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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
 
LINNUNRADAN KÄSIKIRJA LIFTAREILLE 
Iso-Britannia/USA, 2005 
 
Ohjaus: Garth Jennings 
 
Käsikirjoitus: Douglas Adamsin kirjan pohjalta 
Douglas Adams ja Karey Kirkpatrick 
 
Pääosissa: Sam Rockwell, Mos Def, Zooey 
Deschanel, Martin Freeman, Bill Nighy, Warwick 
Davis, Anna Chancellor ja John Malkovich. 
 
Elokuvan levittäjä: Buena Vista Int. Finland Oy 
 
Genre: komedia, tieteisseikkailu 

Kesto: 110 min. 
 
Ikäraja: K11 
 
Koulukinon oppimateriaali on suunniteltu 6. 
luokkalaisille ja yläkoululaisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: science fiction, 
parodia ja scifin kliseet, vallan ja instituutioiden 
merkitys 
 
Alkuperäinen nimi: The Hitchhiker's Guide to 
the Galaxy 

 
 
SYNOPSIS 
Ei syytä paniikkiin… Nosta peukalosi ja lähde 
maailman tavallisimman tyypin kanssa 
maailman epätavallisimpaan seikkailuun, joka 
vie halki maailmankaikkeuden! Maan 
ihmisellä Arthur Dentillä on huono päivä. 
Asunto on jäämässä moottoritien alle, paras 
ystävä on paljastunut avaruusolennoksi ja 
kaiken kukkuraksi planeetta Maa on 
tuhoutumassa, koska tarvitaan tilaa 
hypergalaktiselle ohitustielle. Arthurin ainoa 
keino selviytyä on liftata ohikulkevaan 
avaruusalukseen. Avaruusmatkailuun 
tottumattoman suurin seikkailu alkaa siitä, 
missä maailma loppuu. Arthur lähtee 
matkalle, jossa mikään ei ole sitä, miltä 
näyttää. Hän oppii, että pyyhe on 
maailmankaikkeuden tärkein kapine, löytää 
elämän tarkoituksen ja huomaa, että kaikki 
mikä tulee tietää, löytyy yhdestä opuksesta: 
”Linnunradan käsikirja liftareille”. 

 

 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
ENNEN ELOKUVAN KATSELUA 
 
1. Ryhmiin jakautuminen 
Keskustelkaa luokassa ryhmätyöskentelystä 
ja roolijaosta. On tärkeää, että jokaiselle tulee 
jokin rooli. Rooleja vaihdetaan.  
Opettaja jakaa luokan 4-6 hengen ryhmiin. 
 

• tyttöjä ja poikia yhdessä 
• puheliaita ja hiljaisia lapsia samaan 

ryhmään 
• lahjakkuuksiltaan / kiinnostuksiltaan 

erilaisia lapsia 
 

Ryhmän tulee keksiä itselleen nimi. 
Ryhmäläiset tekevät työnjaon. Kirjureita voi 
olla kaksi samoin tiedon hakijoita. Rooleja voi 
olla useampia samalla henkilöllä.  
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- puheenjohtaja 
- esittelijä 
- kirjuri 
- tiedon hakija 
- materiaalin kerääjä 
- kuvittaja 
- mahdolliset muut työskentelyyn liittyvät roolit 
 
Ryhmätyöskentelyn päätyttyä ryhmäläiset 
arvioivat omaa työskentelyä ja muiden 
työskentelyä ryhmässä. Lapset palauttavat 
arviot opettajalle. 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
tehtäväksi ryhmätöinä. 
 
 
2. Science fiction 
Ryhmille annetaan tehtäväksi selvittää eri 
asioita käsiteltävästä elokuvan ja 
kirjallisuuden lajista. Tehtävät annetaan 
ryhmille kysymysten muodossa, joihin 
vastauksia voidaan etsiä mm. oppimateriaalin 
lopusta löytyvien nettilinkkien ja 
kirjallisuusviitteiden avulla. Vastaukset 
esitellään koko luokalle. 
 

Selvittäkää mitä tarkoittaa science fiction eli 
scifi? Millaisia aiheita scifi käsittelee? Miten 
scifi eroaa fantasiasta? Mitä kotimaista ja 
ulkomaista scifi-kirjallisuutta on julkaistu? 
Millaisiin pääryhmiin tieteiskirjallisuutta 
voidaan jakaa?  
 
Science fiction on kirjallisuuden laji, joka käyttää 
hyväkseen tieteen ja teknologian tuottamaa 
materiaalia sekä tutkii niiden vaikutusta ihmiseen 
ja ympäröivään maailmaan. Scifi on kiinnostunut 
tulevaisuuden yhteiskunnasta, yksilön asemasta 
yhteisössä ja osana maailmankaikkeutta. Se 
onkin osaksi satua ja osaksi tiedettä, missä 
tieteiskirjailija luo ja soveltaa vapaasti 
tulevaisuuden maailmoja, muodostaen kuitenkin 
yhtenäisen ja loogisen kokonaisuuden.  
 

Scifikirjallisuus käsittelee matkoja ajassa ja 
avaruudessa, outoja kulttuureja, vieraitten 
planeettojen vaaroja sekä tulevia muutoksia jotka 
pohjautuvat nykyisiin kehityssuuntauksiin. Erilaiset 
tulevaisuuden keksinnöt, jotka mahdollistavat 
nopean matkaamisen ja viestimisen eri 
maailmojen välillä ovat scifissä keskeisesti esillä. 
 

Fantasian ja scifin keskeisin ero löytynee niiden 
kuvaamissa maailmoissa. Fantasian maailmat 
ovat pysyvästi ja selkeästi todellisuudesta 
poikkeavia, eikä niitä pyritä selittämään auki. 
Scifin kuvaamissa maailmoissa ero todellisuuteen 
häivytetään tieteellisillä tai näennäistieteellisillä 

teorioilla ja vieraannuttavat tekijät pyritään 
järkeistämään. Fantasian perusta pohjaa yleensä 
menneisyyteen kun taas scifin lähtökohdat 
löytyvät tulevaisuudesta.  
 
 
3. Sanojen selityksiä: ironia, parodia, 
satiiri  
Mitä on ironia? Mitä tarkoittaa parodia? Mitä 
on satiiri?  
 

Ironia on verhottu ivallisuus, joka kohdistuu 
lausujaan itseensä: tapa sanoa toisin kuin 
todellisuudessa tarkoittaa. 
 

Parodia on ivamukaelma, vakavan taiteellisen 
teoksen ivallinen matkiminen.  
 

Satiiri on pureva ja pilkallinen kirjallinen tuote, 
jossa usein arvostellaan yhteiskunnan ilmiöitä tai 
ihmisten ominaisuuksia. Myös nokkela ja henkevä 
ilkeys. Satiirin rinnakkaisterminä käytetään usein 
sanaa musta huumori. 
 
Tietojätti A-Ö 1989 Gummerus Oy 
 
 
ELOKUVAN KATSELUN JÄLKEEN 
 
4. Pyyhe 
a. Keksikää ryhmissä mahdollisimman monta 
käyttötapaa pyyhkeelle. Aikaa ideoimiselle ja 
niiden ylöskirjaamiseen käytetään 1 
minuuttia. Ajan päätyttyä ryhmien ideat 
jaetaan koko luokan kesken. Esittelytapoina 
voidaan käyttää esim.  
- Jokainen ryhmä vuorollaan sanoo yhden 
ehdotuksen. Vuoro siirtyy aina seuraavalle 
ryhmälle, samoja ideoita ei saa sanoa 
uudelleen. Kuinka monta erilaista käyttötapaa 
luokka keksii yhteensä.    
- Ryhmä kerrallaan esittää luokalle pyyhkeen 
erilaisia käyttötapoja pantomiimin avulla.  
 
b. Onhan sinulla pyyhe matkassa, Ford kysyy 
äkkiä Arthurilta. 
Keskustelkaa mitä merkityksiä pyyhkeellä on 
elokuvassa?  
Kirjassa Linnunradan käsikirja Liftareille  
s. 25–26 luetellaan muutamia seikkoja 
aiheesta pyyhkeet. Siinä kerrotaan mm. miksi 
pyyhe on ehkä kaikkein käyttökelpoisin esine 
peukalokyytiläisille sekä pyyhkeen 
edustamista henkisistä arvoista. Ote kirjasta 
ääneen luettuna toimii myös hauskana 
aloituksena scifi-tekstin ideointiin ja 
kirjoittamiseen. 
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c. Pyyhe esiintyy myös monessa arkipäivän 
sanonnassa. Mitä sellaisia tiedätte? Pohtikaa 
mitä sanonnoilla tarkoitetaan. Esim. Heittää 
pyyhkeen kehään, Saada pyyhkeitä, Hyvin 
pyyhkii… 
 
 
5. Scifin kliseet 
a. Suomen tieteiskirjoittajat ry on laatinut 
ohjeita scifi novellin kirjoittamiseen. Ohjeissa 
esitellään mm. tyypillisimmät scifi-kliseet eli 
lista moneen kertaan scifi yhteydessä 
käytetyistä ajatusrakennelmista tai toiminta 
malleista. Ohjeissa varoitellaan kliseisiin 
kompastumasta, sillä ne tekevät tekstistä 
helposti lattean tai mitään sanomattoman.  
 
Kliseet voidaan jakaa taktisiin ja strategisiin 
kliseisiin. Taktiset kliseet liittyvät juoneen, 
henkilöihin, kuvailuihin tai tekoihin. 
Strategiset kliseet kertovat koko tarinan 
lähtökohdista ja kirjoittajan itsestään selvinä 
pidettävistä asioista. Taktiset on helppo 
havaita, strategiset kliseet ovat pikemminkin 
huomaamattomia, kirjoittajan ja yhteiskunnan 
arvomaailmasta kumpuavia. 
 
Taktisia kliseitä: 
- Aatami ja Eeva ts. ensimmäiset ihmiset 
haaksirikkoutuneina tai tuhon jälkeisessä 
maailmassa. 
- Tietokonepeli A; Se olikin vain peliä! tai 
Tietokonepeli B; Se ei ollutkaan peliä! 
- (Ydin)katastrofin yleinen kuvailu 
- Totalitaariset yhteiskunnat 
- Yllätysloput ilman yllätystä, kuten ”Ja se 
planeetta oli Maa” 
- UFO ja Bermudan kolmio-jutut 
- Aikamatkustaja on itsensä äiti tai isä. 
- Muukalaiset tarkkailevat ihmiskuntaa 
päättääkseen sen hävittämisestä, pääsystä 
Galaktiseen neuvostoon tai muusta asemasta. 
- Robotti tms. nousee luojaansa vastaan. 
- Uhka avaruudesta. 
- Hullu tiedemies tai mullistava keksintö. 
 
Strategiset kliseet: 
- Kaikki maailmankaikkeuden eliömuodot 
näyttävät ihmisiltä tai kaikki lajit ajattelevat, 
puhuvat ja toimivat kuten ihmiset. Tästä löytyy 
useita alalajeja selventämään, katso nettilinkki 
kliseistä. 
- Dramaturgiset kliseet, kuten valta, konflikti, 
keskiluokkaisuus, kaiken selittäminen, 
epäuskoinen Tuomas, kosto, lapset, kapina, suuri 
lopputaistelu tai kaksintaistelu, onnellinen loppu. 
Katso lisää nettilinkistä. 

b. Kliseitä voi tietoisesti parodioida kuten 
Douglas Adams Linnunradan käsikirja 
liftareille -teoksessaan on tehnyt. Tulostakaa 
netistä lista scifin kliseistä. Tutkikaa ryhmissä 
kliseiden listaa ja verratkaa sitä elokuvaan.  
Mitä scifin kliseitä Adams on tietoisesti 
parodioinut ja mistä asioista hän kertoo 
mustan huumorin keinoin? Tehtävän voi 
tehdä myös kirjaa apuna käyttäen.  
 
Voitte jakaa tehtävät myös niin, että 
ryhmässä jokainen tutkii eri asiaa, kuten 
taktisia kliseitä elokuvassa, kirjassa, 
strategisia kliseitä elokuvassa, kirjassa. 
Lopuksi ryhmä keskustelee yhdessä 
tutkimustuloksistaan. 
 
c. Rakentakaa ryhmissä toinen todellisuus. 
Sen muoto on vapaa. Tehtävän voi toteuttaa 
kirjallisena esityksenä, näytelmänä, videona, 
animaationa, kuunnelmana, power point -
esityksenä… 
Muistakaa tehdä myös varmuuskopio toisesta 
todellisuudestanne, tallettakaa se 
tietokoneelle, valokuvin, DVD- tai cd-
muotoon. 
 
 
6. Instituutti ja valta? 
a. Miettikää ryhmissä mitä tarkoittaa instituutti 
ja instituutio.  
 
Instituutti on tutkimuslaitos, korkeakoulutasoinen 
oppilaitos, oikeussäännöstö.  
 
Tietojätti A-Ö 1989 Gummerus Oy 

 

Instituutio Sosiaalisen, uskonnollisen tai 
poliittisen elämän suhteellisen pysyvä muoto, joka 
perustuu tapaan tai oikeudellisiin säädöksiin. 
 
Pikkujättiläinen WSOY 2001 
 
b. Mitä on valta? Kuka on vallan keulakuva, 
kuka käyttää valtaa? Onko vallankäytölle 
säädöksiä? 
Voiko valtaa käyttää väärin? Kenellä on 
ryhmässänne valta? Mitä on demokratia? 
Mitä tarkoittaa yhdessä toimiminen? 
 
valta, yksilöiden, ryhmien, organisaatioiden tai 
valtioiden kyky toteuttaa tavoitteensa. Vallan 
lähteet voidaan jakaa fyysiseen pakkovaltaan 
(esim. valtion voiman käyttö), tal.valtaan ja 
ideologiseen valtaan, johon liittyy vallan 
oikeuttaminen eli sen legitimiteetti. Valtaa ja sen 
käyttämistä tarkastellaan usein vallan 
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instituutioista käsin, joita edustavat yhteisön virall. 
päätöksentekijät. Valtaa ei voida ransk. Michel 
Foucaultin mukaan kuitenkaan liittää mihinkään 
instituutioon tai rakenteeseen, vaan se voidaan 
ymmärtää eri yhteiskuntien monimutkaisena 
strategisena tilanteena. Se voi olla myös 
näkymätöntä, esim. kieleen tai tilan ja ajan 
organisointiin liittyvää. Moderni vallankäyttö, 
ns. biovalta, perustuu elämän säätelemiseen 
tiedon avulla. Tätä tietoa tuottavat tiede ja 
teknologia. 
 
Pikkujättiläinen WSOY 2001 
 
c. Keksikää ryhmissä sanoja joihin liittyy 
valta. Aikaa kaksi minuuttia. Listatkaa sanat. 
Esim. valtakunnanoikeus, valtalehti, 
valtameri, valtaistuin, väkivalta jne… 
 
d. Miten elokuvassa näkyi valta?  
Millä eri tavoin valtaa käsiteltiin? 
 
 
7. Liftaaminen  
a. Mitä liftaaminen on? Keskustelkaa mitä 
hyötyä tai mitä vaaroja siihen liittyy?  
Liftari.org määrittelee liftaamisen tavaksi 
tavata ihmisiä ja lisätä ihmisten keskinäistä, 
tervettä luottamusta. Pohtikaa miten 
luottamus liittyy liftaamiseen?  
 
b. Keskustelkaa elokuvan liftareista. Mitä 
hyötyä heille oli liftaamisesta? Mitä vaaroja 
he kohtasivat matkallaan? Ideoikaa ryhmässä 
ja kirjoittakaa yksin kertomus liftaamista. 
Hyödyntäkää tietojanne parodiasta, scifistä 
sekä rakentamastanne toisesta maailmasta. 
 
 
8. Road-movie elokuvassa ollaan matkalla 
Pohtikaa ryhmässä mitä tarkoittaa road-
movie? Onko elokuva Linnunradan käsikirja 
liftareille lajityypiltään road-movie? 
Perustelkaa näkemyksenne ja kertokaa 
luokalle. 
Mitä muita road-movie elokuvia tiedätte? 
 
 
9. Douglas Adams 
a. Kirjailija Douglas Noel Adamsin syntyi 
Englannissa 1952 ja kuoli Kaliforniassa 2001. 
 
Teos Linnunrata: viisiosainen trilogia / Douglas 
Adams; suomentaneet Pekka Markkula, Jukka 
Saarikivi   

Julk.tiedot Porvoo: WSOY, 1997 Painos 2. p. 
1998. – 8. p. 2003. – 9. p. 2004. Sisällys: 
Linnunradan käsikirja liftareille; Maailmanlopun 
ravintola; Elämä, maailmankaikkeus - ja kaikki; 
Terve, ja kiitos kaloista; Enimmäkseen harmiton  
 
Teos Linnunradan käsikirja liftareille Douglas 
Adams, suomentanut Pekka Markkula 
Werner Söderström Osakeyhtiö. Tanska 2005. 
www.loistopokkarit.com 
 
b. Elokuva perustuu Douglas Adamsin itse 
lähes loppuun asti työstämään 
elokuvakäsikirjoitukseen. Sitä ennen 
Linnunradan käsikirja on ehtinyt olla 
radiokuunnelmana, kirjana, tietokonepelinä 
jne. Adams muunteli tarinaansa vapaasti sen 
siirtyessä mediasta toiseen. Vertailkaa kirjaa 
ja elokuvaversiota keskenään. Mitä 
erilaisuutta löydätte? Miten Linnunradan 
käsikirjaa käytetään eri versioissa? 
 
 

Oppimateriaalin ovat laatineet  
Annika Henriksson ja  

Anna-Liisa Puura-Castrén 

 
 
NETTILINKIT JA KIRJALLISUUSVIITTEET: 
 

 http://hitchhikers.movies.go.com/main.html 
- elokuvan nettisivut 
 

http://koti.mbnet.fi/~villes/Linnunrata-trilogia/ 
- Linnunrata-trilogian kattava suomenkielinen fanisivusto mm. 
hahmoista ja planeetoista. Linkki Douglas Adamsin sivuille. 
 

http://www.koulukanava.fi/aidinkieli/kirjallisuus/scif
i/laji.htm 
- Scifin määrittelystä, scifi ja fantasiakirjallisuudesta, Scifin jako 
7 ryhmään 
 

http://org.utu.fi/tyyala/tieteiskulttuurikabinetti/stk 
- Suomen tieteiskirjoittajien ohjeet scifi novellin kirjoittamiseen. 
Ohjeita scifin muotoon, sisältöön ja kliseisiin, tietoa 
julkaisukanavista ja arvostelusta sekä kirjallisuusluettelo 
 

www.liftari.org 
- tietoa ja kokemuksia liftaamisesta. Vinkkejä turvallisuudesta, 
majapaikoista ja kyydeistä 
 

Bengtsson, Niklas: Romuluinen robotti. BTJ-
kirjastopalvelu 2001 
- Tieteiskirjallisuuden historiasta ja määrittelystä. Sis. 
kirjallisuusluettelon jossa jaettu erikseen lasten ja nuorten sekä 
aikuisten scifi. 
 

toim. Korolainen Tuula: Kirjaseikkailu. Lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden opas. Tammi 2001 
- Bengtssonin artikkeli s. 351-358, Avaruushirviö aivoissa, 
esittelee kotimaista ja ulkomaista scifikirjallisuutta 
  

Christina Salmivalli: Kaverien kanssa. 
Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Opetus 
2000. Otavan kirjapaino oy. Keuruu 2005  


