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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
WALK THE LINE 
USA, 2005                                
 
Ohjaaja: James Mangold 
 
Pääosissa: Joaquin Phoenix,  
Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin,  
Robert Patrick, Shelby Lynne 
 
Genre: draama 

Ikäraja: K12 
 
Kesto: 2h 19 min. 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
yläkoulun 8.-9.-luokille sekä lukioon. 
 
Oppimateriaalin teemoja: rakkaustarina, 
Johnny Cashin musiikki 
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Walk the Line kertoo legendaarisesta kantri- 
ja rocktähdestä Johnny Cashista ja hänen 
elämänmittaisesta rakkaudestaan June 
Carteriin. Cash nousi hetkessä 
puuvillanpoimijasta huippusuosituksi 
laulajaksi, joka tunnettiin yksinkertaisesti 
“miehenä mustissa”. Tuo liikanimi kuvasti niin 
hänen musiikkiaan kuin elämäntyyliäänkin.  
 
Elokuva peilaa yhtä kaikkien aikojen 
riipaisevimmista rakkaustarinoista, mutta 
ennen kaikkea se on tarina miehestä, joka 
kulki omia polkujaan ja eli jokaisen päivän 
kuin se olisi ollut hänen viimeisensä. 
 
 
Ennen elokuvaa 
 
Mielikuvaharjoitus 
 

 Taustalle soimaan Carter Family -
yhtyeen ”Will the circle be unbroken” 
tai muuta vanhaa bluegrass -musiikkia 

 Opettaja pyytää laittamaan oppilaita 
silmät kiinni ja lukee/kertoo:  

 
“Olet pieni poika, jonka nimi on Johnny Cash. 
Elät maalaistalossa ja sinulla on isoveli. 
Juttelet paljon kaikkia asioita hänen 
kanssaan. Välillä kuuntelette radiosta vanhaa 
bluegrass musiikkia ja välillä käytte yhdessä 
kalassa. Tunnet olosi turvalliseksi veljesi 
seurassa, joka aina tuntuu löytävän asioista 
positiivisen ja valoisan puolen. Eräänä 
päivänä olette käymässä yhdessä vanhalla 
sahalla. Sahalla on sirkkeli. Veljesi alkaa 
puuhastelemaan sen kanssa ja sanoo, että 
hän jää vielä tänne vähäksi aikaa ja sinä voit 
mennä jo edeltä kotiin. Lähdet sahalta ja 
menet omiin puuhiisi. Kun jonkin ajan kuluttua 
menet kotiin, tunnelma onkin erilainen kuin 
ennen. Äitisi itkee, isäsi on raivon ja surun 
valtaama ja veljesi makaa sängyssä veressä. 
Sisälläsi särkyy jotain suurta sillä hetkellä ja 
tunnet itsesi avuttomaksi, vihaiseksi ja 
syylliseksi tapahtuneeseen. Eikä oloasi 
helpota ankaran isäsi kylmä toteamus, että 
Jumala vei väärän pojan.” 

 

 Vierailkaa CMT:n (Country Music 
Television) sivuilla ja tutustukaa 
Johnny Cashiin osoitteessa: 
http://www.cmt.com/artists/az/cash_jo
hnny/artist.jhtml 

 

 1950-luvulla Johnnyn tie vie armeijaan 
tyttöystävän ja kodin piiristä 
 

 Armeijassa Johnny tekee 
ensimmäisen biisinsä ”Folsom Prisom 
Blues” 

Muutettuaan Tennesseehen ja 
perustettuaan siellä perheen, Johnny 
saa koelaulutilaisuuden kuuluisalle 
tuottajalle Sam Phillipsille. Sam 
Phillipsistä tietoa Wikipediassa: 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sam_Philli

ps_%28levytuottaja%29 

 Johnnyn koelaulumenestys johtaa 
hänet keikkaelämään ja sitä kautta 
kiertueille, jossa huumeet alkavat 
näytellä suurta osaa hänen 
elämäänsä 
 

 Lavoilla Johnny tutustuu June 
Carteriin, josta myöhemmin tulee 
hänen vaimonsa ja tukensa 
taistelussa huumeita vastaan 
 

 Tutustukaa CMT:n sivuilla June Carter 
Cashiin osoitteessa: 
http://www.cmt.com/artists/az/cash_ju
ne_carter/artist.jhtml sekä Carter 
Familyyn osoitteessa: 
http://www.cmt.com/artists/az/carter_f
amily/artist.jhtml  
 

 Elokuva päättyy paikkaan, josta se 
alkoikin: Folsomin vankilaan, jossa 
Johnny pitää yhden kuuluisimmista 
konserteistaan. 
 

 Kuunnelkaa lopuksi Johnny Cashin 
musiikkia (esim. Walk The Line, Ring 
Of Fire, Folsom Prisom Blues jne.) 
 

 
Elokuvan jälkeen 
 
Ryhmätyöskentely 
 

 Johnnyn elämää vaikeutti huumeiden 
lisäksi riittämättömyys, syyllisyys ja 
itsehalveksunta, joka kärjistyi hänen 
loputtomissa pyrkimyksissään tehdä 
vaikutus isäänsä. 

 

http://www.cmt.com/artists/az/cash_johnny/artist.jhtml
http://www.cmt.com/artists/az/cash_johnny/artist.jhtml
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sam_Phillips_%28levytuottaja%29
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sam_Phillips_%28levytuottaja%29
http://www.cmt.com/artists/az/cash_june_carter/artist.jhtml
http://www.cmt.com/artists/az/cash_june_carter/artist.jhtml
http://www.cmt.com/artists/az/carter_family/artist.jhtml
http://www.cmt.com/artists/az/carter_family/artist.jhtml
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 Pohtikaa pienryhmissä seuraavia 
kysymyksiä: 

 
1. Oletko ollut tilanteessa, jossa koet 

itsesi riittämättömäksi? 
 

2. Millaiseen käyttäytymiseen 
riittämättömyyden tunne johtaa? 
 

3. Mikä voisi auttaa riittämättömyyden 
tunteeseen? 
 

4. Mitä on syyllisyys? 
 

5. Voiko olla myös tervettä syyllisyyttä? 
 

6. Oliko Johnny mielestäsi syyllinen 
veljensä kuolemaan? Miksi/miksi ei? 
 

7. Keksikää esimerkkejä miten 
itsehalveksunta näkyy 
nykymaailmassa. 
 

8. Mistä itsehalveksunta johtuu? 
 

9. Luuletko, että Johnnyn ja hänen 
isänsä välit korjaantuivat? Miksi/miksi 
ei? 
 

10. Tekikö Johnny mielestäsi väärin 
erotessaan ensimmäisestä 
vaimostaan ja mennessään uusiin 
naimisiin June Carterin kanssa? 

 
 

Oppimateriaalin on laatinut 
musiikinopettaja (MuM) Petri Kangas. 

Kommentteja materiaalin toimivuudesta 
saa lähettää osoitteeseen 

petrikangas@netti.fi 

 

mailto:petrikangas@netti.fi

