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Tarina
Parikymppinen Aaro aloittaa kirjallisuudenopinnot Jyväskylässä ja haluaa mennä rohkeasti porukoihin
mukaan. Hän kuitenkin törmää jatkuvasti tunteeseen, ettei hän osaa olla niin kuin pitäisi. Hän koittaa
lunastaa paikkansa ostamalla muotivaatteita ja kalliita tuoksuja ja tarkistamalla kerta toisensa jälkeen, että
tukka on hyvin. Huonommuudentunne ei jätä rauhaan vielä silloinkaan, kun seurustelu lempeän ja viisaan,
mutta kovia kokeneen Iisan kanssa alkaa. Esikoisromaanin taustalla on omakohtainen kokemus siitä, miten
alakoulussa koettu kiusaaminen seuraa varjona aikuisikään saakka. Varjo hellittää, kun uskaltaa rakastaa
itseään ja uskoa, että on hyvä juuri sellaisena kuin on.

Pohdittavaa
Pohtikaa yhdessä parin tai ryhmän kanssa, mitä kaikkea mielenterveys tarkoittaa. Mitä ovat
mielenterveystaidot ja miten niitä voisi opetella? Millaiset tilanteet esimerkiksi koulussa voivat haastaa
mielenterveyttä? Tukena tehtävässä voitte käyttää Mieli ry:n sivulta löytyvää Koululaisen mielenterveys –
sivua.
Nimetkää julkisuuden henkilöitä, jotka ovat kertoneet avoimesti mielenterveyden ongelmistaan. Miksi he
ovat päättäneet kertoa asiasta julkisesti?
Pohtikaa, miksi mielenterveydestä pitäisi keskustella avoimemmin julkisuudessa.
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Kysymyksiä kirjasta
Millainen mielenterveyden ongelma Aarolla on?
Mitä ja millaisia tapahtumia ongelman taustalla on? Miksi kukaan ei huomannut sitä, että Aaroa kiusattiin
koulussa vuosien ajan? Miten, miksi ja kenen tulisi puuttua koulukiusaamiseen?
Miten Aaro on pyrkinyt hoitamaan oireitaan?
Miten Aaron mielenterveyden ongelmat vaikuttavat hänen ihmissuhteisiinsa?
Pohtikaa Aaron mahdollista parisuhdetta. Millaisia haasteita hänen ahdistuneisuutensa asettaa
parisuhteelle ja miten niistä voidaan selvitä?

Tehtäviä
Keskustelupiiri
Luokka jaetaan kahteen osaan, jotka asettuvat istumaan sisäkkäisiin piireihin, siten että ulko- ja
sisäpiiriläinen muodostavat parin. Opettaja heittää kirjan juonesta kysymyksen, josta pari keskustelee
vaikkapa (muutaman) minuutin. Sitten ulkopiiri liikkuu yhden tuolin eteenpäin ja opettaja antaa näin
syntyneelle uudelle parille uuden keskusteluaiheen.

Itsetuntemus ja minäkuva
Pohdi lukemasi kirjan henkilöiden itsetuntemusta.
•

Tunteeko hän olevansa tärkeä henkilö?

•

Millaisia kykyjä ja taitoja hänellä on? Tiedostaako hän itse taitonsa?

•

Kuinka henkilö selviytyy kohtaamistaan vastoinkäymisistä ja pettymyksistä?

•

Luottaako henkilö toisiin ihmisiin? Arvostaako hän muita ihmisiä?

•

Tekeekö henkilö itsenäisiä päätöksiä vai pohtiiko hän muiden mielipiteitä?

Mieti, mitkä olisivat kirjan henkilön vahvuuksia. Listaa ainakin kolme vahvuutta ja kolme asiaa, joissa olisi
kehittävää. Keksi vahvuuksille symbolit ja piirrä tai tee niistä lista tai ajatuskartta. Listaa kehittävien
asioiden alle keinoja, joilla niitä voisi kehittää. Pohdi vielä, mitkä asiat voivat vaikuttaa henkilön itsetuntoon.
Ovatko ne sellaisia, joihin voi itse vaikuttaa?

Tyhjä tuoli
Luokan eteen asetetaan tuoli, jolle kuvitellaan joku kirjan henkilöistä istumaan. Luokka asettuu jonoon ja
jokainen saa käydä vuorollaan sanomassa jotakin hyvää tai kannustavaa henkilölle. Tämä voidaan toteuttaa
myös nimettömillä kirjelapuilla, jotka jätetään tuolille ja lopuksi luetaan.
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Vaihtoehtoiset tilanteet
Kuvittele tilanne, jossa kirjan tapahtumat menevätkin toisin. Entä, jos katastrofaalinen kohtaaminen
päättyisikin hyvin? Ilkeästi puhunut henkilö sanoisikin jotain mukavaa? Päähenkilön vanhemmat
suhtautuvat nuoren tekemisiin eri tavalla? Kirjoita uusi kohtaus tai dialogi.

Ihmissuhdekaavio
Listaa paperille kirjan keskeiset henkilöt. Pohdi sitten, mikä on heidän suhteensa toisiinsa. Mieti symbolit,
joilla voit kuvata ihmissuhdetta: esimerkiksi sydän voi symboloida rakkaussuhdetta tai salama sitä, että
henkilöt eivät tule toimeen keskenään. Sijoita henkilöt paperille ja yhdistä heidät viivoilla ja symboleilla
toisiinsa. Piirrä paperin sivuun käyttämäsi symbolit ja niiden selitykset.

Äänimaisema ja soundtrack
Millainen musiikki soi kirjan tapahtumien taustalla? Valitse musiikkia, joka sopii kirjan tunnelmiin ja kokoa
soundtrack. Tee nauhoite kirjaan sopivasta äänimaisemasta. Millainen tunnelma kirjassa on, mitkä äänet
voisivat liittyä siihen tai kuvata sitä?

Tehtävät löytyvät yläkoulujen Lukuklaani-käsikirjasta.
Lisää tehtäviä löydät täältä:
Tehtävämateriaalit ja mallitoteutukset
Lukuklaani-käsikirja yläkouluille
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