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BILLY ELLIOT, Iso-Britannia 2000 
 

Ohjaaja:  Stephen Daldry 
Näyttelijät:  Jamie Bell, Jean Heywood, Jamie 
Draven, Gary Wells, Julie Walters 

Kesto:  110 min 
Ikäraja:  K7, tehtävät suunniteltu ala- ja 
yläkoululle. 

 
 
Teemoja:  erilaisuus, harrastaminen, oman 
tien valinta, ystävyys, työväenluokka, isän ja 
pojan suhde   
 
Elokuva kertoo kaivostyöläisen pojan 
elämästä vuoden 1984 lakon aikana Pohjois-
Englannissa. 11-vuotias Billy (Bell) kohtaa 
mahdollisuuden, joka muuttaa hänen loppu- 
elämänsä. Billy harrastaa nyrkkeilyä. 
Samassa paikassa rouva Wilkinson (Walters) 
pitää balettitunteja tytöille. Eräänä päivänä 
nyrkkeilytunnin jälkeen Billy joutuu viemään 
avaimen baletinopettajalle. Billy kiinnostuu 
baletista ja tarttuu mahdollisuuteen kokeilla 
sitä. Uusi harrastus ei kuitenkaan ole 
itsestäänselvyys. Billyn isä (Wells) ei ilahdu 
poikansa valinnasta, muistinsa 
menettäneestä isoäidistä huolehtiminen jää 
Billyn vastuulle ja lakkoilu kuumentaa 
ihmisten tunteita entisestään.    
 
 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
1. Elämää kaivoskaupungissa 
 

a) Mitä tarkoittaa lakko? Mitä sillä 
yritetään saavuttaa? Keitä ovat 
rikkurit? Miten rikkureihin 
suhtaudutaan? Miksi Billyn isä palaa 
kaivokselle työhön kesken lakon?  

 

 
 
 
 
b) Mitkä ammattikunnat ovat lakkoilleet 

Suomessa? Mitä seurauksia lakoilla 
on ollut? Miten lakko näkyy ja tuntuu 
ihmisten arjessa?  

 
c) Mikä on suomalaisen nyky-

yhteiskunnan tai kotipaikkakuntasi 
”kaivos”? Mitä tapahtuisi, jos 
esimerkiksi Nokian työntekijät 
menisivät lakkoon tai yhtiö ajautuisi 
konkurssiin?  

 
 
 
2. Erilaisuus 
 

a) Ketkä kannustavat tai vastustavat 
Billyn balettiharrastusta? Miksi Billyn 
isä ei pidä balettiharrastuksesta?  

 
b) Mieti yksi harrastus, joka mielestäsi 

sopii erityisen hyvin tyttöjen 
harrastukseksi ja yksi poikien 
harrastukseksi. Kerätkää ehdotukset 
listaksi. Mikä tekee harrastuksesta 
tyttömäisen tai poikamaisen? 
Perustele mielipiteesi. 
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c) Tehkää koulullanne gallup tyttöjen ja 

poikien harrastuksista. Löytyykö niistä 
erityisiä tyttöjen tai poikien 
harrastuksia? Mitkä ovat tämän 
päivän suosikkiharrastuksia? Kysykää 
vanhemmiltanne, mitä he ovat 
harrastaneet ollessaan 10-13-
vuotiaita. Mitkä olivat silloin 
suosikkiharrastuksia? Mitä samoja tai 
erilaisia harrastuksia löydätte? 

 
d) Järjestäkää väittely. Väittelyparit, 2 

vastaan 2 oppilasta, voidaan arpoa 
valmiiksi. Väittelyaiheet voivat olla 
esimerkiksi seuraavanlaisia:  

Baletti on monipuolisempaa kuin nyrkkeily 
/ Nyrkkeily on monipuolisempaa kuin 
baletti  
Skeittailu on poikien laji / Skeittailu sopii 
erityisesti tytöille 
Ratsastus sopii kaikille / Ratsastus on 
varakkaiden tyttöjen laji  

 
 
 
3. Harrastaminen 
 

a) Esitelkää luokassa omia 
harrastuksistanne sekä niissä 
tarvittavia varusteita. 

 
b) Järjestäkää koululle avoimien ovien 

päivä, jonka teemana ovat erilaiset 
harrastukset. Päivän aikana eri 
harrastekerhot ja urheiluseurat 
esittelevät toimintaansa sekä antavat 
lajinäytöksiä. Harrastepäivänä on 
mahdollisuus tutustua paikkakunnan 
harrastemahdollisuuksiin sekä 
ilmoittautua toimintaan mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Baletti 
 

a) Tutustukaa balettiin taiteen lajina. Mitä 
balettiteoksia tiedätte? Kuunnelkaa 
balettia varten sävellettyjä teoksia. 
Millaisia tunteita musiikki herättää? 

 
b) Millainen baletti on ammattina? 

Selvittäkää, miten siihen voi 
kouluttautua. Millaisia erityistaitoja 
vaaditaan? Millainen on tanssijan 
työpäivä?  

c) Tehkää tutustumiskäynti 
Kansallisoopperaan. 

 
 
 
 
5. Kirje 
 
Billy säilyttää elokuvassa aarteenaan äitinsä 
kirjoittamaa kirjettä. Kirje antaa Billylle 
rohkeutta toteuttaa itseään.  
 

a) Jokaisen selkään kiinnitetään tyhjä 
A4-kokoinen paperi. Kiertäkää 
luokassa kirjoittamassa jokaisen 
paperiin jokin positiivinen asia 
kyseisestä henkilöstä.  

 
b) Kirjoita itsellesi kirje, jossa kerrot 

omista vahvuuksistasi, siitä, missä 
olet hyvä sekä missä asioissa 
haluaisit kehittyä paremmaksi. Sulje 
kirje kuoreen ja avaa se vuoden 
kuluttua. Muuttuvatko ajatuksesi 
vuoden aikana? Missä olet kehittynyt? 
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6. Elokuva-arvostelu 
Kirjoita Billy Elliotista elokuva-arvostelu. 
Voitte sopia yhteisen julkaisupaikan tai valita 
jokainen oman lehden, johon arvostelu 
kirjoitetaan. 
 
ELOKUVATIETOA 
 
Näin kirjoitat elokuva-arvostelun 
 
Tehtävänäsi on kirjoittaa arvostelu sovitusta 
elokuvasta. Elokuva-arvostelu on sekä tietoa 
että mielipiteitä välittävä teksti: siinä 
esitellään elokuvaa ja sen taustoja sekä 
arvioidaan sitä. 
 
Lähtökohtana on, ettei lukija tunne 
arvosteltavaa elokuvaa. 
� Anna elokuvan perustiedot. (Elokuvasta on 
tapana kertoa nimen lisäksi ainakin ohjaaja, 
valmistumisvuosi ja –maa.) 
� Esittele elokuvaa niin paljon, että 
arvosteluasi on mahdollista seurata ja 
ymmärtää elokuvaa katsomatta. Kaikkia 
juonenkäänteitä ja ristiriitojen ratkaisuja ei silti 
pidä kertoa – lukijasi saattaa haluta nähdä 
elokuvan itsekin. 
 
Arvostelua pitää koossa jokin perusajatus, 
jonka kirjoittaja haluaa lukijalle välittää. Se voi 
olla esimerkiksi elokuvasta tehty tulkinta tai 
oma näkemys elokuvan onnistumisesta. 
Aloitus on kiinnostusta herättävä, lopetus 
harkittu. Faktat ja arviointi lomittuvat – 
mielipidettä ei kirjoiteta omaksi yksittäiseksi 
kappaleekseen tekstin loppuun. 
 
Perustele näkemyksesi elokuvasta 
monipuolisesti ja havainnollisesti, siis poimi 
elokuvasta perustelut näkemyksellesi. 
 
Valitse sisällön painotukset ja näkökulma 
sekä tekstin sävy julkaisupaikan ja 
lukijakunnan mukaan. Voit kirjoittaa 
maltillisesti tai kärkevästi, rempseästi tai 
asiallisesti, humoristisesti tai totisesti jne. 
Sävy syntyy mm. sanavalinnoista, 
vastakkainasetteluista, lauseiden ja 
kappaleiden rakenteista. 
 
 
 
 
 
 

Otsikoi arvostelusi nasevasti. Voit halutessasi 
käyttää täsmentävää alaotsikkoa. 
 
Tyypillisiä elokuva-arvostelun aineksia ovat 
esimerkiksi 
- elokuvan valmistumisvaiheet (idean 

syntyminen, lähtökohtana olevat teokset 
jne.) 

- tekijöiden taustat (ohjaajan ja 
näyttelijöiden aikaisemmat tekemiset 
yms.) 

- elokuvan aiheen ja juonen esittely 
- elokuvan tulkinta: mistä elokuva 

perimmältään puhuu 
- elokuvan sijoittaminen johonkin lajiin ja 

elokuvan historiaan 
- toteutuksen esittely ja arviointi (lavastus, 

puvustus, leikkaus, ohjaus jne.) 
- roolisuoritusten arviointi. 
 
 
Lisätietoa elokuvasta: www.billyelliot.com 
 
 
 
 
 
 


