
 

Lukemo.fi | lukemo@lastenkirjainstituutti.fi | @lukemo_lki 

 

Holly Bourne: Oonko ihan normaali? 

 

Gummerus 

2017 

412 sivua 

 

 

 

 

Tarina 

Englantiin sijoittuva nuortenromaani kertoo 16-vuotiaasta Eviestä, joka kärsii OCD:stä eli pakko-oireisesta 

häiriöstä. Pitkän sairaalajakson jälkeen Evie haluaa aloittaa puhtaalta pöydältä uudessa koulussa, jossa 

kukaan ei tiedä hänen ongelmastaan. Evie alkaa deittailla, mikä osoittautuu haastavaksi pakko-oireiden 

kanssa. Hän saa myös uusia ystäviä, taiteellisen Amberin ja räväkän Lottien, joiden kanssa hän perustaa 

feministisen Vanhojen piikojen kerhon. Kun ongelmat alkavat kasaantua, Evie menee pois tolaltaan ja 

pakko-oireet leimahtavat uudelleen. Hän joutuu taas sairaalaan, mutta saa onneksi tukea ystäviltään, joille 

hän uskaltaa lopulta paljastaa sairautensa. 

 

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 Eviellä on? 

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

tilanteet laukaisevat hänen oireensa? 

Miten OCD vaikuttaa Evien ystävyys- ja perhesuhteisiin? Pohtikaa, miltä perheen arki näyttää esimerkiksi 

pikkusisko Rosen näkökulmasta tai miksi Evie ei kerro OCD:sta uusille ystävilleen.  

Pohtikaa Evien ja Janen ystävyyttä. Esimerkiksi: miten Jane tuki Evietä oireiden ilmetessä?  

Pohtikaa Evien mahdollista parisuhdetta. Millaisia haasteita OCD asettaa parisuhteelle ja miten niistä 

selvitään? 

 

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. 

 

Draamaharjoituksia 

Kirjan juonen esittely draamana: luokka jaetaan ryhmiin ja kirja jaetaan osiin, joista ryhmät tekevät pienet 

näytelmät. Näin saadaan juoni ja merkittävimmät tapahtumat kerrattua. 

Kirjasta esitetään koko luokalle vuoropuheluna jokin kohtaus pareittain tai ryhmissä. 

Tehdään draama, jossa esitetään itse keksitty, kirjan maailmaan liittyvä kohtaus tai kohtaus, joka jatkuu 

siitä, mihin kirja jäi. 
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WhatsApp-keskustelu 

Tee kuvitteellinen WhatsApp-keskustelu kahden tai useamman kirjan henkilön välillä. Keskustelu voidaan 

käydä esimerkiksi perheen, luokan tai joukkueen ryhmässä. Päätä, missä kohdassa kirjan tapahtumia 

keskustelu käydään. Voit myös toteuttaa keskustelun paperille kirjoitettuna ja piirrettynä.  

Onko keskustelu kahden henkilön välinen vai onko kyseessä ryhmäkeskustelu? Mistä keskustellaan? 

Millaista tyyliä käytetään (puhetyyli, asiallinen tyyli)? Millaisia emojeja keskustelussa käytetään?  

Kirjoita Top5-lista! 

Kirjoita kirjaan liittyvä top5 tai top10 -lista: Kirjan parhaat henkilöhahmot, henkilöhahmojen parhaat 

ajatukset, viisi asiaa jotka opin kirjasta, viisi asiaa joita ei ainakaan kannata tehdä kuten kirjassa tehtiin, viisi 

samankaltaista kirjaa, viisi kiinnostavinta tapahtumapaikkaa. Voit esitellä kirjan luokalle esimerkiksi viiden 

erilaisen listan avulla. 

 

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/

