
Taustatietoa: 

Fun Academyn (www.funacademy.fi) hurmaava hahmonelikko ja heidän tarinansa on kehitetty 
mukaansa tempaavaksi kokonaisuudeksi, joka innostaa lapsia tutkimaan, leikkimään ja oppimaan. 

Hahmojen hullunkurinen ja hauska maailma tukee elinikäisen oppimisen ideaa ja omien vahvuuksien 
löytämistä.

Eräällä kaukaisella galaksilla sijaitsee meille tuntematon planeetta Kipinoi, jonka kaikki asukkaat 
puhuvat kiplishin kieltä. Kipinoi on myös tämän juuri perustetun hahmonelikon eli Kip-miehistön uusi 
kotiplaneetta.

Tuka, Waaba, Maco ja Soca ovat matkustaneet Kipinoille universumin eri kolkista oppiakseen ja 
kehittyäkseen yhdessä. Koulutus ei tosin ollut se houkutin, jolla miehistö koottiin vaan heidät 
kutsuttiin seikkailuun ja ratkaisemaan ongelmaa. Tämä toimii! -projektiin hahmonelikko kutsutaan 
pullopostissa saapuvan viestin avulla. Kutsun lähettäjä on salaperäinen Smeek-lisko. 

Kip-miehistön jäsenet edustavat erilaisia oppimistyylejä, persoonallisuuksia, kiinnostuksen kohteita 
ja taustoja. Heidän tarinansa ja maailmansa kannustavat kunnioittamaan erilaisuutta, säilyttämään 
luontainen uteliaisuus ja ymmärtämään, että oppiminen on oikeastaan elinikäinen löytöretki.

Tuka, Waaba, Maco ja Soca uskovat itse, että he kykenevät oppimaan kaikkea uutta ja rohkaisevat 
esimerkillään myös oppilaita tähän samaan. Oppiminen ei tosin aina ole helppoa heillekään, joten 
motivaatiota ja tavoitteita pitää usein pohdiskella.

Nelikon jäsenillä on kullakin erilaiset vahvuudet ja heikkoudet, jotka auttavat heitä työskentelemään  
ja saavuttamaan asetettuja tavoitteita yhdessä. Osa luonteenpiirteistä luo yhteistyölle haasteita,  
joita pitää oppia ymmärtämään.

Kip-miehistö ymmärtää, että oppimisessa on kyse prosessista ja siksipä he rakastavat tutkimista ja 
kokeilemista ja yrittävät oppia sekä omista että toistensa kokemuksista.

Lisätietoa hahmonelikosta
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TUKA

Tuka on rohkea ja vahva kuin supersankari. Hän on luontainen 
johtajatyyppi ja kotoisin alun perin Tanaki-planeetalta, jossa 
urheillaan ja kamppaillaan. Siellä Tuka on harjaannuttanut taitoja, 
jotka tekevät hänestä fyysisten kisailujen voittajasuosikin. Hän on 
energinen, ulospäinsuuntautunut ja spontaani, jopa impulsiivinen. 
Tuka rakastaa toimintaa ja seikkailuja. 

Joskus Tuka vaikuttaa hieman yksioikoiselta, ja hänen on vaikea 
käsitellä kritiikkiä.
 
Hänen supervoimiaan ovat voima, vauhti ja nopeat refleksit.

Tukan motto: Jos todella haluan jotain, minä pystyn siihen!

MACO

Maco on luova teknologiaälykkö, joka nauttii keksimisestä. 
Hän suunnittelee ja rakentaa monenlaisia härveleitä ja koneita 
ratkaistakseen ongelmia. Hän on kotoisin vihreältä Plunny-
planeetalta, jonka kulttuuri kunnioittaa erityisesti teknologiaa ja 
tietoa.
 
Maco on nokkela, aikaansaava, kurinalainen, vilpitön ja aito, hän on 
usein huolissaan havaitsemistaan ratkaisemattomista ongelmista. 
Ajoittain hän voi olla omahyväinen, kriittinen, joustamaton ja 
helposti ärsyyntyvä.
 
Hänen supervoimiaan ovat luovuus ja strateginen ajattelu.

Macon motto: Jos sinä voit kuvitella sen, minä voin tehdä sen!

© Teknologiateollisuus 
& Fun Academy



WAABA

Waaba on huolehtiva, hoivaava, keijumainen olento. Hän on hyvin 
intuitiivinen, hienotunteinen ja hän välittää iloa ympärilleen. Waaba 
haluaa ylläpitää rauhaa, joten hän on luontainen ristiriitojen ratkaisija. 
Hän usein yllättää myös epätavallisilla ja todella omituisilla ideoilla.
 
Waaba on kotoisin violetilta kaasuplaneetalta Wenniltä, jossa kaikki 
osaavat lentää. Hänen kotiplaneettansa kulttuuri arvostaa erityisesti 
taikuutta ja mielen voimaa.
 
Positiivinen Waaba voi myös olla unohteleva, haaveiluun uppoutuva,  
ja hänen on vaikea sietää painetta.
 
Hänen pääsupervoimiaan ovat lentäminen, taito muuttua 
näkymättömäksi, telepatia ja telekinesia.

Waaban motto: Kaikki on hyvin, jos me kaikki olemme ystävällisiä!

SOCA

Soca on kaikkien kaveri. Hän osaa puhua kukkien ja eläinten kanssa. Hän 
on erittäin ujo, ja vaikuttaa usein kömpelöltä. Soca ahdistuu helposti ja 
on jatkuvasti valppaana mahdollisten todellisten tai kuviteltujen vaarojen 
varalta. Kavereidensa tuella Soca muuntautuu aina tarpeen tullen 
rohkeaksi tiimipelaajaksi.
 
Soca on ainoa hahmoista, joka on kotoisin Kipinoi-planeetalta. Hänen 
kotinsa on syvällä maan alla oleva siirtokunta. Hänen kansansa puhuu 
kukkien ja eläinten kieltä ja osaa kestävästi valjastaa luonnon omaa 
energiaa.
 
Socan arkuuden alla piilottelee myös hassunkurinen ja leikkisä puoli,  
joka saattaa hänet silloin tällöin vaikeuksiin.
 
Socan erikoisvahvuuksia ovat kyky luoda pieniä hurrikaaneja ja taito 
kadota maan alle.  
Hänellä on erityisen tarkat aistit ja hän kykenee muuntautumaan kuin
kameleontti.
 
Socan motto: Yhdessä kaikki on paremmin! 
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Hahmot oppimisen viitekehyksenä

Hahmot on kehitetty kehykseksi lasten omalle toiminnalle ja helpottamaan oppimaan oppimisen 
sanoittamista. Tarina antaa vinkkejä siitä, miten omia oppimisen vahvuuksia voi löytää ja kuinka hyväksyä 
se, että jokainen oppija etenee omassa tahdissaan. Toisten kanssa yhdessä on hyvä oppia,  
kun ymmärretään erilaisuutta, kun opitaan jakamaan kokemuksia, toimimaan tiiminä, pyytämään apua ja 
kun osataan tarvittaessa tukea toisia.
 
Hahmoja ei ole tarkoitus käyttää toiminnan ohjaajina tai opettajina vaan peilinä tai innostuksen lähteenä. 
Hauskan oppimisen (Fun Learning) lähestymistavan mukaan lapset itse ovat aktiivisia toimijoita ja tarinan 
luojia, he ovat oppimisen keskiössä toimijoina, ja heidän uteliaisuutensa varassa oppimistilanne kehittyy 
ja ohjautuu usein aikuisellekin yllättäviin suuntiin.

Hahmot ja TEKNOLOGIA 

Tämä toimii! on erinomainen pienten oppijoiden yhteistyöprojekti, joka antaa tilaa teknologian ja 
luovuuden väliselle vuoropuhelulle eikä erota teknologiaa omaksi erilliseksi saarekkeekseen. Projekti 
antaa toiminnalle alustavan muodon ja kehyksen, mutta toivottavaa on, että Tämä toimii! –kokemus 
auttaisi lapsia innostumaan teknologian mahdollisuuksista siten, että luovuus ja rakentava yhteistyö ovat 
oppimisen ytimessä.
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