
Keitä he ovat?
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• Luokka jaetaan ryhmiin. Kaikki ryhmät saavat tekstin, jossa on ker-
rottu eräästä henkilöstä. 

• Lue teksti rauhassa.

• Kun olet lukenut, ala kuvitella mielessäsi tekstin henkilöä: miltä hän 
näyttää, missä hän asuu, mitä hän tekee elämässään…

• Näet pian apukysymyksiä, joiden avulla pääsette ryhmissä luomaan 
henkilöstänne tarinan. Tarinoissa yhdistellään teksteissä kerrottuja 
asioita itse keksittyihin piirteisiin. Keksikää tarinaan myös sivuhen-
kilöitä.
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APUKYSYMYKSET:  
KEKSIKÄÄ KYSYMYKSIÄ HYÖDYNTÄEN TARINA

1. Missä päin maailma henkilö asuu?

2. Mikä on henkilön nimi?

3. Minkä ikäinen hän on?

4. Millainen on hänen perheensä ja millaisia hänen ystävänsä?

5. Mitä sukupuolta hän edustaa?

6. Miltä hän näyttää?

7. Mitä harrastuksia ja kiinnostuksenkohteita hänellä on?

    Huom! Keksikää henkilölle yksi piirre, joka on omasta mielestänne yllättävä!
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1.
Olen Piia, 30-vuotias helsinkiläisnainen. Koulutukseltani olen teo-
logi ja työskentelen eräässä evankelisluterilaisessa seurakunnas-
sa jokapaikanhöylänä. Arkeeni kuuluu työmatkojen kävely, me-
ditointi, radio-ohjelmien kuuntelu kotitöitä tehdessä, emojien 
lähettely vaimolle whatsappissa sekä granaattiomenien syömi-
nen siemen kerrallaan. Laulan lapselleni iltalauluksi Siionin virsiä. 
Kirjoitan blogia, luen romaaneja ja seuraan, mitä yhteiskunnassa 
tapahtuu. Tykkään ruoanlaitosta, kuvataiteesta, käsitöistä ja kau-
niista asioista.

Keitä he todellisuudessa ovat:
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2. Olen Nahla, 25-vuotias helsinkiläisnainen. Olen töissä kirjastos-
sa. Arkeeni kuuluu myös järjestötyötä ja nuorisotoimintaa. Olen 
kiinnostunut siitä, mitä voisin tehdä paremman huomisen hyväk-
si. Intohimoni on kirjoittaminen. Kirjoitan kaikenlaista: joskus tie-
teellisiä kolumneja ja välillä runoja. Unelmani olisi saada yksiin 
kansiin romaanikäsikirjoitukseni, joka on tyylilajiltaan urbaania 
fantasiaa. 
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3. Olen Thair, 27-vuotias irakilaismies, ja asun tällä hetkellä Helsingissä. Ammatiltani olen 
lääkäri, mutta minulla ei ole vielä suomalaista lääkärinlupaa. Tulin Suomeen turvapai-
kanhakijana. Maksoin salakuljettajille laivamatkasta Eurooppaan. Matka oli hirveä. Tur-
kin merivartiosto yritti pysäyttää meidät puhkomalla veneeseemme reikiä. Jatkoimme 
kuitenkin eteenpäin. Puolet ihmisistä yritti peittää reikiä samalla kuin toinen puoli kau-
hoi rei’istä pulppuavaa vettä takaisin mereen. Vene lopulta hajosi altamme, mutta olim-
me onneksi jo uimamatkan päässä rannasta. Menetin matkalla laukkuni, jossa olivat 
kaikki vaatteeni ja tärkeä omaisuuteni. Nukuimme kaksi päivää mudassa jäätävässä sa-
teessa. Oli outoa olla Euroopassa pakolaisena, sillä olin käynyt vuosia aikaisemmin per-
heeni kanssa Euroopassa turistilomalla.

Asuin kahdeksan kuukautta espoolaisen perheen luona päätöstä odottaessani – nyt he 
ovat minulle kuin toinen perhe. Lopulta sain myönteisen päätöksen. Tuntuu raskaal-
ta aloittaa kaikki alusta, sillä Irakissa minulla oli varallisuutta, koulutus ja työ. Olen kui-
tenkin todella kiitollinen turvapaikasta. Käytän päiväni opiskellen suomen kieltä. Käyn 
myös monta kertaa viikossa salilla, tapaan ystäviä, katson leffoja, pelaan shakkia ja soi-
tan pianoa. Tykkään myös pyöräillä aina kun on aurinkoista. Seuraan aktiivisesti jalka-
palloa ja olen Real Madridin fani henkeen ja vereen.
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4. Olen Johanna, 30-vuotias pohjoiskarjalainen. Tällä hetkellä olen 
kotiäiti. Harrastan piirtämistä, lenkkeilyä sekä yksipyöräisellä 
pyöräilyä. Kiireiset päivät kuluvat ihan tavallisissa arkirutiineissa. 
Rakastan leipomista ja se on myös keinoni hallita stressiä. Tyk-
kään taiteesta, erityisesti sirkuksesta, teatterista ja elokuvista.
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5. Olen Teemu, 37-vuotias helsinkiläismies. Teen erilaisia töitä: suo-
mennan kirjoja, opiskelen uskontotiedettä sekä toimin shiat-
suhierojana. Vapaa-ajallani syvennyn kiinalaisperäisiin harjoit-
teisiin ja luen sekä kirjoitan. Skeittaan poikani kanssa. Soitan 
kitaraa, sävellän biisejä sekä esitän niitä katumuusikkona.  
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Olen Mitra, 40-vuotias helsinkiläisnainen. Olen zenbuddhalainen 
pappi ja johdan Helsinki Zen Centeriä. Aikaisemmin olin ammatti-
muusikko, ja soitan ja opetan musiikkia edelleen hiukan. Zen Cen-
terissä ohjaan ja opetan meditaatiota.

Elämäni on kovin tavallista. Herään, syön, teen töitä, nukun. Me-
ditoinnin ja retriittien lisäksi aikani kuluu esimerkiksi runojen kir-
joittamiseen ja lukemiseen. Olen myös tiiviissä kirjeenvaihdossa 
monen ihmisen kanssa, joten ehkä kirjeenvaihtoakin voisi nimit-
tää harrastukseksi. Elämässä minua kiinnostaa yrittää löytää aina 
uusia ja luovia tapoja toimia viisaasti ja ystävällisesti muita ihmi-
siä, mutta myös itseäni kohtaan. Elämä itsessään on valtava kiin-
nostuksen ja inspiraation kohde ja lähde.

6.
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Olen Janita, 23-vuotias helsinkiläisnainen. Kuulun Suomen roma-
nivähemmistöön. Olen ammatiltani lähihoitaja, mutta tällä het-
kellä työskentelen nuoriin liittyvän projektin työntekijänä.  
Arkeni on tavallista. Uskoon liittyvien tapojen lisäksi käyn töissä ja 
hoidan kotia sekä lastani. Viikonloppuisin pyrin näkemään kave-
reitani. 

Harrastan lukemista sekä dokumentteja. Olen hyvin kiinnostunut 
erilaisista maailman ilmiöistä ja tutkin niitä mielelläni. Psykologia 
sekä ihmisen käyttäytymismallit ovat todella kiehtovia aiheita ja 
haluaisin tulevaisuudessa päästä opiskelemaan niitä. 

7.
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Olen Anton, 32-vuotias tamperelaismies. Opiskelen yliopistossa  
sosiaalipsykologiaa ja haluaisin tulevaisuudessa väitellä tohtoriksi. 
Opintojeni sivussa teen työtä liikunta- ja kehitysvammaisten avus-
tajana.

Meditoin pian herättyäni ja ennen nukkumaanmenoa. Käyn pari 
kertaa viikossa kuntosalilla, kahdesti kamppailutreeneissä ja pari 
kertaa juoksulenkillä tai pyöräilemässä. Näiden lisäksi luen vähän 
mitä huvittaa, viime aikoina aika paljon romaaneja, runouttakin 
välillä. Olen kiinnostunut maailmanpolitiikasta, avaruudesta, psy-
kologiasta, filosofiasta, tietoisuudesta ja mielestä, yhteiskunnasta 
sekä voimailu- ja kamppailulajeista. Tykkään kissoista ja syvänme-
ren kaloista. 

8.
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Olen Kadi, 23-vuotias vantaalaisnainen. Olen koulutukseltani las-
tentarhanopettaja, mutta haluaisin opiskella vielä luokanopetta-
jaksi. Harrastan salilla käymistä. Olen kiinnostunut valokuvaami-
sesta sekä leipomisesta, ja tykkään matkustamisesta.

9.
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Olisiko esiteltyjen henkilöiden helppoa elää yhdessä naapureina? 

Mitä yhteistä henkilöillä on?

Mitkä erot eivät yhtään haittaa päivittäisessä elämässä?  
Haittaavatko jotkin?

Mistä asioista ihmisillä voi olla ennakkoluuloja?

Miten ennakkoluuloista pääsee eroon?

Pohtikaa:
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