Sinikka ja Tiina Nopola: Gekko ja Puupponen (WSOY 2010)
A. Gekko ja mainostenjakaja Puupponen on menevä parivaljakko, joka päättää matkustaa Tukholmaan
etsimään Puupposen aatelisia sukujuuria. Naapurimaan pääkaupungissa he päätyvät kuninkaan linnan
tanssiaisiin – ja siellähän riittää kommelluksia. Gekko ja Puupponen on rempseä tarina kahden erilaisen
tyypin ystävyydestä. Linda Bondestamin kollaasitekniikka elävöittää kirjaa aidoilla valokuvilla, joissa
seikkailee monenkirjavia eläinhahmoja.
Kenelle? Värikäs kuvitus naulitsee jo pienen leikki-ikäisenkin kirjan pariin, mutta hupaisa tarina ja
hersyvä huumori uppoavat parhaiten eskari-ikäisiin ja alakoululaisiin.

LUKU 1: YKSI EUROOPAN PARHAISTA
- Maailman on saatava tietää, että minä olen loistava kokki!
Postiluukku kolahti.
Gekko nosti mainoslehtisen eteisen lattialta. ”Uusi ravintola avattu kulman takana. Tule maistelemaan
Völimeren herkkuja.” Gekko avasi närkästyneenä oven. Mainostenjakaja seisoi portaikossa kasa
ilmoituksia sylissään. Gekko työnsi mainoslehtisen takaisin.
- Minä en käy ravintoloissa, Gekko sanoi.
- Anteeksi, sanoi mainostenjakaja.
- Minä laitan itse ruokani, Gekko sanoi. - Minä olen yksi Euroopan parhaista kokeista. (s. 7.)
Missä olet tai haluaisit olla hyvä? Keksi nimi omalle yrityksellesi, joka tekee juuri sitä, missä sinä olet (tai
haluaisit olla) hyvä. Keksi yrityksellesi myös mahtava mainoslause. Askartele yrityksen mainoslehtinen
logoineen, kuvineen, teksteineen ja yhteystietoineen.

LUKU 1: OMAN SUVUN ESI-ISIÄ
- Nimi Puupponen on hyvin suomalainen, mutta joskus tavallisenkin suvun esi-isä saattaa olla sivistynyt
ja varakas. Yritäpä muistella esi-isiesi sukunimiä.
Puupponen mietti ankarasti.
- Isäni oli Pellervo Puupponen, mutta joskus puhuttiin hänen olleen entiseltä nimeltään Pudelsson.
- Oliko edessä ”von”? Gekko kysyi jännittyneenä. (s. 12.)
Kysele vanhemmiltasi perheen ja suvun taustoja. Piirrä ja kirjoita oma sukupuusi.

LUKU 2: MAITA JA KAUPUNKEJA
Seuraavana aamuna Gekko ja Puupponen olivat Tukholmassa. Gekko katseli tyytyväisenä puukenkiään.
Puupponen pysähtyi leivoskaupan eteen tuijottamaan vaaleanpunaisia ja vaaleanvihreitä kakkuja ja
leivoksia. (s. 14.)
Ota selvää eri maiden pääkaupungeista, hallitsijoista yms. ja esitelkää tietojanne postereina, esitelminä
tms.
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LUKU 2: OMA PAIKKA
Gekko ja Puupponen livahtivat turistijoukon vanavedessä linnaan. Äkkiä he seisoivat korkeassa salissa
kristallikruunujen alla.
- Katso näitä muotokuvia! Onko joukossa tutun näköisiä hahmoja, sukulaisia? Gekko kysyi.
- Ei ole, vastasi Puupponen.
- Kokeilepa tuollaista samettituolia, Gekko kehotti. (s. 17.)
Tutki kirjan kuvitusta ja tee kollaasi Linda Bondestamin tyyliin: Etsi kotoa valokuva itsestäsi (mielellään
koko- tai puolikuva). Rakenna suurelle kartongille eri materiaaleista fantastinen paikka, johon voit
liimata kuvasi. Voit piirtää, maalata, leikata ja liimata yksityiskohtia aikakauslehdistä, karkkipapereista,
kankaasta, kartongista jne. Kirjoita lopuksi kuvaus paikastasi. Miltä siellä tuoksuu, kuulostaa, tuntuu ja
näyttää?

LUKU 3: OIKEA AATELINEN
- Mitkä olivatkaan nimenne?
Gekko kumarsi uudelleen ja kätteli kuningatarta.
- Tässä on ystäväni Mosabackan kreivi Maximilian von Pudelsson, ja minä olen vapaaherra A. Gekko…
Hasselbackasta. (s. 27.)
Keksi itsellesi mahtava aatelisnimi ja askartele oma aatelisruusuke. Ota selvää aatelisuudesta Suomessa.

LUKU 3: UNOHTUMATTOMAT JUHLAT
- Minä jollakin tavalla pidin heistä, kuningatar sanoi.
- Niin minäkin, sanoi prinsessa Sabina ja pyyhki silmäkulmaansa nenäliinaan.
- Ja minä, sanoi kruununprinsessa Aurora. – Vitsikkäitä ja hyviä tanssimaan.
- Minä pyydän, että kokkimme valmistaa meille kasvishöystön herra Gekon reseptin mukaan, sanoi
kuningatar.
- Kutsumme sitä herra Gekon juhlahöystöksi. (s. 38–39.)
Tutki netistä tai keittokirjoista, millainen voisi olla maailman parhaan kasvishöystön resepti. Kirjoita
herra Gekon juhlahöystön innoittamana Unohtumattomien juhlien resepti. Mistä ainesosista
unohtumattomat juhlat koostuvat? Minkä verran kutakin ainesosaa tarvitaan. Kirjoita myös
valmistusohje.
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LUKU 4: KAVERUSTEN PÄIVÄOHJELMA
- Tuletko jakamaan minulle huomenna taas mainoslehtisen?
- Voin tullakin, Puupponen sanoi.
- Minä voin laittaa ruokaa, Gekko sanoi.
- Se olisi mukavaa, sanoi Puupponen. (s. 45.)
Keksi ja kirjoita toimihenkilö Aapeli Gekon tai Mainos-Puupposen päiväohjelma.

AAPELI GEKON JA MAINOS-PUUPPOSEN ____________________________ (viikonpäivän nimi)
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