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MINÄ EN PELKÄÄ 
Italia, 2004                              
 
Ohjaus: Gabriele Salvatores 
 
Käsikirjoitus: Niccolò Ammaniti, Francesca 
Marciano  
 
Pääosissa: Giuseppe Cristiano, Mattia di Pierro, 
Giulia Matturo, Aitana Sáches, Dino Abbrescia 
 
Levittäjä: FS Film Oy 
 
Tuotanto: Colorado Film Production,  Medusa 
Produzione, Alquimia Cinema S.A., The 
Producers Films, Cattleya 
Tuotantomaat: Italia, Espanja, UK 

Kesto: 111 min. 
 
Genre: draama, trilleri 
 
Ikäraja: K11 
 
Oppimateriaalin tehtävät soveltuvat ala-asteen 
6. luokkalaisille sekä yläaste- ja lukioikäisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: pelkääminen, 
rohkeus, ystävyys 
 
Alkuperäinen nimi: Io non ho paura/I’m Not 
Scared 

 
 
SYNOPSIS 
Kymmenvuotiaan Michelen (Giuseppe 
Christiano) huoleton kesä 1978 muuttuu 
yllättäen painajaiseksi. Päivät hänen 
idyllisessä eteläitalialaisessa kylässään ovat 
olleet leikin ja riemun täyteisiä, kunnes hän 
sattumalta törmää merkilliseen arvoitukseen. 
Michele alkaa selvittää asiaa ja saa selville, 
että jopa hänen omat vanhempansa ovat 
mukana pirullisessa juonessa. 
Poikkeuksellisen jännittävän trillerin Minä en 
pelkää on ohjannut kiitetyn Mediterraneo -
elokuvan tekijä, Oscar–palkittu Gabriele 
Salvatores.  
 
Elokuva perustuu Niccolò Ammanitin 
samannimiseen bestselleriin. Otava julkaisi 
kirjan suomennoksen huhtikuussa 2004 Minä 
en pelkää -nimellä.  
 
 

 
 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN  
 
1. Pelot  
 
Luettelo muutamista peloista 
muistinvirkistykseksi: aggressionpelko, 
agorafobia (avoimien paikkojen kammo), 
ahdistus, arvostelun pelko, avioeron pelko, 
eläinten pelko, epäonnistumisen pelko, eron 
pelko, fobiat, homoseksuaalisuuden pelko, 
hylätyksitulemisen pelko, hyönteisten pelko, 
katoamisen pelko, kokeiden ja tenttien pelko, 
koneiden pelko, koulukammo, kuoleman 
pelko, kuvitellut pelot, kylvyn pelko, 
käärmeiden pelko, loukkaantumisen pelko, 
maanalaisen pelko, melun pelko, muutoksen 
pelko, nukkumisen pelko, painajaiset, pelko ja 
syyllisyys, pelko joutua naurunalaiseksi, 
pelon osoittamisen pelko, pelon puuttuminen, 
pölynimurin pelko, raajarikkoisten pelko, 
rakkauden menettämisen pelko, 
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rangaistuksen pelko, satujen pelko, 
seksuaaliset pelot, television aiheuttamat 
pelot, torjumisen ja hylkäämisen pelko, 
tulevien vaarojen pelko, tuntemattoman ja 
vieraan pelko, uimisen pelko, vanhempien 
pelko, vieraiden pelko, yksinolemisen pelko. 
 
Ennakkotyöskentely peloista 
a) Mikä pelottaa? Mikä on pelottavinta mitä 
on kokenut? Onko olemassa erityisen 
pelottavia paikkoja? Mikä niistä tekee 
pelottavan? Mitä esim. lapsena pelkäsi? 
Onko koskaan tehnyt jotain sellaista, ettei 
sitten ole uskaltanut mennä kotiin? 
Pelkäävätkö aikuiset ja lapset samoja 
asioita? Mihin pelkoa tarvitaan? Miten reagoi, 
kun pelottaa? (joitakin itkettää, toiset 
vapisevat, jotkut alkavat nauraa 
hysteerisesti). 
 
b) Keskusteluun peloista voi virittäytyä myös 
erilaisten pelkoihin liittyvien tekstien avulla: 
Esimerkkinä Lemony Snicket Surkeiden 
sattumusten sarja osa Avara Ikkuna s. 43: 
”On kahdenlaista pelkoa: rationaalista ja 
irrationaalista, tai yksinkertaisemmin pelkoja 
joissa on järkeä ja pelkoja joissa ei ole. 
Esimerkiksi Baudelairen lasten tuntema pelko 
kreivi Olafia kohtaan on täysin järkevää, 
koska hän oli paha mies joka halusi tuhota 
heidät. Mutta sitruunamarenkitortun 
pelkääminen olisi irrationaalista eli järjetöntä, 
koska sitruunamarenkitorttu on herkullista 
eikä ole koskaan vahingoittanut ketään. 
Sängyn alla piileskelevän hirviön 
pelkääminen on aivan järkevää, koska siellä 
tosiaan saattaa olla hirviö, joka aikoo syödä 
sinut koska hyvänsä." 
 
 
2. Pelon voittaminen  
 
Elokuvassa Michele pelkää pyöräillessään 
yöllä pelastamaan ystäväänsä Filippoa. Hän 
lausuu ääneen runoa. Joku toinen muistaa 
joskus ehkä laulaneensa tai puhuneensa 
ääneen silloin kun pelkää oikein paljon. Pelko 
torjutaan sulkemalla silmät Lemony Snicketin 
Surkeiden sattumusten sarjassa, Avara 
Ikkuna s. 176: ”...sulje vain silmäsi. Niin 
minäkin teen, kun minua pelottaa. Pelon 
poissulkeminen saa olon tuntumaan aina 
paremmalta." 
Olisiko tämä hyvä keino? Miten pelkoa voi 
voittaa? 

3. Rohkeus, pelon vastakohta  
 
Mikä on rohkeutta? Kuka on rohkea? Onko 
rohkeutta pomottaa toisia? Entä puolustaa 
toisia? Millaista on uhkarohkeus? Mitä 
tarkoittaa sanonta "rohkea rokan syö?" jne.  
 
 
4. Ilmaisutaito  
 
a) Elokuvan alkupuolella eräässä 
kohtauksessa poika pomottaa muita lapsia. 
Miettikää ja valitkaa vastaavanlaisia tilanteita 
elokuvan aiheisiin liittyen ja jakakaa roolit, 
näytelkää ja vaihtakaa rooleja. Pysäyttäkää 
parin minuutin esittämisen jälkeen tilanne 
ryhmäpatsaaksi. Opettaja asettaa kätensä 
kunkin patsaanosan eli esittäjän olkapäälle 
vuorollaan. Se, jota kosketetaan sanoo, mitä 
hän roolihenkilönä juuri nyt ajattelee, miltä 
tuntuu jne.  
 
b) Omantunnonkuja (tai hyvän- ja pahankuja) 
-draamaharjoitus  
Aluksi keskustellaan siitä, kuinka koko kylän 
aikuiset, siis lasten isät ja äidit ovat mukana 
lapsen kaappauksessa. Michele on 
ymmällään. Hän tietää, että aikuiset tekevät 
väärin. Miten voi ja uskaltaa asettua 
rakastamiaan ja kunnioittamiaan vanhempia 
vastaan? Voivatko omat vanhemmat toimia 
väärin?  
Miettikää yhdessä asioita, joita Michele joutuu 
miettimään: Ajatuksia vanhempien puolesta 
ja vanhempia vastaan. Kirjatkaa tärkeimmät 
asiat lyhyesti yhteiselle paperille. 
Toiminta: 
Oppilaat jaetaan kahteen riviin kasvot 
vastakkain (n.1 m väliä). Toinen rivi on hyvän 
ääni, joka kuiskii (yhteiselle paperille 
koottujen ajatusten pohjalta) esimerkiksi näin: 
vanhemmat tekevät väärin, lapsia ei saa pitää 
vankina, mieti, miltä Filipposta (vankina 
olevasta pojasta) tuntuu, soita poliisille, tee 
jotakin jne. Vastakkainen rivi on pahan ääni, 
joka kuiskii: sinun ei tarvitse välittää, isä kyllä 
tietää, mitä tekee, isä lupasi, että viikon 
päästä mennään rannalle, isä tekee aina 
oikein jne. Yksi oppilaista asettuu kujan 
alkupäähän aloittajaksi Michelen asemaan ja 
kulkee rivien välistä silmät kiinni hitaasti 
kuunnellen kuiskauksia. Kun ensimmäinen 
oppilas on kulkenut rivin toiseen päähän, hän 
asettuu kuiskaajaksi rivin jatkoksi. Alkupäästä 
lähtee aina uusi oppilas vuorollaan 
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kulkemaan silmät suljettuina kujaa pitkin ja 
asettuu lopuksi kuiskaajan asemaan. Näin 
toimitaan, kunnes kaikki ovat saaneet kerran 
kulkea kujan läpi.  
Keskustellaan siitä, miltä kujan läpi 
kulkeminen tuntui. 
 
 
5. Keskusteluun  
 
a) Mikä on elokuvan tapahtumapaikka? 
b) Voiko elokuva perustua todellisuuteen? 
c) Voisiko Suomessa tapahtua tällaista?  
Miksi voi/ei voi? 
d) Voiko Italiassa tapahtua tällaista?  
Miksi voi/ei voi? 
e) Elokuvassa Michele vie Filippon niitylle ja 
sen jälkeen takaisin kuoppaan. Onko 
uskottavaa, että Filippo jää kiltisti kuoppaan? 
Olisitko itse jäänyt?  
 
f) Miten elokuvassa saatiin aikaiseksi 
painostava tunnelma. Millaisia elokuvan 
keinoja käytettiin? (ilma, kuumuus, musiikki, 
sika-aitaus, liioitellut roolihahmot, jne.) 
 
 
6. Elokuvan äänimaailma  
 
Olisiko pelkkä kuva saanut tiettyjä kohtauksia 
elämään? Jos elokuvaa on mahdollista 
katsoa ainakin osin uudelleen videolta 
(tekijänoikeudet), niin kokeilkaa erilaista 
musiikkia tai tehkää itse äänitehosteita eri 
kohtauksiin. Miten reipas marssimusiikki, 
hilpeä tanssikappale tai siirappia tihkuva 
rakkauslaulu tms. muuttavat eri kohtauksia. 
(sopivia kohtauksia kokeiluihin esim. kun 
Michele taiteilee korkealla poikkihirrellä 
ränsistyneessä, hylätyssä talossa tai kun hän 
löytää maakuopan tai kun hän pyöräilee 
lopussa pelastamaan Filippoa jne.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Luottamuksen pettäminen  
 
Elokuvassa Salvatore pettää Michelen 
kertomalla salaisuuden aikuisille. Pohtikaa 
yhdessä luottamuksen merkitystä; millaiseen 
ystävään voi luottaa? Millainen on hyvä 
ystävä? Entä jos ystävä on pettänyt 
luottamuksen, voiko häneen enää koskaan 
luottaa? Harjoitellaan luottamista tekemällä 
kipsinaamarit. Välineinä kipsinauhaa, 
talouskelmua. 
 
 
8. Elokuvan juoni  
 
Elokuvan tarina kerrotaan juonen avulla. 
Samasta tarinasta voi punoa monta erilaista 
juonta. Elokuvan juonta ei kannata tehdä liian 
helposti arvattavaksi, sillä juonen yllättävät 
käänteet ilahduttavat katsojaa. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että tapahtumat eivät voi 
saada sellaista käännettä, joka ei mahdu 
elokuvan sisäisen logiikan puitteisiin.  
Elokuva päättyi tilanteeseen, jossa poliisi 
löysi pojat. Miten tarina voisi jatkua?  
Kirjoita yksin tai ryhmässä miten elokuvan 
poikien, Michelen ja Filippon tarina jatkuu. 
 
(Lisää elokuvatietoutta esim. osoitteessa  
http://www.mediametka.fi/direct.aspx?area=page&prm1
=121) 
 
 
 

Oppimateriaalin ovat laatineet 
Marjut Virsu, lastentarhanopettaja, 

freelance-toimittaja sekä 
Tuula Koistinen, luokanopettaja. 

 
 


