HECTOR-AINEISTO
Hector-aineisto sisältää neljä osaa:
• ohjeita ja ideoita Suomi-rockin ja varsinkin
Hector-aiheen käsittelyyn ryhmissä
• Hectorista kertovan selkotekstin
• aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä
• kuvasarjan, jonka voi leikata kuvakorteiksi.
Tulosta tarvitsemasi osat. Kuva- ja tehtäväsivut kannattaa
tulostaa vain yhdelle puolelle paperia. Sivut voi tulostaa myös
A3-kokoiselle paperille, jos käyttäjät näkevät huonosti.
Hector-aineiston käyttäminen
Aineistoa voi hyödyntää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen
tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla.
Kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät kysymykset ja tehtävät
tekevät tekstistä omakohtaisemman. Kokoontumisen aikana
voi myös kuunnella Hectorin musiikkia, soittaa ja laulaa,
katsella lyhyitä videoita tai pohtia Hectorin sanoituksia.
Yhteistä tekemistä
Selvittäkää yhdessä, mitä Hectorille kuuluu nykyään.
Kuunnelkaa jokin Hectorin kappale. Mitä mieltä olette
kappaleesta? Millaisia tunteita musiikki herätti? Mielipiteiden
ja tunteiden ilmaisun tukena voi käyttää Tehtävät-tiedoston
sanapareja tai ilmekuvia.
Keskustelkaa yhdessä, millaiset värit tai millainen maisema
kuvaavat tätä kappaletta? Värin tai maiseman voi maalata tai
piirtää kuuntelun aikana. Helpompi vaihtoehto on valita väri
tai maisema esimerkiksi korteista.
Valitkaa mieluinen kappale ja esittäkää se sopivassa
tilaisuudessa. Rock-kappaleita löytyy Kuvionuotit-kirjoista.
Pukeutukaa rokkariksi ja kuvatkaa ryhmä rock-bändinä.
Lähtekää yhdessä keikalle tai karaokeen.
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Kappale-ehdotuksia yhdessä
kuunneltavaksi:

•

Hector: Ake, Make, Pera ja mä 1991.
Live-esitys. Kesto 3 min.

•

Nostalgia osa I
albumilta Nostalgia, 1972

•

•

Lumi teki enkelin eteiseen
albumilta Herra Mirandos, 1973

Hector on Heikki Harmalle ”kova
pala” 2004. Arto Nyberg haastattelee
Hectoria. Kesto 13 min.

•

Panaani-laulu
albumilta Dick Dynamite
And His Hot Lips, 1974

•

Sudenkorento
albumilta Hectorock 1, 1975

•

Ei mittään (Työttömän arkiviisu)
albumilta Kadonneet lapset, 1978

•

Pianomies
albumilta Varjot ja lakanat, 1988

•

Nuorallatanssija
albumilta Ei selityksiä, 2004

•

Ihan tavallinen suomalainen mies
albumilta Hauras, 2014

Hyvä hakusana Ylen Elävässä arkistossa
on Kaikkien aikojen suomalaiset rockklassikot.
Muistoja herättäviä esineitä
• C-kasetit
• LP-levyt ja -soittimet
• korvalappustereot
• fanituotteet
Lisää Hector-aiheesta
• www.hector.fi
• fi.wikipedia.org/wiki/Hector

Hector-aiheisia videoita
Ylen Elävässä arkistossa
•

Hectorin sodanvastainen hitti vääntyi
tv-huumoriksi 1966.
Palkkasotilas-kappaleen parodia
nimeltä Palkkapotilas. Hectorin
ensimmäisiä TV-esiintymisiä.
Kesto 3 min.

•

Hector: Kaipaava haavanlehti 1976.
Live-esitys. Kesto 4 min.

•

Hector: Juodaan viinaa 1990.
Live-esitys. Kesto 3 min.

•

Hector: Yhtenä iltana 1990.
Live-esitys. Kesto 3 min.
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Hector-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.

