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Tunnen tarinan Isosta Jäästä,
joka kauan sitten
peitti näm

ä kalliot.
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saan valm
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Tiina Poutanen, Jääkauden lapsi

Kansi: Tiina Poutanen, Lukutaitopuu

Aikam
atka lukutaitoon -näyttely kertoo Suom

en luku- 
ja kirjoitustaidon historiasta tarinoin, kuvin ja tieto-
iskuin. M

yös taide on näyttelyssä vahvasti läsnä. 

Teoksia on Tiina Poutaselta ja Em
m

i N
iem

iseltä ja 
kuullaanpa näyttelyssä m

yös äänitaidetta: Karoliina 
Kantelisen itkuvirsi! 

N
äyttely on osa Pälkäneen lukutaitovuoden ohjelm

is-
toa ja se on tuotettu yhteistyössä Pälkäneen kunnan 
kulttuuripalveluiden kanssa, O

KM
:n tuella.



Klorofylli – 
valoherkkä pigm

entti
Klorofylli – valoherkkä pigm

entti on tutustum
isretki 

lehtivihreän ihm
eelliseen m

aailm
aan. Klorofylliä eli lehti-

vihreää on vihreiden kasvien kloroplasteissa eli viher-
hiukkasissa. N

iissä tapahtuu eläm
älle tärkein kem

iallinen 
reaktio: auringon säteilyenergian sitom

inen kem
ialliseksi 

energiaksi – fotonien m
uodonm

uutos. Klorofyllistä on 
m

oneksi: hapen tuottajaksi, auringon energian sitojaksi 
ja sitä kautta koko m

aapallon ruokkijaksi sekä ilm
aston 

läm
penem

isen torjujaksi. Ei m
ikään pikkutekijä siis!
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Ida Sofia Flem

ing.
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