Opettajan opas SANOJEN VALTA – sanataidetta luokille 7–9
Nimi: Sanojen valta – sanamatka sanamatkailijoille.
Kesto: 3 tapaamista, à 2 x 45 minuuttia
Tavoitteet:
-

Lisätä tietoisuutta siitä, että sanoilla on merkitystä ja että sanat ja kielelliset muotoilut voivat luoda
rajoja.

-

Innostaa uudenlaiseen ajatteluun ja päättelyyn omasta identiteetistä.

-

Näyttää erilaisia tapoja käyttää sanataidetta

Valmistelut:
-

Opettaja tutustuu koko aineistoon ja valmistautuu luettelon mukaisesti ennen jokaista oppituntia.

-

Kaikki liitteet paitsi passi löytyvät tästä pdf-dokumentista.

1. TAPAAMINEN
1. oppitunti
Ota mukaan:
- Passi (tulosta liitteen ohjeiden mukaisesti). Passi on oppilaiden "kansio", johon he keräävät kaikki
sanamatkan tiedot. Siksi heillä tulee olla passit mukanaan jokaisella oppitunnilla.
- Paperia vapaakirjoitusta varten (tulosta tyhjiä sivuja passia varten).
- Leikkaa paperilappuja kohtaa 3 varten, "minne olemme menossa".
- Rasia/purkki tai vastaava, johon laput voidaan laittaa.
- Kaiuttimet, Spotify tai muuta musiikkia inspiraation lähteeksi.
- Luettelo kirjoista ja mahdolliset näytekirjat.

- Tulosta kehonkielen kuvat.

1. Uusi passi!
Tervetuloa Sanojen valta -sanamatkalle. Matkan aikana pohdimme sanojen merkitystä sekä sitä,
milloin käytämme mitäkin sanoja ja miten käyttämämme sanat vaikuttavat meihin yksilöinä ja
ympäröivään maailmaan. Matka tapahtuu luokkahuoneessa ja mielessämme. Kirjoitamme vähän ja
keskustelemme paljon. Matka alkaa siitä, että saamme uudet passit.
•

Jaa passit ja täyttäkää ne.

2. Mistä lähdemme?
Matka alkaa aina meistä itsestämme. Lähdemme liikkeelle siitä, keitä olemme ihmisinä, mistä
olemme kiinnostuneita ja mitä haluamme saavuttaa tai mikä on tavoitteemme. Jotta voisimme
tietää sen, meidän on ensin tiedettävä, mistä lähdemme.
•

Vapaakirjoittakaa 5 minuutin ajan musiikin tahtiin (esim. jotakin täältä), antakaa tulla
mitä tulee. Näin herätämme kirjoittajalihaksen ja käynnistämme käden ja pään välillä
kulkevat hermot. Lauseiden ei tarvitse olla yhtenäisiä tai edes oikeita, voitte myös vain
liittää sanoja toisiinsa. Kun oppilaat kirjoittavat, opettaja huutelee satunnaisesti sanoja,
ja kun oppilaat kuulevat sanan, heidän on kirjoitettava se ja jatkettava siitä, riippumatta
siitä, missä kohtaa tekstiä he ovat. Tätä tekstiä ei käydä läpi eikä lueta kenellekään, joten
voitte kirjoittaa mitä tahansa.
Esimerkkejä huudettavista sanoista: kissa, punainen, salmiakki, peloissaan, nälkäinen,
vihreä, outo, hattu, persilja, serkku jne.

3. Minne olemme menossa?
Kun tietää, mistä on lähdössä, voi alkaa miettiä, minne on menossa. Mikä on tavoite ja mitä
halutaan saavuttaa? Päätetäänkö itse vai otetaanko apua ja inspiraatiota muilta?
•

Huuhdotaan kultaa! Pyydä oppilaita etsimään lause, fraasi tai vaikka vain sana, joka
loistaa erityisen kirkkaasti heidän juuri kirjoittamassaan tekstissä. Se voi olla esimerkiksi
jotakin hauskaa, surullista tai yllättävää, tai jotakin, josta he eivät ymmärrä, mistä se on
peräisin.

•

Kirjoittakaa valitut tekstit paperilapuille ja pankaa purkkiin. Jokainen ottaa sitten uuden
lapun purkista. Lause tai fraasi, jonka he saavat uudella lapulla, on uuden tekstin
ensimmäinen lause. Kirjoittakaa se! Kirjoitetaan jälleen noin 5 minuuttia.

•

Käykää lopuksi tekstit läpi ja pyydä oppilaita lukemaan uudet tekstit luokalle.
Tunnistavatko he oman alkunsa?

2. oppitunti
Ota mukaan:
- Tuomas Kyrön kirja Mielensäpahoittajat vuodelta 2010 (tarina löytyy myös audiona Yle Areenasta
https://areena.yle.fi/audio/1-50359115).

- Tulosta kirjalistat, yksi lista jokaiselle oppilaalle.
- Tulosta kehonkielen esimerkkikuvat.

1. Lähtöselvitys
Ovatko kaikki joskus tehneet itsenäisiä päätöksiä? Tehneet toisin kuin muut tai vain uskaltaneet
kokeilla jotakin uutta?
•

Ääneen lukeminen, opettaja lukee tekstin Suolaa lumeen Tuomas Kyrön kirjasta
Mielensäpahoittaja. Tarina perustuu vanhan miehen sisäiseen monologiin. Hän pohtii
muun muassa sitä, mitä tapahtuu, jos aina kulkee samoja jälkiä, eikä koskaan uskalla
sanoa mielipidettään ääneen.

2. Turvatarkastus
Miten voi uskaltaa tehdä jotakin erilaista? Kuka päättää, mikä on oikein?
•

Oppilaat pohtivat pienryhmissä, miten valtaa voidaan viestittää sekä sanoin että ilman
sanoja. Miettikää kehonkieltä, ryhtiä ja sanavalintoja. Miten voi toimia, jos ei halua loukata
jotakuta tai saada häntä tuntemaan itseään alempiarvoiseksi?

•

Jaa tai näytä esimerkkejä kehonkielestä. Oppilaat keskustelevat esimerkkikuvista ryhmässä.
Millaiset ovat esimerkkien henkilöiden väliset suhteet? Mistä sen huomaa?

3. Koneeseen nousu
Matkalle lähtiessä moni ottaa mukaan jotakin luettavaa tai lataa elokuvia ja podcasteja. Usein
kirjasta/elokuvasta/podcastista tulee muisto matkasta, ja jos esimerkiksi elokuvan katsoo
myöhemmin uudelleen, siitä tulee mieleen tehty matka. Sanamatkallamme luemme kirjoja.
•

Esittele kirjaluettelo. Kaikki oppilaat ja opettajat valitsevat yhden tai useamman kirjan
listalta. Menkää yhdessä kirjastoon ja lainatkaa kirjoja tai pyytäkää oppilaita lainaamaan ja
aloittamaan lukeminen seuraavaa oppituntia varten. Kirja luetaan projektin aikana.

2. tapaaminen
1. oppitunti
Ota mukaan:
•

Passi (ota mukaan muutama ylimääräinen siltä varalta, että joku on hukannut omansa).

•

Kerää uutisartikkeleita tai kokonaisia sanomalehtiä. Mieluiten eri sanomalehtiä, jos mahdollista.
Tuo vähintään yksi artikkeli tai sanomalehti oppilasta kohden.

•

Kirjoituspaperia (tulosta tyhjiä sivuja passia varten).

Tarkista, että oppilailla on passit.

1. Ota sanomalehti!
Pidemmillä lennoilla jaetaan usein sekä lähtö- että kohdemaan sanomalehtiä. Lehtien lukeminen on
hyvä tapa tutustua yhteiskuntaan. Mitkä ovat yhteiskunnan arvot, mitä ihmiset pitävät tärkeänä,
mitkä asiat korostuvat myönteisinä ja kielteisinä jne.

•

Pyydä jokaista oppilasta valitsemaan kiinnostava uutisartikkeli ja lukemaan se huolellisesti. Kun
oppilaat ovat lukeneet artikkelin, he jakautuvat pareihin ja kertovat toisilleen lukemansa artikkelin
tapahtumat omin sanoin katsomatta artikkelia.

2. Ilmojen halki!
Kuka päättää, miten tarina kerrotaan?

•

Pyydä oppilaita kirjoittamaan uutisartikkelin taustalla oleva tarina uudelleen niin, että he itse ovat
tapahtumien todistajia. Heidän pitäisi kertoa tarina omasta näkökulmastaan. Ehkä he huomaavat
jotain, mitä esimerkiksi poliisi tai toimittaja ei löytänyt?

3. Valmiina laskeutumaan!
Mikä muovaa elämäämme ja johtaa erilaisiin tapahtumiin elämässä? Kuinka paljon voimme
vaikuttaa itse, ja kuinka paljon esimerkiksi asuinpaikkamme ja ystävyyssuhteemme määrittävät?
•

Pyydä oppilaita kirjoittamaan tarina vielä kolmannen kerran. Tällä kertaa he kertovat uutisartikkelin
takana olevan tarinan. Oppilaiden tulisi asettua jonkun uutisen hahmon asemaan ja kertoa
tapahtumien kulku hänen näkökulmastaan.

2. oppitunti
Ota mukaan:
•

Tutustu sivustoon https://www.morethanonestory.org/fi/ . Käytä nettiversiota tai lainaa kortit
Pohjanmaan lastenkulttuuriverkostosta osoitteesta victoria.nylund@obotnia.fi Huom.! Posti kulkee
hitaasti, joten ota ajoissa yhteyttä, jos haluat lainata kortteja.

•

Tulosta ”Monsuuni” tai varaudu jakamaan se digitaalisesti. Jokaisella oppilaalla olisi hyvä olla oma
näyttö tai oma paperi.

Perillä!

1. Uusia tuttavuuksia
Matkoilla ja elämässä tapaa usein uusia ihmisiä, joiden elämä on täysin erilaista, ja monien kanssa
ystävystyäkseen on hyvä osata sekä kuunnella että kertoa. Kenen kanssa haluat viettää aikaa ja
miksi? Mikä ohjaa valintojasi?

•

Leikkikää More than one story -korteilla. Kortit on suunniteltu rakentamaan siltoja kaikenikäisten,
eri taustoista ja kulttuureista tulevien ihmisten välille.

2.
•

Monsuuni! Lomakeskuksessa on monsuunivaroitus, ja sinun on vietettävä useita päiviä hotellissa.
Kenen kanssa vietät aikaa?
Pyydä oppilaita lukemaan teksti läpi ja miettimään, keiden kanssa he haluaisivat mieluiten viettää
aikaa hotellissa. Miksi he valitsevat juuri nämä ihmiset? Käykää yhdessä luokassa läpi heidän
valintansa ja anna halukkaiden oppilaiden esitellä valintansa. Avaa keskustelua enemmän.
Voidaanko oppilaiden valinnoista tehdä yleisiä johtopäätöksiä? Onko esimerkiksi helpompi viettää
aikaa omien ikätovereidensa kanssa vai sellaisten, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista?

3. tapaaminen
1. oppitunti
Nähtävyyksiä!
Ota mukaan:
- Passi (ota mukaan muutama ylimääräinen siltä varalta, että joku on hukannut omansa).
- Tulosta luettelo tunteista.
- Tulosta kuvia eri ympäristöistä.
- Voit ottaa tablettitietokoneen kuvaamista varten. Oppilaat voivat kuvata omilla puhelimillaan.
- Paperia käsikirjoituksen kirjoittamista varten (tulosta tyhjiä sivuja passia varten).
- Matkateemaisia esineitä, esim. matkamuistoja, leikkiautoja, rantavälineitä jne., n. 10 esinettä 20 oppilasta
kohti.

1.
Miten kuvailet jotakin toisille? Oletko yleensä myönteinen vai kielteinen? Mikä on sinulle tärkeää, kun
kuvailet jotakin? Voiko kuvaukseen vaikuttaa se, miltä sinusta tuntuu?
•

Jaa oppilaat pienempiin ryhmiin, noin 3–4 oppilasta/ryhmä. Jaa kaikille oppilaille ympäristökuva ja
tunnekuva. Pyydä oppilaita katsomaan ympäristökuvaa ja kuvailemaan näkemäänsä saamansa
tunnekuvan perusteella. Ympäristö tulisi kuvata joko siten, että se on paikka, jossa oppilas on
käynyt, tai siten, että se on paikka, jossa hän ei ole käynyt. Esim. kuva vuoresta ja inhon tunne.

2. Paikallisia suosikkeja!
Miten mainokset toimivat? Miten asiat, ympäristöt ja muut esitetään niin, että ne näyttävät hyvältä? Mitä
sanoja voidaan käyttää ja mitä vältetään? Miten kieltä käytetään jonkin asian myymiseen?

•

Oppilaat jatkavat työskentelyä pienryhmissä. Nyt tehtävänä on tehdä mainosvideo jostakin
arkipäiväisestä esineestä. Jaa jokaiselle ryhmälle yksi esine, mieluiten hieman juhlallisesti niin, että
näytät esineet yksi kerrallaan. Mainoksen tulisi olla myönteinen, ja sen tulisi pyrkiä myymään
palvelua tai kokemusta. Oppilaat laativat itse käsikirjoituksen ja kuvaavat videon omalla
puhelimellaan tai koulun tabletilla. Videoiden pituus on enintään yksi minuutti.

2. oppitunti
Ota mukaan:
- Luettelo oppilaiden lukemista kirjoista
- Arviointilomake tai linkki arviointiin
1. Paikallisia suosikkeja!
•

Viimeistelkää mainosvideot ja katsokaa ne

2. Hyvästien aika
Monet yhdistävät kirjahyllynsä kirjoja tekemiinsä matkoihin tai elämänsä eri vaiheisiin. Ottakaa toisiltanne
kirjavinkkejä ennen matkan päättymistä.

Pyydä oppilaita työskentelemään pareittain ja haastattelemaan toisiaan lukemastaan kirjasta. He voivat
esittää toisilleen viisi kysymystä. Tehtävä voidaan tehdä pelkästään pareittain tai luokan edessä. Anna
oppilaille muutama minuutti aikaa valmistella kysymyksiä ja miettiä vastauksia sekä päättää keskenään,
miten he haluavat tehdä haastattelun.
… ja kotona taas!
2. Tripadvisor
Matkalta palattuaan haluaa yleensä kertoa matkasta muillekin: mitä on kokenut, mikä oli uutta ja erilaista
ja mikä oli täsmälleen samanlaista kuin kotona.
•

Arvioikaa matkaanne
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Acevedo, Elizabeth: Runoilija X
Xiomara Batistalle tuntuu siltä, että kukaan ei kuuntele häntä, mitä hän haluaa ja mitä hänellä on
sanottavanaan. Hänen elämänsä on tarkkaan säänneltyä: äiti tuntuu tietävän parhaiten, miten
Xiomaran tulisi elämänsä elää. Mutta Xiomaran ääntä ei voida hiljentää, hän antaa sen kuulua
vihkonsa sivuilta. Koulussa äidinkielenopettaja huomaa Xiomaran lahjakkuuden ja houkuttelee
hänet mukaan koulun runoklubille ja sitä kautta lavarunouden maailmaan. Houkutteleva
runomuodossa oleva romaani.

Asher, Jay: Kolmetoista syytä
16-vuotias Clay Jensen saapuu koulusta kotiin ja löytää kotiovensa edestä hänelle osoitetun
paketin. Avattuaan salaperäisen paketin Clay löytää sieltä kasan numeroituja kasetteja. Clay alkaa
kuunnella kasetteja ja kauhukseen tunnistaa äänen: nauhalla puhuu hänen luokkatoverinsa
Hannah, joka on kaksi viikkoa aiemmin tehnyt itsemurhan. Kaseteilla Hannah kertoo 13 syytä
siihen, miksi hän päätti elämänsä. Vain kuuntelemalla nauhat Clay voi saada selville, miksi hän itse
on päätynyt Hannahin listalle, miksi hän on yksi näistä syistä.

Backman, Fredrik: Kiekkokaupunki
Asukkaat muuttavat pois työttömyyden kuihduttamasta pienestä tehdaskaupungista,
Björnstadista. Kuitenkin unelma vanhoista kunnian päivistä elää edelleen - ja pelastus on
jääkiekko. Kaikki toivo asetetaan lupaavan junioritiimin hartioille, tulevan semifinaalin odotetaan
asettavan kaupungin jälleen kartalle ja lunastavan edellisen sukupolven unelmat.

Bourne, Holly: Oonko ihan normaali?
Kirjan päähenkilö, 16-vuotias Evie haluaa ennen kaikkea olla normaali. Hukattuaan kolme vuotta
elämästään taisteluun pakko-oireista häiriötä (OCD) vastaan hän on aloittamassa uutta
elämänvaihetta. Hän on uudessa koulussa, jossa kukaan ei tiedä hänen olevan ”se tyttö, joka
sekosi”. Evie valmistautuu ensimmäisille treffeilleen, käy kotibileissä ja onnistuu saamaan kaksi
uutta ystävää. Lääkitys pienenee koko ajan, terapiasta on ollut hyötyä, Evie on parantumassa.
Kirjaa rytmittää Evien hyvät ja pahat ajatukset sekä parantumispäiväkirja, johon Evie vuodattaa
tuntojaan.

Emmich, Val: Rakas Evan Hansen
Yksinäinen 17-vuotias Evan on saanut terapeutilta tehtäväksi kirjoittaa kirjeitä itselleen. Yksi
kirjeistä päätyy perheelle, joka suree kuollutta poikaansa. Nyt Evan saa elämänsä tilaisuuden:
hänelle tarjoutuu mahdollisuus kuulua johonkin. Evanin on vain teeskenneltävä, että hän oli
ongelmallisen Connor Murphyn salainen paras ystävä.

Green, John: Kaikki viimeiset sanat
Miles Halter on yksinäinen poika, joka käyttää vapaa-aikansa lukemalla. Häntä kiinnostaa
erityisesti ihmisten viimeiset sanat. Miles muuttaa sisäoppilaitokseen Alabamaan ja joutuu väkisinkin itsenäistymään. Hän tutustuu ensin samassa huoneessa asuvaan poikaan ja yhtäkkiä Milesin
ympärillä onkin joukko mielenkiintoisia ystäviä.

Kinsella, Sophie: Kadonnut: Audrey
Audrey on kaiket päivät kotona, hän piilottelee aurinkolasiensa takana eikä pysty kohtaamaan
muita kuin perhettään ja terapeuttiaan. Koulussa on tapahtunut jotain isoa ja kamalaa, jonka
seurauksena Audreyn koulunkäynti on loppunut. Sitten heidän kotiinsa tulee isoveli Frankin ystävä
Linus. Varovasti lähestyen tämä lämminsydäminen ja viisas nuori mies onnistuu voittamaan
Audreyn luottamuksen.
”Kestätkö olla muunlaisessa yhteydessä ihmisiin?” ”En.” Olen vähällä päästää parkaisun, mutta
saan sen nielaistua. ”Mutta kirjoitat lappuja.” ”Niin. Lappuja voin kirjoittaa.”

Mathieu, Jennifer: Näpit irti
Viv on kyllästynyt noudattamaan tyttöjä syrjiviä epäreiluja sääntöjä sekä hyväksymään poikia
suosivat käytännöt oppitunneilla, koulun arjessa ja urheilujoukkueissa. Vivian on saanut
tarpeekseen, hän päättää toimia. Hän kutsuu tyttöjä kapinaan, ja koulun muut tytöt vastaavat. On
vallankumouksen aika.

Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä
Amanda on innokas vloggaja ja hänen sivunsa ovat saaneet paljon seuraajia. Nyt blogiin on
kuitenkin ilmaantunut häirikkö. Samoihin aikoihin Amanda tutustuu Valtteriin, joka jakaa Amandan
ukin kanssa yhteisen sairaalahuoneen. Amanda kertoo Valtterille huolensa
härikkökommentoijasta. He pohtivat, voisiko se olla joku samassa koulussa oleva? Valtteri haluaa
auttaa selvittämään, kuka häirikkö voisi olla. Samalla paljastuu muitakin salaisuuksia…

Reynolds, Jasn: Minuutin mittainen ikuisuus
Tarina jengielämästä, väkivallasta, perheestä ja kostoretkestä. Kirjan kertojaäänenä on
viisitoistavuotias Will, jonka isoveli Shawn ammutaan. Will uskoo tietävänsä, kuka on syyllinen ja
hän päättää lähteä kostamaan veljensä murhan. Will astuu kotitalonsa hissiin ja tällä minuutin
kestävällä hissimatkalla tapahtuukin monenlaista. Säeromaanin muotoon kirjoitettu kirja on
nopealukuinen ja ajatuksia herättävä.

Rowell, Rainbow: Viimeinen ilta: pumpkinheads
Tämä on viimeinen ilta, jolloin Deja ja Josie työskentelevät yhdessä kurpitsafarmilla. Kesän jälkeen
he ovat lähdössä opiskelemaan. Josie on surullinen, mutta Dejalla on suunnitelma: suremisen
sijaan he voisivat pitää hauskaa, ottaa ilon irti viimeisestä ikimuistoisesta illasta. Ja ehkä Josien olisi
viimein aika kertoa ihastukselleen, että hän oli haaveillut hänestä kolme vuotta… Tunnelmallinen
sarjakuvakirja.

Simukka, Salla: Lukitut
Tarina maailmasta, jossa nuoret joutuvat vankilaan rikoksista, joita eivät ole vielä tehneet.
Suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi on otettu käyttöön todennäköisyyslaskentamalli, jonka
avulla pystytään ennustamaan, ketkä tulevat tulevaisuudessa tekemään rikoksia. Ehtona
poispääsylle on se, että nuoret koittavat selvittää itse, mikä on heidän tulevaisuuden rikoksensa.
Heidän on myös kaduttava aidosti tätä rikostaan. Jos he eivät onnistu tässä ennen 18vuotiassyntymäpäiväänsä, heidän on istuttava koko tuomio loppuun.

Strandberg, Mats: Loppu
Olet seitsemäntoistavuotias. On ihana kesä ja maailma näyttää ulospäin aivan tavalliselta. Mutta
sinä tiedät, mitä tulee tapahtumaan. Kuukauden kuluttua kaikki ovat poissa, kesän lopussa
maailma tuhoutuu.
Mitä haluat tehdä viimeisinä hetkinä? Kenen kanssa haluat olla, kun kaikki loppuu? Miltä tuntuu
tietää tarkalleen, milloin kuolee? Onko elämällä enää mitään merkitystä?

Thomas, Angie: Viha jonka kylvät
Kuusitoistavuotias Starr Carter asuu kahdessa maailmassa: hänen kotinsa on köyhässä
esikaupungissa, mutta hän käy koulua hienossa yksityisessä koulussa keskustassa. Hänen elämänsä
hajoaa palasiksi, kun hänestä tulee ainoa silminnäkijä tilanteessa, jossa poliisi tappaa hänen
lapsuudenkaverinsa Khalilin.
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MONSUUNI
Pohjanmaa Edition

1. Inkeri Katajamäki, 78 vuotta. Inkeri on puolisonsa kuoltua asunut keskustassa kerrostalossa,
mutta hän on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa maalla. Hän tulee tänne aina talveksi, sillä
lämpö on hyväksi hänen jäykille nivelilleen. Inkeri kuulee vähän huonosti mutta puhuu sitäkin
enemmän. Hän ei ole uskonnollinen.
2. Päivikki Anttila, 69 vuotta. Päivikki on varttunut samassa kylässä kuin Inkeri, ja hänkin on täällä
terveyssyistä. Päivikin perheellä on ollut ravihevosia, ja hän puhuu hevosista mielellään ja usein.
3. Camille Meidner, 23 vuotta. Camille on ranskalainen taidealan opiskelija. Hän puhuu sujuvasti
viittä kieltä ja on nyt asunut vuoden Pohjanmaalla. Hän on erittäin kiinnostunut kaikesta
yliluonnollisesta. Hänellä on ikävä perheettään Ranskassa ja hän on hyvin ahdistunut. Juutalainen.
4. Kai Rintala, 42 vuotta. Kaita turhauttaa saarelle jumittuminen. Tavallisesti hän johtaa
menestyvää vaasalaista arkkitehtitoimistoa, juoksee maratonia ja hänen on vaikea istua hiljaa
paikallaan. Lisäksi hänellä on Instagramissa maratonteemainen treenitili. Kai käy säännöllisesti
kirkossa.
5. Oliver Rintala, 9 vuotta, Kain poika. Pelaa Pokémon Gota ja tietää Pokémoneista kaiken. Oliver
on turhautunut siitä, että hän pääsee hotellista vain yhteen PokéStop-paikkaan mutta hän
hauskuuttaa itseään pelaamalla sen sijaan iPadin pelejä. Laulaa seurakunnan lapsikuorossa.
6. Mari Rintala, 38 vuotta. Kain vaimo. Mari on luokanopettaja. Hänkin juoksee maratonia mutta
sisustaminen on hänen todellinen intohimonsa. Hän kerää Arabian posliinia, jota hän ostaa
kirpputoreilta. Käy säännöllisesti kirkossa.
7. Dang Ngyuen, 17 vuotta. Tällä pojalla on ylipaljon energiaa, ja hänen naurunsa raikuu joka
puolella hotellia. Pitää kaikenlaisista pallopeleistä, eniten kuitenkin jalkapallosta. Pelaa paikallisen
seuransa B-junioreissa.
8. Jenny Ngyuen, 18 vuotta. Dangin sisko, viettää aikansa pänttäämällä ylioppilaskirjoituksiin.
Haluaa opiskella lääkäriksi ja/tai työskennellä YK:ssa, keskustelee mielellään politiikasta ja
yhteiskunnallisista asioista. Rentoutuu katselemalla YouTubesta meikkaustutoriaaleja.
9. Kieu Nguyen, 51 vuotta. Dangin ja Jennyn äiti. Syntynyt Vietnamissa mutta saapui Pohjanmaalle
30 vuotta sitten. Työskentelee palkanlaskijana ja on aika hiljainen. Rakastaa sudokua ja pelaa
mielellään shakkia. Aika ankara lapsilleen.
10. Samir el Amir, 23 vuotta. Samir saapui pakolaisena yksin ilman huoltajaa Somaliasta
Pohjanmaalle 10 vuotta sitten. Työskentelee sellaisen sovelluksen parissa, jolla on tarkoitus
mullistaa hissien tasapainottaminen. Tekniikkanörtti, joka ikävystyessään soittaa mielellään
pianoa. Sunnimuslimi.

11. Chuck Skiffington, 32 vuotta, rakkauden perässä Pohjanmaalle muuttanut amerikkalainen.
Laulaa karaokea. Kovaa ja usein. Työskentelee tehtaassa mutta haaveilee oman yrityksen
perustamisesta, kunhan vain saa ensin kehitettyä täydellisen yritysidean.
12. Tanja Skiffington, 35 vuotta, Chuckin vaimo. Lähihoitaja. Tämä on Tanjan ja Chuckin
ensimmäinen kahdenkeskinen loma. Vaikka Tanja rakastaa kolmea lastaan, hänestä on tosi
luksusta olla täällä yksin. Taitava ja nopea neuloja, pitää kierrätyksestä ja uusiokäytöstä.
Lestadiolainen.
13. Heikki Aavasaksa, 47 vuotta, sosiaalityöntekijä. Lintuharrastaja, jolla on kiikarit ja kamera koko
ajan valmiina. Soittaa harrastuksenaan bassokitaraa rokkibändissä. Vietti lapsuutensa ja
nuoruutensa vapaakirkossa mutta ei viihtynyt ja jätti uskonnot taakseen 25 vuotta sitten.
14. Lahja Aavasaksa, 13 vuotta. Tärkeimpinä kiinnostuksen kohteena koulun cheerleading-ryhmä
ja tanssi. Seuraa TikTokista uusimpia tanssitrendejä.
14. Johannes Aavasaksa, 15 vuotta. Hyväkuntoinen sulkapalloa pelaava poika, joka syö
ruokapöydässä enemmän kuin kukaan muu. Viettää aikansa kuntosalilla ja uima-altaalla. Rakastaa
kovaäänistä rokkia, aivan kuten isänsä.
16. Lumi Aavasaksa, 4 vuotta, kissat suurimpana kiinnostuksen kohteena. Leikkii usein olevansa
kissa, milloin ei leiki uima-altaalla vanhempien sisarustensa kanssa.
17. Laura Aavasaksa, 47 vuotta, myös sosiaalityöntekijä. Laura ei osannut sanaakaan suomea
tavatessaan Heikin. Hän puhuu edelleen mieluiten ruotsia mutta pitää suomalaisesta musiikista.
Kärsi hiljattain työuupumuksesta mutta työskentelee nyt osa-aikaisesti. Vapaa-ajallaan maalaa
mieluiten öljymaalauksia, löysi tämän harrastuksen pariin sairauslomallaan.
18. Vanja Petrov, 32 vuotta. Yrittäjä, joka on hiljattain ostanut osuuden useihin minkkitarhoihin.
Alun perin Pietarista Venäjältä. Käyttää kolmea matkapuhelinta, joita kantaa aina mukanaan. Aina
huoliteltu ja tyylikäs. Ui joka aamu altaassa 2000 metriä.
19. Hannu Suninen, 25 vuotta. Hotellin trubaduuri, joka haaveilee oman musiikin saamisesta
suuren yleisön tietoisuuteen. Lukee verkossa mielellään kaikenlaisista salaliittoteorioista. Ei
uskonnollinen mutta uskoo universumin erilaisiin energioihin.
20. Petter Schauman, 27 vuotta, Heikin kaveri, joka on tullut käymään. Postinjakaja. Pitää
Podcastia, jossa kertoo hauskalla tavalla kummitustarinoita. Toivoo saavansa siihen pian
sponsoreita. Pitää surffauksesta ja hoitaa partaansa hyvin.
21. Fatima Azzi, 24 vuotta. Myy matkapuhelimia myymälässä. Fatima osallistui Selviytyjiin
muutama vuosi sitten, ja ihmiset tunnistavat hänet toisinaan vaikkei hän voittanut kilpailua. Pitää
haasteista ja hakisi mielellään taas Selviytyjiin, jos vain saisi. Muslimi.
22. Rasmus Tammilehto, 24 vuotta. Fatiman poikaystävä. Aika ujo, opiskelee
Kauppakorkeakoulussa eikä ikimaailmassa hakisi Selviytyjiin. Hänestä on siistiä, että Fatima on
osallistunut ohjelmaan. On hiljattain alkanut ostaa pörssiosakkeita ja puhuu mieluiten siitä.

23. Pentti Suuronen, 63 vuotta. Eläkkeellä oleva bussinkuljettaja. Kertoo mielellään isävitsejä.
Omien lastenlasten kanssa leikkiminen on parasta, mitä hän tietää. Katsoo mielellään urheilua
tv:stä, istuu kunnanvaltuustossa. Puhuu paljon.
24. Monika Suuronen, 60 vuotta, työskennellyt pankissa koko ikänsä mutta jäänyt äskettäin
eläkkeelle. Pentin vaimo. Pyörätuolissa lapsesta lähtien. Lukee paljon, harrastaa sukututkimusta.
Tuntee kaikki ja tietää kaiken.
25. Danuta Tomchyk, 46 vuotta. Klassisen musiikin ammattilainen, viulisti, opettaa viulunsoittoa.
Erittäin kiinnostunut kulttuurista, kieltäytyy hankkimasta älypuhelinta. Joogaa paljon. Katolilainen.
26. Adam Tomchyk, 54 vuotta, runoilija ja naimissa Danutan kanssa. Myös erittäin kiinnostunut
kulttuurista mutta omistaa älypuhelimen. Pelaa sillä Danutalta salaa Candy Crushia. On vähän
tympääntynyt elämäänsä ja haluaisi joskus paeta kaikesta. Katolilainen.
27. Viola Tomchyk, 17 vuotta. Danutan ja Adamin tytär. Pelaa lätkää juniorijoukkueessa. Pitää
vanhempiaan noloina ja haluaisi mieluummin olla kotona kavereidensa kanssa. Ei-uskova
katolilainen.
28. Salman Singh, 39 vuotta, kasvihuonetyöntekijä, kotoisin Nepalista mutta muutti opiskelemaan
Pohjanmaalle. Rakastaa vihannesten kasvattamista ja ruoanlaittoa. Katsoo mielellään kauhufilmejä
tai tekee kepposia vaimolleen. Salmanin nauru on tarttuvaa. Hindu.
29. Sonia Singh, 35 vuotta. Kieltenopettaja, naimisissa Salmanin kanssa. Erittäin äänekäs ja lähes
aina iloinen. Rakastaa muotia ja ompelee mielellään omat vaatteensa. Kärsii jonkinlaista ikäkriisiä
ja haluaisi olla nuorempi kuin onkaan. Inhoaa Salmanin pilailua kustannuksellaan.
30. Sheriff Adebayo, 19 vuotta, opiskelee autonasentajaksi. Rakastaa autojen ruuvailua ja haluaa
perustaa oman korjaamon. Kotoisin Nigeriasta mutta muutti opiskelemaan Pohjanmaalle.
Kuuntelee mieluiten vanhaa soulia, jota voi laulaa mukana. Laulaa nuotin vierestä.
31. Kalle Saari, 19 vuotta, maatalouslomittaja ja Sheriffin paras kaveri. Kalle bilettää paljon ja voi
olla joskus aika häirikkö mutta uskoo rauhoittuvansa, kunhan löytää tyttöystävän. Haluaa tosi
mielellään naimisiin ja hankkia lapsia. Pitää hirvenmetsästyksestä.
32. Tiina Koivunen, 24 vuotta. Graafinen suunnittelija, joka harrastaa potkunyrkkeilyä. Hänellä on
kaksi koiraa, joista hän mielellään puhuu. Värjää hiuksensa uudella värillä joka kuukausi. Käyttää
mielellään t-paitoja, joissa lukee feministisiä viestejä. Vegaani, jolla on paljon tatuointeja.
33. Eveliina Lehmus, 20 vuotta. Kampaaja ja Tiinan tyttöystävä. Tapasi Tiinan potkunyrkkeilyssä.
Katsoo mielellään romanttisia komedioita ja itkee aina niitä katsoessaan. On lähes sokea ilman
lasejaan, palaa aina auringossa. Matka hermostuttaa häntä.

Tripadvisor

Kirjoita lyhyt arviointi, jossa kerrot toisille, miksi heidän pitäisi osallistua ”Sanat ovat valtaa” -ohjelmaan.
Korkeintaan kolme (3) perustelua/kysymys.

Review – Selostus
Selitä, mikä ”Sanat ovat valtaa” -ohjelma on.

Things to do – Näe ja koe
Mitä eri kohtia ”Sanat ovat valtaa” -ohjelmassa oli? Mainitse ainakin kolme (3) asiaa.

Travel gadgets and gear – Varusteet
Mitä tarvittiin ohjelman läpiviemiseen?

Best of - Mikä oli parasta
Mikä oli hauskinta?

Share & Learn – Jaa & opi
Mitä opit?

