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❖Nyt kun olet tehnyt oman fantasiamaailman kartan, on aika kirjoittaa kuvaus 
maailmasta tai siellä sijaitsevasta valtiosta. Voit katsoa esimerkkiä vaikkapa 
Wikipediasta: kuinka siellä kuvaillaan eri maita? Teksti voi muistuttaa 
Wikipedia-artikkelia, tai se voi olla vaikka matkailumainos.

❖ Jos kirjoitat matkailumainoksen, muista houkutella lukijaa! Mainoksen ideana 
on kertoa paikasta mahdollisimman kiinnostavasti lukijalle, joka ei tiedä siitä 
vielä mitään. 

❖ Seuraavilta sivuilta voit lukea tekstiesimerkit molemmista tyyleistä!



”Keskellä Ordonia sijaitsee suuri nimetön vuoristo. Korkein vuori on kuusi kilometriä korkea. Vuoret suljettiin, ja
niiden ympärille rakennettiin muuri vuonna 1753. Kukaan ei sen koommin ole onnistunut pääsemään vuoristoon.
Muurien ympärillä kiertää suuri joki. Joesta lähtee risteyksiä eri järviin. Lopulta vesi päätyy Länsimereen, jonka
keskellä Ordon sijaitsee. Vuodenaikojen vaihtelu on täysin satunnaista. Yhtenä päivänä voi olla lunta ja seuraavana
hellettä. Auringon liikehdintä on siis aivan satunnaista, ja aurinko pyörii planeetan ympärillä, siis eri tavoin kuin
meillä.

Ordonin itärannikon peittää suurelta osin tiheä kuusimetsä. Metsä suljettiin vuonna 1753. Pohjoinen Girelarin
kaupunki on Ordonin ainoita asutettuja alueita. Se on rakennettu aivan täyteen ja melkein kaikki kasvillisuus on
tuhottu. Ordon oli aikoinaan tyhjä saari, jossa ei ollut hyönteisten, kalojen ja lintujen lisäksi muuta asutusta ja
elämää. 1600-luvun vaihteessa Idän vaeltajiksi kutsuttu joukko toi Ordoniin hevosia, jotka päästettiin villeiksi. 150
vuotta myöhemmin, kun vuoristo ja moni muu paikka Ordonissa eristettiin, hevoset suljettiin vuoristoon.
Luonnonvaraisia eläimiä ei niiden lisäksi ole Ordonissa, ainoastaan lemmikkieläimiä.

Idän vaeltajina tunnettu heimo löysi pienen ja karun Ordonin saaren noin vuonna 1600. Sitä ennen saari oli ollut
tyhjillään. Heimo asettui pysyvästi saarelle asumaan. Etelään rakennettiin suuri kaupunki linnoituksineen. Heimon
päälliköistä tehtiin Ordonin kuninkaita. 17000-luvun puolivälissä etelästä tullut kulttuurisesti edistyneempi kansa
kaappasi vallan Idän vaeltajilta. Kaupunki tuhottiin ja eristettiin, samoin vuoristo ja metsät. Idän vaeltajat joutuivat
maanpakoon. Vain kaksi jätettiin, mies ja nainen, jotka suljettiin vanhan kaupungin muurien sisään. Mikäli he
lisääntyivät, on mahdollista, että muurien sisällä onkin ihmiselämää.”

Miska, 11 (Tampereen seudun työväenopiston Lasten ja nuorten sanataidekoulu)



”Margilobequun pääset, kun hyppäät junaan 0123456789. Juna lähtee
rautatieaseman kolmannestakymmenennestä kerroksesta. Margilobequssa voit
uida laavajääaltaassa ja yöpyä ihanassa karvahotellissa! Voit myös katsella
nähtävyyksiä, kuten universumin suurinta puupenkkiä. Paikalliset ovat hyvin
ystävällisiä, varsinkin, jos osaat puhua sukkaa. Junamatkalla voit katsoa
margilobequlaisia saippuasarjoja, syödä ravintolavaunussa kukkakeittoa tai lukea
uutisia. Päätepysäkin lähellä saat yksisarvismuulin sarvitortilloja.”

Aino, 14 (Tampereen seudun työväenopiston Lasten ja nuorten sanataidekoulu) 
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