
 

TEHTÄVÄPAKETTI
 

Tämä on Merirosvokapteeni Morganin ja matruusi Hulkkosen puuhapaketti!
Paketti sisältää erilaisia pelejä ja tehtäviä, joiden myötä voit seilata Merirosvo

Morgan ja matruusi Hulkkonen -esityksen maailmaan. Tehtävät soveltuvat
tehtäviksi ennen tai jälkeen esityksen, kotona tai päiväkodissa.

 
Kajaanin kaupunginteatterin loruesitys perustuu Aki Ollikaisen samannimiseen

lastenkirjaan. Kantaesitys 7.9.2019 Monitoimitalo Virtaalassa Ristijärvellä.
Työryhmä: Antti Hovilainen, Teija Töyry, Saara Karjalainen ja Riitta Raunio.

Yhteistyössä Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus ry Kulttura ja Ristijärven
kirjasto- ja kulttuuritoimi. Tehtäväpaketin kokoaminen ja lautapeli: Saara

Karjalainen. Värityskuvat: Riitta Raunio. 

Meistä Kajaanin kaupunginteatterin väestä 
olisi kiva tietää, miten paljon tehtäväpakettiin tartutaan, ja mitä olet

 siitä mieltä! Vaikka vain lyhyt ja ytimekäs viesti
 tehtävien tekemisestä olisi meille ensiarvoisen tärkeä tieto! Viestin 

voit lennättää osoitteeseen
sanna.k.heikkinen@kajaani.fi. 

Kiitos jo etukäteen!



Lautta -leikki
 

Voi ei! Merirosvot ovat joutuneet veden varaan! Onneksi
meressä kelluu lautan pala. Leikitään:
 

Otetaan lautaksi helposti pienennettävä esine,
esimerkiksi auki taiteltu sanomalehti tai jumppamatto.
Asetetaan lautta lattialle maksimaalisessa pinta-
alassaan.
Kaikki leikkijät, merirosvot, kapuavat lautan päälle
kyytiin. Meriseikkailu voi alkaa! 
Ideana on, että mahdollisimman moni merirosvo
selviytyisi lautalla rantaan. Mereen horjahtaneet
merirosvot voivat istua lattialle ja seurata loppujen
merirosvojen matkaa. 
Merellä alkaa tapahtua - merirosvoja lähestyy
hirmuinen aalto! Merirosvojen on painauduttava alas
mahdollisimman lähelle lauttaa. Varokaa, ettette tipu
mereen! Kaverista kiinni!
Aallosta selvittiin, mutta alkaakin tuulla. Lautta huojuu.
Nousee myrsky! Meri velloo, vettä paiskoo ja pauhaa!
Myrsky repäisee lautasta palan ja lautta pienenee.
(Tässä vaiheessa lauttaa taitellaan pienemmäksi.)
Merirosvojen täytyy jatkaa seilaamista pienentyneellä
lautalla.
Myrsky tyyntyy. Horisontissa näkyy jotain kummallista!
Evä ui lauttaa kohti. Se on hai! Hui hai! Hai haukkaa
lautasta palasen. (Lauttaa jälleen pienennetään.)
Seuraavaksi edessä siintää karikko. (Jälleen lautta
pienenee.)
Leikkiä jatketaan kunnes leikin vetäjä päättää, että
lautta saapuu rantaan tai kunnes lauttaa ei voi enää
pienentää.



Pullopostia!
 

Tarvitsette tyhjän pullon, kirjepaperia, kynän ja pullolle
vesitiiviin korkin. Ja aikuisen auttamaan tehtävässä.
 

Miettikää yhdessä kenelle haluaisitte lähettää
pullopostia. Jollekulle tutulle? Tuntemattomalle? Mitä
haluaisitte sanoa pullopostin löytäjälle? Voit piirtää
kirjeeseen myös kuvan!
Kirjoittakaa/piirtäkää yhdessä kirje. 
Viekää pulloposti joen, järven, lammen tai meren
rantaan. Laskekaa pulloposti vesille!

 
 

“Jos ammatikseen valinnut on 
merirosvoilun

kuten kapteeni Morgan,
täytyy tehdä tekoja suuria,
siis katse kohti styyrpuuria!”

Piiloleikki Hulkkosen tyyliin
 

Merirosvot rakastavat kunnon piiloleikkiä! Tässä leikissä
piiloon menijä on Morgan, etsijä Hulkkonen. Hulkkonen
laskee kymmeneen, Morgan/Morganit menevät piiloon.
Sitten Hulkkonen ryhtyy etsimään!
 
Joka kerta kun Hulkkonen huutaa “Morgan”, Morganien
täytyy vastata piiloistaan “Hulkkonen”.
Näin Hulkkonen saa Morganilta vihjeen olinpaikastaan.
Kun Morgan/ kaikki Morganit on löydetty, leikki alkaa
alusta. Vaihdelkaa osia!



Täydennä loru!
 

Tämän tehtävän määränpää, on riimittelyä
täydentää. Esityksessäkin kuultavat Aki Ollikaisen
runot soljuvat kuin purot:
 
“Kerran norppaäiti ja kuutti
Saimaan kallioluodolle ----- ? 
Ja illalla, kun kaislat tuulessa taipui,
kuuttimme raukeaan uneen ---- ?”“
 
En merten kauhu olla voi,
pian satamissa nauru --- ?”
 
“Voi, nyt kertyy vettä nurkkiin.
Sataa sisään lasi---- ?
hepokatti Kandoliinin.”
 
Vastaukset yllä oleviin tulee tässä, ei tarvitse koko
päivää viettää pähkäilemässä: 
muutti, soi, purkkiin.
 
Seuraavaksi keksi oma riimipari, saa olla höpsö tai
hassu, päähenkilönä vaikka kani:
 
Esim.Tuolla kasvaa suuri puu,
sille hymyilee Morganin harvahampainen suu.

“Kautta seitsemän meren matkustaa

merirosvolaiva Naurulokki

mukanaan kapteeni Morganja 

matruusi Hulkkonen

 - sekä tietysti laivakokki”



Väritä Merirosvokapteeni Morgan!



Väritä matruusi Hulkkonen!



Merirosvojen nimiräppi!
 

Kuunnelkaa tallenteet ja riimitelkää mukana! Tallenteisiin
pääset play-nappia klikkaamalla!
 
 
 
 
MERIROSVO MORGAN, MERIROSVO MORGAN, 
ME-RI-ROS-VO MOR-GAN!
 
 
 
 
MATRUUSI J.N.E. HULKKONEN, 
MATRUUSI J.N.E. HULKKONEN!
 
 
 
 
MERIROSVO MORGAN, MERIROSVO MORGAN, 
ME-RI-ROS-VO MOR-GAN!
MATRUUSI J.N.E. HULKKONEN, 
MATRUUSI J.N.E. HULKKONEN!

Kapteeni Morganin kookosnektari
 
Tässäpä merirosvojen salainen herkku, reseptin kertoi
laivakokin kaukainen serkku:
 
1 dl kookospähkinäjuomaa
1 dl ananasmehua
1/2 dl mangososetta
1/2 rkl ruokosokeria
jäämurskaa
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3VVRgsqPeTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3VVRgsqPeTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2-Lxp12w08Q
https://www.youtube.com/watch?v=Oc_2j_ZvzpE


Merikarhujen lautapeli
(Löytyy seuraavalta sivulta!)

 
Tarvitsette nopan ja pieniä esineitä pelinappuloiksi.
Värittäkää pelilaudan kuplat eri värisiksi. Antakaa

sitten alla oleville ohjeille jokin väri! Keksikää
yhdessä lisää ohjeita!

 
 
 

                = “Tuulta purjeisiin!”  huusi matruusi
styyrpuuriin. Lisäheitto!

 
 
 

                   = Karikkoa näkyvissä, parempi pysyä
yksi heitto tässä.

 
 
 

                    = Hoplaa! Hepokatin loikka sinut kolme
askelta eteenpäin koplaa!

 
 
 

             = Voihan makrilli, nyt koti-ikävä yllätti. Halaa
ystävää, niin voit jatkaa tehtävää.

 
 

                  
= Sataa, sataa, sataa. 

Ja silloin aina aika mataa. 
Piristä porukkaa vitsillä, niin lennät kaksi askelta

eteenpäin kuin siivillä!
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