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SUOMENNOKSEN LUKIJALLE

KIITOKSET

Suomennoksen englanninkielinen lähtökohta Thinking Moves A–Z ei ole
pelkästään kirja vaan kokonainen metakognitiivinen malli taitavan ajattelun harjoittelua ja opettamista varten. Kirjan lopussa esitellään hieman
lisää mallin taustoja, ja vielä enemmän niihin voi syventyä käyttäen apunaan loppusivuilta löytyviä verkkolähteitä. Mallin käyttämiseen on myös
tarjolla koulutusta.

Jason ja Tom ansaitsevat kiitokset korvaamattomasta avustaan ajattelun
perusaskelten kehittelyssä, mutta lisäksi haluaisin kiittää Kay Williamsia
ja Kerim Hudsonia panoksestaan kirjan saattamisessa lopulliseen muotoonsa ja Sara Liptaita niin älyllisestä kuin kannustavastakin tuesta ratkaisevissa vaiheissa. Kukaan toinen ei kuitenkaan ole vuosien saatossa yhtä
paljon myötävaikuttanut mahdollisuuksiini keskittyä tähän hankkeeseen
kuin vaimoni Vivien, jolle tahdon ilmaista syvimmän kiitollisuuteni.

Mallissa on kehitetty kuvaus tietoisen ajattelun yleisistä etenemistavoista.
Ne on jäsennetty ja nimetty 26 erilaiseksi ajattelun perusmuodoksi, joista
jokainen kattaa ja kuvaa monia sen piiriin kuuluvia erityisiä ajattelutekoja.
Ne voitaisiin suomentaa ajattelun ”liikkeiksi” tai ”siirroiksi” (moves), mutta
olemme kirjan otsikossa ja muuallakin yleiskäsitteenä käyttäneet ajattelun ”askelia”. Kaikista näistä sanoista joka tapauksessa välittyy se, että ajattelu on toimintaa ja liikettä, joka liikuttaa myös ihmistä.
Ajattelun toimien jakaminen englannin kielen aakkosten mukaan järjestettyyn 26 muotoon ja nimitykseen (mihin alkuteoksen A–Z viittaa) on
ollut mallin alkuperäisessä ideassa olennainen jäsentämisen ja muistamisen apuväline. Tätä periaatetta emme voineet suomennoksessa tietenkään suoraan seurata. Ratkaisimme asian niin, että säilytimme ajattelun
askelten esitysjärjestyksen samana, mutta valitsimme nimityksiksi luontevimmat ja selkeimmät suomenkieliset vastineet. Joissain tapauksissa
suomennos ei ole englanninkielistä päänimitystä lähimmin vastaava sana
vaan sisällöllisesti kuvaavin termi. Järjestyksellä ei ole sinänsä merkitystä,
askelia ei ole tarkoitus mieltää etenemis- tai tärkeysjärjestyksessä, vaan
niillä on tasavertainen asema ajattelun muotoina.
Englanninkieliset termit olemme jättäneet näkyviin otsikoihin ja listauksiin. Niistä voi olla hyötyä hahmottamisessa ja muistamisessa, koska englantia osataan Suomessa laajasti ja se on myös selvästi suosituin kouluissa
opiskeltava vieras kieli. Lisäksi ajattelun askelia havainnollistavat ja erottelevat niiden kuvasymbolit, joiden ymmärtäminen ei riipu puhutusta kielestä. Thinking Moves -verkkosivuilta (ks. lähteet) löytyvät myös askelille
luodut viittomakieliset merkit.
Kirjan suomennettuun versioon on tehty pieniä muokkauksia, joilla sitä
on sovitettu paremmin suomalaiseen käyttöyhteyteen. Muutoksista on
sovittu kirjoittajien kanssa erinomaisessa yhteishengessä. Haluankin suomennostiimin puolesta lämpimästi kiittää Roger Sutcliffea ja kumppaneita Dialogue Works ja The Philosophy Man -kollektiiveissa sydämellisestä
suhtautumisesta suomennoshankkeeseen.
Tuukka Tomperi
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Roger Sutcliffe

JOHDANTO
Kaikessa opetuksessa opetetaan ajattelua. Jopa kertaava ulkoluku opettaa muistiin palauttamisen taitoa siinä missä yksittäisiä faktojakin.
Kannustamme tässä kirjassa yksinkertaisesti opettamaan ”ääneen” ajattelemista – huomion suuntaamista ajattelun perusaskeliin, -liikkeisiin
tai -siirtoihin, joita oppilaat jo muutenkin käyttävät koulussa ja arkielämässä. Näin heistä voi kehittyä mestariajattelijoita, jotka pystyvät valitsemaan oikeat välineet kulloinkin käsillä olevaan työhön. Lyhyesti sanottuna Ajattelun perusaskeleet tarjoaa puitteet metakognitiivisten taitojen
kehittämiselle.
Olemme käyttäneet näiden ajattelun 26 perusaskeleen nimeämiseen
englannin kielen aakkosia A–Z ja arkisia sanoja, jotta helpottaisimme niiden oppimista. Tämä määrä on osoittautunut juuri oikeaksi yksityiskohtaisuuden tasoksi, sillä se on riittävän täsmällistä ollakseen suoraan käyttökelpoista, ja riittävän yleistä, jotta sitä voi soveltaa joustavasti. Niinpä
olemme käyttäneet esimerkiksi nimityksissä mieluummin sanaa yhdistä
(connect) kuin viitanneet väljemmin ”suhteisiin”, ja valinneet sanan päättele (infer) vaikkapa tarkemmin rajatun ”deduktion” sijaan.
Olemme pitäneet huolta siitä, että kaikki nämä ovat käytännössä toteutettavia ”askelia”, ”siirtoja” tai ”liikkeitä”, kuten ajattelussa eteneminen tai
palaaminen, eivätkä pitkäkestoisia taipumuksia tai luonteenpiirteitä, kuten sinnikkyys tai empatia. Tahdoimme myös välttää tavallisen vastakysymyksen: ”Tuohan on sinänsä hyvä idea – mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?” Halusimme askelten olevan käytännönläheisiä, jotta luontevia
esimerkkejä on helppo löytää jo oppilaiden omasta ajattelusta ja ilmaista
ne muutamalla lauseella.
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”Ajattelu liikkuu ja liikuttaa. Se liikuttaa ihmisiä, yhteisöjä ja yhteiskuntia...
eteenpäin, taaksepäin, sivusuuntaan... ja myös ympäri kehissä. Tämä kirja
auttaa opettajia ymmärtämään, miten saada nuorten ihmisten ajattelu
liikkeelle tavalla, joka on hedelmällinen ja myönteinen elämän haasteita ja
mahdollisuuksia kohdattaessa.
Kirjan rakenteen ja helppokäyttöisyyden ansiosta opettajat kykenevät tässä
kuvailtujen lähestymistapojen avulla sovittamaan rakentavan ja johdonmukaisen ajattelemisen osaksi kehittyvää opetustyötään, ja niin syvällisestä
ajattelusta muodostuu luonteva osa oppimista. Tällä tavoin ajattelu saa liikkeelle... ja liikuttaa nuorten ihmisten tietoisuutta, ymmärrystä ja oppimista.”
Mick Waters, kasvatustieteen professori
”Oman aikamme kasvattajat tietävät metakognition, ajattelutaitojen ja
käsitteellisen akateemisen kielenkäytön tärkeyden. Jotta oppiminen olisi
merkityksellistä, oppilaiden on omaksuttava ja opittava käyttämään ajattelun käsitteistöä, jolla he voivat koota yhteen tietämystään, arvojaan ja
taitojaan. Hyödyntämällä Guy Claxtonin, Art Costan ja Ron Ritchhartin tekemää pohjatyötä Roger Sutcliffe tiimeineen on kehittänyt lähestymistavan,
joka tarjoaa meille olennaisen työkalun tähän tarkoitukseen. Jokainen ajattelun perusaskel avataan ja eritellään, ja samalla esitetään sen synonyymeja ja harjoituksia selvässä ja käyttökelpoisessa oppaassa. Jokainen opettaja,
joka tahtoo tarjota oppilailleen merkityksellisiä oppikokemuksia, voi tehdä
sen käyttämällä tätä erinomaista työkalupakkia käsitteellisen ajattelun ja
metakognition tukena.”
Tracey Smith, rehtori, New Marston School

KIRJAN RAKENTEESTA

Kirjan pääluvuissa jokainen perusaskel on esitelty parissa osassa. Aloittava
korostettu otsikkoalue sisältää askeleen symbolin, avainsynonyymit,
muutamia herätteleviä kysymyksiä sekä selityksen sellaisella kielellä, jota
opettaja voi käyttää suoraan esittäessään askeleen oppilaille ensi kertaa.
Luvun muu osa on suunnattu opettajalle.
Lukujen ensimmäisen sivun vasemmalla palstalla on asiaa koskeva sanasto, jonka ensimmäiset sanat ovat muita mahdollisia verbivastineita askeleelle, jotta sen koko ala tulisi selväksi. Niiden jälkeen tuleva pääluettelo
esittää muita asiaankuuluvia sanoja, jotka voivat olla osa hyvän ajattelijan
sanavarastoa, ja ne ulottuvat arkisista ilmauksista akateemiseen kieleen.
Luettelon viimeiset sanat viittaavat niihin älyllisiin hyveisiin tai valmiuksiin,
joita ajattelutapaa tietoisesti harjoittava ihminen toteuttaa. Esimerkiksi ihminen, joka osaa tarpeen mukaan palata ajattelussaan taaksepäin, voi olla
hyvä palauttamaan mieleen ja pohtimaan kokemuksiaan. Tämä on ajattelutaitojen opettamisessa keskeistä, sillä tavoitteena on auttaa ihmisiä
vakiinnuttamaan ajattelun perusaskelia tottumuksiksi ja ajattelutavoiksi.
Lukujen seuraavalla sivulla esitämme keinoja askelten kokeilemiseen.
Jotkin harjoituksista, etenkin ensimmäinen, sopivat oppilaiden yksinään
tehtäviksi. Monet harjoitukset ovat sävyltään humoristisia ja ne johdattavat keskustelemaan käsitellystä ajattelutaidosta rajautumatta mihinkään
tiettyyn oppisisältöön. Toiset puolestaan hyödyntävät sitä jonkin oppiaineen yhteydessä, jolloin niitä voidaan käyttää aineenopetuksessa joko
suunnitellusti tai spontaanisti. Lopuksi oikeanpuoleisessa sarakkeessa annetaan pieniä esimerkkejä sovelluksista opetussuunnitelman eri aineisiin
ja esitetään innoittavia tai provosoivia lainauksia kirjallisuudesta.
Näiden päälukujen jälkeen käsitellään lyhyesti askelten käyttämistä etenkin lasten ja nuorten filosofoinnissa sekä sitä, miten ajattelu etenee, kun
askelista muodostuu askel- tai liikesarjoja. Tiivistämme myös, miten
perusaskeleet suhteutuvat muihin vastaaviin hahmotelmiin, kuten Art
Costan Habits of Mind -jäsennykseen.
Toivomme, että koet kirjan hyödylliseksi opetuksessasi ja se vahvistaa oppilaittesi ajatteluvalmiuksia. Saatat myös meidän tapaamme havaita, että
askelille on muutenkin käyttöä suunnittelussa, luovuudessa ja päätöksenteossa niin työelämässä kuin arjessa. Voit mieluusti ottaa meihin yhteyttä
ja jakaa kanssamme keksimäsi uudet tavat soveltaa askelia ja kertoa, millaista palautetta oppilaasi ovat niistä antaneet.

Seuraavalla sivulla oleva taulukko luettelee kirjassa käsiteltävät ajattelun
perusaskeleet ja esittää kullekin kaksi avainsynonyymia. Synonyymit selventävät kunkin askeleen perustalla olevaa käsitettä, mutta niitä voidaan
myös käyttää askeleen vaihtoehtoisena nimityksenä, kunhan idea on ymmärretty ja otettu käyttöön. Jälkimmäisessä taulukossa kukin askel on
yhdistetty havainnollistavaan avainkysymykseen, jota voi käyttää missä
tahansa asiayhteydessä. Opinto-ohjaajien käyttämien kysymysten tapaan
niiden tarkoituksena ei ole antaa suoria neuvoja vaan houkutella oppilaista itsestään esiin heidän terävintä ajatteluaan.
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AJATTELUN PERUSASKELTEN
LUETTELO

AJATTELUN PERUSASKELTEN
APUKYSYMYKSET

AJATTELUN
ASKELEET

ARKIPÄIVÄISET
SYNONYYMIT

VAIHTOEHTOISET
SYNONYYMIT

AJATTELUN ASKELEET

Apukysymykset

ETENE (AHEAD)

ENNAKOI

SUUNTAA

ETENE (AHEAD)

Mitä arvelet, että seuraavaksi tapahtuu?

PALAA (BACK)

MUISTA

REFLEKTOI

PALAA (BACK)

Mitkä olivat kaksi edellistä ehdotusta?

YHDISTÄ (CONNECT)

LIITÄ YHTEEN

SAMASTA

YHDISTÄ (CONNECT)

Miten nämä liittyvät yhteen?

EROTTELE (DIVIDE)

JAA

JÄSENNÄ

EROTTELE (DIVIDE)

Millä tavoin tuo on erilainen?

SELITÄ (EXPLAIN)

SELVENNÄ

KERRO MITEN

SELITÄ (EXPLAIN)

Mitä tarkoitat?

EHDOTA (FORMULATE)

ESITÄ

MUOTOILE AJATUS

EHDOTA (FORMULATE)

Millaisia ehdotuksia on esitetty?

RYHMITTELE (GROUP)

LAJITTELE

LUOKITTELE

RYHMITTELE (GROUP)

Kuinka jakaisit nämä eri ryhmiin?

TIIVISTÄ (HEADLINE)

OTSIKOI

SUODATA

TIIVISTÄ (HEADLINE)

Kuinka sanoisit tuon yhdellä lauseella?

PÄÄTTELE (INFER)

JÄRKEILE

JOHDA

PÄÄTTELE (INFER)

Jos tuo pitää paikkansa, mitä siitä seuraa?

PERUSTELE (JUSTIFY)

OSOITA MIKSI

ESITÄ SYY

PERUSTELE (JUSTIFY)

Osaatko sanoa, miksi olet tuota mieltä?

AVAINSANOITA (KEYWORD)

KOROSTA

KIINNITÄ HUOMIO

AVAINSANOITA (KEYWORD)

Mitkä viisi sanaa kuvaavat tätä parhaiten?

KUUNTELE/KATSO (LISTEN/LOOK)

HAVAINNOI

TARKKAILE

KUUNTELE/KATSO (LISTEN/LOOK)

Mitä havaitset?

PUOLLA (MAINTAIN)

USKO

VÄITÄ

PUOLLA (MAINTAIN)

Kuka äänestää ”kyllä”?

VASTUSTA (NEGATE)

OLE ERI MIELTÄ

KIISTÄ

VASTUSTA (NEGATE)

Kuka äänestää ”ei”?

JÄRJESTÄ (ORDER)

JÄRJESTELE

SUUNNITTELE

JÄRJESTÄ (ORDER)

Mikä olisi paras järjestely?

KUVITTELE (PICTURE)

KUVAILE

ELÄYDY

KUVITTELE (PICTURE)

Mitä näet kun koetat kuvitella tämän mielessäsi?

KYSY (QUESTION)

KYSELE

IHMETTELE

KYSY (QUESTION)

Mikä on kiinnostavin kysymys aiheesta?

VASTAA (RESPOND)

ESITÄ VASTAUS

REAGOI

VASTAA (RESPOND)

Mitä vastaisit tuohon väitteeseen?

MITTAA (SIZE)

ARVIOI KOKO

MÄÄRÄLLISTÄ

MITTAA (SIZE)

Millaisesta määrästä on kyse?

KOETTELE (TEST)

EPÄILE

TARKISTA

KOETTELE (TEST)

Miten voisit selvittää, onko tuo totta?

KÄYTÄ (USE)

KOKEILE

SOVELLA

KÄYTÄ (USE)

Miten voisit käyttää sitä?

MUUNTELE (VARY)

VAIHDA

MUOKKAA

MUUNTELE (VARY)

Millä muulla tavalla asiaa voisi ajatella?

PUNNITSE (WEIGH UP)

RATKAISE

ARVOSTELE

PUNNITSE (WEIGH)

Mikä vaihtoehdoista kannattaisi valita?

HAVAINNOLLISTA (EXEMPLIFY)

ANNA ESIMERKKI

VALAISE

HAVAINNOLLISTA (EXEMPLIFY)

Osaatko antaa esimerkin?

TAIVU (YIELD)

HYVÄKSY

ANNA PERIKSI

TAIVU (YIELD)

Voisitko muuttaa kantaasi?

ZOOMAA (ZOOM)

RAJAA TARKASTELUA

KOHDENNA

ZOOMAA (ZOOM)

Millaisen kokonaiskuvan/yksityiskohdan näet?
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ETENE

Mitä sitten tapahtuisi?

(ahead)

Ennakoi – Suuntaa
Mitä arvelet, että seuraavaksi tapahtuu?
Mihin päämäärään pyrit?
Tällaista ajattelua harjoitat päivittäin jatkuvasti: heti kun heräät,
ryhdyt jo ajattelemaan, mitä alkavan päivän aikana tapahtuu. On
monia tapoja ajatella edessäpäin olevia asioita: voit ennakoida,
mitä lukemassasi tarinassa tapahtuu seuraavaksi, voit valmistautua
johonkin tulevaan tilanteeseen, voit asettaa itsellesi tavoitteita tai
odottaa malttamattomasti jotakin erityistä tapahtumaa.

Suuntaa tulevaan
Odota
Toivo
Tähtää
Tulevaisuus
Maali
Päämäärä
Keinot
Pyrkimys
Riski
Varautuminen
Kaukonäköisyys
Todennäköinen
Mahdollinen
Välttämätön
Seuraus
Kärsivällisyys
Määrätietoisuus
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Ennakointi, valmistautuminen, aikominen ja toivominen ovat kaikki tapoja tuoda tulevaisuus
tähän hetkeen. Kun ennakoimme tulevaa tai
mahdollisia sattumuksia, olemme valmiimpia
toimimaan sitten kun jotakin aikanaan tapahtuu. Vaarojen havaitseminen ennakolta auttaa
vähentämään vahinkoja, ja mahdollisuuksien
oivaltaminen puolestaan auttaa ottamaan niistä
kaiken hyödyn irti.
Koulussa on ennakoitava aina kun asetamme
opiskelun tavoitteita ja lyhyen tähtäimen päämääriä ryhmätöissä tai suunnittelemme tehtävien aikatauluja. (”Mikä olisi paras tapa laatia
nämä muistiinpanot niin, että niiden avulla on
helppo kerrata opittavat asiat?”)
Pienimpien oppilaiden kanssa ennakoimme
suurimman osan asioista heidän puolestaan,
mutta heidänkin on tärkeää oppia vähitellen
ennakoimaan asioita itse, jotta heidän itsenäisyytensä kehittyy. (”Mitä tänään pitää laittaa
koulureppuun?”)

Seuraavassa tarinankerrontapelissä ennakoidaan kehittelemällä ennusteiden ketjua. Aloita
kuvitellulla skenaariolla, kuten vaikka: ”Mitä tapahtuisi, jos olisit näkymätön?” Hyväksy oppilaiden ensimmäinen vastausehdotus, vaikkapa:
”Olisit yksinäinen, koska kukaan ei näkisi sinua.”
Kysy sitten: ”Entä mitä sen vuoksi tapahtuisi
sitten?” Jatka ketjuttamista, tee välillä hiukan
yhteenvetoa tai jaa ryhmä esimerkiksi pareihin
ideoimaan uusia vastauksia. ”Sen vuoksi” on
avainilmaus, koska kertomusten tapahtumat
eivät ole satunnaisia vaan syntyvät syiden ja
seurausten ketjussa.

Ei tapahdu, saattaisi
tapahtua, tapahtuu
Jatkona edelliseen peliin tai minkä tahansa opetuksessa käsitellyn soveltuvan tilanteen yhteydessä voit pyytää oppilaita esittämään ennusteita siitä, mitä ainakaan ei voisi tapahtua
seuraavaksi (tämän avulla voi rajata järkevien
ehdotusten alaa), ja siitä, mitä todella saattaisi
tapahtua seuraavaksi. Koettakaa sitten päästä
näistä ”saattaisi tapahtua” -ehdokkaista (neljä
tai viisi on riittävästi) oppilaiden kanssa – perusteita esittämällä – yhteisymmärrykseen
siitä, mikä on niiden todennäköisyyden järjestys. (Voidaanko mistään tapahtumasta olla
varmoja?)

”Mutta jos näette
ajan juuriin saakka ja
tiedätte mikä siemen
orastaa ja mikä ei,
ennustakaa minulle!”
Banquo William
Shakespearen
näytelmässä Macbeth
(suom. Matti Rossi,
2005)
”Hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty.”
Suomalainen sanonta

Sovelluksia
Mitä ei tapahdu /
saattaisi tapahtua /
tapahtuu...
Musiikki:
...sävellyksen
edetessä?
Tietotekniikka:
...robotin vastatessa
algoritmille?
Katsomusaineet:
...hindulaisissa häissä?

Projektitöiden projektiot
Oman ajattelun projisointi tulevaisuuteen on
välttämätöntä projektitöiden onnistumiselle.
Kun oppilaat seuraavan kerran tekevät useamman oppitunnin mittaisia ryhmätöitä, laita heidät ensimmäisen käytetyn oppitunnin lopuksi
miettimään: ”Jos jatkatte työskentelyä samaan
malliin, pääsettekö tavoitteeseen, johon pyritte?” He voivat tarkastella nykyistä etenemistään ja arvioida, kuinka hyvin he edistyvät määräaikaan nähden. Ehkä pitääkin korjata kurssia!
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HARJOITUSTEN HAKEMISTO
ETENE

PALAA

YHDISTÄ

SELITÄ

EHDOTA

RYHMITTELE

EROTA

TIIVISTÄ

PÄÄTTELE

PERUSTELE

AVAINSANOITA

KUUNTELE/KATSO

PUOLLA

VASTUSTA

JÄRJESTÄ

KUVITTELE

KYSY

VASTAA

KÄYTÄ

MUUNTELE

TAIVU

ZOOMAA

MITTAA

PUNNITSE

KOETTELE

HAVAINNOLSITA

Ajatuskäännös
Aivoriihi (Ketkä puhuivat viimeksi?)
Alkuaskeleet ensin
Arvaa, montako		
Dominopalikat 		
Ehdota otsikkoa
Ei tapahdu, saattaisi tapahtua,
tapahtuu
Ensin ajattelin… Nyt ajattelen…
Esimerkkiketju
Etsivät
Etusivu uusiksi!
Huomio!
Hyvä idea, huono idea
Idea, esittely, valinta, pitchaus
Ideoita maailman parantamisesta
Jojo-menetelmä
Järjestystä!
Kaiken kaikkiaan
Kaikki kädet käyttöön
Kaikki tai ei mitään
Keksi vielä toinen!
Kielletty käsite
Kiistanalaiset väitteet
Kuinka koettelisit?
Kuinka tehdään…
Kuin kuvassa
Kuka ja miten?
Kullanhuuhdontaa
Kuvan kehittäminen
Kyllä, ei, ehkä
Kyllä, ja… Kyllä, mutta…
Kysyjä / Vastaaja
Kysy minulta
Kysymysten ketju
Lajittele!
Lajitteluhattu
Lepäävät reseptorit
Mielenkiintoinen määrä
Miksi-ketju
Miksi, oi miksi?

37
15
39
47
19
21
11
59
57
27
25
33
55
21
21
61
39
59
45
47
53
31
35
49
39
41
51
31
61
57
45
29
43
43
23
23
33
47
19
29

Mikä ei kuulu joukkoon?
Mitä seuraa?
Mitä sinun kuvassasi on?
Mitä sitten?
Mitä sitten tapahtuisi?
Mutta entä jos…?
Neljä ihmettelyn aihetta
Oppitunnin päätteeksi
Otsikko vastaan otsikko
Paras esimerkki
Projektitöiden projektiot		
Puolesta–vastaan-prosessori
Puuttuva palanen
Päivän päätteeksi
Pätevä, hutera, ei seuraa
Päättömät perustelut
Ristinolla
Sama mutta erilainen
Samanlaisia siten…
Samuuden ja eroavuuden taulukko
Seitsemän sanan tiivistelmät
Sielun silmin
S, M, T, P, V, K, V, VK, VS, VT
Sokrateen seula
Taskuviesti
Todenna/Kumoa
Toinen miksi?
Totta vai tarua?
Tuumaustauko /
Oppimispäiväkirja
Unohdinko jotain?
Uskomusten sulkeistaminen
Vain kolme sanaa
Valheenpaljastin
Valitse kantasi
Valitse siirto
Valitse uusi
Vastarannan kiisket
Välipala
Yhteinen lause
Yhteistä maaperää etsimässä

17
27
41
51
11
37
43
13
25
57
11
55
15
13
27
29
23
17
15
17
25
41
61
53
51
49
29
35
13
33
35
31
49
55
51
53
37
61
45
59

