JARI SILLANPÄÄ -AINEISTO
Jari Sillanpää -aineisto sisältää neljä osaa:
yy ohjeita ja ideoita Jari Sillanpään ja iskelmäaiheen
käsittelyyn ryhmissä
yy Jari Sillanpäästä kertovan selkotekstin
yy aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä
yy Tähti ja hitti -pelin.
Tulosta tarvitsemasi osat. Peli- ja tehtäväsivut kannattaa
tulostaa vain yhdelle puolelle paperia. Sivut voi tulostaa myös
A3-kokoiselle paperille, jos käyttäjät näkevät huonosti.
Jari Sillanpää -aineiston käyttäminen
Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen
tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla.
Kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät kysymykset ja tehtävät
tekevät tekstistä omakohtaisemman. Kokoontumisen aikana
voi myös kuunnella Jari Sillanpään musiikkia, soittaa ja laulaa
tai katsella lyhyitä videoita.
Yhteistä tekemistä
Selvittäkää yhdessä, mitä Jari Sillanpäälle kuuluu nykyään.
Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun selkoteksti on kirjoitettu
vuonna 2000.
Kuunnelkaa jokin Jari Sillanpään kappale. Mitä mieltä olette
kappaleesta? Millaisia tunteita musiikki herätti? Mielipiteiden
ja tunteiden ilmaisun tukena voi käyttää Tehtävät-tiedoston
sanapareja tai tähtikortteja. Tähtikorteilla voi antaa tähtiä
myös levyraadissa.
Kuvatkaa, mitä musiikki tuo mieleen. Millaiset värit tai
millainen maisema kuvaavat kappaletta? Värin tai maiseman
voi maalata tai piirtää kuuntelun aikana. Helpompi vaihtoehto
on valita väri tai maisema esimerkiksi korteista.
Valitkaa mieluinen iskelmä ja esittäkää se sopivassa
tilaisuudessa. Iskelmiä löytyy esimerkiksi Kuvionuotit-kirjoista.
Tanssikaa tai liikkukaa musiikin tahtiin, lähtekää yhdessä
keikalle tai karaokeen.
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Kappale-ehdotuksia yhdessä
kuunneltavaksi
yy Satulinna
yy Pariisi–Helsinki
yy Oot täydellinen
yy Takes 2 To Tango
yy Lago Maggiore
yy Kaduilla tuulee
yy Sinä ansaitset kultaa
Jari Sillanpää internetissä
yy Jari Sillanpään virallinen sivusto
www.jarisillanpaa.com
yy Jari Sillanpään Facebook-sivut
www.facebook.com/
jarisillanpaaofficial
yy Sinä ansaitset kultaa
(Official music video)
www.youtube.com
Jari Sillanpää -aiheisia videoita
Ylen Elävässä arkistossa

Jari Sillanpää -aiheisia kirjoja
yy Jaettu Jano – Tänä iltana Jari Sillanpää
Aino Suhola 2004
Runsaasti kuvia Jari Sillanpäästä
eri-ikäisenä
yy Tähtiä ja sankareita
– Suomalaisten suosikkien
elämäntarinoita selkosuomeksi
Pertti Rajala 2014
Jari Sillanpään elämäntarina
lyhyesti ja selkeästi
yy Jari Sillanpää – Paljaana
Mari Koppinen 2016
Iskelmä- ja tangoaarteita internetissä
yy Ylen Elävä arkisto
hyviä hakusanoja: iskelmät,
Iskelmä-Suomi, iskelmäkaruselli,
tango, laulajien nimet
yy Mikä oli listaykkönen kun synnyit?
www.iltasanomat.fi/musiikki/art2000000998399.html

Hakusana Jari Sillanpää
yy Satulinna teki Jari Sillanpäästä
Suomen iskelmäkuninkaan
Esitys tangomarkkinoilla 1995
Kesto 4 min
yy Takes 2 To Tango
euroviisuesitys vuodelta 2004
Kesto 3 min
yy Kirkas kipinä
haastattelu ja esitys 2009
Kesto 5 min
yy A-Studio Jari Sillanpää -ilmiön jäljillä
ohjelma vuodelta 1996
Kesto 17 min
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Jari Sillanpää -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
sekä Opikkeen verkkokaupasta että Vanhustyön
keskusliiton Vahvike-aineistopankista,
internetosoitteesta www.vahvike.fi.
Aineiston tekijä on geronomi Kirsi Alastalo,
jonka työskentelyn on mahdollistanut
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

