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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
POIKA JA ILVES 
Suomi, 1998 
 
Ohjaaja: Raimo O. Niemi 
 
Tuottaja: Hannu Tuomainen 
 
Näyttelijät: Konsta Hietanen, Antti Virmavirta, 
Kristiina Halttu ja Väiski-ilves 
 
Genre: seikkailu 
 
Kesto: 101 min. 

Ikäraja: K7  
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
alakouluikäisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: seikkailu, 
luonnonsuojelu, ihmisen ja villieläimen suhde, 
pohjoisen elinolot, suhtautuminen 
luonnonsuojelijoihin, läheisen menetys, 
selviytymistarina 
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SYNOPSIS 
12-vuotiaan Tomin (Konsta Hietanen) Marja-
äiti on hiljattain kuollut, ja Tomi on matkalla 
eläintutkija-isänsä (Antti Virmavirta) kanssa 
pohjoiseen äidin kotipaikalle selvittämään, 
voitaisiinko eläinpuistossa asuva Leevi-ilves 
vapauttaa luontoon. Tomi kiintyy heti Leeviin, 
joka on kuin yhdysside ilveksiä tutkineeseen 
äitiin, ja Tomi päättää keinolla millä hyvänsä 
vapauttaa Leevin. Tarinasta kehkeytyy 
seikkailu, jossa ilveksen puolustajat haluavat 
vapauttaa sen luontoon ja metsästäjät 
toimittaa sen eläintarhaan. Elokuva on myös 
tarina siitä, miten Tomi selviytyy äidin 
menetyksestä. Pohjoisen komeat maisemat 
siivittävät seikkailua. 
 
 
 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
1. Juonen käsittelyä 
Elokuvan katsomisen jälkeen tarina 
palautetaan mieleen piirtämällä tapahtumat 
juonikaavioon sanoin tai kuvin. Sen voi tehdä 
yhteisesti taululle tai niin, että jokainen tekee 
paperille omansa. 
 
Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat tehdä kuvan 
jostain elokuvan kohtauksesta, joka on jäänyt 
erityisesti heidän mieleensä.  
Työt kootaan ryhmitellen kohtausten mukaan 
ja keskustellen täydennetään puuttuvia 
kohtia. 
 
Elokuvan kielen ja tunnelmien kääntäminen 
verbaaliselle kielelle ei ole ihan helppoa. 
Helpottaa, jos lapset saavat ensin kuvan 
tekemisen kautta kukin omassa mielessään 
käydä läpi elokuvan tarinaa. 
 
Juonen kulku elokuvassa 
 
1. Alusta n. 25 minuuttia on tarinan 

henkilöiden esittelyä. Katsoja viedään 
ikään kuin Tomin ”nahan” sisälle, 
näytetään, miltä hänestä tuntuu, 
samaistutaan pääosan esittäjään.  
(Tomi ei ole vielä päässyt äidin kuoleman yli, hän 
synkistelee eikä olisi halukas muuttamaan 
vuodeksi pohjoiseen. Hän löytää Leevistä 
kohtalotoverin: senkin pitäisi selvitä uusissa 
olosuhteissa.) 

 
2. Toinen neljännes, n. 25 - 50 minuuttia 

elokuvan alusta, on tarinan kehittelyä. 

Tomi onnistuu yrityksissään.  
(ilveksen vapauttaminen) 

 
3. Elokuvan puolivälissä tapahtuu 

ensimmäinen käännekohta.  
Tomi joutuu vaikeuksiin.  
(Suhde Jouko-enoon? Leevin metsästys tiivistyy.) 
Toinen käännekohta tuo Tomille lisää 
vaikeuksia. Sankari on koetuksella, miten 
hän selviää?  
(Leevi raudoissa, Haapala ja Tomi vastakkain, 
Haapala putoaa ja Leevi pääsee karkuun.) 

 
4. Loppuhuipennuksessa toiminta tiivistyy: 

kuinka sankarin käy?  
(Tomi ja Haapala luonnon armoilla, helikopteri 
etsintätehtävissä, Tomi aivan uuvuksissa. Ilves 
näyttää tien autiokämpälle. Tomi sanoo: ”Kyllä me 
selvitään, Leevi”. Äiti kutsuu unessa – 
pelastuminen.) 

 
5. Loppuhuipennuksessa tapahtuu 

sovinnonteko: ”pahat” tekevät 
parannuksen, ilves saa vapauden ja Tomi 
uuden perheen.  
(Jouko-eno pyytää anteeksi ja Haapala sanoo: ”Se 
on nyt sun ilves, vie se niin kauas ettei sitä kukaan 
löydä.”) 

 
 
2. Keskustelukysymyksiä 
a) Mikä oli ensimmäinen elokuvan alussa 
kuultu sana? Miksi juuri se oli valittu 
ensimmäiseksi sanaksi? (Äiti) 
 
b) Miksi Tomi kiintyy niin kovin Leevi-
ilvekseen? (Äiti on elokuvassa ikään kuin läsnä 

ilveksen kautta. Vrt. unijaksot.) 
 
c) Mitä yhteistä oli Leevissä ja Tomissa? 
(Molemmat ovat tavallaan orpoja ja käyvät läpi 
tietynlaista selviytymistarinaa: ilveksen pitäisi selviytyä 
alkuperäisessä luonnossa ja pojan selviytyä äidin 
kuolemasta.) 
 
d) Kenessä elokuvan henkilöissä tapahtui 
muutoksia tarinan aikana?  
(Jouko-eno, Haapala, Tomi) 
 
e) Elokuvassa oli kaksi kohtausta, joissa 
kuvattiin Tomin näkemiä unia. Mitkä ne olivat 
ja miten tunnistit ne uniksi?  
(1. Alkukohtaus, kun Tomi nukkui autossa: Tomi 
juoksee äitinsä perässä metsässä, äiti katoaa luolaan ja 
luolasta hyppää ilves. 2. Loppupuolella pelastettuaan 
Tomin suojaan autiokämppään ilves poistuu, ja Tomi 
näkee unen, jossa äiti kutsuu häntä.) 
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f) Miettikää elokuvan jatkoa. Selviääkö Leevi 
luonnossa? Mitä sille voisi tapahtua? 
 
g) Läheisen menettäminen on raskasta. 
Oletko joutunut luopumaan läheisestä 
ihmisestä tai eläimestä? Miten surusta voi 
selvitä? 
 
h) Mitä muita eläinaiheisia elokuvia tiedätte? 
Millaisiksi eläimet yleensä kuvataan 
elokuvissa? 
 
 
3. Järjestäkää väittely  
Toiset kannattavat eläintarhoja, toiset 
vastustavat. 
 
 
4. Tehkää omia eläintarinoita 

- Valitse eläin ja etsi siitä tietoja. Kokoa 
ne paperille. 

- Tee eläimestäsi kuva. 
- Keksi tarina, jonka pääosassa olet 

sinä eläimenäsi. 
 

Pankaa työt esille niin, että eläimen kuva on 
keskellä, sen toisella puolella faktat ja toisella 
fiktio. 
 
Eläimistä on hauska tehdä myös 
animaatioita. Katso lisää animaatiosta sivulta 

http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusos

iot/animaatio 

 
 
6. Poika ja Ilves -elokuvaa numeroina  
Opettaja voi sekoittaa tiedot, ja ryhmässä 
mietitään, mitkä luvut ja asiat kuuluvat 
yhteen.  
 
Kopioita Suomen levityksessä                                      
33 
 
Katsojaluvut elokuvateattereissa                                  
yli 385.000 
 
Videomyyntiluku (suomalaisen elokuvan 
ennätys)     
yli  85.000 
 
Elokuvan tekeminen maksoi                                         
13 000 000 (mk) 
 

Elokuvassa oli ilveksiä                                                  
3 (kesällä Väiski, talvella myös Isa ja Bella) 
 
Esitysviikkoja Helsingissä yhtäjaksoisesti                    
65  
 
 
ELOKUVATIETOA 
 
Hannu Tuomainen on Poika ja Ilves -
elokuvan TUOTTAJA.  
Esitimme hänelle muutaman kysymyksen: 
 
Mitä elokuvan tuottaja tekee? 

 
– Tuottaja miettii ja määrittelee, mikä juttu 
on tekeillä ja miten se tehdään. Tuottaja 
suunnittelee, paljonko elokuvan 
tekemiseen tarvittaisiin rahaa eli laskee 
ennakolta kulut ja etsii tarvittavan 
rahamäärän, joko Suomesta tai sitten 
vielä lisäksi maailmalta. (Ilveksen 
rahoitusta tuli yli 10 eri taholta, siitä yli 
puolet ulkomailta.) Tuottaja etsii ja 
palkkaa sopivat ja pätevät tekijät 
jokaiselle elokuvan tekemisen osa-
alueelle. (Ilveksen työryhmän koko oli yli 
300 henkilöä.) 
 
Tuottaja päättää, koska siirrytään 
kustakin työvaiheesta seuraavaan eli 
seuraa käsikirjoitusta versio versiolta, 
päättää, koska aloitetaan kuvausten 
valmistelu, koska aloitetaan leikkaaminen 
jne. 
Kuvauksissa tuottaja seuraa elokuvan 
toteutumista ja rahojen riittävyyttä. 
Lopulta tuottaja vastaa elokuvan 
markkinoinnin ja levityksen suunnittelusta 
yhdessä sen alan ammattilaisten kanssa. 
Eli tiivistäen: tuottaja on lopulta vastuussa 
elokuvan kaikkien osa-alueiden 
toteutumisesta, alusta loppuun. Ihmisiä 
varsinaiseen tekemiseen tarvitaan paljon, 
ja silloin jonkun täytyy myös katsoa, että 
kaikki ovat tosiaan tekemässä samaa 
elokuvaa. 

 
 
Kuinka kauan Poika ja Ilves -elokuvan 
tekemiseen meni aikaa? 

 
– Ville Suhonen sai ensimmäiset 
ajatukset tarinasta 1994, ja ensi-ilta oli 

http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusosiot/animaatio
http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusosiot/animaatio
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18.12.1998. Kuvaukset kestivät 60 
päivää. 

 
 
Mitkä olivat suurimpia vaikeuksia elokuvan 
tekemisessä?  

 
– Hyvän käsikirjoituksen teko on aina 
vaikeaa. Samoin oli vaikeaa saada 
rahoittajat uskomaan, että tähän juttuun 
kannattaa sijoittaa huomattavia summia 
rahaa. Kuvauksissa vaikeinta oli 
työskentely ilvesten kanssa – jokainen, 
jolla on kissa kotonaan, sen varmasti 
uskoo. Yrittäkääpäs sanoa kissalle, että 
”Istu”, ”Paikka” jne. Ilveksen toiminnan 
ympärille piti vain rakentaa erilaisia 
leikkejä, joiden aikana kuvatessamme 
saimme tarpeelliset otokset aikaiseksi. 
 

 
Miksi Suomessa tehdään niin vähän 
lasten/nuortenelokuvia? 

 
– Hyvä kysymys. Tätä olen usein itsekin 
ihmetellyt… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Oppimateriaalin on tuottanut 

Koulukinoyhdistys. 


