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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
LIEKSA! 
Suomi, 2007 
 
Käsikirjoitus, ohjaus ja leikkaus: 
Markku Pölönen  
 
Näyttelijät: 
Peter Franzen – Laszlo  
Sanna-Kaisa Palo – Martta  
Samuli Vauramo – Kasper  
Jenni Banerjee – Lara  
Niccolo/ Otto – Heikki Kinnunen  
Repe – Tatu Siivonen  
Hippo – Tuomas Uusitalo  
Ventti – Toni Wahlström  
Hullu-Helena – Kaarina Turunen  
Veera – Lotta Lehtikari  
Roosa - Elina Knihtilä  
Anna – Emma Piitulainen  
Jori – Puntti Valtonen  
Jali Nappi – Ismo Apell  
Lutku – Janne Reinikainen  
Ruippa – Mika Nuojua  
Mojo – Heikki Hela 

Kuvaus: Jan Nyman  
Äänisuunnittelu: Heikki Innanen  
Lavastus: Pete Neuvonen  
Musiikki: Vesa Mäkinen  
Pukusuunnittelu: Tiina Kaukanen  
Maskeeraus: Riikka Virtanen 
Elokuvan levittäjä: Walt Disney Studios Motion 
Pictures Finland 
 
Genre: komedia, farssi, draama 
 
Ikäraja: K11 
 
Elokuvan kesto: 1h 31 min. 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu yläkouluun 
ja lukioon. 
 
Oppimateriaalin teemoja: elokuvan henkilöhahmot, 
perhe, suku ja muut yhteisöt, Nikolai II ja Romanovin 
hallitsijasuku, Lieksa ja sen symboliikka 

 

SYNOPSIS 
LIEKSA! -elokuvan sydän on Koppelon 
perhe. Reissussa rähjääntynyt, mutta 
sisäisesti vahva ja yhtenäinen, historiastaan 
ylpeä perhe kohtaa vastoinkäymisiä, 
menettämättä uskoa omaan asiaansa:  
”Me emme ole mikä tahansa irtolaissakki, me 
olemme osa maailman historiaa!”  

Koppelot olivat Nikolai II:n hoviräätäleitä. 
Suomalainen perhe ompeli kaikki hovin 
naisten kauniit valkoiset hääpuvut ja 
”pitsiunelmat”, jotka ovat tulleet tutuiksi 
Nikolai II:n perhealbumin kuvista.  

Suvun esiäiti Sofia oli Nikolai II viimeinen 
rakastajatar, joka pakeni vallankumouksen 
myllerryksessä aviottoman poikansa ja  

 
 
sisartensa perheiden kanssa Suomenlahden 
jään yli Terijoelle. 

Kansalaissotaa Koppelot joutuivat 
pakenemaan Suomesta bolsevikeiksi 
syytettyinä Eurooppaan. Vuodet kuluivat ja 
suku hajosi Amerikkaan ja Etelä-Eurooppaan. 
Pieni osa ydinperhettä palasi 1970-luvulla 
Suomeen, Pohjois-Karjalaan ja asettui 
asumaan Pyhäselkään, Lotokan Hoviin.  

LIEKSA! alkaa siitä mihin kolmen 
vuosikymmen rauha Lotokan Hovissa päättyy 
– Häätöön! Perheen matriarkka Martta on 
ison urakan edessä. Hänen tehtävänsä on 
kuljettaa kovia kokenut perhe Lieksaan, 
unelmien kaupunkiin. Koppelot rakastavat, 
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riitelevät ja sopivat tulisesti. Martan pojat ovat 
liukumassa rikoksen teille ja tilannetta 
hämmentää maantieltä mukaan otettu mykkä 
nuorimies, jonka henkilöllisyydestä ei ole 
mitään tietoa. 

Koppelot leiriytyvät autokaravaaninsa kanssa 
järven rantaan ja Martta huokaisee hetkeksi. 
Mutta paha on vasta saapumassa 
Koppeloiden elämään. Laszlo, perheen 
rikollinen musta lammas saapuu yllättäen ja 
iskee silmänsä Martan tyttäreen, nuoreen 
kauniiseen Laraan... (www.lieksaelokuva.net) 

 

1. Lieksa! -elokuvan henkilöt  

a) Miettikää ja muistelkaa elokuvan 
henkilökavalkadia. Kirjoittakaa henkilöistä 
lyhyet analyysit. Millaisia he ovat? Mitä 
tuntemuksia kukin herättää? Mitä faktoja 
elokuva henkilöistä kertoo? Mihin he 
elokuvassa tähtäävät, entä päätyvät? 

b) Valitkaa Lieksa! -elokuvan kaksi 
hahmoa ja kirjoittakaa kirje toisen 
roolihahmon nimissä toiselle, esim. Laran 
kirje Laszlolle, Kasperin kirje Laralle tai 
Laszlon kirje isälleen.  

Ohessa kuvagalleria henkilöistä. 
(Kuvat oppimateriaalissa tuottajan luvalla) 

Kuvat: Pasi Räsämäki 

 
 
Martta. 

 
 
Lara. 

 

 

Hippo ja Repe. 
 

 

Ventti, Hippo ja Repe. 
 

 

Laszlo. 
 

 

Otto. 
 

 

Kasperi ja Lara. 
 

 

Martta (edessä), Hullu-Helena (vas.), Anna, 
Roosa, Veera, Lara, Ventti, Hippo ja Repe. 
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2. Nikolai II ja Romanovin hallitsija 
 
a) Koppeloiden suvussa kerrotaan tarinaa 
siitä, miten Koppelot olivat Nikolai II 
hoviräätäleitä ja suvun esiäiti Sofia vielä 
Nikolai II viimeisin rakastajatarkin. 
Romanovin hallitsijasuku on aina 
kiinnostanut suomalaisia, eikä vähiten 
perheen traagisen kohtalon vuoksi. 
 
Lukekaa seuraava teksti Nikolai II:sta ja 
Romanovin hallitsijasuvusta. Piirtäkää 
suvusta sukupuu ja miettikää, miten 
Romanovin hallitsijasuvun kohtalo 
kytkeytyy suomalaisiin.  
 
Nikolai II (syntyi 18. toukokuuta 1868, kuoli 
17. heinäkuuta 1918) oli Venäjän keisari, 
Puolanmaan kuningas ja Suomen 
suuriruhtinas vuosina 1894–1917. Hän oli 
viimeinen hallitsija (tsaari) Romanovien yli 
kolmesataa vuotta hallinneessa dynastiassa, 
joka kaatui helmikuun vallankumouksessa 
1917. Ennen valtaistuimelle nousuaan Nikolai 
oli perintöruhtinaana mm. Keisarillisen 
Aleksanterin yliopiston kansleri 1881–1894. 
Suomessa hänet tunnetaan helmikuun 
manifestin kirjoittajana ja 
venäläistämistoimenpiteiden aloittajana. 
Nikolai II:n isä ja edeltäjä oli Aleksanteri III. 
 
Nikolai syntyi keisari Aleksanteri III:n ja 
keisarinna Maria Fjodorovnan (syntyjään 
Tanskan prinsessa Dagmar) perheeseen 
1868. Hänet, kuten myös hänen 
sisaruksensa, kasvatettiin kovassa kurissa ja 
nuhteessa. Nikolai oppi tottelemaan asiassa 
kuin asiassa isäänsä, joka hänen vartuttuaan 
määräsi hänet osallistumaan erilaisten 
valiokuntien toimintaan. Nikolai kuitenkin 
normaalin nuoren miehen tavoin piti 
politiikkaan liittyviä asioita kuivina ja 
mielenkiinnottomina, ja juhli mieluummin 
upseeritovereidensa kanssa ravintoloissa ja 
nuorten naisten kanssa Pietarin edustalla 
olevilla saarilla. Ensimmäistä kertaa 
perintöruhtinas uhmasi isänsä tahtoa 
alkaessaan seurustella Keisarillisen baletin 
nuoren tanssijattaren Mathilde Krzesinskan 
kanssa. 
 
Nuoret erotettiin kuitenkin pian toisistaan, kun 
perintöruhtinas Nikolai ja hänen pikkuveljensä 
suuriruhtinas Juri lähetettiin pitkälle 
maailmanympärysmatkalle lokakuussa 1890. 

Matka ei päättynyt hyvin; Juri sairasti 
tuberkuloosia, ja vanhemmat päättivät 
keskeyttää Jurin matkan ja lähettää pojan 
Kaukasiaan toipumaan. Myös Nikolain matka 
sai ikävän päätöksen, kun eräs japanilainen 
poliisimies hyökkäsi kruununperijän kimppuun 
miekalla heidän vieraillessaan Otsun 
kaupungissa Japanissa keväällä 1891. 
Kreikan prinssi Georgios pelasti uhkaavan 
tilanteen onnistuessaan pudottamaan miekan 
hyökkääjän kädestä kävelykepillään. 
 
Pietariin palattuaan Nikolai jatkoi jälleen 
suhdettaan Mathilde Krzesinskaan isänsä 
vastustuksesta huolimatta. Kuitenkin Nikolain 
elämän suuri rakkaus ei ollut Mathilde, vaan 
eräs nuori saksalainen prinsessa, Hessen-
Darmstadtin prinsessa Alix, Nikolain sedän 
Sergei Aleksandrovitšin vaimon 
suuriruhtinatar Elisabetin pikkusisko. Vuonna 
1894 Nikolai kertoi avoimesti Mathildelle 
rakkaudestaan Alixiin ja kertoi toivovansa 
häntä morsiamekseen. Tsarevitšin ja 
tanssijattaren suhde päättyi samana vuonna, 
ja Mathilde meni myöhemmin naimisiin 
Nikolain serkun, suuriruhtinas Andrei 
Vladimirovitšin kanssa. 
 
Keisariparin pitkään jatkuneen vastustuksen 
jälkeen Nikolai sai viimein luvan kosia 
rakastettuaan, kun tsaarin terveydentila äkkiä 
heikkeni. Keväällä 1894 pari kihlautui ja 
lokakuussa prinsessa Alix saapui 
tsaariperheen luokse Livadiaan, Krimille. 
Viimeisillä voimillaan tsaari siunasi nuoren 
parin, jonka jälkeen hän pian kuoli omassa 
vuoteessaan. Näin nuoresta 
perintöruhtinaasta tuli koko Venäjänmaan 
keisari. 
 
Prinsessa Alix kastettiin ortodoksiseen 
uskoon, ja hänestä tuli "oikeauskoinen 
suuriruhtinatar Aleksandra Fjodorovna." Häät 
pidettiin pian tsaarin hautajaisten jälkeen, 
ennen paastonajan alkua, ja suruajasta 
johtuen ne olivat huomiotaherättämättömät ja 
hiljaiset. 
 
Nikolai II ja keisarinna Aleksandra kruunattiin 
virallisesti 26. toukokuuta 1896 Uspenskin 
katedraalissa Moskovassa. Juhlallisuudet 
olivat valtavat, ja kautta Venäjän saapui 
ihmisiä seuraamaan uuden tsaarin 
kruunaamista. Kruunajaispäivällisille osallistui 
yli 7000 vierasta. 
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Nikolain ja Aleksandran perheeseen syntyi 
viisi lasta: Olga (s. 1895), Tatjana (1897), 
Maria (1899), Anastasia (1901) ja viimein 
vuonna 1904 kruununperijä, tsarevitš Aleksei. 
Aleksei kuitenkin syntyi sairaana. Hän sairasti 
hemofiliaa, samaa perinnöllistä tautia kuin 
mm. Espanjan kuningashuoneen prinssit. 
Aleksein syntymästä lähtien epätoivoiset 
vanhemmat yrittivät kaikkensa löytääkseen 
lääketieteen kieltämän parannuskeinon. 
Tästä syystä keisariperheen lähipiiriin pääsi 
myös siperialainen talonpoika, "pyhä mies" 
Grigori Rasputin. Keisarinna Aleksandra 
uskoi syvästi Rasputinin kykenevän 
parantamaan hänen poikansa, ja tämä 
läheinen suhde kansan riettaana ja 
sivistymättömänä moukkana pitämään 
mieheen entisestään kasvatti kansan ja 
keisariperheen välillä vallitsevaa vihaa ja 
epäluuloisuutta. 
 
Nikolain hallitusvuodet muodostuivat vaikeiksi 
alusta alkaen. Moskovassa 26. toukokuuta 
1896 pidettyjen kruunajaisten kunniaksi 
järjestetyssä kansanjuhlassa Hodinkan 
kentällä tapahtui katastrofaalinen 
onnettomuus, kun tuhatpäinen yleisö joutui 
paniikkiin ja talloi kuoliaaksi satoja 
juhlavieraita. Nikolai osallistui silti tanssiaisiin 
ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. 
 
Nikolain hallinnon ensimmäiseen kymmeneen 
vuoteen osui Venäjän yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen murros, siirtyminen 
agraariyhteiskunnasta teollistuneeseen, jonka 
siemenet oli jo kylvetty hänen isänsä 
hallituskaudella. Talouskasvu oli 
tarkastelujaksolla 1880–1910 keskimäärin yli 
9 % vuodessa. Lainsäädännön 
taaksejääneisyys, maanomistussuhteiden 
ratkaisemattomuus maaorjuuden 
lakkauttamisen jälkeen (1861) ja 
talouskasvun keskittyminen vauraille 
suurkaupunkialueille aiheuttivat ristiriitoja 
kasvavan työväenluokan keskuudessa, jota 
sosialistivallankumoukselliset ja kommunistit 
käyttivät kasvualustanaan. 
 
Nikolain hallinto joutui kriisiin Venäjän-
Japanin sodan (1904–1905) tappion 
aiheuttamien levottomuuksien myötä. 
Suurena käännekohtana voidaan pitää 
verisunnuntain nimellä tunnettua 
välikohtausta 22. tammikuuta 1905, jossa 
satoja rauhallisia mielenosoittajia sai 

surmansa Talvipalatsin vartiosotilaiden 
luodeista. Liikehdintä johti lopulta vuoden 
1905 vallankumoukseen. Hädin tuskin 
toivuttuaan näistä Venäjää ja Nikolaita 
kohtasi uusi koettelemus, ensimmäinen 
maailmansota, jonka myllerryksissä vanha 
Eurooppa ja sen monarkiat tulivat tiensä 
päähän. 
 
Nikolai oli kuitenkin enemmän isä ja puoliso, 
kuin vahva hallitsija, ja siksi Venäjä 
ensimmäisen maailmansodan lähestyessä oli 
yhä lähempänä suistumista 
vallankumoukseen työläisten vaatiessa lisää 
oikeuksia ylimystöltä. Nikolai oli kasvatettu 
uskomaan omaan asemaansa Jumalan 
valitsemana hallitsijana, ja siksi kansan 
vaatima kansanedustuslaitos tuntui hänestä 
Jumalan luottamuksen pettämiseltä. 
 
Sisäpolitiikassa hän tukeutui pitkälti isänsä 
Aleksanteri III:n konservatismiin. Suomessa 
hänet opittiin tuntemaan 
venäläistämistoimenpiteistään (helmikuun 
manifesti), joka johti ensimmäiseen 
sortokauteen. Vuoden 1905 
vallankumouksen seurauksena Nikolain oli 
myönnyttävä uudistuksiin. Lokakuun 
manifestissa, jonka kirjoitti Nikolain kyvykäs 
pääministeri Sergei Witte, Venäjälle 
perustettiin kansanedustuslaitos, Duuma, ja 
kansalaisoikeuksia laajennettiin 
(sananvapaus, uskonnon vapaus, 
kokoontumisvapaus). Nikolaille kuitenkin jäi 
veto-oikeus Duuman säätämiin lakeihin, ja 
oikeus hajottaa parlamentti, jota oikeutta hän 
käyttikin kahdesti 1906 ja 1907. Asteittain 
muutkin uudistukset peruttiin ja Nikolain 
hallinto luisui jälleen taantumuksen tielle. 
Witteä seuranneet pääministerit, joiden 
valintaan olivat vaikuttamassa keisarinna 
Aleksandra ja perheystävä Rasputin, olivat 
joko kyvyttömiä (Goremykin) tai 
joustamattomia (Stolypin). 
 

”Näinä ratkaisevina päivinä Venäjän 
kohtalon tiellä velvollisuutemme on tehdä 
kaikkemme kansan parhaaksi 
kootaksemme voimamme ja 
yhdistääksemme rivimme nopean voiton 
saavuttamiseksi. Tästä syystä me, Nikolai 
II, yhteisymmärryksessä valtakunnan 
duuman kanssa, katsomme parhaaksi 
luopua Venäjän valtaistuimesta ja 
luovuttaa ylin valta. Haluttomana 
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eroamaan pojastamme luovutamme 
perintöoikeuden suuriruhtinas Mikael 
Aleksandrovitšille, ja annamme hänelle 
siunauksemme hänen noustessaan 
Venäjän valtakunnan valtaistuimelle” 
(http://www.alexanderpalace.org/palace/a
bdicationdocs.html) 

 
Ensimmäisen maailmansodan miestappiot ja 
talouden alamäki, työläisten lakkoilu ja 
poliittinen agitointi ja mellakointi johtivat 
lopulta siihen, että Venäjän 
kansanedustuslaitos, Duuma, julisti 
ottaneensa hallitusvastuun 12. maaliskuuta 
1917 (helmikuun vallankumous). Kaupungin 
varuskunnan joukko-osastojen ja kasakkojen 
siirryttyä Duuman puolelle Nikolaille ei jäänyt 
vaihtoehtoja. Hän sai Duuman 
puheenjohtajalta Mihail Rodziankolta ja 
yleisesikunnan päälliköltä Mihail Aleksejevilta 
sähkeen Pihkovaan ollessaan palaamassa 
junalla Pietariin rintaman tarkastusmatkalta 
15. maaliskuuta 1917, jossa häntä vaadittiin 
luopumaan vallasta poikansa hyväksi. 
Tajuttuaan tilanteen vakavuuden hän 
ymmärsi vallastaluopumisen olevan paras 
ratkaisu hänen rakastamansa Venäjän ja 
keisari-instituution säilymisen kannalta, mutta 
haluttomana eroamaan pojastaan, joka 
sairasti verenvuototautia, Nikolai hetken 
mietittyään päättikin siirtää vallan veljelleen 
suuriruhtinas Mihail Aleksandrovitšille. Tämä 
kuitenkin kieltäytyi ottamasta kruunua 
vastaan, koska Duuman edustajat eivät 
taanneet hänen turvallisuuttaan, jos hän 
nousisi valtaistuimelle. Valta siirtyi 
väliaikaiselle hallitukselle. 
 
Kruunusta luopumisen jälkeen Venäjän 
väliaikainen hallitus otti tehtäväkseen 
keisariperheen suojelun. Ensin heitä pidettiin 
vankeina kotonaan Aleksanterin palatsissa 
Tsarskoje Selossa, mutta myöhemmin 
vartiojoukkojen karattua 
vallankumouksellisten puolelle pääministeri 
Kerenski päätti siirtää perheen turvaan 
Tobolskiin, Siperiaan. 
 
Tobolskissa he saivat elää vielä suhteellisen 
normaalia elämää, mutta väliaikaisen 
hallituksen kaaduttua ja bolševikkien 
kaapattua vallan lokakuun 
vallankumouksessa otteet heitä kohtaan 
kovenivat. Ensin tsaari, tsaritsa ja heidän 
tyttärensä Maria siirrettiin Ipatjevin taloon 

Jekaterinburgiin, Uralille. Aleksei oli edelleen 
verenvuotokohtauksen jälkeen huonossa 
kunnossa, ja hänen kolme sisartaan ja osa 
palveluskunnasta jäivät edelleen hoitamaan 
häntä Tobolskiin. Aleksein toivuttua myös 
heidät siirrettiin Jekaterinburgiin. 
Jekaterinburgissa tsaariperhe alistettiin 
vankien asemaan. Heidän huoneidensa 
ikkunat oli maalattu valkoisiksi ulosnäkemisen 
estämiseksi, eivätkä he enää päässeet 
kirkkoon tai saaneet vastaanottaa vierailijoita. 
 
Ajan kuluessa vartijat kuitenkin muuttuivat 
myötämielisemmiksi vankejaan kohtaan, 
jolloin bolševikkihallinto päätti lähettää tilalle 
uudet vartijat. Nämä vartijat kuuluivat 
pahamaineiseen tšekaan, ja he toteuttivat 
Moskovasta tulleen käskyn teloittaen 16–17. 
heinäkuuta 1918 välisenä yönä vähän puolen 
yön jälkeen koko tsaariperheen ja heitä 
vankeuteen vapaaehtoisesti seuranneet 
kamarineito Anna Demidovan, perheen 
lääkäri tohtori Botkinin, kokki Haritonovin ja 
palvelija Truppin Ipatjevin talon kellarissa. 
Teloitusryhmää johti Jakov Jurovski.  
 
Ruumiit vietiin pois kuorma-autolla, tuhottiin 
polttamalla ja hapolla, ja heitettiin tyhjään 
kaivoskuiluun. Myöhemmin ruumiit siirrettiin 
toisaalle turvallisempaan paikkaan ja ne 
löydettiin vasta 1979. Heinäkuussa 1991 
ruumiit kaivettiin ylös ja tunnistettiin DNA-
kokeilla 1993. Täsmälleen 80 vuotta 
kuolemansa jälkeen 17. heinäkuuta 1998 
tsaariperheen jäännökset haudattiin 
valtiollisin kunnianosoituksin Pietarin-
Paavalin linnoituksen kirkon kryptaan 
Pietarissa. Elokuussa 2000 Venäjän 
ortodoksisen kirkon Synodin päätöksellä 
tsaariperhe kanonisoitiin pyhiksi. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Nikolai_II) 
 
 
b) Ylen Elävästä arkistosta löytyy 
kuvatallenne Tsaari Nikolai II Helsingissä 
1915 – Tsaarin vierailu sekä Reijo Perälän 
artikkeli osoitteessa 
http://yle.fi/elavaarkisto. 
Tutustukaa verkkomateriaaliin ja pohtikaa 
millainen on Suomen historiallinen tilanne 
kyseisenä ajankohtana. 
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3. Perhe, suku ja yhteisöllisyys 
 
Markku Pölönen sanoo seuraavaa Lieksa!-
elokuvan verkkosivuilla:  
 
Tähän ikään ehtii nähdä kaikenlaista. Ehtii 
myös olla mukana kaikenlaisissa porukoissa. 
Nuoruuden koululuokista ja mopoporukoista 
tukkijätkien sakkiin, armeijasta opiskeluajan 
kaveripiireihin. Jossakin vaiheessa on tullut 
perustettua omakin porukka, se rakkain; 
perhe. Joskus olen mennyt sanomaan, että 
elokuva on elämäni tärkeysjärjestyksessä 
sijalla 42. Se voipi olla poleeminen heitto, 
mutta elokuvan kuvausryhmä, sen osana 
työskenteleminen keikkuu arvostuksen 
kärkisijoilla. ”Elokuvan tekeminen on sotaa”, 
on todennut arvostettu kollega Matti Kassila. 
Jos se on sotaa, niin Suomessa vihollisia 
ovat hankalat olosuhteet ja ainainen 
rahapula. Jos se on sotaa, niin ”isänmaa” jota 
puolustetaan on elokuva. Parhaimmillaan se 
on uhrautuvaista ryhmähenkeä, jossa 
väsynyttä toveria autetaan että “aina löytyy se 
Määttä, joka jalustan kantaa”.  
 
Olen kuvannut elokuvissani mielelläni pieniä 
ihmisryhmiä jonkin tärkeän murroksen 
keskellä. Onnen maassa se oli maalaisperhe 
viattomuutensa viimeisessä kesässä, 
Kivenpyörittäjän kylässä kylä vietti viimeisiä 
häitään, Koirankynnen leikkaaja kuvaa sodan 
haavoittamaa miesporukkaa kovissa 
metsätöissä. (www.lieksaelokuva.net) 
 
a) Mieti millainen suku ja perhe sinulla. 
Minkälaisia traditioita, henkilöitä  ja 
luonteenpiirteitä sukuusi liittyy. Kirjoita 
sukusi tarina. Otsikoi vapaasti. 
 
b) Piirrä oma sukupuusi. 
 
c) Koppolan suvussa ollaan räätäleitä, 
pukusuunnittelijoita ja ompelijoita. Onko 
sinun suvussasi jokin ammatti, joka 
erityisen yleinen? Tee lyhyt esittely 
sukunne ammateista. 
 
d) Mieti mihin muihin porukoihin ja 
ryhmiin tunnet kuuluvasi. Esittele 
opiskelutovereillesi tärkeimmät yhteisösi. 
 
 
 
 

4. Lieksa ja sen symboliikka 
 
Symboli on asia, joka edustaa jotakin toista 
asiaa siten, että niiden välillä on vain 
sopimuksenvarainen yhteys. Esimerkiksi 
lippu voi edustaa tiettyä valtiota. 
 
Sana tulee kreikan kielen sanasta symbolon 
(sopimus, tunnus; sanaosat syn adverbi: 
yhteen ja ballein verbi: heittää, liittää) ja 
tarkoittaa merkkiä, tunnusmerkkiä, 
tunnuskuvaa tai vertauskuvaa. 
 
Erityisessä, semantiikassa eli merkitysopissa 
käytetyssä merkityksessä symboli on sana, 
aate, asia, mielikuva tai kuva, joka liittää 
yhteen kaksi tai useamman asian. Symboli ei 
tässä täsmennetyssä merkityksessä siis ole 
merkki (ennalta sovittu, tunnettu lyhennys, 
katso semiotiikka) tai vertaus (tietoinen 
allegoria, eli merkitysopissa tunnettu, 
rajallinen edustaja). 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Symboli) 
 
Lieksalla on voimakas symbolinen arvo 
Markku Pölösen elokuvassa Lieksa!.  
Mitä arvelette, että tekijä on halunnut 
vertauksellaan kertoa? 
Tutustukaa Lieksaan virtuaalisesti 
osoitteessa www.lieksa.fi. Keskustelkaa 
symboleista ja niiden merkityksestä 
ihmisen elämässä. Mikä symboli on 
henkilökohtaisesti sinulle tärkeä? 
 
 
 

Oppimateriaalin on laatinut äidinkielen ja 
viestinnän opettaja Marjaana Mitikka. 

 
Oppimateriaalin on tuottanut Anna-Liisa 

Puura-Castrén Koulukinosta. 

 


