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Tarina 

17-20-vuotiaat, erilaisista lähtökohdista tulevat nuoret joutuvat samalle suljetulle osastolle 

mielenterveysongelmien vuoksi. Papillon elää vuoroin nuorisokodissa ja vuoroin päihderiippuvaisen isänsä 

luona, ja joutuu lopulta psykoosiin käytettyään sekä lääkkeitä että alkoholia. Hyde tekee sekä stand-up -

keikkoja että sekalaisia töitä, ja päätyy sairaalaan yritettyään kotona itsemurhaa. Hänellä todetaan 

kaksisuuntainen eli bipolaarinen mielialahäiriö. Suomenruotsalaista sairaanhoitajaopiskelija Satakieli 

kiusataan, ja hänellä puhkeaa skitsofrenia, jota hänen äitinsä häpeää. Lumikki on opiskelija ja suljetun 

osaston siivooja, mutta joutuu sinne myös itse itsetuhoisen käyttäytymisen ja kroonisen masennuksen 

vuoksi. Nuoret ystävystyvät sairaalassa, jossa etsitään sopivia hoitomuotoja ja lääkitystä. He perustavat 

musiikkiterapiatunnilla bändin ja purkavat musiikin avulla omaa turhautumistaan ja raivoaan, ja 

ymmärtävät lopulta itsekin tarvitsevansa apua. 

 

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 

Millaisia ongelmia kirjan päähenkilöillä on mielenterveyden kanssa? 

Miten ne näyttäytyvät heidän arjessaan? Mitkä tilanteet laukaisevat heidän oireensa? 

Miten mielenterveysongelmat vaikuttavat päähenkilöiden ystävyys- ja perhesuhteisiin? Pohtikaa, miltä 

perheen arki näyttää muiden perheenjäsenten näkökulmasta. 

Pohtikaa, millaista arki kirjan psykiatrisella osastolla on. Miten nuoria yritetään auttaa siellä? 

 

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. 

 

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. 

Tunnekartta  

Tee lista kirjassa esillä olevista tunteista. Voit listata tunteet henkilöiden mukaan tai 

tapahtumajärjestyksessä. Tee sen jälkeen tunnekartta, jossa sijoitat erilaiset tunteet eri puolille karttaa ja 

listaat alle, kuinka ne ilmenevät tarinassa. Jos olet listannut tunteita henkilöhahmon mukaan, voit 

hahmotella riittävän suurelle paperille henkilön ääriviivat. Kirjoita eri tunteet siihen kohtaan henkilön 

kehoa, jossa tunne omasta mielestäsi voimakkaimmin tuntuu.  

 

Jos olet listannut kaikki kirjan tunteet tapahtumajärjestyksessä, voit itse toimia mallina: ota iso paperi ja 

asetu sille makaamaan. Pyydä luokkakaveria piirtämään kehosi ääriviivat. Sijoita jälleen listaamasi 

tunnesanat siihen kohtaan kehoa, jossa ne mielestäsi vahvimmin tuntuvat. 
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Valtasuhteet 

Laadi ajatuskartta kirjan henkilöiden välisistä hierarkioista ja valtasuhteista. Kuka määrää ketä ja miksi? 

Kenellä on eniten valtaa, kuka on täysin toisten vallassa? Voit merkitä ajatuskarttaan myös keinoja, joilla 

toisiin henkilöihin voidaan vaikuttaa. 

 

Vertaile kirjaa ja TV-sarjaa 

Katso TV-sarja (tai yksi jakso), johon kirja perustuu. Pohdi, onko juoni täsmälleen samanlainen vai onko siinä 

eroa. Näyttävätkö tapahtumapaikat samalta kuin ajattelet kirjan kuvauksen perusteella? Vastaavatko 

henkilöt kirjan kuvauksia? Kirjoita vertaileva teksti kirjasta ja TV-sarjasta tai listaa havaintosi paperille 

esimerkiksi ajatuskartan muodossa. 

 

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/

