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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

Rosvorotko-kirja harjoittaa 4–6. luokkien oppilaiden 
lukemisen ymmärtämisen taitoja. Kirjan rakenne on 
erilainen kuin aiemmissa Agricolan kirjoissa. Tässä 
kirjassa sama tarina jatkuu koko kirjan läpi jatko-
kertomuksena.

Jatkokertomus on jännittävä ja fantasiankin aineksia 
sisältävä tarina neljän kaveruksen seikkailuista metsäs-
sä ja maanalaisessa tunnelissa. Kaverukset ovat kuul-
leet rannikolla 400 vuotta sitten eläneiden Meriros-
vojen aarrekätköstä ja päättävät lähteä etsimään sitä. 

Oppilaille monistetaan jatkokertomus luku kerral-
laan.  Ne kannattaa tallettaa oikeassa järjestyksessä 
kansioon, koska oppilaat todennäköisesti haluavat 
lukea tarinan vielä uudelleenkin. Jokaisen jatkoker-
tomuksen luvun perässä on runsaasti tehtäviä. 
Voit poimia yksittäiselle oppilaalle tehtävien joukosta 
sellaisia, jotka edistävät erityisesti hänelle vaikeiden 
asioiden oppimista. Kirjan tehtäviä voidaan käyttää 
neljännestä luokasta kuudenteen luokkaan asti oppilai-
den taitojen mukaan. Harjoitukset soveltuvat myös 
yläkoulun erityisopetukseen.

Kirja pyrkii erityisesti harjoittamaan oppilaiden lu-
kemisen ymmärtämisen taitoja. Tärkeää on sanavaras-
ton laajentaminen ja vieraiden sanojen merkityksen oi-
valtaminen. Parhaiten tämä onnistuu, kun opettajakin 
ohjaa oppilaita käyttämään lauseyhteyttä uusien sano-
jen ymmärtämisen apuna. Tehtäviä tehdessään oppilas 
huomaa myös, että sama sana voi eri yhteyksissä tarkoit-
taa eri asioita. 

Kirjan kuvituksena on sekä piirros- että valokuvia. 
Tarkoituksena on, että oppilaat oppivat tarkastele-
maan kuvia ja kirjoittamaan valokuviin sopi-
via kuvatekstejä. Myös harjoitustehtävien avulla 
opetellaan kuvien tarkastelua ja tulkintaa.
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

Moi, minä olen Niksu. 
Maaru, Pampa ja Jopo ovat kavereitani.

Maaru on kätevä käsistään. 
Hän osaa tehdä erilaisia solmuja ja 
veistää puusta soittimia ja eläimiä.

Pampa tulee toimeen eläinten kanssa. 
Metsäneläimetkin luottavat häneen. 
Hän ei pelkää naapurin isoa sonniakaan.

Jopo on hyvä uimari. Hän ei myöskään 
pelkää kiipeämistä eikä tasapainoilua. 
Lempinimensä hän on saanut siitä, 
että hän taituroi Jopo-pyörällään 
hankalissakin maastoissa mestarillisesti. 

Minulla taas on oikein hyvä muisti. 
Kun kuulen tai luen jotain, muistan nämä 
asiat vielä pitkän ajan perästäkin.
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

Nyt kerron teille, miten meistä tuli 
merirosvojen aarteen etsijöitä.

Kesälomalla me olemme usein 
Maarun isomummin luona. 
Iida-mummi asuu pienessä, 
punaisessa mökissä metsän laidassa.

Talon yläkerrassa on jännittävä ullakko, 
joka on täynnä vanhoja tavaroita.
Ullakon seinät on tapetoitu vanhoilla 
sanomalehdillä.

Eräänä sateisena päivänä olimme 
jälleen ullakolla.
Sade ropisi kotoisasti mökin kattoon.
Maaru, Pampa ja Jopo tutkivat vanhan 
matkalaukun sisältöä.

Minä aloin lukea lehdissä olevia juttuja.

Tässä kirjassa on paljon valokuvia. 
Kirjoita kaikkien niiden alla tai vieressä oleville viivoille sopivat kuvatekstit. Ag
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

Osa jutuista oli kirjoitettu oudoilla 
kirjaimilla, joista en saanut mitään tolkkua.

Sitten huomasin aivan huoneen nurkassa 
kiinnostavan jutun.
Siinä kerrottiin merirosvoista, 
jotka olivat asuneet yli 400 vuotta sitten 
aivan Iida-mummin mökin lähellä.

”OH-HOH!” minä sanoin. 
Silloin muutkin tulivat katsomaan. 

Lehdessä kerrottiin näin:
Merirosvot majailivat monta vuotta paikassa, 
jota kutsutaan Ryövärinluolaksi. 
Ryövärinluola ei oikeastaan ole luola, 
vaan kalliossa oleva pitkä, kapea rotko.Ag
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

Rotkon seinämissä on useita luolia. 
Niissä rosvot saivat mellastaa aivan 
omassa rauhassaan.

Iltaisin he lähtivät ryöstelemään purjelaivoja, 
jotka olivat pahaa aavistamatta heittäneet 
ankkurin lähivesille. 
Rosvot soutivat hiiren hiljaa laivan viereen
nahkaisilla veneillään. 
Kukaan laivassa ei kuullut, kun he
kiipesivät laivaan ja kahmivat mukaansa 
kaikki sen lastiruumassa olevat tavarat. 

Nahkaveneillään rosvot pääsivät myös 
äänettömästi pakoon ryöstösaaliinsa kanssa. 
Rannalla he taittelivat nahkaveneet kasaan ja
kätkivät ne ja ryöstösaaliin piilopaikkaansa. Ag
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

He eivät jättäneet rannalle mitään jälkiä.
Siksi etsijät eivät löytäneet heitä.
He katosivat kuin maan nieleminä 
syvälle kallion uumeniin.

Kesti monta vuotta ennen kuin paha-
maineiset rosvot saatiin lopulta kiinni.
Uskomatonta on, että se oli 
pienikokoisen piikatytön ansiota.

Rosvot eivät halunneet itse keittää ruokaa, 
ja heidän majapaikassaan oli kauhea sotku.
Siksi he olivat ryöstäneet piikatytön 
palvelijakseen eräästä lähiseudun talosta.
Tyttöparka palveli vuosikausia ryöväreitä 
kolkossa kallioluolassa. 

Eräänä jouluna ahneet rosvot olivat
nauttineet niin paljon ruokaa ja juomaa, 
että he kaikki nukahtivat. 
Jopa vartiomiehetkin nukkuivat sikeästi. 

Silloin piikatyttö huomasi tilaisuutensa 
tulleen. Hän hiipi ulos luolasta ja juoksi 
kiireen vilkkaa takaisin kotitaloonsa. 
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

1. Kuka on tarinan kertoja?

2. Minkä nimisiä ovat hänen ystävänsä?

3. Mitä kaverukset tekivät ullakolla?

4. Yhdistä viivalla samaa tarkoittavat sanat: 

     majailla    hiljaa

     laidassa    asua

     rosvo     reunassa

     äänettömästi   ryöväri

     laskostaa    piilottaa

     lopulta    useita

     kätkeä    taitella

     monta    vihdoin

5. Miksi Niksu ei saanut selvää joistakin sanomalehtijutuista? Rastita!

 ne oli kirjoitettu ruotsiksi kirjaimet olivat hänelle outoja

 niistä oli kulunut kirjaimia pois jutut olivat liian vaikeita

6. Mitä eroa on rotkolla ja luolalla?
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

19. Sanomalehdessä on joskus outoja otsikoita. Nämä ovat Turun Sanomista.
 Mistä niiden alla olevissa jutuissa voitaisiin kertoa?

Karvaiset asukkaat taloyhtiössä

Rakentaminen karkaa Turussa käsistä 

TPS romahti Ässien käsittelyssä

Turun tuomiokirkon urut alkoivat soida itsekseen

 

Ketunpoikanen pelastettiin terassin alta

Eurojackpotin 90 miljoonan jättivoitto sai Loimaan Prisman sekaisin

HIFK taipui Lahdessa

20. Leikkaa sanomalehdestä hyvä kuva ja kirjoita siitä uusi juttu.

21. Leikkaa sanomalehdestä hyvä otsikko ja kirjoita siitä uusi juttu.

22. Leikkaa lehdestä hyvä mainos ja kirjoita, miksi se on mielestäsi hyvä.Ag
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

7. Etsi laatikosta vastakohdat alla oleville sanoille. Kirjoita ne viivoille.

vähitellen

valaisee

katoaa

vaivalloinen

piiloon

kiltti

varjoinen

tuore

halukas

lopettaa

kulkea

vaivalloinen

lähistöllä

näkyvissä

latva

vastahakoinen  helppo valoisa  kaukana  löytyy 

pilaantunut  piilossa  pimentää ilkeä  pysähtyä 

saman tien tyvi aloittaa  esiin helppo

8. Tikku-ukoillakin voi kuvata, miltä ihmisestä tuntuu. Piirrä lisää erilaisia tunteita.
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

”Se näyttää aivan isomummin maakellarilta”, 
hän sanoi. ”Mennään katsomaan sitä”. 

Kalliolta alas tuleminen ei ollut yhtään sen 
helpompaa kuin sinne kiipeäminenkään.
Onneksi puut kallion reunalla ojensivat 
ystävällisesti meille auttavan kätensä.
Oksiin takertuen laskeuduimme 
turvallisesti takaisin polulle.

Läähätimme siinä hetken, mutta 
uteliaisuus voitti väsymyksen.
Kiiruhdimme juoksujalkaa metsän reunaan.

Edessämme olevalla niityllä näimme ruohon 
peittämän kumpareen. Sen luokse ei johtanut 
polkua mistään suunnasta. 

Tämä tarkoitti sitä, ettei sen lähistöllä ollut 
liikkunut ketään pitkiin aikoihin.
Lähdimme kahlaamaan heinien läpi.

Kumpareen alla oli tosiaan pieni rakennelma.
Siinä oli ollut joskus ovikin, mutta sen laudat 
olivat aikojen kuluessa pudonneet pois. 

MITÄ SEN SISÄLLÄ MAHTAA OLLA?Ag
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

22. Katso tarkasti kissan ja ilveksen kuvia. Miten nämä eläimet eroavat toisistaan? 
 Kirjoita kaikki erot, mitä huomaat.

23. Katso alla olevia tekstejä. Ne ovat lähes samanlaiset. Älä lue niitä, vaan kokeile, 
kuinka nopeasti huomaat niissä olevat neljä erilaista kohtaa. Alleviivaa ne.

Kun kurkistimme ovesta sisään, 

näimme hökkelin perällä keltaisina 

kiiluvat silmät. 

Sydän pamppaillen syöksyimme 

lähistöllä olevan pensaan suojaan.

Sieltä näimme, kuinka mustavalkoi-

nen kissa kurkisti ovesta ulos.

Se sähisi meille vihaisesti ja näytti 

teräviä kynsiään. 

”Mirrillä on varmaan sisällä pennut, 

joita se puolustaa”, Pampa arveli.

Kun kurkistimme ovesta sisään, 

näimme mökin perällä keltaisina 

kiiluvat silmät. 

Sydän pamppaillen syöksyimme 

lähistöllä olevan puun suojaan.

Sieltä näimme, kuinka mustavalkoi-

nen mirri kurkisti ovesta ulos.

Se sähisi meille vihaisesti ja näytti 

teräviä kynsiään. 

”Mirrillä on varmaan sisällä pennut, 

joita se puolustaa”, Jopo arveli.Ag
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Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

Aamulla keräsimme äkkiä tavaramme ja 
pyyhälsimme luolan luokse.
Kun katsoimme sisään suuaukosta, 
emme nähneet mitään.
Valoisalta aukealta katsottuna, siellä oli 
aika pelottavan pimeää. UH-HUH!

”Mutta mehän olemme rohkeita 
seikkailijoita”, Jopo muistutti. 
”Meitä ei pelota kulkea synkässä 
metsässä eikä pimeissä luolissa”, 
me jatkoimme kaikki yhteen ääneen.

Ei siis auttanut arkailla.
Vedimme saappaat jalkaan ja lämpimät 
vaatteet päälle. Sitten astuimme luolaan 
taskulamput kädessä. 
Vastaan tulvahti ummehtunut 
kellarin haju.

Kävelimme epäröiden eteenpäin. 
Jopo on meistä pisin ja hän tunsi, että 
hänen hiuksensa ottivat kattoon kiinni. 
Niin matala luola oli. 

Jopo kulki edellä ja pyyhki hämähäkin 
verkkoja pois tieltään. 
”Täällä ei ole kukaan käynyt pitkiin 
aikoihin”, hän tuumi.
Luola ulottui syvälle kallion sisälle.
Se alkoi tuntua enemmänkin 
tunnelilta kuin luolalta. 

Jonkin matkan päässä, tunneli kaartui 
jyrkästi oikealle. 
”PORTAAT!” me huusimme kaikki 
yhteen ääneen.

”PORTAAT”, kaiku vastasi meille.Ag
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Kun Jopo veti kätensä pois kolosta, 
siinä oli kolme ruostunutta avainta. 
”Kokeile, sopiiko joku niistä lukkoon”, 
sanoin Jopolle.
”Nuo kaksi ovat liian pieniä. Kokeilen tuota 
suurinta”, Jopo sanoi ja työnsi alimmaisena 
olevan avaimen avaimenreikään.

Avain tuntui sopivalta, mutta lukko ei 
suostunut aukeamaan.
Jopon otsalle kihosi hikikarpaloita, 
kun hän väänsi avainta.

”Varo, ettet katkaise sitä”, Maaru varoitti.
”Minä voisin ehkä saada sen auki.” 
Maarun taskut ovat ihmeelliset. 
Niistä löytyy mitä vaan. 
Tällä kertaa esiin tuli viila, jolla Maaru
hioi ruostetta pois avaimen pinnasta.
Sitten hän pani avaimen uudelleen lukkoon.

Ihme ja kumma, nyt avain kääntyi lukossa.
Maaru sujautti kaksi muuta avainta taskuunsa. 
Niitä voidaan ehkä vielä tarvita.
Ovi aukesi naristen.
Sen takana oli pimeä käytävä. 

Taskulamppujen valossa lähdimme 
hitaasti kävelemään käytävää pitkin 
eteenpäin. 
Jopo kulki taas ensimmäisenä ja 
minä olin jonon hännillä.

Vähän ajan kuluttua 
kuulin kolahduksen. 
”AUUH!” Jopo voihkaisi. 
Hän oli kompastunut johonkin 
ja kaatunut.

Ag
ric

ola
-k

us
ta

nn
us



56

Merisuo-Storm & Storm – Rosvorotko

Menimme lähemmäksi. Lattialla tasku-
lampun valokeilassa istui Jopo ja hänen 
edessään jökötti puinen arkku.
Katselimme arkkua ja yritimme keksiä, 
miksi se oli jätetty makaamaan tänne 
keskelle käytävää? 

”Jospa pakenevat rosvot eivät jaksaneet 
kantaa sitä ja se putosi heiltä tänne”, 
Jopo ehdotti.
”Onkohan siinä merirosvojen aarre” 
aprikoi Pampa innokkaana.
”Katsotaan äkkiä, mitä siinä on 
sisällä”, Maaru hoputti.

Henkeään pidättäen Jopo avasi 
paksun vyön, joka piti kantta kiinni. 
Sitten piti avata kaksi suurta solkea.

Ei voi olla totta!
Arkku oli aivan täynnä AVAIMIA. 
”Missä ovat kaikki ne ovet ja 
lukot, jotka näillä voisi avata?”, 
minä kysyin.Ag
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9. Etsi laatikosta sanojen viereen samaa tarkoittavat sanat. Kirjoita ne viivoille.

10. Etsi tekstistä yhdyssanoja ja kirjoita ne viivoille.

laskeutua

tarrautua

lahonnut

hajonnut 

vahva

yltää

nitistä

kompastua

aprikoida

roikkua

ehkä

hännillä

paeta

kolo

jykevä

kupsahtaa 

rikkoutunut 

kitistä

viimeisenä

syvennys

mennä alaspäin

riippua

tarttua

karata

mädäntynyt

kukaties 

ulottua

miettiä
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11. Tekstissä on monta pitkää sanaa. Alla on joitakin niistä.
 Sano sanat rytmikkäästi tavuttain ja merkitse niihin tavuviivat oikeisiin paikkoihin. 

 v a r t i o i v a t k o y m p ä r i l l e m m e l a s k e u t u m a a n

 m a k a a m a a n  k o l a h d u k s e n m e r i r o s v o l a i v a

 t a k a o s a a a v a i m e n e n s i m m ä i s e n ä

 y r i t i m m e a p r i k o i h i k i k a r p a l o i t a

 l ä h e m m ä k s i  s a m a n l a i s i a t a p a h t u m a p a i k a l l a

 Missä sanassa on eniten tavuja? Kuinka monta tavua siinä on?

12. Mitä avaimia nämä ovat?

13. Piirrä aivan toisenlaisia, hauskannäköisiä avaimia.
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10. Miksi kannatti ensin katsoa lukkoa tarkasti ja vasta sitten etsiä siihen avainta?

11. Miksi kaverukset pidättivät henkeä, kun he vetivät oven auki? Rastita!

 sisällä oli niin paha haju he olivat niin jännittyneitä

 jotta sisällä olijat eivät kuulisi he keräsivät voimia

12. Mitä laivoissa merirosvojen aikaan tavallisesti kuljetettiin?

13. Tarkastele tekstissä ”lainausmerkkien sisällä” olevia kaverusten puheenvuoroja.  
Poimi niiden perästä sanat, jotka kertovat siitä, miten kaverukset sanoivat ne. 

 Kirjoita aina sanan perään, miltä heidän puheensa kuulosti.
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16. Mitä sana kääntää tarkoittaa näissä lauseissa:

 Maaru käänsi taskulampun lattiaan päin.

 

 He käänsivät kortit väärinpäin.

 Tulkki kääntää vierailijan puheen suomeksi.

 Jossain vaiheessa yötä hän käänsi kylkeä.

17. Mitä sana kohta tarkoittaa näissä lauseissa:

 Kohta Pampa jo huudahti.

 Tämä on oikea kohta.

 Juoksija alkoi väsyä viiden kilometrin kohdalla.

18. Mitä sana tila tarkoittaa näissä lauseissa:

 Tässä tilassa rosvot säilyttivät saalistaan.

 Niksu oli herkässä tilassa.

 Täällä ei tunnu olevan tilaa.

 Koivula on seudun suurin maatila. 
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