on täysin samanlainen kuin 
maapallon. 

● Maan kuori on useita kilometrejä paksu. Planeetan sisus on 
todennäköisesti sula. Tulivuoria on useita planeetan pinnalla.

● Pohjolan kasvillisuus ja eläimistö on myös maan kaltainen. 
eläimissä on hieman “erikoisia” piirteitä.

● Planeetalla on myös makeaa vettä yhdessä jättimäisessä järvessä, 
sekä pohjavetenä.



Saavutte avaruusasemalle. 
Avaruusalus kiinnittyy aseman 
ilmalukkoon.



Ennen kuin pääsette asemalle tulee teidän 
kirjautua aseman tietokantaan. Olette osa 
tutkijoita joiden erikoisalaa ovat 
luonnonilmiöt.



Avaruusaluksen tietokone kysyy seuraavaa:
● Nimi

● Ikä

● Ammatti(asiantuntijuus)

● Perhe

● Ulkonäkö(kuva)

● Yksi heikkous (katso listasta)

● Yksi vahvuus (katso listasta)

● Villi kortti (tarpeen mukaan)

● Villi kortti (tarpeen mukaan)

● Harrastukset

● Ystävyyssuhteet

● Odotukset tutkimusmatkalle

Villi kortit saat täyttää kun tarvitset jotakin tarinassa. Esim. jotakin toista vahvuutta.

Asiantuntijuuden voi valita 
seuraavista aloista ja niitä voi 
olla useita: 

● Nisäkkäiden asiantuntija

● Kylmien olosuhteiden 

asiantuntija

● Ravinnon asiantuntija

● Käyttäytymisen asiantuntija

● Selkärangattomien asiantuntija



Heikkoudet:
● Pelkää jotakin
● Ei aina...
● Haluaa…
● On aikaisemmin…
● On ollut…
● Kaipaa…
● Ikävöi…
● Jokin salassa pidettävä 

asia

Vahvuudet:
● Kekseliäs
● Kokemusta eräretkistä
● Kokemusta eläintenhoidosta
● Kokemusta kiipeilystä
● Vahva uimari
● Taitava korjaamaan asioita
● Taitava tulen tekijä
● Taitava suojan rakentaja



Avaruusasema hyväksyy kirjautumisen. Siirrytte 
ilmalukkoa pitkin avaruusaseman asuintilaan. Istahdat 
sängyllesi ja ikkunasta aukeaa näkymä Pohjolan 
pinnalle. Et voi uskoa silmiäsi! Koko planeetta on 
lumen peitossa. Miten kokonaisella planeetalla voi 
olla talvi?

Pohjolassa on aseman tietokannan mukaan talvijakso, 
joka on jo kestänyt lähes 100 vuotta. Planeetan 
etäisyys ja asento aurinkoon nähden on niin 
poikkeuksellinen että se mahdollistaa pitkän talven. 

Tietokoneen ruudulle ilmestyy pieni robotti. Hämmästyt 
kun se tervehtii sinua heilauttamalla kättään. 



“Hei! Olen T-24 avaruusaseman auttajarobotti. 
Vastaamalla oikein asettamiini tehtäviin saat 
aina vastineeksi jotain mitä tarvitset.”

Robotti katoaa ja ruudulle ilmestyy 
tehtäväkysymys.



Tehtäväkysymys: Miten maapallolla toisaalla voi olla talvi ja 
toisaalla kesä? 

Vastaamalla oikein kysymykseen voit pakata mukaasi viisi ensinettä 
planeetan tutkimista varten.

● Jäähakku
● Pullollinen bensiiniä
● Pilli
● Lämpömittari
● Taskulamppu
● Jokin työkalu
● Valopistooli jolla voi ampua hätäraketin
● Jokin laite, josta sinulle on apua.
● Kirja jonka koet hyödylliseksi.
● Oma keksimä esine, laite tai varuste



Seuraavana aamuna tapaat tutkimusryhmäsi 
aseman ruokalassa. Esittäytykää 
toisillenne. 



Aamupalan jälkeen siirrytte aseman 
komentosillalle. Professori Simone Cardiff 
johtaa käskynjakoa:

 “Tervetuloa. Tulette toimimaan 
tutkimustiimissä, jossa on monen eri alan 
asiantuntijoita. Toivottavasti tiimityö sopii 
sinulle. Tutkijatiimissä kaikkien panos on 
tärkeää. Planeetan pinnalla selviytyäksenne te 
tarvitsette toisianne.”

Professori Cardiff jatkaa:

“Planeetan ilmasto on tällä hetkellä hyvin 
samankaltainen kuin Suomen talven. Olette 
varmasti tutkineet asiaa ja pystytte 
vastaamaan seuraaviin tutkimustehtäviin.”



Mitä pakataan mukaan?

Ennen pakkaamista:

● Miten suojaudutaan kylmältä?
● Millaisissa vaatteissa pitää matkaan lähteä?

Tehtävä:

Piirrä hahmosi vaatetus ja varusteet matkaa varten.

Pukeutuminen kylmällä

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/yle-naytti-miten-pukeudutaan-pakkasella-video-sai-miljoonayleison/716960/




Ennen planeetalle menoa teidän tulee tiiminne kanssa keskustellen ratkaista ja hallita 
seuraavat perusasiat:

Pikatesti:

1. Millä tavalla lämpötilaa voidaan mitata?
2. Mikä on lämpötilan yksikkö?
3. Mikä voisi olla asteluku helteellä?
4. Mikä voisi olla asteluku kun on pakkasta?
5. Missä asteessa vesi kiehuu?
6. Missä asteessa lumi alkaa sulaa?
7. Milloin ihmisellä on kuumetta?
8. Kuinka kuuma voi olla aavikolla?

Valmiina voitte valita mukaan kaksi lisävarustetta alla olevasta listasta: 

● Kirves
● Köysi
● Makuupussi (-10)
● Laite joka lämmittää
● Tulukset/tulitikut tulen tekoa varten



Kohti Pohjolaa

Jokainen tutkimusryhmä lähetetään eri 
puolille planeettaa. Olosuhteet 
näyttävältä samalta kaikkialla; kylmä 
talvi jatkuu edelleen.

Siirrytte laskeutumisalukseenne ja 
valmistaudutte lähtöön. Professori 
Cardiffin ääni kajahtaa aluksen 
kaiuttimista:



“Minulla on ikäviä uutisia. The Kaivosyhtiön 
avaruusalus on siirtynyt Pohjolan kiertoradalle. 
Ilmeisesti he yrittävät saada mahdollisuuden aloittaa 
kaivostyöt planeetalla.”

Olet kuullut yrityksestä monia tarinoita. He toimivat 
häikäilemättömästi oman etunsa tavoittelussa. Ei ole 
yllätys että he ovat myös saapuneet tänne rikkoen 
lukuisia kansainvälisiä sopimuksia. Toivotte että 
professori Cardiff onnistuu pitämään heidät poissa.



Laskeutumisalus nytkähtää rajusti irti 
avaruusasemasta. Olette aloittaneet matkan 
vaarallisimman kohdan: laskeutumisen 
planeetan pinnalle. 



Tunnette kuinka alus putoaa alaspäin valtavalla voimalla. Tuntuu 
siltä kuin puristuisitte kasaan. Vältätte pyörtymisen 
harjoittelemallanne  hengitysharjoituksella. Tätä varten olette 
harjoitelleet vuosia. Äkkiä ikkunoihin osuu kirkas valo. Olette 
planeetan ilmakehässä. 



On mahdotonta kurkistaa ulos ikkunasta samalla kun 
litistyt vasten istuintasi. Samassa hälytysääni kaikuu 
ohjaamossa. Aluksen pilotti kiroaa ääneen ja samassa 
valtaisa räjähdys sokaisee teidät. Kaikki pimenee. 



Heräät aluksessa. On aivan hiljaista. Auringonvalo paistaa ikkunasta.

Irrotatte itsenne istuimen turvavaljaista. Nousette varovasti paikaltanne 
ja katsotte ympärillesi. Muut ryhmän jäsenet ovat myös jalkeilla. 
Kurkistatte avonaisesta ilmaluukusta ulos. Alus on laskeutunut järven 
jäälle. Jää paukkuu ja natisee aluksen ympärillä.

Miten pääsette aluksesta turvallisesti pois? 
Kulkuneuvoja ette pysty käyttämään, sillä jää ei 
kestä ylimääräistä painoa. 



Järven rannalle päästyänne huokaisette helpotuksesta. 
Samassa kuuluu korvia huumaava huuto järven jäältä. 
Huomaatte että aluksen pilotti on pudonnut jäihin.

Miten pelastatte hänet?



T-24:

-Mistä johtuu että ihminen palelee kylmässä 
vedessä? Mitä tapahtuu kylmälle 
metallipalalle jota pitelette kädessänne?

Perustellusta kysymyksestä saatte 
itsellenne varusteita tukikohdan 
rakentamista varten.



Tutkimusaseman suunnittelu

T-24 toimittaa teille avaruusasemalta 
varusteita tutkimusaseman rakentamiseen. 
Ryhdytte pystyttämään asemaa. 

Ottakaa huomioon nämä asiat kun 
suunnittelette omaanne:

● Rakenteet kestäviä mutta kevyitä
● Asumus on väliaikainen
● Lämmin suoja kaikille, miten lämpiää?
● Lepotilat kaikille
● Ruoanlaittotilat
● Ikkunat, jotka suojaavat kylmältä 

(mallia luokasta)



Aseman rakennustöiden jälkeen aloitatte tutustumisen 
lähiseutuun tutkimusaseman lähistöllä. Laukaisette taivaalle 
aluetta kuvaavan pienoisrobotin. Piirtäkää alueesta yhteinen 
kartta.

● Millaisia pinnanmuotoja alueella on?
● Millaisia vaaroja siellä mahdollisesti voisi olla? 



Olette ensimmäiet ihmiset, jotka ovat laskeutuneet Pohjolan 
pinnalle. Tutkimusaseman rakennettuanne palaatte halusta 
kohdata vieraan planeetan asukkaat!

Huomaatte pian että Pohjola on hyvin erilainen planeetta kuin 
maa. Puut, kasvit ja eläimet ovat tavallaan maan kaltaisia 
mutta niissä on myös jotain hyvin erikoista. Maahan 
verrattuna eläimet ja kasvit ovat hyvin omanlaisiaan. 

Millainen eläin selviää Pohjolan ankarasta talvesta? 

Pohjolan eläimet



Suunnittelemissanne eläimissä pitää huomioida:

● Miten ne suojautuvat kylmältä?
● Millaiset eläimet vaipuvat horrokseen?
● Millaiset eläimet nukkuvat talviunta?
● Millaisilla eläimillä on suojaväri?
● Millaisia talvipesiä eläimillä on?
● Mitä ne syövät?

Tee ajatuskartta ja kuva eläimestä omaan vihkoosi. Voit tehdä myös 
useamman.





Elämää jään alla



Heräätte aamun sarastaessa 
hirvittävään ääneen. Ryntäätte ulos 
tutkimusasemastanne ja näette 
kaukana järven jäällä jotain 
järkyttävää; avaruusalus on 
kadonnut!



Alus on uponnut, mutta olitte varmoja 
että se oli jäätynyt kiinni avantoon. 
Miten raskas alus voi siis itsestään 
upota jäihin? Asia on selvitettävä. 
T-24 toimittaa teille RAPU nimisen 
pienoisrobotin, jonka avulla voitte 
tutkia uppoamispaikkaa pinnan alta.



RAPU sukeltaa loiskahtaen veteen 
ja aloittaa videolähetyksen veden 
alta. Vesi on sysimustaa ja pinnan 
alla ei näe juuri mitään. RAPU 
laskeutuu syvemmälle. 
Syvyysmittari lukemat kasvavat 
huimasti. Järvi on syvempi kuin 
luulitte.



Pitkän sukelluksen jälkeen 
RAPU saavuttaa pohjan. 
Syvyysmittari näyttää 120 
metriä. Avaruusaluksesta ei 
näy jälkeäkään. RAPU jatkaa 
tutkimista liikkuen pohjaa 
pitkin.



Hetken kuluttua RAPUUN törmää 
jokin. Se heittelehtii 
ympäri, kunnes viimein se 
tasaa itsensä. Sen 
valokeilaan osuu jotain 
ennennäkemätöntä: valtava 
vedenalainen otus.



Millainen olento asustaa Pohjolan 
järven syvyyksissä? Piirrä siitä 
vihkoosi kuva. Millaisia havaintoja 
teette olennosta? miten se liikkuu? 
Miltä se näyttää? Mitä se mahdollisesti 
syö? Mitä sen ulkonäöstä voi päätellä?

Lähetätte kuvan professorille 
avaruusasemalle. Hän nimeää olennon 
välittömästi. Minkä nimen hän antaa 
sille?



Professori nimeää olennon ja lähetys 
katkeaa kesken lauseen. Ette saa 
luotua uutta yhteyttä avaruusasemaan.



Samassa kannettavan tietokoneenne ruudulle 
ilmestyy tumma hahmo:

-Tervehdin teitä yhdiatyneiden kansojen 
tutkijat. Olen The Kaivosyhtiön edustaja M, 
robottihahmo esittäytyy.

-Olemme valloitaneet avaruusasemanne. 
Professori sekä miehistö ovat turvassa. 
Haluamme että poistutte planeetalta 24 tunnin 
kuluessa, jotta voimme aloittaa “poiston”. 
Kiitos yhteistyöstä, robotti M jatkaa ja 
katkaisee yhteyden.



Olette ymmällänne. Mistä poistosta on kyse ja 
miksi yhtiö rikkoisi lakia päästäkseen 
käsiksi Pohjolan maaperään?

Lisää yllätyksiä on luvassa, sillä järven 
rannalle on kerääntynyt tummia huppupäisiä 
ihmishahmoja. He ovat pukeutuneet paksuihin 
turkiksiin ja käsissään heillä on puisia 
keihäitä.

Teistä ei tunnu siltä että henkenne olisi 
uhattuna. Eräs hahmoista astuu jäälle ja 
viittoo teitä seuraamaan. 



Seuraatte ihmishahmoja. He puhelevat teille 
ystävällisesti, mutta ette ymmärrä mitään heidän 
puheesta.

Saavutte pieneen kylään aivan muutaman sadan 
metrin päässä tutkimusasemastanne. Kylässä on 
matalia asumuksia ja nuotio palaa kylän keskellä. 
Miten ette ole huomanneet sitä aikaisemmin?

T-24 antaa teille tehtävän:

-Tämä on uskomatonta! Kohtaatte ensimmäisinä 
ihmisinä toisella planeetalla eläviä humanoideja! 
Teidän täytyy tutkia asiaa!

The Kaivosyhtiön uhkauksesta huolimatta T-24 on 
oikeassa. Tilaisuutta ei saa hukata! 



Vieras kulttuuri

Millainen kultturi on Pohjolan alkuperäisasukkailla? 

Kulttuurilla tarkoitetaan mm.:
● Kieltä
● Pukeutumista
● Tapoja
● Uskomuksia



Luodaan uusi kulttuuri

Nimi
Miksi Pohjolan alkuperäisasukkaat kutsuvat 
itseään?

Kieli
Miten he sanovat: 
● -Hyvää päivää.
● -Anteeksi.
● -Kiitos.

Millaisia muita sanoja te keksitte? Keksikää 10 
sanaa. Aikaa 10 minuuttia

Tavat
Miten he tervehtivät toisiaan kun he kohtaavat? 
Keksikää uusi tapa tervehtiä käyttäen päätä, 
käsiä, jalkoja jne.

Kirjoitettu kieli
Millaiset aakkoset Pohjolan alkuperäisasukkailla 
on?

Ruoka
Mitä Pohjolan alkuperäisasukkaat syövät talvella? 
Keksikää aamupal, päivällinen ja iltapala 
Pohjolassa.



Kuvakieli ja tarinat

Kuvakieli
Pohjolan alkuperäisasukkaat esittelevät teille 
suuria puisia tauluja, joissa kerrotaan heidän 
elämästään Pohjolan planeetalla. 

Arkisarjakuva elämää Pohjolassa
Siinä kerrotaan mm. millaisia vaaroja 
planeetalla on, miten suojaudutaan kylmältä 
jne. Piirrä valmiiseen sarjakuvapohjaan miltä 
taulut näyttävät.

Legenda
Alkuperäisasukkaat kertovat tarinoita, joita 
kerrottu toisille satojen vuosien ajan. Valitse 
yksi aihe ja tee siitä tarina tai sarjakuva.

Aiheet:
● Pohjolan syntytarina
● Suuren vedenalaisen olennon tarina
● Kylän sankarin urotekoja

Metsästäminen Pohjolassa

Pohjolan eläimiä

Pohjolan soturit



Sarjakuvapohjat





Tajuatte että olette 
viettäneet 
alkuperäisasukkaiden kanssa 
jo kokonaisen päivän! 
Ryntäätte ulos majasta ja 
katseenne kiinnittyy 
taivaalta laskeutuvaan 
taistelusukkulaan.



Avaruusaluksen nokasta 
sinkoutuu kaksi 
kapselia lumiseen 
hankeen. Lähdette 
tutkimaan kapseleiden 
putoamispaikkaa...



Kapselit ovat tehneet lumihankeen 
tummat kraatterit. Samassa 
kraatterista kuuluu voimakasta 
sihinää. Hitaasti ja kömpelösti 
ylös kipeää kaksi robottikoiraa. 
Ne haluavat löytää teidät!

Seuraatte robottikoiria etäältä. 
Huomaatte asian joka voi auttaa 
teitä:

Koirat eivät pysty kiipeämään 
jyrkkiä seinämiä.



Haaste: robottikoirat 

1. Laatikaa suunnitelma miten toimitte. 
Yrittäkää vangita ne, sillä ne 
saattavat pitää sisällään tärkeää 
tietoa.

2. Miten hahmosi toimii tilanteessa? 
Muista villikorttitaitosi.

3. Jokainen ryhmä kirjoittaa miten he 
toimivat yhdessä MUTTA jokainen 
kirjoittaa oman hahmon näkökulmasta 
tapahtumat.Ryhmäläiset täydentävät 
toistensa tarinan omalla osuudellaan. 

Kirjoittakaa tarinanne yhteiseen Google 
dokumenttiin, joka jaetaan kaikille 
ryhmäläisille.



Tarinan sattumat

Ryhmä heittää noppaa ja saa kaksi sattumaa, jotka pitää ratkaista tarinassa.

Silmäluku 1. 
Koirat karkaavat kiinniottamisen jälkeen.

Silmäluku 2.
Koirat huomaavat teidät ennen suunnitelman toteuttamista.

Silmäluku 3.
Joku ryhmäläisistä loukkaantuu. Murtuma, haava tai tajuttomuus.

Silmäluku 4.
Kolmas koira ilmestyy kun olette vanginneet ensimmäiset kaksi koiraa.

Silmäluku 5.
Alkuperäisasukkaat auttavat teitä jossakin sattumassa.

Silmäluku 6.
Suunnitelmanne onnistuu!



Kirjaudutte robottikoiran 
muistiin ja luette jotain 
uskomatonta: The 
Kaivosyhtiö on ratkaissut 
Pohjolan salaisuuden ja 
aikoo ryöstää sen 
itselleen.



Pohjolan järvien syvyyksissä elävä 
olento omaa ennennäkemättömän kyvyn. 
Ne pystyvät yhdessä siirtämään 
kokonaisen planeetan paikasta 
toiseen. 



Olennot käyttävät kinnekohteina 
planeettoja, joissa on vettä. 
Veden avulla ne ovat yhteydessä 
läpi koko galaksin toisiin 
planeettoihin. Sen takia ne 
löysivät myös maapallon, mutta 
tämä ei ole ensimmäinen kerta 
kun he ovat olleet meidän 
aurinkokunnassamme. 



The Kaivosyhtiö haluaa 
eläimet mullistaakseen 
avaruudessa matkustamisen. 
Eläimen avulla voisi 
matkustaa minne tahansa 
silmänräpäyksessä.

Järkyttävintä on se että 
jos olennot viedään pois 
Pohjolasta planeetta 
tuhoutuu, sillä ne ovat sen 
kasassa pitävä voima.

Päätätte yhdessä kaikkien 
planeetalla olevien 
tutkimusryhmien kanssa, 
että The Kaivosyhtiö on 
pysäytettävä.



The Kaivosyhtiö on aloittanut jo olentojen siirto-operaation. 
Näette järven rannalla kaksi valtavaa konetta. He aikovat 
porata jään rikki ja vangita olennot pienoissukellusveneillä.

Tarkaillette konetta ja huomaatte 
vihjeitä joita voitte halutessanne 
käyttää:

● Se vaikuttaa hyvin kiikkerältä.
● Konetta ohjaa vain yksi robotti.
● Paksu panssari peittää konetta.
● Valvontakamera kuvaa 360 asteessa.
● Koneen kyljessä olevassa ovessa on 

näppäimet koodia varten. 
Ratkaiskaa salasana niin saatte 
oven auki: betoni rotko



Sen jälkeen he aikovat kuljettaa olennot pois planeetan 
pinnalta suurilla kuljetusaluksilla. 

Tarkaillette konette ja huomaatte 
vihjeitä joita voitte halutessanne 
käyttää:

● Koneessa on useita tykkitorneja, 
jotka ovat lämpöohjautuvia.

● Kone ei pysty laskeutumaan 
planeetan pinnalle ja se leijuu 
muutaman metrin korkeudella.

● Konetta ohjaa yksi robotti.
● Koneen kyljessä olevassa ovessa 

on näppäimet koodia varten 
ratkaiskaa salasana niin saatte 
oven auki: olet näkevän



Miten pysäytätte koneet?

1. Suunnitelkaa lyhyesti millaisen suunnitelman teette, muistakaa 
villikorttitaidot sekä koneiden vihjeet!

2. Heittäkää noppaa ja ottakaa lisäksi kaksi sattumaa, jotka ratkaisette 
tarinassanne.

3. Jokainen kirjoittaa oman version tapahtumista yhteiseen ja jaettuun Google- 
dokumenttiin.

4. Lukekaa ja korjatkaa toistenne tekstit!

Sattumat:

Silmäluku 1. 
Koneiden hälytysjärjestelmä kytkeytyy yllättäen päälle.
Silmäluku 2.
Robottivartijoiden partio yllättää teidät.
Silmäluku 3.
Joku ryhmäläisistä loukkaantuu. Murtuma, haava tai tajuttomuus.
Silmäluku 4.
Koneen ohjaaja huomaa teidät juuri pahimmalla hetkellä.
Silmäluku 5.
Alkuperäisasukkaat auttavat teitä jossakin sattumassa.
Silmäluku 6.
Suunnitelmanne onnistuu!



Miten pääsette avaruusasemalle?

Saatuanne koneet pois pelistä olette 
saavuttaneet erävoiton. Mutta miten 
pääsette pois Pohjolan pinnalta? 
Avaruusaluksenne upposi jäihin...



Kohti avaruusasemaa!

1. Suunnitelkaa lyhyesti millaisen suunnitelman teette, muistakaa 
villikorttitaidot sekä vihjeet!

2. Jokainen kirjoittaa oman version tapahtumista yhteiseen ja 
jaettuun Google- dokumenttiin.

3. Lukekaa ja korjatkaa toistenne tekstit!

Valitkaa vihjeistä apua suunnitelmaanne:
● Robottien lentämää kuljetusalusta te ette voi ohjata, sillä 

ohjaimet ovat tehty robottia varten.
● Pohjolan alkuperäisasukkaat voivat kutsua joillain tapaa 

(keksikää) miten olennot nousevat vedestä. Voisiko niitä 
koskettamalla siirtyä asemalle?

● Pysytyttekö rakentamaan koneiden rojuista avaruusaluksen?



Miten tarina loppuu? Kirjoita miten tarina 
päättyy?

● Mitä avaruusasemalla tapahtuu? 
● Miten vapautatte vangit asemalla?
● Mitä Pohjola planeetalle tapahtuu?
● Mitä The Kaivosyhtiölle tapahtuu? 

Joutuvatko he vastuuseen tekosistaan?


