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LASTEN KIRJOITUKSIA ARKKITEHTUURISTA                  vko 41 
Ohjeet opettajalle. 
 
 
 
 
1. Ennen tehtävän antoa opettaja kertoo oppilaille, että osa pian kirjoitettavista tarinoista ja keväällä 
niiden pohjalta piirrettävistä tai maalattavista kuvista julkaistaan ensi vuonna Lasten kirjoituksia 
arkkitehtuurista -kirjassa (tämä siitä huolimatta, että asiasta olisi jo keskusteltu aikaisemmin).  
 
2. Ennen varsinaiseen tehtävään ryhtymistä opettaja kertoo, että nyt tarkastellaan erityisesti 
rakennettua ympäristöä, jolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mihin ihminen on koskenut. 
 
3. Opettaja lukee ääneen seuraavan alustuksen : 
 
Kuvittele, että kävelet kodissasi, kaikkien huoneiden läpi, ullakolla ja kellarissakin. Esittelet 
taloa kaverillesi. Kun kävelette eteenpäin, kerrot millainen sinun kotisi on. Sitten menette 
kaverisi kanssa ulos. Kuvaile ensin millaista on kotipihalla, ja kuvittele sitten, että kiipeätte 
kotitalosi katolle. Esittele kaverillesi sieltä avautuvia sellaisia näkymiä, jotka ihminen on 
rakentanut tai joita ihminen on jollain lailla muokannut. Kirjoita mahdollisimman tarkasti 
kaikesta, mitä näet.  
Kirjoita noin yhden sivun mittainen tarina siitä millainen sinun kotisi ja sen ympäristö on.  
 
 
4. Opettaja jakaa konseptipaperit ja pyytää kirjoittamaan yhden sivun mittaisen tarinan, 
mahdollisimman tarkan kuvauksen kaikesta siitä, mitä katolta näkyy eli millainen on koti ja sen 
lähiympäristö. Opettaja sanoo oppilaille, etteivät he saa nyt miettiä kaverin kanssa, mitä kirjoittavat, 
vaan kaikki kirjoittavat oman tarinan.  
 
5. Opettaja kirjoittaa taululle seuraavat kysymykset muistin virkistykseksi oppilaille:  
 
 
Millainen sinun kotisi on sisältä, miltä siellä näyttää? Millainen rakennus sinun kotisi on ulkoa päin?  
Millaista on kodin pihapiirissä? Mitä näet talosi katolta? Kirjoita tarina. 
 
 
6. Tarvittaessa opettaja voi lukea alustuksen uudestaan.  
 
 
7. Kirjoitustehtävän jälkeen opettaja kopioi oppilaiden tekstit, säilyttää alkuperäiset kevättä varten ja 
lähettää kopiot allekirjoittaneelle osoitteeseen:  
Hanna Elo, Satakunnan rakennustaiteen läänintaiteilija, Antinkatu 6B, 28100 Pori. 
 
 
Lähetäthän samalla myös vanhempien allekirjoittamat julkaisuluvat. 
 
Jos joku vanhemmista ei halua lapsensa tekstiä julkaistavan, voi lapsi tietenkin osallistua kirjoitustehtävään, 
mutta kyseisen oppilaan kirjoitustehtävää ei siinä tapauksessa  käytetä hankkeessa.  
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