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Tarina 

Enni aloittaa syksyllä kahdeksannen luokan, mutta sitä ennen on kesäloma. Ennillä on mukava perhe ja 

muutamia hyviä ystäviä. Ennin mielessä on kuitenkin Varoittaja, ääni, joka saa hänet pelkäämään 

onnettomuuksia. Mitään pahaa ei kuitenkaan tapahdu, jos pehmolelut Ennin huoneen hyllyllä pysyvät 

oikeassa järjestyksessä ja hän pyörittää sormessaan olevaa filigraanisormusta kolme kertaa oikealle ja 

kolme vasemmalle. Vanhemmat aavistavat Ennin käytöksessä outoa varautumista, mutta Enni yrittää hillitä 

itsensä ja onnistuu piilottamaan OCD:n eli pakko-oireisen häiriön vanhemmiltaan. Enni huomaa, että 

naapuriin muuttaa uusi poika. Laurin käytöksessä on jotain tuttua ja kun he lopulta juttelevat, Lauri kertoo 

saaneensa apua pakko-oireiseen häiriöön terapiasta. 

 

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 mielenterveyden ongelmistaan avoimesti. Miksi he 

ovat päättäneet kertoa asiasta julkisesti? 

Pohtikaa, miksi mielenterveydestä pitäisi keskustella avoimemmin julkisuudessa. 

  

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/ala-ja-ylakoulu/koululaisen-mielenterveystaidot/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/ala-ja-ylakoulu/koululaisen-mielenterveystaidot/
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Kysymyksiä kirjasta 

Millainen mielialahäiriö Ennillä on? 

Miten pakko-oireinen häiriö (OCD) näkyy Ennin arjessa? Millaisia pakkotoimintoja hänelle on? 

Mitä ja millaisia tapahtumia Ennin OCD:n taustalla on? 

Miten OCD vaikuttaa Ennin ystävyys- ja perhesuhteisiin? Pohtikaa, miksi Enni haluaa salata sen läheisiltään. 

Millä tavalla Lauriin tutustuminen muuttaa Ennin elämää? 

 

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. 

 

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. 

 

Kirjoita kirje 

Kirjoita kirje kirjan päähenkilölle. 

Kirjoita kirje valitsemaltasi kirjan henkilöltä toiselle henkilölle. 

Kirjoita kirje, jonka kirjan päähenkilö lähettää toiselle henkilölle kymmenen vuoden kuluttua tapahtumista. 

 

Esinegalleria 

Miettikää ryhmässä, mikä tai mitkä esineet ovat erityisen tärkeitä lukemassanne kirjassa. Etsikää tai 

valmistakaa vastaava esine ja laatikaa sille esittelyteksti samaan tapaan kuin museoissa. Järjestäkää muulle 

luokalle opastettu kierros, jossa kerrotte esineistä. Tehtävän voi tehdä yhteistyössä esim. kuvaamataidon 

tai käsityön kanssa. 
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Kuvaa kirjan henkilöä 

Valitse esimerkiksi kuvakorteista tai ota itse 5–10 kuvaa tai valokuvaa, jotka kuvastavat valitsemaasi kirjan 

henkilöhahmoa. Voit myös piirtää tai leikata kuvat lehdistä. Voit koostaa kirjan tunnelmista tai eri 

henkilöistä myös Pinterest-seinän. 

 

Tehtävät löytyvät yläkoulujen Lukuklaani-käsikirjasta. 

Lisää tehtäviä löydät täältä: 

Tehtävämateriaalit ja mallitoteutukset 

Lukuklaani-käsikirja yläkouluille 

 

 

https://lukemo.fi/lukuintoa/lukuklaani/ylakoulu/tehtavamateriaalit-ja-mallitoteutukset/
https://lukemo.fi/lukuintoa/lukuklaani/ylakoulu/kasikirja/

