
Tähti ja hitti -pelissä on 56 suomalaisen 
iskelmätähden nimi ja valokuva. 
Jokaiselta tähdeltä on valittu yksi hitti.

Tulosta tarvitsemasi määrä tähtien ja hittien 
nimiä sekä kuvia. Leikkaa viivoja pitkin. 
Laminointi tekee korteista kestävät.

Vastaussivuilta löytyvät kuvat, nimet ja 
vuosikymmenet, jolloin hitti on julkaistu.

Tyhjiin kortteihin voi kirjoittaa osallistujien 
toivomien tähtien ja hittien nimiä. Tyhjään 
kuvakorttiin voi piirtää tai liimata tähden kuvan.

 
 

 
 
 
Yhdistä tähti ja hitti
Jaa pareille tai pienryhmille sopiva määrä tähtien 
ja hittien nimiä. Osallistujat voivat kertoa, mikä 
vuosikymmen heitä kiinnostaa. Pyydä osallistujia 
yhdistämään nimet. 

Tähti- ja hittiparit voivat herättää keskustelua, 
koska hittejä on esittänyt moni laulaja.  
Jos osallistujia kiinnostaa, niin tietoa 
löytyy Wikipediasta (fi.wikipedia.org) tai 
äänitetietokannoista (www.fono.fi,  
www.aanitearkisto.fi).

Yhdistä tähden nimi ja kuva
Jaa pareille tai pienryhmille sopiva määrä tähtien 
nimiä ja kuvia. Pyydä osallistujia yhdistämään 
nimi ja kuva.

Arvaa mikä tähti tai hitti
Kuunnelkaa hittien alkuja ja arvatkaa mikä 
tähti tai hitti on kyseessä. Vastata voi myös 
osoittamalla nimeä tai kuvaa.

Tähti ja hitti -peli on osa Jari Sillanpää-aineistoa, 
joka on osa Suomi-sarjaa. Suomi-sarjan jokaiseen 
osaan sisältyy otteita Oppimateriaalikeskus 
Opikkeen julkaisemista selkokirjoista sekä tekstiin 
liittyviä kysymyksiä, tehtäviä ja kuvia. 

Jari Sillanpää -aineiston teksti, ohje, tehtävät  
ja peli löytyvät 

 y Opikkeen verkkokaupasta (www.opike.fi) 
Suomalaisia viihdetähtiä -kirjan yhteydestä

 y RyhmäRenki.fi-sivustolta ja Vanhustyön 
keskusliiton Vahvike.fi-aineistopankista. 

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

Keskustelua elämästä  
ja iskelmämusiikista

 y Valitse hitti, joka herättää sinussa tunteita.

 y Valitse hitti, joka saa sinut hyvälle tuulelle.

 y Valitse hitti, jonka sanat koskettavat sinua.

 y Tuleeko mieleesi jokin iskelmä,  
jonka sanat ovat sinulle erityisen tärkeät?

 y Valitse tähti tai hitti, joka ei vaikuta tutulta. 

 y Valitse hitti, joka tuo mieleen jonkin sinulle 
tärkeän tapahtuman (esim. juhla, konsertti, 
elämänvaihe).

 y Jääkö jokin iskelmä helposti  
soimaan päässäsi?

 y Valitkaa parin kanssa hitti,  
jonka haluaisitte kuunnella yhdessä. 

 y Valitkaa parin kanssa yksi tähti, 
jonka elämästä haluatte tietää enemmän. 
Etsikää tietoa yhdessä. Tehtävän voi antaa 
myös kotitehtäväksi.

Osallistujia voi pyytää kertomaan lisää ja 
antaa tilaa keskustelulle. Kokemuksia voi kysyä 
esimerkiksi fanittamisesta, tansseista, keikoista ja 
festareista. 

Keskustelussa mainittuja kappaleita voi 
kuunnella. Ylen Elävästä arkistosta löytyy 
monien tähtien hitit videona. Hyvä hakusana  
on tähden nimi.
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