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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
RUISTA RANTEESSA 
Ruotsi, 2004 

 
Ohjaajat: Lisa Munthe ja Helen Ahlsson 
 
Pääosassa: Heidi Andersson  
 
Genre: dokumentti 
 
Alkuperäinen nimi: Armbryterskan från 
Ensamheten 
 

Ikäraja: 3 
 
Kesto: 78 min. 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
yläkouluun ja lukioon. 
 
Oppimateriaalin teemoja: dokumentin sanoma 
ja ominaisuudet 
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SYNOPSIS 
Ensamheten on 16 hengen kylä Ruotsin 
Lapissa. Kaikki kylän asukkaat ovat sukua 
keskenään. Yksi heistä on 23-vuotias Heidi 
Andersson, joka treenaa kädenväännön 
maailmanmestaruuskisoihin isänsä johdolla. 
Dokumentti vie katsojan Ensamhetenin 
pienestä ja lämmintunnelmaisesta kylästä 
Kanadaan kädenväännön 
maailmanmestaruuskisoihin. 
 
 
1. Dokumentti vs. fiktio 
 

a) Tehkää mindmap taululle, jonka avulla 
selvitätte itsellenne mitä dokumentti 
tarkoittaa. 

b) Miten dokumentti eroaa fiktiosta? 
c) Miksi tositapahtumia kuvaava 

draamelokuva ei ole dokumentti? 
d) Voiko tosi-tv:n luokitella 

dokumentiksi? 
e) Miettikää millaisia erilaisia 

dokumentteja olette nähneet? 
 
 
2. Ruista ranteessa kiteytettynä 

 
a) Kiteytä yhteen lauseeseen mistä 

elokuva kertoi. 
b) Miksi luulet elokuvan tekijöiden 

halunneen kertoa juuri tämän tarinan? 
c) Mikä oli sinun mielestäsi 

kiinnostavinta tarinassa? 
d) Muuttiko elokuva suhtautumistasi 

aiheeseen? Miten? 
e) Miksi luulet Heidin ja hänen 

perheensä halunneen esiintyä 
dokumentissa? 

 
 
3. Näkökulmia 
 
Dokumentti käsittelee harvinaista urheilulajia, 
jota ei usein edes mielletä urheiluksi. Laji 
saatetaan mieltää enemmän miehiseksi, 
mutta päähenkilö Heidi edustaa lajin 
naispuolista huippua. Kädenväännön lisäksi 
dokumentti kuvaa pienen kylän ihmisten 
elämää Ruotsin Lapissa. 
 
Argumentoikaa puolesta ja vastaan alla 
olevat väitteet. Pohtikaa miten elokuva 
käsitteli niitä. 

 Kädenvääntö on urheilulaji 

 Kädenvääntö pitäisi valita 
olympialajiksi 

 Urheilu ei ole tasa-arvoista 

 Naisurheilijan täytyy olla kaunis 

 Lappilaiset ovat erakoita 
 
 

4. Tarinan kerronta 
 
Keskustelkaa yhdessä: 

 
a) Millainen on kameran ja kuvattavien 

välinen suhde tässä dokumentissa? 
b) Onko dokumentti objektiivinen vai 

subjektiivinen? 
c) Miten ohjaaja voi vaikuttaa kerrottuun 

tarinaan? 
d)  Mihin alla olevista lajityypeistä 

elokuvan voisi luokitella? 
 
 
Dokumenttielokuvan lajityyppejä ovat 
esimerkiksi: 

 Luontodokumentti 

 Historiallinen dokumentti (pohjautuu 
arkistomateriaaliin) 

 Poliittinen dokumentti 

 Subjektiivinen dokumentti (aihe 
käsitellään tekijän oman maailman ja 
omien kokemuksien kautta) 

 Henkilökuva (kuvataan jonkun 
henkilön elämää) 

 Seurantadokumentti (seurataan 
aihetta pitkällä aikavälillä. Ei vahvaa 
käsikirjoitusta, dokumentin painotus 
muotoutuu vasta leikkausvaiheessa) 

 Cinéma Vérité (Yhdysvalloissa nimellä 
Direct Cinema, pyrkii todellisuuteen. 
Tilanteita ei järjestetä, usein käsivara 
kuvaa ja ääni paikanpäällä äänitettyä) 

 Dokudraama (näytelty, todellisiin 
tapahtumiin perustuva realistinen 
elokuva) 

 
 
5. Valinnat 
 
Vaikka elokuvantekijä pyrkisi esittämään 
aiheensa objektiivisesti ottaen siihen 
esimerkiksi vastakkaisia mielipiteitä, on 
elokuva aina enemmän tai vähemmän hänen 
subjektiivinen näkemyksensä aiheesta. 
Elokuvan tekeminen on jatkuvien valintojen 
tekemistä lähtien siitä mistä kuvakulmasta 
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kuvataan siihen milloin kamera on päällä  ja 
milloin ei. Joku toinen saattaisi tehdä valinnat 
aivan toisin.  
 

a) Miettikää elokuvan kohtauksia. Olisiko 
joitakin kohtauksia poistamalla voinut 
vaikuttaa esimerkiksi siihen miten 
jotkut henkilöt näemme tai millaiseksi 
ajattelemme Ensamhetenin kylän 
asukkaiden yhdessäolon? 

b) Olisiko koko elokuvan tunnelma voinut 
muuttua kohtauksia poistamalla? 
Miten? 

c) Pohtikaa millä muulla tavalla aihetta 
olisi voinut lähestyä? 

d) Olisiko jonkun muun voinut valita 
päähenkilöksi Heidin sijasta? 

 
 
6. Dokumenttisuunnitelma 
 
Dokumentti voi kertoa oikeastaan mistä vain. 
Kun dokumentin aihe on valittu, laaditaan 
siitä käsikirjoitus. Aiheesta voi paljastua lisää 
kuvausvaiheessa ja näkökulmakin voi 
muuttua, mutta et voi lähteä kertomaan 
tarinaa tietämättäsi minkä tarinan haluat 
kertoa. 

 
a) Jakautukaa pieniin ryhmiin ja ideoikaa 

teitä kiinnostavia dokumentin aiheita. 
Aihe voi olla jokapäiväisestä 
elämästäsi tai voitte selata esimerkiksi 
sanomalehteä ja poimia sieltä jonkin 
kiinnostavan aiheen.  Valitkaa 
ideoistanne yksi aihe, josta ryhmänne 

tekee muulle luokalle esitettävän 
suunnitelman. 

 
 

b) Kirjoittakaa dokumenttisuunnitelmaan: 

 Miksi valitsitte juuri tämän 
aiheen? 

 Mitä jo tiedätte aiheesta? 

 Kenen näkökulmasta aihe 
esitetään? 

 Onko dokumentissa 
päähenkilö? Kuka hän on? 

 Mikä on dokumenttinne 
sanoma? 

 Mitä lajityyppiä dokumentti 
edustaa? 

 Valitkaa dokumentillenne nimi. 
 
 

c) Esitelkää dokumenttisuunnitelmat 
luokalle. Keskustelkaa ideoistanne. 

 
 
 
Lisää tietoa dokumenttielokuvista: 
 
Elokuvantajusta: 

http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/elok

uvakulttuuri/dokumentti.jsp 

 
DocPoint-dokumenttifilmifestivaalin 
verkkosivuilla olevasta oppimateriaalista: 

http://www.docpoint.info/dokkinomateriaalit 
 
Heidi Anderssonin verkkosivut: 
http://www.heidiandersson.com/ 

 
 
 

Tehtävät on laatinut ohjaaja ja 
elokuvakasvatuksen kouluttaja 

Hanna Karppinen. 
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