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YLE AREENA 

Oppilas voi katsoa elokuvan kotona Yle Areena -palvelusta. Elokuviin liittyviä tehtäviä löytyy Koulukinon 

oppimateriaaleista, joista voi räätälöidä omalle ryhmälle sopivan etäopetuskokonaisuuden.  

 

Yle Areenasta katsottavissa olevat elokuvat, joihin löytyy Koulukinon oppimateriaali 

Fiktioita 

Skavabölen pojat: https://areena.yle.fi/1-1856974, ikäraja 12 

Areenassa 23.3. saakka 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/?id=898&material_id=887&material_action=view  

Oppimateriaalin teemoja: sisarussuhteiden merkitys, perheen ristiriidat ja hajoaminen, alkoholismin 

vaikutukset perheeseen  elokuvakritiikki, elokuvan tekeminen ja ajankuvan luominen 

Oppimateriaali on suunnattu erityisesti lukioiden suomen kielen ja kirjallisuuden ja terveystiedon 

opetukseen. 

 

Mustang: https://areena.yle.fi/1-3818457, ikäraja 12  

Areenassa 30.3. saakka 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/mustang  

Oppimateriaalin teemoja: Poliittinen näkökulma naiseuteen, sukupuolinen vallankäyttö ja kontrolli, 

feministinen pakoelokuva, elokuvakerronta. 

Oppimateriaali on suunnattu lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti suomen kielen ja 

kirjallisuuden, kuvataiteen ja yhteiskuntaopin opetukseen. 

 

Tottumiskysymys: https://areena.yle.fi/1-4651314, ikäraja 12 

Areenassa 30.3. saakka 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/tottumiskysymys 

Oppimateriaalin teemoja: seksuaalinen häirintä, häirintään puuttuminen, omien ja toisten rajojen 

kunnioittaminen, median luomat kuvat, seksuaalinen väkivalta, tukemisen ja puuttumisen keinot, uhrin 

todistustaakka ja vähättelyn kulttuuri. 

Oppimateriaali on suunnattu lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti terveystiedon, 

yhteiskuntaopin, filosofian, psykologian sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. 
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Miami: https://areena.yle.fi/1-3527493, ikäraja 12 

Areenassa 30.3. saakka 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/miami  

Oppimateriaalin teemoja: sisaruus, ihmissuhteet, lasten kasvattaminen, lastensuojelu, kirkko ja usko, 

mielikuvat ja todellisuus, genre ja draaman kaari, yksityisyys ja salakuvaaminen.  

Oppimateriaali on suunnattu lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti suomen kielen ja 

kirjallisuuden, uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä filosofian opetukseen. 

 

Mitä meistä puhutaan: https://areena.yle.fi/1-4428962, ikäraja 16 

Areenassa 7.4. saakka 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/mita-meista-puhutaan  

Oppimateriaalin teemoja: elokuvan henkilöhahmot, elokuvan taustaa, elokuvakerronnatsa 

elokuvakokemukseksi, elokuvan herättämät tunteet. 

Oppimateriaali on suunnattu lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti kuvataiteen, 

yhteiskuntaopin, terveystiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian ja psykologian opetukseen. 

 

Elvis ja Onerva: https://areena.yle.fi/1-4602011, ikäraja 12 

Areenassa kesäkuuhun saakka 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/elvis-onerva  

Oppimateriaalin teemoja: yhteisö ja yhteisöllisyys, miehen roolit ja toksinen maskuliinisuus, suostumus, 

parisuhde- ja tunnetaidot. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkoulujen 8.- ja 9. luokille sekä lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin 

erityisesti suomen kielen ja kirjallisuuden, kuvataiteen, filosofian, psykologian, elämänkatsomustiedon ja 

terveystiedon opetukseen. 

 

Poika ja Ilves: https://areena.yle.fi/1-1310502, ikäraja 7 

Areenassa toistaiseksi 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/poika-ja-ilves  

Oppimateriaalin teemoja: seikkailu, luonnonsuojelu, ihmisen ja villieläimen suhde, pohjoisen elinolot, 

suhtautuminen luonnonsuojelijoihin, läheisen menetys, selviytymistarina, elokuvan rakenne. 

Oppimateriaali on suunnattu alakouluihin. 

 

Me Rosvolat: https://areena.yle.fi/1-2615283, ikäraja 7 

Areenassa toistaiseksi 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/me-rosvolat  

Oppimateriaalin teemoja: ystävyys, yhdessä oleminen, perhe, elokuvan tyylilajit, rosvot, kierrätys, 

kaupankäynti, kuluttaminen. 

Oppimateriaali on suunnattu 1.- 4. luokille. 

 

Suden arvoitus: https://areena.yle.fi/1-432526, ikäraja 7 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/suden-arvoitus  

Oppimateriaalin teemoja: oman identiteetin etsiminen, kahden äidin ja tyttären väliset suhteet, 

ennakkoluulot, luonnossa selviytyminen, Pohjois-Suomen elinkeinot, luonnon kunnioittaminen, sudet, 

elokuvakerronta  
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Oppimateriaali on suunnattu 3.-6. luokille. 

 

Sokkotanssi: https://areena.yle.fi/1-1187485, ikäraja 12 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/sokkotanssi  

Oppimateriaali ruotsiksi: http://www.koulukino.fi/blindbock-sokkotanssi  

Oppimateriaalin teemoja: ystävyys, rakkaus, onni, lasten maailma, aikuisten maailma, perhe, avioero, 

elokuva-analyysi 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin sekä lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin. 

 

Keisarikunta: https://areena.yle.fi/1-930096, ikäraja S 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/keisarikunta  

Oppimateriaalin teemoja: 1950-luku, musiikki ja äänimaisema, tunteet, elokuvan roolihahmot, murteet, 

unelmat. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin, lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti 

musiikin, historian sekä suomen kielen ja kirjallisuuden opetukseen 

 

Aki Kaurismäen elokuvia 

Ariel: https://areena.yle.fi/1-2139751, ikäraja 12,  

Varjoja paratiisissa: https://areena.yle.fi/1-1012405, ikäraja 7 

Tulitikkutehtaan tyttö: https://areena.yle.fi/1-1349133, ikäraja 12 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/aki-kaurismaen-tyolaistrilogia  

Oppimateriaali käsittelee Aki Kaurismäen Työläistrilogiana tunnettua elokuvakolmikkoa Varjoja 

paratiisissa, Ariel ja Tulitikkutehtaan tyttö. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. 

 

Toivon tuolla puolen: https://areena.yle.fi/1-3540097, ikäraja 12 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/toivon-tuolla-puolen  

Oppimateriaalin teemoja: Ihmisoikeudet, sananvapaus, vihapuhe, disinformaatio, rasismi, pakolaisuus, 

maahanmuutto, Aki Kaurismäki ja hänen elokuviensa tyyli. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti suomen kielen ja 

kirjallisuuden, uskonnon, elämänkatsomustiedon, psykologian, filosofian sekä yhteiskuntaopin opetukseen. 

 

Laitakaupungin valot: https://areena.yle.fi/1-1349130, ikäraja 7 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/laitakaupungin-valot  

Oppimateriaalin teemoja: elokuvan avainteema, elokuvan henkilöt, miljöö – Helsinki, Aki Kaurismäen 

elokuvat 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin, lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti 

suomen kielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen opetukseen. 

 

Le Havre: https://areena.yle.fi/1-2133261, ikäraja 7 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/le-havre  

Oppimateriaalin teemoja: ihmisoikeudet, solidaarisuus, maahanmuutto, siirtolaisuus, pakolaisuus 

Oppimateriaali on suunniteltu 9. luokille, lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin. 
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Dokumentteja 

Hobbyhorse Revolution: https://areena.yle.fi/1-3749975, S 

Areenassa kesäkuuhun saakka 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/hobbyhorse-revolution  

Oppimateriaalin teemoja: Erilaiset harrastukset ja niiden merkitys, luonteenvahvuudet ja jokaisen ihmisen 

ainutlaatuisuus, dokumenttielokuvan tekeminen, oman osaamisen jakaminen muille.  

Oppimateriaali on suunnattu alakoulujen 6. luokille sekä yläkouluille ja toiselle asteelle erityisesti suomen 

kielen ja kirjallisuuden, kuvataiteen, terveystiedon opetukseen sekä oppilaan ja opinto-ohjaukseen. 

 

Miehiä ja poikia: https://areena.yle.fi/1-4338285, ikäraja 7 

Areenassa toukokuuhun saakka 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/miehia-ja-poikia  

Oppimateriaalin teemoja: dokumenttielokuva rakentaa todellisuutta, sukupuolen moninaisuus, tunteiden 

ilmaiseminen, mieheys. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkoulujen 8.- ja 9. luokille sekä lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin 

erityisesti suomen kielen ja kirjallisuuden, kuvataiteen, yhteiskuntaopin, terveystiedon ja psykologian 

opetukseen. 

 

Kelet: https://areena.yle.fi/1-50229417, ikäraja S 

Areenassa syksyyn saakka 

Oppimateriaali koostuu ihmisoikeuskasvatusta käsittelevästä osuudesta, ballroom-kulttuuria käsittelevästä 

osuudesta sekä dokumenttielokuvaa käsittelevästä osuudesta. Ihmisoikeuskasvatusosuuden teemat: 

ihmisoikeudet, sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä, rasismi, normien valta ja ihmisten moninaisuus. 

Oppimateriaali on suunnattu 9. luokille sekä lukioille ja muille toisen asteen oppilaitoksille. 

 

 

KAVI – ELOKUVAPOLKU JA ELÄVÄ MUISTI 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) Elokuvapolku-palvelu sopii mainiosti etäopiskeluun. Sieltä voi 

poimia esimerkiksi jonkin elokuvakerronnan osa-alueen, johon oppilaat voivat itsenäisesti tutustua 

elokuvanäytteiden ja tehtävien avulla. 

http://elokuvapolku.kavi.fi/  

Elokuvapolulta katsottavissa voi katsoa myös kokonaisia elokuvia: 

http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/katsoelokuvia 

Valikoimasta löytyy niin kotimaisia klassikoita kuin uudempia lyhytelokuvia.  

Elävä muisti -palvelusta löytyy Vinkit kouluille -osio, joka sisältää erityisesti historian opetukseen sopivaa 

arkistomateriaalien ympärille koottuja oppisisältöjä: https://elavamuisti.fi/vinkit-kouluille/johdanto  

 

Elokuvapolun elokuvat, joihin löytyy Koulukinon oppimateriaali 

 

Valkoinen peura: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/katsoelokuvia/valkoinen-peura, ikäraja 7 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/valkoinen-peura  
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Oppimateriaalin teemoja: Elokuvan taustaa, kauhuelokuvan teemoja ja historiaa, Lappi ja saamelaisuus 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin sekä lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin. 

 

Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/pekka-ja-patka-

lumimiehen-jaljilla, Ikäraja S 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/pekka-ja-patka-lumimiehen-jaljilla  

Oppimateriaalin teemoja: perinteet, aprillipäivä, suomalainen kulttuuriperintö, suomalaisen elokuvan 

historia, komedia, kuvaus, visuaaliset tehosteet, trikit 

Oppimateriaali on suunnattu 4.-6. luokille. 

 

Pekka ja Pätkä puistotäteinä: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/pekka-ja-patka-

puistotateina,Ikäraja S 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/pekka-ja-patka-puistotateina  

Oppimateriaalin teemoja: suomalainen kulttuuriperintö, menneisyys, suomalaisen elokuvan historia, 

komedia, farssi, elokuvamusiikki 

Oppimateriaali on suunnattu 3.-6. luokille. 

 

Tuntematon sotilas: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/tuntematon-sotilas 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/?id=3167  

Oppimateriaalin teemoja: romaanista elokuvaksi, fakta vs. fiktio, historiallisuus ja historiankirjoitus, 

henkilökuva, sota, (sota)sankari  

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin sekä lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti 

historian, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä uskonnon opetukseen. 

 

Pikku Ilona ja hänen karitsansa: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/katsoelokuvia/pikku-ilona-ja-

hanen-karitsansa Ikäraja: S  

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/?id=3463  

Oppimateriaalin teemoja: suomalainen kulttuuriperintö, menneisyys, suomalaisen elokuvan historia, 

tunnetaidot, sadut. 

Oppimateriaali on suunnattu 3.-6. luokille. 

 

Sampo: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/sampo, Ikäraja 12 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/index.php?id=3357  

Oppimateriaalin teemoja: Kalevala ja elokuva, suomalainen kansallistunne ja elokuva, neuvostoyhteistyö, 

suomalainen kansanmusiikki. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin sekä lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti 

suomen kielen ja kirjallisuuden, historian ja musiikin opetukseen. 

 

Komisario Palmun erehdys: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/komisario-palmun-erehdys,  

Ikäraja 7 

Oppimateriaali: http://www.koulukino.fi/?id=3496  

Oppimateriaalin teemoja: Elokuvan tekijät ja taustat, Mika Waltari, ajankuva, jännitys elokuvassa, 

elokuvakerronnan analyysi. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin sekä lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti 
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äidinkielen ja kirjallisuuden ja historian opetukseen. 

 

Pojat: http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/pojat, ikäraja 7 

Oppimateriaali: https://www.koulukino.fi/pojat  

Oppimateriaalin teemoja: suomalaisen elokuvan ja Suomen historia, nuorisokuvaukset. 

Oppimateriaali on suunnattu yläkouluihin sekä lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin erityisesti 

historian opetukseen. 
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