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KEVÄÄN KIRJALLISUUSTYÖ  
 
2A. ESITTELE KIRJAILIJA 

Olet valinnut ysiluokan kevään lukukirjaksi jonkin suomalaisen klassikkoteoksen. Teos voi 
olla nykykirjallisuuden klassikko tai vanhempi kotimainen teos. Kun olet lukenut valitsemasi 
teoksen, tee kirjailijasta esittely Slides-ohjelmalla. Käytä apuna alla olevia ohjeita.  

Tee työ huolella, sillä se on osa 9. luokan arviointia. 
 
POHJATYÖT 
 
- Lue kirjailijasi teos. Teos kannattaa lukea helmikuun loppuun mennessä. 
- Hae kirjailijasta tietoa esimerkiksi internetistä. Muista lähdekritiikki: kaikki, mitä internetissä 
lukee, ei aina pidä paikkaansa. 
- Muista, että vaikka käytät työssäsi lähteitä, niin vältä tekstin suoraa kopioimista. Kerro asiat 
siis omin sanoin. Opettele siis referoimaan (eli selostamaan) toisten tekstejä.  
- Muista ottaa lähdetiedot muistiin kaikista käyttämistäsi lähteistä ja liitä ne työsi loppuun 
lähdeluetteloksi. 
 
 
KIRJOITTAMINEN 
 
- Tee työ Slides-ohjelmalla. 
- Avaa Classroomissa tehtävä 2A. Luo uusi Slides-tiedosto Classroomin ohjeiden 
mukaisesti. 
- Tee esityksestäsi mahdollisimman hieno ja näyttävä. Käytä kuvia, sitaatteja, videopätkiä. 
- Muista, että diojen on tarkoitus olla selkeitä, eli älä tunge liikaa tietoa dioihin! 
 
Hae tietoa: 
 
1. Kirjailijan lapsuus ja nuoruus 
 
Huom. Kun kirjoitat kirjailijasta, älä käytä kirjailijan etunimeä, vaan aina sukunimeä tai koko 
nimeä! 
 
Milloin ja missä kirjailijasi on syntynyt? Millaiseen perheeseen hän syntyi? Mikä ovat/olivat 
isän ja äidin ammatit? Millaiset perheolot tuohon aikaan yleensä oli ja millaiset olot 
kirjailijallasi oli? Onko kirjailijallasi sisaruksia? 
 
Mitä kouluja kirjailijasi on käynyt, ja millainen hänen koulumenestyksenä oli? 
Lukiko kirjailijasi jo lapsena paljon? Kirjoitteliko hän jo lapsena? Kerro mahdollisimman  
tarkasti kaikki lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät asiat. 
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2. Kirjailijan ura 
 
Millainen kirjailijan ura on? Milloin hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa ja mikä se oli 
nimeltään? Mistä kirja kertoi? Miten se otettiin vastaan? Mikä on kirjailijan läpimurtoteos ja 
mitä se on merkinnyt suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaisille? Tekeekö tai onko 
kirjailijasi tehnyt muutakin työtä kuin kirjoittanut?  Millaista työtä? Jos löydät tietoa kirjailijasi 
opiskeluvuosilta, kerro myös niistä.  
  
3. Kirjailijan tuotanto 
 
Esittele kirjailijasi teokset aikajärjestyksessä. Mitä kirjoja hän on kirjoittanut, milloin ja 
millaisia kirjat ovat olleet? Mikäli kirjailijasi on tehnyt teoksia valtavat määrät, esittele niistä 
vain tärkeimmät. Kaikki kirjat kannattaa kuitenkin laittaa esittelyn loppuun liitteeksi, mikäli 
niitä on paljon. 
 
Kerro myös, mikäli tiedät, millaista kirjailijan käyttämä tyyli on. Onko se hyvin realistista vai 
runollisempaa? Kuvaileeko hän ympäristöjä ja henkilöitä paljon? Millaista hänen 
käyttämänsä kieli on (murresanoja, puhekieltä jne.)? Onko teksti humoristista? Ovatko kaikki 
hänen kirjansa samantyyppisiä vai eroaako joku tai jotkut joukosta? 
 
Kerro myös, miten yleisö on suhtautunut kirjailijaasi. Tuloko menestys helposti vai onko  
kirjailijasi niin sanottu pitkän linjan kirjailija? Mitkä kirjat ovat olleet erittäin suosittuja ja miksi? 
Ovatko jotkut hänen teoksistaan herättänyt lukijoissa pahennusta tai muuta keskustelua? 
Miksi? Miten kirjailijasi suhtautuu menestymiseensä? 
 
4. Palkinnot yms. 
 
Voit kertoa myös kirjailijasi saamista palkinnoista. Entä onko kirjailijasi kirjoista tehty 
elokuvia, televisiosarjoja tms? 
 
5. Lähdeluettelo 
 
Liitä Slides-esityksen loppuun lähdeluettelo. Katso mallia täältä. 
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https://kielipoliisi.wordpress.com/2015/02/22/lahteet/

