
Tarinoiden puisto – 18 kuvittajaa 

Kuvittajat ja kuvien lähdeteokset 

Sari Airola  
Lentävät syntymäpäivät minareettimaassa (WSOY 2012); Ulla Lehtonen: Metsän outo vieras (Lasten Keskus 2014) 

Linda Bondenstam 
Malin Kivelä: Bröderna Pixon och TV:ns hemtrevliga sken / Pixonin veljekset ja tv:n kotoisa kajo. (suomennos Maarit 
Halmesarka, Schildts & Söderströms 2013); Eppu Nuotio: Papupiilokas (Otava 2012)  

Aino Havukainen & Sami Toivonen: 
Tatun ja Patun kummat keksinnöt kautta aikojen (Otava 2013) 

Maija Hurme 
Anssi Hurme: Lepakkopoika / Fladdermuspojken (översättning Maija Hurme, Schildts & Söderströms 2014) 

Suvi-Tuuli Junttila 
Minne matka lapanen? / Lilla vanten (översättning  Jonna Brander, Schildts & Söderströms 2014)  

Jussi Kaakinen  
Timo Parvela: Taro hirmuliskojen ajassa (WSOY 2012); Timo Parvela: Taron suuri pieni seikkailu (WSOY 2014) 

Réka Király & Marika Maijala 
Lunta sataa, Lupo (WSOY 2012); Topin nokinenäpäivä (WSOY 2014)  

Katri Kirkkopelto 
Molli  (Lasten Keskus 2013) 

Marjo Nygård 
Tuula Korolainen: Kuono lumessa (Lasten Keskus 2012) 

Virpi Penna 
Ville Hytönen: Ötökkämaan tarinat (Tammi 2014); Perhosten polku (Tammi 2009) 

Camilla Pentti 
Jukka Itkonen: Kaikki hyvin kasvimaalla (Lasten Keskus 2014) 

Christel Rönns 
Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli (Tammi 2012); Det vidunderliga ägget / Ihmeellinen muna (suomennos Mirjam 
Ilvas, Schildts & Söderströms 2012)  

Salla Savolainen 
Tove Appelgren: Vesta-Linnea i månskenet / Vesta Linnea kuun valossa (suomennos Tittamari Marttinen, Tammi 
2013); Sinikka ja Tiina Nopola: Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset (Tammi 2016) 

Virpi Talvitie 
Katri Tapola: Unilintu ja uljas sankari (Teos 2010); Tuula Korolainen: Kissa kissa kissa (Lasten Keskus 2013) 

Laura Valojärvi 
Emilia Lehtinen: Prinsessa Wilhelmiina ja kohtalon lantti (WSOY 2012) 

Anne Vasko 
Jellona Suuri (WSOY 2010); Haamuhetki kullan kallis (toim. Tuula Korolainen, Tammi 2010) 

(Huom. Jos kirjalle ei erikseen ole mainittu kirjoittajaa, teksti on kuvittajan.) 



Tarinoiden puisto
18 – nykykuvittajaa

Valitse näyttelyn kuvan perusteella yksi kirja, johon luokkasi tai ryhmäsi tutustuvat. 

Valintani on kirja nimeltä__________________________________________________________. 

  Äänestä

Tehkää luokassa sanaruno kirjan perusteella.
1.   Valitkaa kirjan tekstistä 10 sanaa.
2.   Keksikää 10 sanaa kirjan kuvista.
3.   Tehkää yksin tai pareittain sanaruno poimituista ja keksityistä sanoista. 
      Kaikkia sanoja ei tarvitse käyttää. Sanoja voi toistaa. Sanoja voi taivutella.

Esimerkki sanarunosta
(Esimerkissä on käytetty Sari Airolan kirjaa Mia Tiu ja sata sanaa. Tekstin sanat on poimittu, 
siten, että kirjan ensimmäiseltä sivulta on poimittu toiselta riviltä kaksi sanaa. Sitten on menty 
kaksi sivua eteenpäin. Jälleen on poimittu toiselta riviltä kaksi sanaa. Näin jatketaan, kunnes 
on 10 sanaa koossa.)
Kymmenen sanaa tekstistä:
haluaisin, väristä, kaakatus, pulputus, linnustani, huolta, ainakin, sata, laulaa, takana 
Kymmenen sanaa kuvista:
punainen, silmiä, nauraa, jalkoja, autoja, lujaa, huutaa, ruuhka, taloja

satoja punaisia 
autoja, autoja, autoja 
satoja
jalkoja, jalkoja, jalkoja 
lujaa
lujaa 
lujaa
                RUUHKA!
takanani taloja 
haluaisin
kaakattaa, pulputa, nauraa, huutaa, laulaa 
EI HUOLTA!

Näyttelyn järjestäjä: Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry Yhteistyökumppanit: 
Kuvittajat ry, Lastenkirjainstituutti



Tutki kuvien tunnelmia!

Etsi kuva, jonka tunnelma on pelottava tai rauhallinen.
 Kuvittaja _______________________________________________

 Kuvan nimi tai sen kirjan nimi, josta kuva on:

 _______________________________________________________

Valitse yksi kuva, jolle keksit itse nimen!

 Kuvittaja _______________________________________________ 

 Kuvan nimi tai sen kirjan nimi, josta kuva on:

 _______________________________________________________

 Uusi nimi _______________________________________________ 

Valitse lempikuvasi!

 Kuvittaja _______________________________________________ 

 Kuvan nimi tai sen kirjan nimi, josta kuva on:

 __________________________________________________________ 

Piirrä jotakin 
lempikuvastasi.

Tehtävät laati opettaja Helena Linna.

Tehtäviä 2.–4.-luokkalaisille 
ja pienemmille yhdessä 

vanhempien kanssa.



Etsi kuvista tunteita!

Löydätkö kuvan, jossa joku on

 1) iloinen tai rohkea

 Kuvittaja___________________________________________________ 

 Kuvan nimi tai sen kirjan nimi, josta kuva on:

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 

 2) pelokas tai vihainen

 Kuvittaja__________________________________________________ 

 Kuvan nimi tai sen kirjan nimi, josta kuva on:

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 Näyttelyn järjestäjä: Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry
 Yhteistyökumppanit: Kuvittajat ry, Lastenkirjainstituutti

Haastattele kuvan henkilöä, eläintä tai mielikuvitusolentoa!

Valitse yhdestä kuvasta haastateltava.

 Keksi kolme haastattelukysymystä.

 1. _________________________________________________________

 2. _________________________________________________________

 3. _________________________________________________________

 Kuvittaja ___________________________________________________
 

 Kuvan nimi tai sen kirjan nimi, josta kuva on:

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

Kuvittele olevasi kuvan henkilö, eläin tai mielikuvitusolento!

Etsi joku, jolle keksit ajatuksen puhekuplaan.

 Kuvittaja ___________________________________________________

 Kuvan nimi tai sen kirjan nimi, 
 josta kuva on:

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________




