
LUKUPIIRIKYSYMYKSIÄ

 1. Katso kirjan kansia. Kumpi kansi herättää sinussa enemmän lukuhalua? Miksi?

 2.  Lue molempien puolien novellien nimet ja listaa kummaltakin puolelta  
kolme novellia, jotka vaikuttavat nimien perusteella kiinnostavimmilta.  
Palaa listauksiin luettuasi kokoelman. Oletko yhä samaa mieltä vai  
nousivatko lukiessasi toiset novellit kiinnostavammiksi?

 3.  Lue parisi kanssa (tai jakautukaa kahteen yhtä suureen ryhmään) novellit  
”Viesti” ja ”Kutsu” yhtä aikaa niin, että toinen lukee ensin toisen ja toinen  
toisen. Vaihtakaa sitten toisinpäin. Keskustelkaa, millaisia ajatuksia novellipari  
herätti ja muuttuiko käsityksenne, kun luitte myös toisen puolen novellin.

 4.  Missä novellissa on mielestäsi paras lopetus? Miksi? Entä missä on paras aloitus ja miksi?

 5.  Mikä novelli loppuu ärsyttävimmällä/turhauttavimmalla tavalla? Miksi?

 6.  Kehen novellien henkilöistä haluaisit tutustua paremmin?

 7.  Mikä novellipari on mielestäsi paras/toimivin/kiinnostavin?  
Mitkä novellit taas eivät nähdäksesi toimi parina kovin hyvin?

 8.  Jos sinun pitäisi valita yksi novelli, jolle tulisi jatkoa, mikä se olisi?

 9.  Kumpi ”Koru”-novellin lopetus on mielestäsi voimallisempi? Miksi?

 10. Jos sinun pitäisi suositella kirjaa,  
mitä kolmea adjektiivia käyttäisit  
kauheiden tarinoiden ja mitä  
kolmea kauniiden tarinoiden  
puolesta?

SAMMUTA VALOT!  
SYTYTÄ VALOT! 

SALLA SIMUKKA 



SANATAIDETEHTÄVIÄ

 1. Kirjoita parin kanssa (tai yksin) samasta tilanteesta tai tapahtumasta kaksi eri puolta, kaunis ja kauhea.

 2. Etsi kolme kauheaa ja kolmea kaunista uutista. Kirjoita kiinnostavimman pohjalta tarina. Voit 
kokeilla, osaisitko kirjoittaa kauhean uutisen pohjalta kauniin tarinan tai toisinpäin.

 3. Tee kaksi sanalistaa. Valitse toiselle listalle kymmenen kauheaa, pelottavaa, ällöttävää tai surullista 
sanaa. Toiselle listalle puolestaan kymmenen kaunista, ihanaa, suloista, herkkää tai huikaisevaa sanaa. 
Tee runo tai biisin sanoitus käyttäen jommankumman listan sanoja inspiraationa. Voit myös kokeilla 
laatia tekstin, jossa sekoitat sanoja kauhealta ja kauniilta listalta.

 4. Kirjoita jollekin kokoelman novelleista toinen puoli, jossa kerrot samoista tapahtumista tai henkilöistä 
toisesta näkökulmasta.

 5. Laita soimaan kaunista musiikkia ja ala kirjoittaa tajunnanvirtaa musiikkia kuunnellen. Vaihda 
musiikki pelottavaksi ja jatka tajunnanvirran kirjoittamista. Katso musiikin lakattua, muuttuiko 
tekstin tyyli musiikin myötä.

 6. Kirjoita jatkoa jollekin kokoelman novelleista.

 7. Novellissa ”Ariel” on käytetty inspiraationa Pieni merenneito -satua. Valitse itse jokin toinen satu ja 
käytä sitä inspiraationa kauheassa tai kauniissa tarinassa.

 8. Kuvittele, millaista olisi elää ikuisessa pimeydessä tai ainaisessa valossa. Kirjoita kuvitelmasi pohjalta 
teksti, jossa päähenkilö kohtaa ensimmäistä kertaa valon tai pimeyden.

 9. Ota yksi kauhea ja yksi kaunis valokuva.  
Kirjoita teksti, joka yhdistää kuvat jollain  
tavalla.

 10. Mieti, mikä on kauheinta tai kauneinta,  
mitä elämässäsi on tapahtunut. Kirjoita  
siitä teksti (novelli, runo, biisi...).  
Päätä vasta kirjoitettuasi, haluatko  
näyttää tekstiä muille.

SAMMUTA VALOT!  
SYTYTÄ VALOT! 

SALLA SIMUKKA 


