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Sanalista 
 
Iiris	Viljanen	yhdistää	musiikissaan	pianonsoiton	ja	räpin	
	
laulaja-lauluntekijä	
arvostettu	
tunnustus	
kappale	
kertomus	
kuvailla	
sanoitus	
höystetty	
vissi	
satu	
kokeilu	
tavaramerkki	
puhelaulu	
haaste	
	

singer-songwriter	
ansedd	
erkännande	
låt	
berättelse	
beskriva	
låt-/sångtext	
kryddad	
viss	
saga	
försök,	experiment	
varumärke,	kännetecken	
rap	(ordagrant:	pratsång)	
utmaning	

	
Ruotsinsuomalaisnuori	pohtii	musiikin	voimaa	
	
voima	
tietynlainen	
tunnetila	
kuntosali	
luurit	
tiedostaa	
rakkauslaulu	
ampuminen	
musa	
vika	
viestittää	
ilo	
parhaimmat	päivät	
synkkä	
	

kraft	
viss	typ	av	
känsloläge	
gym	
hörlurar	
vara	medveten	om	
kärlekssång	
skjutning	
musik	
fel	
förmedla	
glädje	
bästa	dagarna	
dyster	
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Kysymykset 

Iiris Viljanen yhdistää musiikissaan pianonsoiton ja räpin 
 

1. Mitkä väitteet Iiris Viljasesta pitävät paikkansa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

a. Hän on ruotsinsuomalainen. 

b. Hän voitti Grammis-palkinnon vuonna 2001. 

c. Hän on laulaja-lauluntekijä. 
 

2. Mitä musiikinlajia Viljanen tekee? 

a. poppia 

b. jazzia 

c. eri lajeja 
 

3. Mitä Viljanen kertoo sanoituksistaan? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Mikä on Viljasen musiikin tavaramerkki? 

a. puhelaulu 

b. rumpusoolot 

c. jousisoittimet 
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5. Miksi Viljanen alkoi räpätä? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. Mitä Viljanen kertoo räpin yhdistämisestä pianonsoittoon? Se on… 

a. helppoa 

b. haastavaa 

c. harvinaista 
 

Pohdi, mitä eri musiikkilajien yhdistelmiä olet kuullut tai haluaisit kuulla. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Ruotsinsuomalaisnuori pohtii musiikin voimaa 

1. Minkä ikäisenä Ojala aloitti soittoharrastuksen? 

a. 15-vuotiaana 

b. 11-vuotiaana 

c. 4-vuotiaana 

2. Mihin Ojala vertaa pianonsoittoa? 

a. matematiikkaan 

b. fysiikkaan 

c. kemiaan 
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3. Mitä ohjelmassa kerrotaan Ojalan suhteesta erityyppisiin musiikkilajeihin? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Mihin musiikkia voidaan Ojalan mukaan käyttää? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

a. kertomaan rakkaudesta 

b. levittämään propagandaa 

c. opiskelun taustalle 
 
 

5. Mitä Ojala kertoo ruotsalaisartistin ampumisesta? 

a. kaikki johtui musiikista 

b. ampumisen taustalla oli elämäntyyli 

c. syyllinen on tiedossa 
 
 

6. Mitä Ojala haluaa itse viestiä musiikillaan? 

a. iloa ja hyvää mieltä 

b. soittomotivaatiota 

c. synkkää tunnelmaa 
 
 

a) Pohdi, miksi monet aloittavat ja taas puolestaan lopettavat soittoharrastuksen. 
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b) Pohdi, minkälaista musiikkia itse kuuntelet eri tilanteissa, miksi ja 
minkälainen vaikutus sillä on. 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Vastaukset 

Iiris Viljanen yhdistää musiikissaan pianonsoiton ja räpin	

1. A	ja	C	

2. C	

3. Viljasen	sanoituksissa	yhdistyy	melankolia	ja	huumori,	jota	hän	ammentaa	
esimerkiksi	Aku	Ankasta.	

4. A	

5. Viljanen	kirjoitti	kappaleen,	jossa	tekstiä	oli	niin	paljon,	että	hänen	piti	alkaa	
räpätä	saadakseen	kaiken	sanottua.		

6. B	

[omaa	pohdiskelua…]	

	

Ruotsinsuomalaisnuori pohtii musiikin voimaa	

1. B	

2. A	

3. Hän	kuuntelee	erilaista	musiikkia	eri	tilanteissa	tai	saadakseen	tietyn	
tunnetilan.	

4. A	ja	B	

5. B	

6. A	

	

7. [omaa	pohdiskelua…]	


