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PIENI HILJAINEN MIES -AINEISTO
Pieni hiljainen mies -aineisto sisältää:

 • ohjeita ja ideoita Pieni hiljainen mies -kertomuksen  
sekä ammattien käsittelyyn ryhmissä

 • Pieni hiljainen mies -nimisen selkokertomuksen

 • kertomukseen liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä 

 • Arvaa mikä ammatti -sananselityspelin  
ja ammattiaiheisen noppapelin. 

Tulosta tarvitsemasi osat. Ammattipelit ja tehtäväsivut 
kannattaa tulostaa vain yhdelle puolelle paperia.  
Sivut voi tulostaa myös A3-kokoiselle paperille,  
jos käyttäjät näkevät huonosti.

Pieni hiljainen mies -aineiston käyttäminen

Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen  
tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla. 

Pieni hiljainen mies -kirjan kertomuksissa työ, ammatit ja 
ihmissuhteet ovat tärkeässä osassa. Keskustelua ihmissuhteista 
voi herätellä kertomusten tapahtumien kautta. Kokoontumisen 
aikana voi myös piirtää tai näytellä kertomuksen kohtauksia. 

Omia kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät kysymykset  
ja tehtävät tekevät tekstistä omakohtaisemman.  
Mielipiteiden ja tunteiden ilmaisun tukena voi käyttää valmiita 
sanapareja tai ilmekuvia.  

Yhteistä tekemistä

Työstä ja ammateista voi keskustella samalla kun pelaa 
ammattiaiheista sananselityspeliä tai noppapeliä.  
Keskustelua ammatinvalinnasta ja ammateista voi herätellä 
myös katsomalla lyhyitä videoita tai kuvia.
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Ammattiaiheisia videoita  
Ylen Elävässä arkistossa

Kirjoita hakukenttään videon nimi  
tai artikkelin otsikko.

 • Isän ja äidin töissä 1981 
Ohjelmasarjassa lapset pääsevät 
päiväksi tutustumaan vanhempiensa 
ammatteihin näiden työpaikoille. 
Kesto 6–10 min 

 • Mikä minusta tulee isona?  
Lyhyitä videoita lasten ammatti-
toiveista eri vuosikymmeniltä  
Kesto 1–5 min

 • Ammattia oppimassa  
Vanha video ammatinedistämis-
laitoksesta ja opiskelun tärkeydestä 
Kesto 13 min

 • Monen alan osaajia kuntalaisten 
palveluksessa 1957 
Video kertoo kunnan työntekijöistä, 
joiden työtä ei aina huomata. 
Kesto 10 min

 • Valistusfilmeissä koti oli emännän mitta 
50- ja 60-luku

 • Katoavia ammatteja 60-luku

 • Muuttuvat ammatit  
60-, 70- ja 80-luku

Hyviä hakusanoja Elävässä arkistossa: 
emäntäkoulu, kansalaiskoulu, 
lentoemäntä

Videoita vanhoista työmenetelmistä 
internetissä

Isien työt 1–5 
Kansatieteellisen Filmi Oy:n lyhytelokuvia 
vuosilta 1936–1939  
www.kansatieteellisetfilmit.fi >  
Elokuvat

Ammattiaiheisia kuvia internetissä

Work / Työ – Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton kokoelma https://www.flickr.
com/photos/valokuvataiteenmuseo/
albums/72157676384900235

www.arjenhistoria.fi > Kirjoita haluamasi 
ammatti hakukenttään. 

Ammatteihin liittyviä lauluja

Lista ammattiaiheisista lauluista: 
www.tampere.fi/kirjasto/
musiikki/21mammat.htm

Ammattiaiheisia kirjoja

 • Työn tekijät – 
muotokuvia suomalaisesta työstä  
Eija Irene Hiltunen 2009 

 • Naisten työt –  
pitkiä päiviä, arkisia askareita 
Sirkka-Liisa Ranta 2012

 • Leivän tähden –  
suomalaisen työn historiaa 
Pekka Laaksonen, Laura Junnila,  
Juha Nirkko (toim.) 1995

Pieni hiljainen mies -aineisto on osa Suomi-sarjaa. 
Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden 
monipuolista ja osallistavaa käyttöä 
ryhmätoiminnassa.

Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita 
Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista 
selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä, 
tehtäviä ja kuvia. Aineisto on tulostettavissa 
Opikkeen verkkokaupasta, Vanhustyön 
keskusliiton Vahvike.fi-aineistopankista ja 
RyhmäRenki.fi-sivustolta. 

Aineiston tekijä on geronomi Kirsi Alastalo, 
jonka työskentelyn on mahdollistanut  
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.


