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Genre: Draama 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
yläkoulujen 8. – ja 9. luokille kuvataiteen sekä 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. 

 
 
Oppimateriaalin teemoja: Elokuva-analyysi 
ja elokuvan kieli, elokuvan käsittely kuvaa 
tekemällä ja kirjoittamalla, elokuvan 
henkilöhahmot (fantasiahahmot), elokuvien 
ikärajat 

 
 
SYNOPSIS 
 
Elokuva perustuu Stephenie Meyerin 
menestyskirjaan. Kirja on nykyaikaan 
sijoittuva veret seisauttava vanhanajan 
rakkaustarina 17-vuotiaan Isabellan ja 
vampyyrin välisestä kaiken voittavasta 
rakkaudesta. 
 

Bella Swan (Kristen Stewart) on 17-vuotias 
tyttö ja hän on aina ollut hieman erilainen 
kuin muut, eikä ole välittänyt sopeutua 
Arizona High Schoolin trendikkääseen 
tyttöporukkaan. Kun Bellan äiti Renee (Sarah 
Clarke) menee uusiin naimisiin, Bella päättää  

 
 
muuttaa asumaan isänsä Charlien (Billy 
Burke) luo sateiseen Forksin pikkukaupunkiin 
Washingtonin osavaltioon. Bellan elämä 
muuttuu rajusti kun hän tapaa 
käsittämättömän upean pojan, Edward 
Cullenin (Robert Pattinson). Edward on fiksu, 
komea ja hänen katseensa porautuu suoraan 
Bellan sieluun. Bella ei voi olla ajattelematta 
Edwardia. Bellan ja Edwardin välillä on 
selittämätön vetovoima. Kun Bella ja Edward 
toistuvasti ajautuvat yhteen mitä 
oudoimmissa olosuhteissa, Bella alkaa 
epäillä Edwardissa olevan jotain kummallista; 
hän pystyy juoksemaan nopeammin kuin 
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gepardi, pysäyttämään auton käsillään eikä 
hän tunnu vanhenevan lainkaan. 

 
KUVATAIDE 
 
1. ELOKUVAKOKEMUKSESTA 
ELOKUVAN ANALYSOINTIIN  
 
Houkutus-elokuva kertoo rakastumisesta. Se 
kertoo myös nuorten ihmisten välisistä 
suhteista, heidän suhteistaan vanhempiinsa 
ja elämästä amerikkalaisessa 
koulumaailmassa. Elokuva välittää ajatuksia 
ja käsityksiä: mikä on näiden nuorten 
elämässä tärkeää, mikä on oikein ja mikä on 
väärin, mikä elämässä aiheuttaa huolia ja 
päänvaivaa, mikä iloa ja lohdutusta.  
Näkökulma elokuvassa on keskiluokkaisen 
amerikkalaisen teinin: maailmaa katsotaan 
epävarman, hieman ujonoloisen, 
vanhempiensa eron vuoksi eri paikkakunnilla 
asuneen teinitytön silmin. Elokuva antaakin 
mahdollisuuksia pohtia yhdessä ja erikseen 
elokuvan viestejä, nuoren maailmassa 
tärkeitä asioita ja elämän päämääriä. Mitä 
saa tehdä, kenellä on vastuu, mitä tarkoittaa 
aikuiseksi kasvaminen, mitä seksi on ja 
kuinka tulla toimeen omassa elämässään? 
 
Elokuvan avulla voi tutustua elokuvan 
kieleen. Elokuvalla on omat keinonsa, joiden 
avulla se välittää katsojalle ajatuksia, 
mielikuvia ja tunteita. Nämä keinot ovat 
osittain samoja kuin muissa taiteissa: värejä, 
muotoja, tiloja, liikettä, ääntä, rytmiä, 
kerronnan kulkua ja tätä kaikkea yhtä aikaa.  
Kun kuvataan kiihkeitä, pidätettyjä tai 
leimahtavia tunteita, käytetään elokuvan koko 
ilmaisuvoimaa: tiiviitä erikoislähikuvia, joissa 
kasvojen hikipisarat kiiltävät, hengityksen 
tahti kiihtyy, silmät kimmeltävät ja 
dramaattinen äänimaailma voimistaa tunteen 
latausta. Tämä elokuva on hyvä lähtökohta, 
kun tutustutaan esimerkiksi kuvan rajauksen 
mahdollisuuksiin elokuvailmaisussa. 
Voimakasta muutosta, jännitystä ja hurmaa 
kuvataan Houkutus -elokuvassa myös monin 
vauhdikkain kohtauksin. Teini rakastuu 
ensimmäistä kertaa, tutustuu johonkin 
itselleen vieraaseen maailmaan, pelkää ja 
ihastuu samalla kertaa. Hyppy 
tuntemattomaan on elokuvassa hyvin 
konkreettinen: vauhdikas lento läpi ihanan 
jännittävien maisemien. On pakko – ja ihanaa 

– luottaa vain siihen uuteen tuntemattomaan 
poikaan ja antautua. On lupa rakastaa 
kuolemaan saakka, ikuisesti. Huumaavaa 
tunnetta siivittävät huikeat perspektiivit, 
kameran nopea liike yli maiseman ja komea 
äänimaailma. Irtaantuminen äidistä ja isästä, 
vanhasta tutusta lapsen roolista on samalla 
aikaa kiehtovaa ja pelottavaa. Kerronnan 
rytmin kiihtyminen, voimakkaat zoomaukset 
ja kamera-ajot alleviivaavat hurjaa muutosta. 
 
Samalla kun elokuva kertoo tarinan ja välittää 
katsojalle ajatuksia ja tunteita, se myös 
valitsee jonkin näkökulman kerrottuihin 
asioihin. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat 
amerikkalaiseen keskiluokkaiseen 
kouluteinien maailmaan, ja sen välittävät 
asenteet kumpuavat myös samasta 
ympäristöstä. Mitä nuori tyttö saa tai ei saa 
tehdä? Ketä on uskottava, kun tekee 
ratkaisuja elämässään? Keitä tulee pelätä ja 
karttaa? Mikä elämässä houkuttelee? Kuka 
on puolellani hädässä, kuka vihollinen? Voiko 
hyvän ja pahan erottaa toisistaan? Mikä on 
totta ja mikä mielikuvitusta? Miten lapsuus 
vaihtuu aikuisuudeksi? Kenen ehdoilla 
määritellään hyvä elämä? Voimakas 
eläytyminen elokuvaan antaa mahdollisuuden 
myös elokuvan vaikuttavuudelle: näin 
katsojaa johdatellaan elokuvan voimakkain ja 
hienovaraisin keinoin.  
 
Siksi on hyvä opetella elokuvan 
vaikuttamiskeinoja, elokuvan kieltä, jotta oppii 
itse punnitsemaan lähtökohtiaan, pohtimaan 
oman elämänsä vaikuttajia, omaa hyvää ja 
pahaa. Samalla voi miettiä, mitä kulttuurisia, 
maantieteellisiä, filosofisia tai uskonnollisia 
katsomuksia elokuva heijastaa, ja mitä 
keinoja se käyttää tässä. Monet kulttuuriset 
erilaisuudet näkyvät sekä elokuvan ihmisten 
käyttäytymisessä, yhteisön tapakulttuurissa, 
vaatetuksessa ja tapahtumapaikoissa. Kaikki 
nämä välittävät katsojalle jotain tapoja 
suhtautua elämään. Paljonko se poikkeaa 
omasta tavasta ajatella elämästä, riippuu 
kustakin katsojasta.  Houkutus-elokuva antaa 
hienoja mahdollisuuksia keskustella sekä 
kulttuurista eroista ajattelutavoissamme että 
nuorille tärkeistä asioista: rakastumisesta, 
seksistä, omista rajoista, tyttöjen ja poikien 
suhteista, aikuiseksi kasvamisesta, 
vanhempien ja nuorten suhteista. 
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Heti tuoreeltaan elokuvan katsomisen jälkeen 
on hyvä hetki paneutua kunkin omaan 
kokemukseen. Kirjoittaminen ja kysymyksiin 
vastaaminen sekä kuvan tekeminen ovat 
hyviä työtapoja, kun omaa kokemusta 
tarkastellaan. Siksi yhteisen keskustelun aika 
on vähän myöhemmin, näiden 
henkilökohtaisten syventymisten jälkeen. 
 
 
2. KUVAN TEKEMISTÄ ELOKUVAN 
KATSELEMISEN JÄLKEEN 
 
Oppilaat saavat kaksi isoa paperia 
(esimerkiksi A1 litoposterit), isot ja pienet 
harjassiveltimet ja maalipensselit, sienet, 
paletille guassivärejä, palettipaperin ja 
vesikupin sekä öljypastelliliidut. Paljon tilaa ja 
rauhaa. Kuvat tehdään hiljaisuudessa, jotta 
jokainen voi paneutua omaan 
elokuvakokemukseensa. 
 
Kuvatehtävä A 
Maalaa ensimmäinen paperi kauttaaltaan 
sillä värillä, joka elokuvasta tulee mieleesi.  
Mieti, onko elokuvan vaikutelma iloinen, 
synkkä, valoisa, pimeä, suttuinen, 
salaperäinen, kaunis, romanttinen, pelottava, 
kaamea, keveä vai epäselvä? Mitkä värit 
kuvaisivat näitä vaikutelmia mielestäsi 
parhaiten? 
 
Maalaa väristä erilaisia sävyjä ja valöörejä. 
Kuvassa voi myös olla useampia värejä, 
mutta niin, että ne kaikki kuvaavat siitä 
vaikutelmaa, jonka elokuva antoi. Käytä 
erikokoisia siveltimiä, maalaa päälle ja poista 
nihkeällä sienellä väriä. Tee pienemmällä 
siveltimellä päälle, jatka ohuita, vetisempiä 
pintoja kuultavina päälle, hankaa sienellä tai 
raaputa pintaa siveltimen toisella päällä. 
Mitään esittäviä asioita ei tarvitse maalata, 
väripinnat riittävät. Käytä koko paperin tila, 
anna mennä ylitsekin, älä varo reunoja. 
Kun kuvat ovat valmiit, asetelkaa ne esille 
niin, että kaikki näkevät ne. Kukin voi 
vuorollaan kertoa, miksi elokuva tuotti 
omassa mielessä tämän värimaailman. Myös 
muiden värivaikutelmia voi kommentoida.  
Yhdessä ehkä huomataan, että samoja, 
elämässä vaikuttavia asioita, tunteita, 
tunnelmia ja vaikutelmia, voi kuvata eri 
taiteen lajien keinoin: maalauksessa 
värisävyin, pintarakentein ja muodoin, 
musiikissa melodian, rytmin tai tyylin avulla, 

elokuvassa kuvakerronnalla ja kuvaa ja ääntä 
yhdistämällä. 
 
Kuvatehtävä B 
Mieti asioita, jotka elokuvasta nousevat 
mieleesi päällimmäisiksi: ihmiset, 
myyttiset olennot, tilat, maisemat, kasvot, 
autot, ruoat, vaatteet, esineet?  
Hahmottele vaalealla öljypastelliliidulla näitä 
asioita suureen kokoon paperille ääriviivoin. 
Hahmot voivat hyvin tulla paperille 
päällekkäin ja limittäin, erilaiseen kokoon ja 
eri suunnista kuvattuina, tärkeimmät asiat 
suurella ja näkyvästi. Täytä koko paperi 
hahmoillasi, anna niiden ulottua paperin 
reunojenkin yli. 
Jatka työtäsi maalaamalla suurimpia hahmoja 
guassivärein. Sekoita ja kokeile jokainen väri 
ensin palettipaperilla. Maalaa peittävillä ja 
kuultavilla väreillä. Maalaa hahmoja toistensa 
päälle, pese nihkeällä sienellä, jos haluat 
poistaa värin. 
Kun maalaus alkaa kuivua, voit jatkaa taas 
öljypastellein, korostaa erilaisia pintoja, 
varjostuksia ja yksityiskohtia. 
Ripustakaa työt jälleen kaikkien nähtäväksi. 
Pareittain voi keskustella kustakin kuvasta, 
yrittää arvata, mitä kaverin kuvassa on, ja 
esitellä parille omaansa. 
 
 
3. KYSYMYKSIÄ ELOKUVAN JÄLKEEN 
 
Kysymyksiin on hyvä vastata ensin kukin 
hiljaa kirjoittaen. Lopuksi voidaan yhdessä 
kertoa vastauksista ja jatkaa keskustelua 
pidemmälle. Oman kirjoittamisen jälkeen on 
hyvä, jos voidaan katsoa elokuvasta vielä 
traileri tai muu pieni osa, ja siirtyä sen jälkeen 
yhteiseen keskusteluun. 
 
Kysymykset on laadittu sarjaksi, joka 
noudattaa yleensä kuvan analysoinnissa 
käytettyjä tapoja. Liikkuvaa kuvaa 
analysoitaessa kuva-analyysin rinnalle 
nousevat myös kerronnallisten seikkojen 
huomiointi: draaman rakenne sekä kerronnan 
rytmi.  
 
Kysymyksissä lähdetään liikkeelle katsojan 
omasta suhteesta elokuvaan. On aina 
tarpeen luoda tämä linkki, muuten elokuvan 
analysointi kapeutuu pelkäksi tekniikaksi, joka 
ei kosketa. Oman suhteen pohtimisen jälkeen 
edetään elokuvan keinojen ja rakenteiden 
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avaamiseen. Tällöin voidaan käsitellä 
elokuvaa ikään kuin paloitellen. Lopuksi 
tarkastellaan elokuvaa jälleen 
kokonaisuutena ja mietitään, miten elokuva 
kosketti omaa elämää.  
 
1. Piditkö elokuvasta? Miksi? 
2. Mikä on elokuvan idea/ synopsis/ juoni? 
Mistä elokuva kertoi? 
3. Millä keinoilla elokuvassa kerrottiin 
henkilöiden tunteista? Minkälaisia kuvakokoja 
käytettiin, kun kuvattiin rakastumista tai 
pelkoa? 
4. Millä keinoilla elokuvassa kerrottiin 
muutoksista päähenkilöiden elämässä? 
5. Millainen oli elokuvan tunnelma ja millä 
keinoin näitä tunnelmia välitettiin katsojalle? 
4. Oliko elokuva satua ja fantasiaa enemmän 
kuin todellisuutta? Mikä oli todellisen 
kaltaista, mikä mielikuvituksellista? 
5. Oliko elokuvassa jotakin, joka on sinulle 
tuttua omasta elämästäsi? Oliko jotakin, joka 
oli sinulle hyvin vierasta? 
 
 
4. HARJOITUKSIA ELOKUVAN KIELEEN  
 
Erikoislähikuvan tehoa 
Maalataan, meikataan ja koristellaan kasvot, 
hankitaan tekohampaita, silmälaseja, 
klovnineniä ja muuta rekvisiittaa kasvoille. 
Ilmehditään ja ääntelehditään videokameran 
edessä. Kuvataan mahdollisimman läheltä 
muutaman sekunnin ajan. Koko ryhmän 
otokset näytetään peräkkäin. 
 
Kuvakokojen havainnointia ja käyttöä ja 
kuvakäsikirjoituksen idean oppimista 
Aluksi voidaan tarkastella muutamia 
julkaistuja kuvakäsikirjoitusten osia, josta 
ilmenee tapa, jolla kuvia on hahmoteltu 
elokuvaa varten (ks. Pölönen& Metsämäki 
2000, 35). Kaikilla oppilailla on kolme A5-
kokoista piirustuspaperia ja pehmeät 
lyijykynät. Pysäytetään traileri kohtaukseen, 
jossa Bella ja Edvard katsovat toisiaan 
erikoislähikuvassa. Hahmotellaan se 
lyijykynällä paperille. Sitten pysäytetään 
kohtaukseen, jossa Bella ja Edward ovat 
metsän keskellä (yleiskuva), ja lopuksi 
kohtaukseen, jossa Bella ottaa laukkuaan 
auton konepellin päältä koulun parkkipaikalla 
(puolikuva). Kuvakoot nimetään, ja mietitään 
yhdessä, mitä asioita kukin kuva kertoo 
katsojalle. 

Piirtämisen jälkeen voidaan tehdä kuvista 
vielä oma kuvakertomus videolle. Kuvataan 
missä tahansa järjestyksessä kahdesta 
ihmisestä samoissa asennoissa 
erikoislähikuvaa, puolikuvaa ja yleiskuvaa. 
 
Otoksen käsitteen harjoituksia 
Katsellaan elokuvasta ensin noin viiden 
minuutin mittainen osa. Sitten katsotaan 
sama uudelleen, mutta taputetaan jokaisessa 
kohdassa, jossa otos vaihtuu.  
 
Lähteitä 
 
Minni, Maija 2007 "Tavallaan se kertoo vähän 
omasta elämästäkin"; dokumentaarinen 
elokuva kuvataidekasvatuksen rikastajana. 
Lapin yliopisto. Kuvatadekasvatuksen 
koulutusohjelma. Pro-gradu.  
 
Pirilä, Kari 2005 Elävä kuva- elävä ääni.1, 
Otos. Like. Helsinki, Gummerus. 
 
Pölönen, Markku & Metsämäki Heikki 2000. 
Badding. Elokuvakäsikirjoitus.Like. 

 
 

 
 
 

Oppimateriaalin on laatinut 
kuvataideopettaja  
 Sirkka Laitinen 

 
Oppimateriaalin on tuottanut  

Marjo Kovanen 
Koulukinosta. 
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 
1. ELOKUVAN HENKILÖHAHMOT 
 
a. 
Mitä elokuvassa kerrotaan eri henkilöistä, 
esimerkiksi heidän ulkonäöstään, 
arkielämästään, kiinnostuksen kohteistaan, 
toimintatavoistaan, ihmissuhteistaan? 
 
Listatkaa havaintonne 

- Bellasta 
- Edwardista 
- Jacobista 
- Bellan äidistä Reneestä 
- Bellan isästä Charliesta 
- Cullenien perheestä 
- Jacobin perheestä. 

 
Mitä henkilöistä ja heidän välisistään 
suhteista vain vihjataan? Mitä jätetään 
kokonaan kertomatta? Miksi? 

 
b. 
Pohtikaa elokuvasta saamienne tietojen 
pohjalta, miksi Bella ja Edward kiinnostuvat 
toisistaan. Keskustelkaa myös siitä, mikä 
selittää muiden henkilöiden suhtautumisen 
Bellan ja Edwardin romanssiin.  

 
c. 
Pohtikaa, mikä Edwardin hahmossa on 
vampyyritarinoista vanhastaan tuttua ja mikä 
uutta. Tarkastelkaa hänen ulkonäköään, 
ominaisuuksiaan, toimintatapojaan, 
kykyjään… 
 
Miten elokuvan antama kuva vampyyreistä 
poikkeaa siitä, mikä teillä oli ennestään? 
Miksi käsitystä vampyyreistä muokataan 
elokuvassa ainakin jossain määrin 
uudenlaiseksi? 
 
 
Projektityö fantasiahahmoista 
 
Kootkaa näyttely tuntemistanne 
fantasiahahmoista. Valitkaa pareittain 
tutkittavaksi jokin hahmo: vampyyri, 
ihmissusi, kentauri, seireeni, peikko, tonttu…  
 
Piirtäkää, muovailkaa tai rakentakaa 
hahmonne yhteiseen näyttelyyn sopivaan 
mittakaavaan. Etsikää hahmostanne kuvia, 
faktoja ja tarinoita ja laatikaa niiden pohjalta 

hahmollenne esittelyteksti. Pyrkikää 
käyttämään erilaisia lähteitä (ja muistakaa 
mainita ne esittelytekstissänne!). 
Esittelytekstit voi joko liittää näyttelyyn 
hahmojen yhteyteen tai koota 
näyttelyluetteloksi. 
 
Keksikää näyttelyyn myös omia 
fantasiahahmoja. Antakaa niille 
ominaisuuksia: miltä ne näyttävät, miten ne 
toimivat, mitä arvostavat, mitä pelkäävät, 
missä esiintyvät, keiden kanssa… 
Luokaa hahmoillenne historia, kertokaa niistä 
tarinoita. 
 – Jos hahmonne esiintyisi elokuvassa, 
millainen elokuva se olisi? Esitelkää 
hahmonne muille. 
 
 
2. LUOKITTELUA 
 
a.  
Selittäkää, mitä seuraavat Twilight -
elokuvaan liitetyt luonnehdinnat tarkoittavat: 
 

- fantasiaelokuva 
- goottiromantiikkaa 
- myyttinen. 

 
b.  
Etsikää perusteluja väitteelle ”Elokuva on 
tyypillinen romantiikan tyylisuunnan 
edustaja”. 
 
(Esimerkiksi: 
- Miljöö: Elokuva sijoittuu Forksin 
pikkukaupunkiin Yhdysvaltojen länsirannikolle 
lähelle Kanadan rajaa. Forksissa sataa ja on 
pimeää lähes koko ajan. Alue on metsäistä ja 
vuoristoista, harvaan asuttua. 
Tapahtumapaikoista ks. Google Maps: Forks, 
WA. 
- Henkilöhahmot: Todellisia ja 
fantasiahahmoja. Hahmojen luomisessa on 
hyödynnetty perimätietoa ja kansantarinoita. 
Myyttiset hahmot. 
- Ihmissuhteet: Esteet ja vastoinkäymiset; 
romanttinen, täyttymätön, lähes tappava 
rakkaus; pimeyden voimat.) 
 
 
3. KIRJOITTAKAA ELOKUVASTA  
 
Stephenie Meyer on vuonna 1973 syntynyt 
yhdysvaltalainen kirjailija, joka on tähän 
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mennessä kirjoittanut neliosaisen Twilight-
saagaksi kutsumansa fantasiaromaanisarjan 
ja aikuisille suunnatun romaanin The Host 
(2008). Meyer asuu miehensä ja kolmen 
poikansa kanssa Phoenixissä, Arizonassa. 
 
Elokuva perustuu Stephenie Meyerin vuonna 
2005 ilmestyneeseen esikoisromaaniin 
Twilight (Houkutus, suom. Tiina Ohinmaa).  
 
Twilight -saagan muut tähän mennessä 
ilmestyneet osat ovat  

- New Moon (suomeksi Uusikuu, 
2007, suom. Tiina Ohinmaa) 

- Eclipse (suomeksi Epäilys, 2009, 
suom. Pirkko Biström)   

- Breaking Dawn (2008).  
 
Saagan päähenkilönä on Bella, joka muuttaa 
isänsä Charlien luo Forksin pikkukaupunkiin 
ja rakastuu siellä Edward Culleniin, joka 
osoittautuu vampyyriksi. Jacob Blackin myötä 
sarjaan astuvat myös ihmissudet; Jacobista 
tulee Bellalle romaani romaanilta tärkeämpi 
ystävä. 
 
New Moon -romaaniin perustuvaa elokuvaa 
tehdään paraikaa, ja sen pitäisi valmistua 
vuoden 2009 loppupuolella. Sen ohjaa Chris 
Weitz. 
 
 
a. 
Jos tunnet romaanin: 

 
Pohjustakaa kirjoittamista romaanin tuntijoista 
koostuvissa pienryhmissä: Muistelkaa 
yhdessä elokuvaa ja romaania ja pankaa 
muistiin niiden tärkeimmät yhtäläisyydet ja 
erot. 

 
Kirjoita sitten elokuvaa ja romaania vertaileva 
teksti. Tuo esiin yhtäläisyyksiä ja eroja 
olennaiseen keskittyen. Pohdi, mistä 
elokuvan ja romaanin erot johtuvat. 
Halutessasi voit myös arvioida ratkaisujen 
onnistumista. 

 
 

b. 
Jos et tunne romaania: 

 
Elokuvien alkuun on tapana rakentaa koukku 
(tai useampia), joka saa katsojan 
seuraamaan tarinaa loppuun saakka. 

Koukkuja voi olla muuallakin elokuvassa: 
niiden tehtävänä saattaa olla saada katsoja 
kiinnostumaan myös elokuvan jatko-osasta. 

 
Pohjustakaa kirjoittamista pienryhmässä 
keskustellen: Muistelkaa elokuvaa ja kootkaa 
siitä vihjeitä, jotka kertovat, että luvassa on 
jatko-osa. Etsikää koukkuja, jotka pyrkivät 
katsojan pitämiseen sarjan parissa. 

 
Kirjoita sitten teksti, jossa pohdit, miten 
Bellan, Edwardin ja muiden henkilöiden tarina 
jatkuu ja kenties päättyy. Tarkoituksena ei ole 
kirjoittaa elokuvalle fiktiivistä jatkoa, vaan 
tarkastella nähdyn pohjalta erilaisia 
jatkomahdollisuuksia. Hyödynnä siis 
elokuvasta tekemiäsi päätelmiä. Halutessasi 
voit myös arvioida tarinaa. 

 
 

Lähteitä: 
 
www.wsoy.fi  Kirjailijat 
www.stepheniemeyer.com (kirjailijan viralliset 
kotisivut) 
 
 
4. ELOKUVIEN IKÄRAJAT  
 
Suomessa levitykseen tarkoitetut, alle 18-
vuotiaille suunnatut kuvaohjelmat tarkastaa 
Valtion elokuvatarkastamo. Tarkastamisen ja 
esimerkiksi elokuvien ikärajojen on tarkoitus 
suojella lapsia kuvaohjelmien haitallisilta 
vaikutuksilta. Lapsille voivat ohjelmissa olla 
vahingollisia esimerkiksi väkivaltaisuus, 
seksuaalinen sisältö tai kauhu.  
 
a. 
Testatkaa tietonne: oikein vai väärin? 
Perustelkaa. 

 
- Elokuvien ikärajat ovat suosituksia, joita voi 
noudattaa halutessaan. 
 
(Väärin: elokuvien ikärajat ovat sitovia ja 
luonteeltaan varoittavia.) 
 
- K12-elokuva sopii kaikille 12-vuotiaille. 
 
(Väärin: Elokuvan tarkastajat ovat arvioineet, 
että alle 12-vuotiaita on syytä suojella 
elokuvan vaikutuksilta, mutta se ei tarkoita, 
että elokuva automaattisesti sopisi sitä 

http://www.wsoy.fi/
http://www.stepheniemeyer.com/
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vanhemmille. Katsojissa voi olla yksilöllisiä 
eroja.) 

 
- Elokuvien ikärajat ovat ehdottomia: K12-
elokuvan saa katsoa vasta 12 täytettyään. 
 
(Väärin: K12-elokuvan voi katsoa jo 9-
vuotias, jos hän on 18 vuotta täyttäneen 
seurassa. Kyseessä on ns. ikäjousto.) 

 
- Myös elokuvien trailerit eli mainokset 
tarkastetaan. 
 
(Oikein: myös trailereille määrätään ikärajat ja 
vielä hieman ankarammin perustein kuin itse 
elokuville.) 

 
b. 
Tutustukaa Mediakasvatus- ja 
kuvaohjelmakeskuksen (MEKU) sivuihin 
(http://www.meku.fi/index.php?lang=fi). 
Tietoa ikärajoista ja perusteista -osiossa 

esitellään luokittelun perusteet ensin yleisesti 
ja sitten ikärajoittain.  

 
Kerätkää taululle tuntemianne S- (eli kaikille 
sallittuja), K7-, K12-, K16- ja K18-elokuvia. 
Pohtikaa yhdessä, mihin niiden saamat 
ikärajaluokitukset perustuvat. Oletteko 
tuntemienne elokuvien ikärajoista tarkastajien 
kanssa samaa mieltä?  

 
c. 
Twilight – Houkutus -elokuvan ikärajaksi on 
määrätty K12. Pohtikaa, mistä syistä. 

 
(MEKUn ikärajatietokannassa Twilightin 
ikärajaa perustellaan seuraavasti: 

 
“Goottiromantiikkaa, tavallisuutta ja 
vampyyritarinaa sekoittavassa fantasiassa 
näyttäviä efektejä, väkivallan uhkaa sekä 
tehosteinen raju potkutappelukohtaus.”) 

 
 
 
 

Oppimateriaalin on laatinut  
lukion äidinkielen ja 

kirjallisuuden lehtori Minna 
Hautaniemi 

 
Oppimateriaalin on tuottanut  

Marjo Kovanen 
Koulukinosta. 

http://www.meku.fi/index.php?lang=fi

