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KEVÄÄN KIRJALLISUUSTYÖ  
 
3A. ESITTELE KIRJA 
 
Olet valinnut ysiluokan kevään lukukirjaksi jonkin suomalaisen klassikkoteoksen. Teos voi 
olla nykykirjallisuuden klassikko tai vanhempi kotimainen teos. Kun olet lukenut valitsemasi 
teoksen, tee kirjasta esittely. Käytä apuna alla olevia ohjeita. Tee työ huolella, sillä se on osa 
9. luokan arviointia. 
 
POHJATYÖT 
 
- Lue teos helmikuun loppuun mennessä. 
 
KIRJOITTAMINEN 
 
- Avaa Classroomissa tehtävä 3A. Luo uusi Docs-tiedosto Classroomin ohjeiden 
mukaisesti. Fonttikoko 12, riviväli 1,5. 
- Luo tiedostoon kansilehti, jossa on kirjan nimi, kirjailijan nimi ja kuva kirjan kannesta. 
- Käytä tekstissäsi alla olevia väliotsikoita. Kirjoita jokaisen väliotsikon alle yhtenäinen teksti. 
Älä siis vain vastaa kysymyksiin, vaan kirjoita kokonaisin virkkein kokonaisia kappaleita.  
 
Otsikointi ja tekstin aloitus: 
 
Keksi kirjoitelmallesi otsikko, joka kuvaa jollain tavalla lukemaasi kirjaa. Huom. Kirjailijan nimi 
tai kirjan nimi ei käy otsikoksi. 
 
Aloita tekstisi kertomalla kirjan tunnistetiedot: kirjailijan nimi, kirjan nimi ja ilmestymisvuosi 
sekä kustantaja. Esimerkiksi: 
 
Luin Sofi Oksasen romaanin Puhdistus. Kirja ilmestyi vuonna 2008 ja sen kustansi WSOY.  
 
Väliotsikot: 
 
Kirjan juoni ja aihe 
 
Kerro lyhyesti, mistä romaani kertoo. Kerro pääpiirteittäin kirjan juoni eli tapahtumajärjestys. 
Älä kirjoita koko tarinaa uudestaan. Esittele alkuasetelma, juonen mutkistuminen, 
käännekohdat ja ristiriitojen kärjistymiset sekä ratkaisu ja lopputilanne. Kerro kirjan aihe 
(esim. laivamatka, luokkaretki, auto-onnettomuus). 
 
Miten kirja loppuu? Onko kirjassa avoin vai suljettu lopetus? Perustele! Oliko lopetus 
mielestäsi onnistunut?  
 
Mikä on kirjan mieleen jäävin tapahtuma? Mikä siinä on erityisen vaikuttavaa? 
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Henkilöt  
 
Kuvaile kirjan päähenkilöä. Kerro hänestä esimerkiksi ikä, asuinpaikka, ulkonäkö, luonne, 
perhe, ystävät, elämäntilanne, ongelmat, haaveet.  
 
Tuntuuko päähenkilö uskottavalta? Toimiiko päähenkilö mielestäsi oikein eri tilanteissa? 
Miten päähenkilö kehittyy kirjan aikana?  
 
Esittele lyhyesti myös muutama sivuhenkilö ja kerro heidän suhteensa päähenkilöön. Ovatko 
sivuhenkilöt mielestäsi onnistuneita? 
 
Kuka kirjan henkilöistä vaikutti sinuun eniten? Ketä ihailit, kenen puolesta pelkäsit, kenen 
kohtaloon eläydyit, ketä inhosit, kuka ärsytti sinua? Miksi? 
 
Tapahtumapaikka ja -aika 
 
Mihin paikkaan ja aikaan kirjan tapahtumat siis sijoittuvat? Kuvaile teoksen 
tapahtumapaikkoja.  
 
Miten pitkää ajanjaksoa kirjassa kuvataan eli mikä on kirjan tapahtumien kesto (päivä, 
kuukausi, kevät, kesä, lukuvuosi, vuosi jne.)?  
 
Kirjan kerronta 
 
Millainen kertoja kirjassa on: minäkertoja, ulkopuolinen kertoja vai kaikkitietävä kertoja? 
Onko kirjassa mahdollisesti useita kertojia?  
 
Kenen näkökulmasta kirjan tapahtumia tarkastellaan? Vaihtuuko näkökulma kirjan aikana? 
Miten tämä vaikuttaa kirjan luettavuuteen ja selkeyteen? 
 
Omaa tulkintaa 
 
Millaista kirjan kieli oli? Oliko sitä helppo lukea? 
 
Mitä kirjan nimi tarkoittaa? Kuvaako se mielestäsi hyvin kirjan sisältöä? 
 
Mitä päähenkilö oppii itsestään tai elämästään kirjan aikana? Miten päähenkilö siis muuttuu 
kirjan aikana? 
 
Mikä on kirjan teema tai sanoma? Mitä elämän tärkeitä peruskysymyksiä kirja käsittelee? 
Mitä kirjailija on mahdollisesti halunnut teoksellaan sanoa tai mihin hän on halunnut 
vaikuttaa?  
 
 
 

2 



 
9. luokka. Teemajakso: Asiatyyliä ja kirjallisuushistoriaa 

Kevään lukukirja: Kirjallisuustyö / Esittele kirja 
 

Lukukokemus 
 
Oliko kirja ennakko-odotuksesi mukainen? Perustele. Kerro, mikä siinä yllätti. Entä kenelle 
suosittelet kirjaa? 
 
Kirjoitelmasi lopetuksessa sinun kannattaa pohtia lukukokemustasi ja/tai esittää jokin hieno 
ajatus kirjasta tai kirjailijasta. 
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