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	= Helppo tai melko helppo kysymys, johon löytyy vastaus suoraan tekstistä.
 (Mikä? Millainen?) 
✤	 = Haastava kysymys, johon vastaus pitää yleensä itse päätellä tekstin tietoja
 yhdistelemällä tai tulkitsemalla.
 (Miksi? Mitä ajattelet...?) 

Kysymyksiä ennen lukemista

Katso Kylmät hermot, kuuma veri -kirjan kantta. Lue takakannen teksti.
• Minkä värinen kansi kirjassa on? Millainen kuva kannessa on?
• Vaikuttaako kirja mielenkiintoiselta kansien perusteella?
• Keitä kirjan henkilöitä mainitaan takakannen tekstissä?
• Oletko ennen kuullut kirjailija Arto Paasilinnasta? 
• Oletko nähnyt Paasilinnan kirjoista tehtyjä elokuvia?

Kysymyksiä tekstistä

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Linnea Lindemanin uni”.

 1. Mitä vuotta kirjan alussa elettiin?
 2. Mitä eri ammatteja Linnea Lindemanilla oli?
✤ 3. Millaisia tietoja Linnea Lindeman oli saanut unessa?
✤ 4. Miksi Linnea kiiruhti soittamaan Hanna Kokkoluodolle? 
✤ 5. Millainen nainen Hanna Kokkoluoto oli?
 6. Montako lasta Kokkoluodon perheessä oli?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Kokkoluodon kaupassa”.

✤ 7. Mihin kahteen joukkoon Suomi oli jakaantunut itsenäistymisen jälkeen?
 8. Millainen Tuomas Kokkoluodon kauppa oli?
✤ 9. Mihin sotaan Suomessa valmistauduttiin?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Poikavauva syntyy”.

✤ 10. Miksi suojeluskuntalaiset ryntäsivät sisään Kokkoluodon taloon?
✤ 11. Miksi Hanna ei halunnut mennä Kokkolan sairaalaan synnyttämään?
 12. Miten Linnea selitti ennustajan kykyjään?
 13. Mihin vuorokauden aikaan Hannan vauva syntyi?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Verinen veljessota”.

✤ 14. Miksi suuri väkijoukko oli kokoontunut Ykspihlajan asemalle?
 15. Mitä Linnea ennusti tapahtuvan Jaakkolan veljeksille?
 16. Mikä poikavauvan nimeksi laitettiin?
✤ 17. Mitä mieltä Tuomas oli Linnean ennustuksesta?
✤ 18. Mitä Tuomas teki, kun sotilaat vaativat häneltä ja Hannalta kulkulupia?
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Kysymyksiä kirjan lukuun ”Antti karkaa ulkomaille”.

✤ 19. Mikä oli Hannan ja Linnean soutumatkojen todellinen tarkoitus?
✤ 20. Miksi Hanna teeskenteli olevansa synnyttämässä, kun poliisit tulivat?
✤ 21. Miksi Antti päätti karata kotoa?
 22. Millaisessa kunnossa Antti oli, kun Linnea löysi hänet jäältä?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Pula-aika”.

✤ 23. Mitä Tuomas teki rahoilla, jotka hän sai Hannalta?
✤ 24. Miksi Tuomaksen mielestä liikemiehen oli tärkeää auttaa köyhiä?
 25. Miten kotiväki otti Antin vastaan, kun hän palasi kauppamatkaltaan?
 26. Mihin Tuomas keksi piilottaa pirtukanistereita?
✤ 27. Miten Tuomas menestyi kauppamiehenä?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Lapualaisten kyydissä”.

✤ 28. Mitä tai keitä lapuanliike vastusti?
 29. Minne lapuanliikkeen kannattajat kuljettivat henkilöitä, joita epäilivät kommunisteiksi?
 30. Millaiset olivat lapualaisten vaatteet?
 31. Minkä nimiset miehet kaappasivat Tuomaksen ja Antin mukaansa?
 32. Kuka taltutti kaappaajat?
 33. Mitä Studebaker-autosta sovittiin? 

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Antin ja Kertun kihlaus”.

 34. Minkälainen tyttö Kerttu oli?
 35. Millaista Antin työ satamassa oli?
 36. Miksi Kerttu ei uskaltanut ajatella vielä lasten hankkimista?
✤ 37. Miten Tuomas suhtautui siihen, että Antti aikoi rakentaa talon?
 38. Mitä surullista tapahtui joulun aikaan?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Sovinto Karjalan korvessa”.

 37. Minkä ikäisenä Antti joutui armeijaan?
 38. Miksi Suomen ja Neuvostoliiton rajalle rakennettiin linnoituksia?
✤ 39. Mikä on juoksuhauta? Etsi tietoa tai kuvaile omin sanoin.
 40. Miksi Antti asioi usein armeijan kanttiinissa?
 41. Miten Tuomas-isä suhtautui Antin ja Suoman kihlaukseen?
 42. Miten Antti suhtautui, kun isä ehdotti sovintoa?
 43. Miltä Antista ja Suomasta tuntui sodan syttyessä? Oliko heillä ristiriitaisia tunteita?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Talvisota”.

 44. Milloin talvisota syttyi?
 45. Millä alueella Antti taisteli?
 46. Mikä Antti Kokkoluodon tehtävä oli sodan alussa?  
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Kysymyksiä kirjan lukuun ”Suoman ja Antin häät”.

 47. Mikä oli Suoma Oinosen isän ammatti?
 48. Milloin ja missä Suoma ja Antti vihittiin?
 49. Mitä Linnea ennusti Suoman ja Antin tyttölapsesta?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Jatkosota”.

 50. Minä vuonna jatkosota alkoi?
 51. Kuka oli Suomen presidentti jatkosodan aikaan?
✤ 52. Millä tavalla Antti kokeili sodassa Linnean ennustuksen paikkansapitävyyttä? 
 53. Mitä Suoma teki sillä aikaa, kun Antti oli jatkosodassa? 
 54. Millainen käänne sodassa tapahtui kesäkuun alussa 1944?
✤ 55. Mitä Antille tapahtui, kun hän oli pelastamassa Aaretti Huhtalaa?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Sotavangin kova kohtalo”.

 56. Millaisia venäläiset sotilaat olivat?
✤ 57. Millaiset olot Antilla oli sotavankeudessa?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Antti palaa kotiin”.

 58. Milloin Antti vapautui sotavankeudesta?
✤ 59. Miltä Antista tuntui, kun hän käveli Kokkolan hautausmaalla? 
 60. Minkä nimisen yrityksen Antti perusti?
 61. Mitä Suoma teki yrityksessä?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Linnea Lindeman kuolee”.

 62. Mitä viranomaiset olivat sanoneet Linnea Lindemanille?
 63. Minä vuonna syntyi Suoman ja Antin nuorin lapsi?
✤ 64. Miksi Suoman synnytys oli tavallista juhlallisempi?
✤ 65. Miksi Linnea halusi lähteä Antin kanssa meren jäälle?
 66. Millaisessa tilanteessa Antin kuolema tapahtuisi Linnean ennustuksen mukaan?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Kansanedustaja Antti Kokkoluoto”.

 67. Miten Tuomas Kokkoluoto ja Hanna Kokkoluoto kuolivat?
 68. Mitä Kokkoluotojen kaupalle tehtiin?
 69. Miten Antti menestyi vuoden 1975 eduskuntavaaleissa?

Kysymyksiä kirjan lukuun ”Komeat kuolinjuhlat”.

 70. Millainen Antin vointi oli hänen ennustetun kuolinpäivänsä aamuna?
✤ 71. Millaiset Antin juhlat olivat?
✤ 72. Toteutuiko Linnea Lindemanin ennustus?
✤ 73. Mitä Antti ajatteli Linneasta, kun hän seisoi Linnean haudalla?
 74. Mihin lauseeseen kirja päättyy?
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Tehtäviä kirjasta ja henkilöistä

1. Mitä milloinkin tapahtui? Yhdistä teksti ja oikea vuosiluku.
Voit kerrata tapahtumia kirjasta. 

Antti Kokkoluoto syntyy.
Suomessa syttyy sisällissota.

Lapualaiset kaappaavat
Tuomas ja Antti Kokkoluodon.  

Antti Kokkoluoto menee armeijaan.  
Talvisota syttyy Suomen ja Neuvostoliiton välille.

Talvisota päättyy.
Suoma Oinonen ja Antti Kokkoluoto menevät naimisiin.    

Suoman ja Antin ensimmäinen lapsi syntyy.
Jatkosota syttyy Suomen ja Neuvostoliiton välille. 

Suoman ja Antin viimeinen lapsi syntyy. 
Linnea Lindeman lopettaa kätilön työt.

Hanna ja Tuomas Kokkoluoto kuolevat.
Antti Kokkoluodosta tulee kansanedustaja. 

Antti Kokkoluoto järjestää komeat juhlat
ahtausliikkeensä ja kuolinpäivänsä kunniaksi. 

2. Antti Kokkoluoto vuonna 1990 

Kirjassa ei juurikaan kuvailla, miltä Antti Kokkoluoto näytti. Millaiseksi sinä kuvittelet hänet? 
Miltä Antti näytti sinä päivänä, jolloin hän järjesti komeat juhlansa? Oliko Antti pitkä vai lyhyt? 
Tummatukkainen vai vaaleatukkainen? Oliko hän iloinen vai vakava? Mitä hänellä oli yllään? 

Piirrä Antti Kokkoluodon muotokuva. Voitte tehdä muotokuvan myös ryhmässä.
Silloin yksi henkilö piirtää muotokuvaa sitä mukaa kun toiset antavat ohjeita. 
 

3. Mikä on oikea vaihtoehto? Ympyröi.

 1.  Antti Kokkoluodon vanhempien nimet olivat

 a)  Sinikka ja Matti

 b)  Hanna ja Tuomas

 c)  Elina ja Akseli.

1918

1932

1939

1940

1941

1956

 
1975

1990
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2. Yksi kirjan henkilöistä oli lapsenpäästäjä nimeltään
 a)  Lenita Lönnström
 b)  Laura Lintunen
 c)  Linnea Lindeman.

3. Tuomas Kokkoluoto oli ammatiltaan
 a)  tuomari
 b) kauppias
 c) opettaja.

4. Miksi Linnea ja Hanna kävivät soutumatkoilla öisin?
 a) He hakivat salakuljetettavaa viinaa isolta laivalta. 
 b) He kävivät ryöstämässä saaliit naapurin kalaverkosta.
 c) He halusivat käydä uimassa yöllä, kun oli rauhallista.

5. Mitä Antti Kokkoluodolle tapahtui sodassa?
 a) Hän kuoli taistelussa.
 b) Hän joutui sotavangiksi, mutta vapautui myöhemmin.
 c) Hän karkasi armeijasta eikä joutunut rintamalle.

6. Kuka oli Kerttu Björkbacka?
 a) Antti Kokkoluodon nuoruuden rakkaus.
 b) Kokkolalainen opettaja.
 c) Linnea Lindemanin paras ystävä.

7. Mitä Antti Kokkoluoto teki aikuisena miehenä?
 a) Hän opiskeli lääkäriksi ja auttoi lapsia maailmaan.
 b) Hän muutti Ruotsiin.
 c) Hän perusti ahtausliikkeen, ja myöhemmin hänet valittiin eduskuntaan.

Lukemisen arviointia

1.  Piditkö kirjasta? Miksi?
2.  Kuvaile kirjaa kolmella sanalla.
3.  Kuka oli lempihenkilösi kirjassa? Miksi?
4.  Opitko kirjasta uusia asioita Suomen historiasta? Mitä?
5.  Lukisitko tämän kirjan perusteella muitakin Arto Paasilinnan kirjoja?
6.  Oliko kirjaa helppo vai vaikea lukea? 
7.  Minä vuonna olet itse syntynyt? Osuuko oma syntymäsi kirjan tapahtumien aikaan?
 Mitä kirjan tapahtumia oli meneillään silloin, kun sinä synnyit?
8.  Kuinka vanha Antti Kokkoluoto olisi tänä päivänä? 


