
Kun pienten lasten kanssa käydään katso-
massa elokuvia, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota elokuvan valintaan. Esimerkiksi 
elokuvan ikäraja kertoo vain elokuvan 
mahdollisesta haitallisesta sisällöstä; 
alhaisen ikärajankaan elokuva ei välttämät-
tä tematiikaltaan sovellu kaikenikäisille. 
Kannattaa siis pohtia, sopiiko elokuva 
juuri oman ryhmäsi lapsille. Lisää tietoa 
ikärajoista ja niiden perusteista saat Me-
diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta 
(www.ikarajat.fi). Elokuviin voi tutustua 
etukäteen esimerkiksi trailerien, Kouluki-
non oppimateriaalien ja MEKUn ikärajatie-
tokannan avulla. Mikäli mahdollista, katso 
koko elokuva etukäteen.

Ennen elokuvan katsomista voi lasten 
kanssa keskustella elokuvista yleises-
ti. Mitä elokuvia olette nähneet? Onko 
niissä piirroshahmoja vai ovatko ne olleet 
näyteltyjä elokuvia? Mitkä ovat suosik-
kielokuvianne? Voitte pohtia myös, ovatko 
elokuvien tapahtumat totta vai tarua.

Erilaisten tunteiden kokeminen on 
keskeinen osa elokuvan katsomiskokemus-
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ta. Keskustelkaa siis etukäteen myös, miltä 
elokuvissa voi tuntua: mitkä asiat voivat 
naurattaa, itkettää tai jännittää, jopa pelot-
taa. Pohtikaa yhdessä, millaiset asiat saavat 
teidät surulliseksi, vihaiseksi, kateelliseksi, 
onnelliseksi, iloiseksi, pirteäksi jne.

Ennen elokuvateatteriretkeä kannattaa 
käydä läpi, mitä elokuvissa tulee tapahtu-
maan:

Ensin käydään ostamassa elokuvalippu 
ja etsitään oikea teatterisali. Vahtimestari 
tarkistaa lipun ja ohjaa oikeaan katsomoon. 
Lippuun on merkitty penkkirivin ja oman 
istumapaikan numero. Jokaisella on oma 
istumapaikkansa, jotta on helpompi rau-
hoittua katsomaan elokuvaa.

Elokuvateatterissa on suuri valkokan-
gas, johon elokuvia heijastetaan. Ennen 
varsinaisen elokuvan alkua valkokankaalle 
voidaan heijastaa lyhyitä mainoseloku-
via. Kun varsinainen elokuva alkaa, valot 
esityssalista ja katsomosta sammuvat, jotta 
elokuva näkyisi valkokankaalta mahdolli-
simman hyvin.

Elokuva päättyy lopputeksteihin, joissa 
kerrotaan, ketkä kaikki ovat osallistuneet 
elokuvan tekemiseen.

Elokuvateatteriin voi olla etukäteen yh-
teydessä ja pyytää elokuvaesityksen ajaksi 
katsomoon hieman valoa tai äänenvoimak-
kuutta pienille lapsille sopivaksi. Useissa 
elokuvateattereissa on myös tarjolla istuin-
korokkeita pienille katsojille.



Elokuva on loistava pedagoginen väline:  
se antaa mahdollisuuden keskustella erilai-
sista aiheista, tutustua vieraisiin kulttuu-
reihin, kokea elämyksiä ja samastumisen 
tunteita ja laajentaa ymmärrystä itsestä ja 
ympäröivästä maailmasta. Samalla eloku-
vasta on lupa nauttia! Tärkeintä on jakaa 
elokuvakokemus yhdessä.

Onnistuneeseen katsomiskokemukseen 
kuuluu katsojan halu jakaa tunteensa ja 
huomionsa elokuvasta toisten kanssa. 

Elokuva 
lumoaa 
elokuva- 

teatterissa

Elokuva
varhais-
kasvatuk-
sessa

Koulukino tuottaa teatterilevityksessä 
oleviin elokuviin liittyvää oppimateriaalia, 
joka tukee elokuvakokemuksen ja eloku-
van teemojen käsittelyä sekä kuvanluku-
taitoa. Oppimateriaalit ovat Koulukinon 
verkkosivuilla vapaasti käytettävissä ja 
tulostettavissa. Oppimateriaalien tekijät 
ovat luokanopettajia, lastentarhanopettajia, 
aineenopettajia ja eri alojen erityisasian-
tuntijoita. 

Koulukino kannustaa kasvattajia ja 
lapsiryhmiä kokemaan elokuvaelämyksen 
oikeassa elokuvateatterissa. Elokuva isolta 
kankaalta nähtynä vie uusiin maailmoihin, 
herättää tunteita ja tarjoaa elämyksiä – ja 
on samalla kulttuurikasvatusta parhaim-
millaan. Koulukinonäytännön voi koko 
maassa tilata ottamalla yhteyttä paikalli-
seen elokuvateatteriin. Lisätietoa käytän-
nön järjestelyistä saat Koulukinon sivuilta 
kohdasta Miten toimia.



TäälTä Tulee Myyrä
Suomi / TSekki 2011 — S

Tsekkiläisen Zdeněk 
Milerin luoma, valloittava 
hahmo seikkailee pienistä 
tarinoista koostuvassa 
elokuvassa. Myyrä mm. 
rakentaa auton, vierailee 
eläintarhassa, juuttuu pu-
rukumiin ja auttaa pulaan 
joutuneita ystäviä. Oppi-
materiaali sisältää elokuvan 
teemoihin sopivia leikkejä, 
pelejä ja askarteluideoita.
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elokuvaksi

Koulukinon sivuille on koottu runsaasti 
pienille katsojille sopivia elokuvia ja oppi-
materiaaleja. Joukossa on niin animaatioita 
kuin näytelmäelokuviakin sekä rakastet-
tujen kirjojen filmatisointeja Viirusta ja 
Pesosesta Risto Räppääjään ja Muumeista 
Heinähattuun ja Vilttitossuun. 

 PäiväkoTi-ikäiSille

PikkukuMMiTus 
laPanen 
ja seTä riukuliini
RuoTSi 2011 — S

Pikku-Anna haluaa nähdä 
viisi suosikkielokuvaansa 
kummitus Lapasesta ja 
hänen ystävistään. Koska 
setä Riukuliini pelkää kum-
mituksia, hän ei uskalla 
katsoa elokuvia, vaikka 
Pikku-Anna sanoo että ne 
eivät ole ollenkaan pelot-
tavia. Kehystarinan sisällä 
esitetään lyhyitä kertomuk-
sia, joissa Lapanen telttai-
lee, hoitaa lepakonpoikasta 
ja nauttii hyvästä ruoasta 
kummitusperheensä ja 
ystävänsä prinssi Lurkin 
kanssa. Oppimateriaalissa 
käsitellään juonen raken-
netta ja autetaan käsittele-
mään turvallisesti pelkoja.

naaPurini ToToro
JaPani 1988 — S

Elokuva kertoo tarinansa 
10- ja 4-vuotiaiden tyttöjen 
näkökulmasta. Siskokset 
muuttavat uuteen kotiin 
(jossa ainakin melkein 
kummittelee) ja tutustuvat 
läheiseen, taianomaiseen 
metsään ja sen otuksiin. 
Oppimateriaali käsitte-
lee pelkojen voittamista, 
auttamista ja mielikuvitu-
solentoja leikkien, käden-
taitojen/askartelutehtävien 
ja yhteisen pohtimisen 
kautta.



ella ja kaveriT
Suomi 2012 — S

Tokaluokkalainen Ella käy 
pientä ja kotoisaa kyläkou-
lua. Ellalla on kiva luokka 
ja kiva ope – mutta koulun 
tilalle aiotaan rakentaa 
formularata. Lapset eivät 
aio alistua koulunsa purka-
miseen, ja koska vaikuttaa 
siltä, että aikuiset eivät 
osaa asioita hoitaa, on 
lasten tartuttava toimeen 
koulunsa säästämiseksi. 
Oppimateriaalissa opitaan 
elokuva-arvostelusta, 
elokuvan henkilöistä ja 
elokuvan sanomasta. Lisäk-
si pohditaan oman koulun 
tapoja.

eSikouluun Ja

alkuoPeTukSeen

Herra HeinäMäki 
ja leijonaTuuliviiri
Suomi 2011 — k7

Hauska elokuva kertoo 
kesälomaansa maalla 
viettävästä Arska-tytöstä, 
Heinämäenkylän värikkäis-
tä asukkaista ja Suomen 
sodan aikaisen aarteen et-
sinnästä. Oppimateriaalissa 
pohditaan mm. komediaa, 
historiaa ja erikoisia kek-
sintöjä.

rölli ja kulTainen 
avain
Suomi 2013 — S

Sirkuksen hirmuinen 
tirehtööri on varastanut 
röllien kultaisen avaimen. 
Vanha, elämää nähnyt Rölli 
ja topakka Juurakko-tyttö 
päättävät, että seudulle 
on palautettava rauha ja 
järjestys. Elokuvan oppima-
teriaali käsittelee rohkeutta 
ja ystävyyttä sekä opastaa 
juonen ja henkilöhahmojen 
saloihin.

www.koulukino.fi
Koulukinon sivuilta löydät lisää elokuvia,  

oppimateriaaleja ja ohjeita.


