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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
SILTA SALAISEEN MAAHAN 
USA/Uusi-Seelanti, 2007 
 
Ohjaus: Gabor Csupo  
 
Pääosissa: Josh Hutcherson, 
AnnaSophia Robb, Robert Patrick,  
Zooey Deschanel, Baillee Madison, Kate Butler, 
Latham Gaines, Judy McIntosh, Lauren Clinton, 
Devon Wood, Emma Fenton,  
Cameron Wakefield, Elliot Lawless. 
 
Genre: lasten fiktio 
 
Alkuperäinen nimi: Bridge to Terabithia 

Ikäraja: K7 
 
Kesto: 96 min. 
 
Koulukinon oppimateriaali on tehty 4.-7. 
luokkalaisille. 
  
Oppimateriaalin teemoja: ystävyys, 
mielikuvituksen voima, salaisuudet, kiusaaminen, 
rohkeus taideteoksen tarkastelu, äänimaisemat, 
kuolema, suru 

 
 
 
SYNOPSIS 
Jess Aaronsin (Josh Hutcherson) elämä 
muuttuu kertaheitolla, kun hän ystävystyy 
luokan kummajaisena pidetyn Leslie Burken 
(AnnaSophia Robb) kanssa. Yhdessä he 
luovat kotiensa lähellä olevaan metsään 
salaisen maan, joka on täynnä jättiläisiä, 
peikkoja ja muita sadunomaisia hahmoja. 
 
Jessin ja Leslien arkea rasittavat 
velvollisuudet, perhehuolet ja kaiken 
maailman kiusaajat, mutta omassa 
salaisessa maassaan he pystyvät mihin vain - 
jopa muuntamaan itsensä haluamakseen 
olennoksi. He ovat keksimänsä maailman 
hyväntahtoiset valtiaat, jotka taistelevat 
kuvitteellisten jättiläisten kanssa, puhuvat 
haaveistaan ja juonittelevat heitä kiusaavien 
koulutoverien päänmenoksi.  
 
 
 

 
Salainen maa antaa Jessille rohkeutta nousta 
koulukiusaajia vastaan ja puuttua kodin 
tulehtuneeseen tilanteeseen. 
 
Silta salaiseen maahan on innostava tarina 
kahden lapsen ainutlaatuisesta ystävyydestä, 
jonka avulla he löytävät oman 
mielikuvituksensa piilevät voimavarat.  
 
Elokuva perustuu Katherine Patersonin 
saman nimiseen kirjaan (WSOY, 1979). 
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VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
 
1. Päähenkilöt 
Ketkä ovat elokuvan päähenkilöt? Millaisia he 
ovat luonteeltaan? Millaisia he ovat 
ulkonäöltään? Miten he pukeutuvat? Miten 
Leslie ja Jess ystävystyivät? Mitä yhteistä 
heillä oli? Yksinäisyys, juokseminen, mielikuvitus, 
salaisuudet. 
 
Miten muut oppilaat suhtautuivat heidän 
ystävyyteensä?  
Miten Leslie ja Jess erosivat perinteisistä tai 
tavanomaisista käsityksistä, joita on liitetty 
tyttöihin ja poikiin? Leslie voitti pojat 
juoksukilpailussa, Jess harrasti piirtämistä. Jess 
päästi petoeläimet kotona pois isän pyydyksistä. 
Kun he rakensivat majaansa, Leslie teki 
rakennustyöt ja Jess maalasi ja koristeli majan 
sisustan.  
 
Onko mielestänne olemassa tytöille tai pojille 
sopimattomia töitä?  Onko ammatteja, jotka 
sopivat vain joko tytöille tai pojille? Kuka 
teidän perheissänne tekee kotityöt tai eniten 
kotitöitä? Kuka teki kotityöt Jessin 
perheessä? 
  
Haastatelkaa isovanhempianne tai heidän 
ikäisiään ihmisiä. Oliko heidän 
nuoruudessaan eroa tyttöjen ja poikien tai 
naisten ja miesten töillä tai ammateilla? 
  
 
2. Perheet 
a) Millaisia olivat Leslien ja Jessin perheet?  
Kirjoittakaa taululle otsikoksi lasten nimet, 
Jess ja Leslie. Kirjoittakaa otsikoiden alle 
muutaman sanan luonnehdintoja heidän 
perheistään.  
 
Leslien ja Jessin perheiden koot? Millaiset 
välit eri perheenjäsenillä oli keskenään? Miksi 
Leslien perhe oli muuttanut maalle? Mitä 
työtä vanhemmat tekivät? Miten Jessin ja 
Leslien perheiden sosiaalinen asema erosi 
toisistaan?  
 
b) Millaisista asioista Jessin perheessä 
riideltiin? Millaisista asioista teillä tulee kotona 
riitaa? Miten riidat sovitaan?  
Miten Jess selvitti isänsä tärkeiden avainten 
katoamisen elokuvassa? 
 

c) Leslien perheessä ei ollut televisiota. 
Miten asia tuli ilmi? Miten asiaan  
suhtauduttiin? Millaisista syistä ihmisillä ei ole 
televisiota. Uskonnolliset syyt, tietoinen valinta: 
on muutakin tekemistä.  
 

”Jess mietti, millaista olisi, jos hänellä olisi 
äiti, jolla olisi tarinat omassa päässään, niin 
ettei niitä tarvitsisi katsella kaiket päivät 
televisioruudusta.”  
Silta salaiseen maahan s. 103. 
 
Tarkkailkaa kahden viikon ajan, mitä ohjelmia 
televisiosta katselette. Laatikaa taulukko, 
johon kirjaatte katsomanne ohjelman nimen 
ja sen ajan, jonka katsomiseen käytitte. 
Laskekaa lopuksi viikoittaiset ja päivittäiset 
katseluajat. Kuinka paljon aikaa kulutatte 
television katseluun keskimäärin vuoden 
aikana? 
 
Keskustelkaa yhdessä, mitkä ovat luokkanne 
suosikkiohjelmia? Kyselkää myös 
vanhemmiltanne ja muilta perheenjäseniltä, 
mitkä ovat heidän suosikkiohjelmiaan? Miksi 
joku ohjelma on suosittu? Onko teidän 
perheissänne asetettu rajoituksia television 
katselulle?  
 
Entä jos teillä ei olisi televisiota?  
Kokeilkaa 1-2 viikon ajan elämää ilman 
televisiota (tai tietokonepelejä yms.) 
Keskustelkaa yhdessä, mitä teitte? Millaista 
on elämä ilman suosikkisarjoja ja muita 
ohjelmia?  
 
 
3. Terabithia 
a) Miten Terabithia syntyi? Millainen se oli? 
Miten sitä voisi kuvailla? Millaisia olentoja 
siellä oli? Jättiläisiä, peikkoja, lentäviä otuksia.  
Olivatko hahmot hyviä vai pahoja? Esimerkiksi 
oravat olivat pahoja, sudenkorennot olivat lentävä, 
lapsia puolustava pikkukansa.  
Miksi Leslie ja Jess halusivat pitää 
Terabithian omana salaisuutenaan? 
 

”Leslie lainasi Jessille kaikki Narniasta 
kertovat kirjansa, jotta hän tietäisi millaista 
lumotussa valtakunnassa tuli olla - kuinka 
eläimiä ja puita piti suojella ja kuinka 
hallitsijan tuli käyttäytyä.”  
Lähde: Silta salaiseen maahan, s. 48. 
 
b) Terabithia, Narnia ja muita kertomuksia 
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Narnia-sarjassa Lewis käytti fantasiaa 
antaakseen lukijakunnalleen keinoja käsitellä 
todellisuutta rohkeasti ja rehellisesti. Hänen 
lapsisankarinsa kohtasivat vahvoja vihollisia, 
mutta eivät mitään sen lannistavampaa, kuin 
omat inhimilliset puutteensa.  
Onnistuakseen sankariteoissaan he joutuivat 
kohtaamaan sekä pahimmat oliot että 
pahimman itsessään.  
Narniassakin ihmiset tekevät valintoja, jotka 
vaikuttavat heidän omaan elämäänsä. 
Lähde: Opas fantasian maailmaan. 
 

Mitä yhtäläisyyttä huomaatte Terabithiassa ja 
Narniassa? Minkälaisia hahmoja lapset 
tapaavat Narniassa? Miksi ainoastaan lapset 
voivat päästä meidän maailmastamme 
Narniaan maailmojen välillä sijaitsevien ovien 
kautta kulkemalla?  
 
Kirjoittakaa, millainen olisi teidän salainen 
reittinne lumottuun maailmaan?  
 
Ajan kulku on Narniassa erilaista kuin meidän 
maailmassamme. Miten? Narnian tarinat 
käsittävät meidän ajassamme neljäkymmentä 
vuotta, mutta Narniassa tämä aika on tuhansia 
vuosia. 
 
Mitä, jos aika olisikin lasten poissaollessa  
kulunut normaalisti ja he olisivat palanneet 
takaisin meidän maailmaamme esimerkiksi 
tuhannen vuoden päästä? Keksikää ja 
kirjoittakaa pienissä ryhmissä tai yksin tarina 
siitä, kuinka lapset palaavat takaisin 
tulevaisuuden maailmaan. 
 
Narnia-sarjan Velhossa ja leijonassa lapset 
taistelevat pahaa Velhoa vastaan, joka on 
taikonut ikuisen talven. Velho houkuttelee 
taioillaan Edmundin puolelleen petturiksi.  
Millaisia yhteisiä piirteitä huomaatte Narnian 
Velhon ja H.C. Andersenin Lumikuningattaren 
välillä?  
Lumikuningatar-sadussa paholaisen peili, joka 
näyttää kaiken rumana, vääristyneenä ja pahana, 
särkyy. Pahan sirpaleet leviävät ympäri maailmaa 
ja joutuivat ihmisten silmiin ja sydämiin.  
Tarinassa pieni Kai-poika saa silmäänsä tällaisen 
peilinsirun. Hän on leikkimässä talvisella torilla, 
jossa sitoo oman kelkkansa kauniin valkeaksi 
maalattuun rekeen, joka kiitää pois sakeassa 
lumipyryssä. Reen ajaja on pitkä, hoikka ja 
hohtavan valkoinen lumikuningatar, joka poimii 
Kain turkkinsa sisään. Hän suutelee Kaita 
jäätävillä suudelmillaan ja saa tämän unohtamaan 

kaiken hyvän, jopa ystävänsä, ja hänen 
sydämensäkin muuttuu jääkimpaleeksi. 
 

Paitsi Lewisin Narnia-sarjassa, myös 
Rowlingin Potter-kirjoissa sekä Tolkienin 
”Sormus” -trilogiassa kuvataan hyvän ja 
pahan taistelua. Kaikissa kirjoissa ovat 
teemoina ystävyys, rohkeus ja pahuus. 
Miettikää, millaista pahuutta näissä tarinoissa 
kuvataan? Mitä pahuus on? Jotkut sanovat, 
että ihminen on pohjimmiltaan paha. Mitä sillä 
tarkoitetaan? Oletteko samaa mieltä? Mistä 
syystä ihmisistä tulee pahoja? Millaista on 
ihmisessä oleva hyvä? Miten ihminen kasvaa 
hyvään? 
 

Myös Astrid Lindgrenin kirjoissa on 
vastaavanlaisia epätodellisia hahmoja kuin 
Terabithiassa?  
esim. Ronja Ryövärintytär seikkailee metsässä ja 
tapaa ajattaria, kakkiaisia, männiäisiä yms.  
 
c) Jess luonnosteli lehtiöönsä erilaisia 
mielikuvitushahmoja. 
Onko teillä ollut pienempänä 
mielikuvitushahmoja kaverina? Millaisia ne 
olivat? Oliko niillä  nimiä? Mitä niiden kanssa 
leikittiin? Oliko leikeissä myös kavereita 
mukana? 
 
Tutkikaa esimerkiksi Chagallin ja Carringtonin 
maalauksia.  
Marc Chagallin surrealistiset maalaukset, 
olivat sadun- tai unenomaisia.  
Leonora Carringtonin maalasi 
mielikuvitusmaailmoja, joissa ihmiset, kasvit 
ja eläimet olivat myös muuntautuneet 
unenomaisesti epätodellisiksi. 
 

Luonnostelkaa hiilellä tai piirustuslyijykynällä 
voimapaperille Terabithian olentoja tai 
keksikää itse sadunomaisia hahmoja 
luonnosteltavaksi. 
 

d) Kukin valitsee yhden hahmoistaan ja 
piirtää sen A 3- kokoiselle värilliselle 
paperille. Käyttäkää väritykseen 
kuivapastelliliituja. Tehkää luokan seinälle 
näyttely hahmoista. 
 

e) Millainen Terabithian metsä oli? Maalatkaa 
maisemakuvia Terabithiasta.  
 

f) Suunnitelkaa ja maalatkaa yhteinen iso 
maisema Terabithiasta. Piirtäkää ja 
maalatkaa hahmoja, jotka leikataan irti ja 
kiinnitetään maisemaan. 
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4. Kiusaaminen  
Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku 
oppilas joutuu toistuvasti ja jatkuvasti oman 
tai muiden luokkien oppilaiden kiusaamisen 
kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai 
useampia. Kiusaaminen merkitsee usein 
myös uhrin eristämistä luokan sosiaalisesta 
kanssakäymisestä. Kiusaajan ja kiusatun 
välillä vallitsee voimasuhteiden epätasapaino 
niin, että kiusattu on puolustuskyvytön 
hyökkääjään nähden. 
 
Kiusaamisen muotoja ovat mm.: 
- Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen: 
Lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, 
kamppaaminen, esineillä heittäminen, hiuksista 
vetäminen 
 
- Henkinen väkivalta: 
Pilkkaaminen, haukkuminen, matkiminen, 
naurunalaiseksi tekeminen, rahan kiristäminen  
 
- Painostava vallankäyttö: 
Uhkaaminen, kiristäminen, pelottelu, muista 
eristäminen, pakottaminen tekoihin, 
väärinneuvominen 
 
- Haitanteko: 
Tavaroiden piilottelu, yksin jättäminen, 
omaisuuden särkeminen tai hukkaaminen, 
peleistä ja leikeistä poisjättäminen 
 

Kiusaaminen ei lopu odottelemalla. Usein sen 
lopettamiseen tarvitaan aikuisen apua. Omien 
vanhempien lisäksi on olemassa paljon muita 
aikuisia, joille kiusaamisesta voi kertoa. Heitä 
ovat mm. opettaja, koulukuraattori, rehtori 
kouluterveydenhoitaja tai vahtimestari.  
 

Lasten kannalta on tärkeää, että 
kiusaamiseen liittyvät asiat otetaan esille 
tarpeeksi ajoissa. 
Lähde ja lisätietoa mm. osoitteista 
www.tukiasema.net, www.mll.fi, www.lskl.fi 
 
a) Miten elokuvan koulussa kiusattiin? 
Varastettiin, vaadittiin vessamaksuja pieniltä, 
koulubussissa oli tarkoin vartioidut paikat, pilkattiin 
vaatteita tai muuta erilaisuutta ym.   
 
Miettikää, miltä kiusatusta tuntuu?  
Millaisista asioista te tiedätte kiusattavan? 
Toimivatko kiusaajat yksin vai ryhmissä? 
Onko kiusaajia helppoa vastustaa? Mitä 
teette, jos huomaatte, että jotakin 
koulutoveria kiusataan?  

Miten koululaiset yrittivät elokuvassa 
vastustaa kiusaajia? Mm. mielenosoitukset.  
Miten Leslie kertoi suhtautuvansa 
kiusaajiinsa? - Olen niin kuin en tajuaisi mitään. 

 

Miten Jess ja Leslie vastasivat kiusaajille?  
He miettivät Janice Averyn heikon kohdan ja. 
kirjoittivat hänelle rakkauskirjeen koulun ihaillun 
pojan nimissä.  
Mitä kirjeeseen kirjoitettiin? Miten se 
toimitettiin perille? Millaisia seurauksia 
Janicelle oli kirjeestä?  
Hän joutui naurunalaiseksi. 
 
Kun pahantekijälle käy huonosti, on helppo 
olla iloinen ja ajatella siitäs sai, mitäs itse teki 
pahasti muille, sai maistaa omaa lääkettään, 
paha sai palkkansa, joka toiselle kuoppaa 
kaivaa se itse siihen lankeaa.  
Tunnetteko muita vastaavanlaisia sanontoja? 
 
Pohtikaa yhdessä, onko mielestänne oikein 
kirjoittaa kirje toisen henkilön nimissä? Olisiko 
ollut muita tapoja pysäyttää Janice? 
 
b) Miksi Janice luultavasti kuului kiusaajien 
joukkoon? Miksi hän joutui lopulta itsekin  
kiusatuksi? Hän uskoutui ystävälleen kertomalla, 
että hänen isänsä pieksee häntä. 
 
”Rehtorilla oli sääntö, että koskaan ei saanut 
sekoittaa kotivaikeuksia kouluelämään. Jos 
vanhemmat olivat vaikkapa köyhiä, 
tietämättömiä tai ilkeitä, oli heidän lastensa 
tehtävä suojella heitä. Janice Avery oli 
pettänyt oman isänsä kertomalla perheen 
ulkopuolisille, että tämä hakkaa Janicea.”  
Silta salaiseen maahan s. 88. 
 
Mitä mieltä olette rehtorin säännöstä? 
Keskustelkaa, pitääkö aina salata kotiasiat?  
Miten suhtautuisitte, jos teidän koulutoverinne 
kertoisi, että häntä lyödään? Miten häntä voisi 
auttaa?  
 
c) Miten Jessin, Leslien ja Janicen suhde 
kehittyi elokuvan aikana? Miten Terabithian 
jättiläishahmossa tuli esille lasten välinen 
suhde? 
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5. Koulussa 
a) Millainen tunnelma Jessin luokassa oli? 
Millaisia olivat koululaisten väliset suhteet? 

Oliko yhteistyötä eri ikäisten oppilaiden 
kesken? Koulun pihalla, koulubussissa. 
  

Musiikinopettaja, neiti Edmunds, oli pidetty. 
Hän soitti kitaraa ja kaikki lauloivat ja soittivat 
mukana rytmisoittimia. 
Edmunsia pidettiin hippinä ja rauhanpuolustajana. 
Hän oli ainoa naisopettaja, joka pukeutui pitkiin 
housuihin, farkkuihin. Hän kulki silmät 
meikattuina, muttei käyttänyt huulipunaa. 
Silta salaiseen maahan s. 16–18.  
  

Jess ja Leslie ihailivat neiti Edmundsia. Miten 
hän erosi äidinkielenopettajasta? 
Keskustelkaa millainen on ihanneopettaja? 
Millainen on ihanneoppilas? 
 
Miksi Edmunds oli erityisen tärkeä Jessille? 
Hän rohkaisi Jessin itsetuntoa arvostamalla hänen 
piirustuksiaan ja. viemällä hänet katselemaan 
taideteoksia. 
 

b) Millainen musiikki sopisi kuvaamaan 
Terabithian tapahtumia ja tunnelmaa? 
Valitkaa sopivaa instrumentaalimusiikkia. 
Klassista, new agea, jazzia tms. ehdotuksia: 
Afrikka: Malilaista, Salif Keita, ym.. Jazz, swing; 
Either / Orcherstra, Glenn Miller, Miles Davis § 
John Coltrane, Thelonius Monk, Sonny Rollins, 
Trio Töykeät, Weather Report ym. Adiemus., 
Enya, intialainen musiikki.  
 
Jakaantukaa viiden hengen ryhmiin. Kukin 
ryhmä saa A3-kokoisen paperin, joka 
kiinnitetään seinälle. Tarvitaan myös tusseja. 
Musiikki saa soida taustalla, kun kukin 
ryhmän jäsen käy kirjoittamassa paperille 
jonkin sanan, joka tulee mieleen 
Terabithiasta. Kukin saa kirjoittaa vähintään 
viisi sanaa.  
Kirjoittamisen aikana ei saa puhua. 
 
Kun sanat on kirjoitettu valmiiksi, kukin saa 
kirjoittaa sanojen avulla runon. Sanoja saa 
taivuttaa. Kaikkia sanoja ei tarvitse käyttää ja 
mukaan saa liittää myös uusia sanoja. 
Lukekaa lopuksi yhdessä runojanne. 
 
c) Äänimaisemat 
Jakaannutaan 3-4 hengen ryhmiin. 
Ryhmät valitsevat kohteen, jonka ääniä he 
kuuntelevat sovitun ajan. Ääniä voi kuunnella 

esimerkiksi välitunnilla, luokassa, ruokalassa, 
käytävässä, tai keksikää joku kuuntelupaikka.   
Kuunnelkaa hiljaa ja silmät kiinni. 
Kuuntelun jälkeen ryhmä erittelee ja kirjaa 
kuulemansa äänet paperille. 
 
Ryhmät kertovat toisilleen kuulemistaan 
äänistä. Millaisia ääniä kuului? Olivatko ne 
hiljaisia, voimakkaita, toistuvia yms. 
 
Tehdään ääniteos 
Kukin ryhmä saa voimapaperirullasta noin 
metrin pituisen paperinpalan. Paperille 
piirretään  4 x 4- kokoinen ruudukko. Ryhmät 
valitsevat kuulemistaan äänistä 9, joille he 
valitsevat jonkin symbolin ja miettivät, kuinka 
ääni saadaan aikaan suulla ja muilla 
kehonsoittimilla. Ruudukkoon merkitään 
satunnaiseen järjestykseen symbolit. Tyhjiin 
ruutuihin merkitään taukomerkintä.  
Kun taulukko on valmis, se kiinnitetään 
luokan seinälle.  
 
Nyt ääniteos on valmis soitettavaksi.  
Yksi ryhmän jäsenistä on johtaja ja kun hän 
osoittaa karttakepillä jotakin ruuduista, muut 
saavat tuottaa symbolin tarkoittamaa ääntä. 
Kun johtaja osoittaa taukomerkintää, 
luokassa on hiirenhiljaista.  
 
Soitetaan kaikkien äänimaisemia 
vuoronperää. 
 
d) Tehkää 4-5 oppilaan ryhmissä kuviteltu 
Terabithian äänimaisema. Katsokaa elokuvan 
mainoskuvia tai kuvia elokuvan kotisivuilta ja 
miettikää ja keksikää, millaisia ääniä siellä 
voisi kuulua. Millaisia ääniä eri olennoista 
lähtee? Millainen olisi öinen Terabithia?  
 
Äänien tekemiseen voi käyttää apuna erilaisia 
soittimia, suuta ja muita kehonsoittimia, 
erilaisia esineitä jne.  
Tietokoneeseen on myös saatavilla erilaisia 
musiikkiohjelmia, joilla voi muokata ja tuottaa 
erilaisia ääniä. Esimerkiksi 
www.ilmaisohjelmat.fi 
 
Lopuksi ryhmät esittävät  äänimaisemansa 
toisilleen. 
 
e) Mielikuvitus 
Elokuvassa oppilaiden piti kirjoittaa omasta 
harrastuksestaan ja Leslie kirjoitti 
sukelluksesta, vaikkei hän ollut ikinä 
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sukeltanut. Jess luuli, että Leslien aine 
perustui todellisuuteen.  
Oliko Leslien aine valehtelua? Mikä ero on 
fiktiolla ja valheella?  
 
Tarina omasta salaisesta maasta.  
Pohtikaa pareittain tai pienissä ryhmissä 
miten tarinat syntyvät ja mistä niiden 
kirjoittamiseen saa aineksia? Miten omat 
tarinanne ja kirjoitelmanne syntyvät? 
Kerrotteko mielummin tositapahtumia vai 
keksittekö omia juttuja?  
 
Pohjustakaa kirjoittamista tekemällä 
miellekartta tärkeimmistä asioista, joista 
haluatte kirjoittaa tai kerätkää paperille 
ajatuksia ja sanoja, joita mieleenne tulee, kun 
mietitte aihetta.  
 
Kirjoituksessa voi myös käyttää kohdan b. 
runoharjoituksen sanoja apuna. 
 
Kokeilkaa kirjoittamista myös 4-5 hengen 
ryhmissä. Jokaiselle ryhmän jäsenelle 
jaetaan eri värinen paperi.  
Jokainen kirjoittaa paperille esim. viisi - 
kymmenen lausetta ja antaa paperin 
seuraavalle niin, että näkyvillä on vain 
viimeinen lause.  
Kun kaikki ryhmän jäsenet ovat saaneet 
kirjoittaa jokaiseen paperiin, lukekaa 
syntyneet tarinat yhdessä.  
 
Valitkaa tarina, jota haluaisitte jatkaa 
itseksenne tai jota voisitte muokata ja 
kirjoittaa uudelleen omaksi tarinaksenne. 
 
Leslien ohje, jolla mielikuvitus päästetään 
valloilleen: Sulje vain silmät ja pidä mieli 
avoimena. 
 
 
6. Museovierailu 
Leslie ja Edmunds vierailivat Brueghelin 
taidemuseossa. 
 

Pieter Brueghel "vanhempaa", (n.1525 – 
9.syyskuuta 1569), pidetään yhtenä 1500-
luvun suurimmista keskieurooppalaisista 
taiteilijoista ja flaamilaisen taiteen isänä. 
Hänen kaksi poikaansa maalasivat myös, 
siksi hänen nimessään käytetään sanaa 
vanhempi. 
 

Laittamalla esim. osoitteeseen www.google.fi 
hakusanaksi Brueghelin nimen, pääsee 
katselemaan  kuvakokoelmaa taiteilijan 
maalauksista. 
 

Monet 1500-luvun flaamilaiset taiteilijat 
maalasivat italialaisvaikutteisella tyylillä. 
Brueghel hylkäsi tietoisesti muodikkaan 
tyylisuunnan ja kehitti oman, täysin 
poikkeavan satiirisen maalaustavan.  
Hänen aiheinaan olivat maaseudun elämä ja 
ihmiset. Brueghelin tarkoitus ei kuitenkaan 
ollut viihdyttää maalauksilaan, vaan hän 
halusi herättää ihmiset huomaamaan oman 
yksinkertaisuutensa.  
 
Hänen maalauksensa ovat teknisesti taitavia, 
mutta tahallisen naiiveja ja yliampuvia. 
Maalausten henkilöt ovat usein narrimaisia ja 
rujoja.  
 
Ajan henkeen nähden Pieter Brueghel oli 
hyvin moralisoiva ja kriittinen. Hän kantoi 
syvää huolta ihmisten typeryydestä, siitä 
mielettömyydestä, joka ajoi heitä syntiin. Hän 
verhosi hätähuutonsa huvittavuuteen 
pilkatessaan yhteiskunnan alinta luokkaa 
koko ihmiskunnan vertauskuvana. 
  
Italian renessanssin ihmistä oli totuttu 
pitämään luomakunnan herrana, mutta 
Bruehgel kuvasi tämän pienenä onnettomana 
typerysparkana luonnonvoimien armoilla. 
 
Brueghelin maalaus; "Flaamilaisia 
sananlaskuja" kätkee lähes 50 opettavaista 
sananlaskua ja vertauskuvaa. Osa näistä 
tunnetaan myös Suomessa. Esimerkiksi 
teoksen oikeassa alakulmassa mies 
kurkottaa kahteen leipään yhtä aikaa kuin 
aasi kahden heinätupon välissä, 
saavuttamatta kumpaakaan. Hieman tästä 
vasemmalla toinen mies kylvää ruusuja. 
Tämä tarkoittaa: helmiä sioille. 
Lähde: Wikipedia 
 
a) Valitkaa joku Brueghelin teoksista, 
esimerkiksi ”Flaamilaisia sananlaskuja”, 
”Beetlehemin väenlasku”, tai ”Lasten leikit”.  
Mitä tapahtumia maalauksesta löydätte? 
Millainen on taulun väritys? Millaisia ihmisiä 
siinä kuvataan? Onko siinä lapsia vai 
aikuisia? Miten he ovat pukeutuneet? 
Minkälaisia rakennuksia löydätte? Mikä 
vuodenaika kuvassa on? Kuvitelkaa itsenne 
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johonkin taulun kohtaan. Miltä tuntuu olla 
juuri siinä? Tunnetteko tuoksuja 
ympärillänne? Miltä kuulostaa? 
 
b) Jakaantukaa kahden- tai kolmen hengen 
ryhmiin. Tutkikaa aluksi kuvaa. Valitkaa joku 
yksityiskohta jostakin edellisen kohdan 
maalauksesta.  
Pohtikaa ja keksikää, mitä tapahtui kuvan 
kohteelle ennen ja  jälkeen kuvaamisen 
hetkeä.  
Kertokaa ryhmän muille jäsenille keksimänne 
pieni tarina. Voitte myös keksiä yhteisen 
tarinan, jonka kerrotte muulle luokalle. 
 
Maalatkaa tai piirtäkää joku yksityiskohta 
valitsemastanne maalauksesta. 
 
c) Millainen äänimaailma kuvassa on? 
Valitkaa joku yksityiskohta jostakin edellisten 
kohtien tauluista ja keksikää, miltä se 
kuulostaisi.  
Esittäkää äänikertomus muille. Muut 
kuuntelevat, katsovat kuvaa ja arvaavat, mikä 
kohta taulusta on kyseessä.  
 
Voitte myös nauhoittaa keksimänne äänet.  
 
d) Vierailkaa taidemuseossa. 
Tehtäviä museossa: 
Kierrelkää yksin tai pareittain museossa. 
Etsikää mieluisin työ ja epämieluisin työ. 
Perustelkaa mielipiteenne. Mitä teoksissa 
kuvataan? Tutkikaa värejä ym. Millainen 
tunnelma teoksessa on?  
Kirjatkaa muistiin teosten nimet ja tekijät.  
 

Tehtäviä koulussa: 
Etsikää taiteilijoista tietoa. Minkä tyylisuunnan 
edustajia he ovat? ym. 
Keskustelkaa, oliko luokallanne yhteisiä 
suosikkiteoksia? Millaisin perustein mielipiteet 
määräytyivät? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Keskustelu uskomisesta 
Leslie, joka ei aiemmin ollut käynyt kirkossa, 
hämmästytti Jessiä lähtemällä heidän 
perheensä mukana vapaaehtoisesti 
pääsiäiskirkkoon ja vielä jälkeenpäin kehui, 
että oli todella hauskaa: ”Se koko Jeesus-
juttu oli kamalan mielenkiintoinen. Se on tosi 
kaunis tarina, ihan kuin ne Abraham 
Lincolnista tai Sokratesta – tai Aslan 
leijonasta.”  
Jess ja pikkusisko May Belle vastasivat, että 
on kamalaa, kun hakataan nauloja suoraan 
jonkun käsien läpi. Jumala antoi Jeesuksen 
kuolla syntiemme tähden.  
Leslie ihmetteli, että uskotteko, että tuo on 
totta.  
Sisarukset vastasivat, että niinhän lukee 
Raamatussa.  
Leslie pudisteli päätään: Ihan hassu juttu, 
sinun täytyy uskoa siihen ja sä inhoat sitä. 
Minun ei tarvitse uskoa ja mun mielestä se on 
kaunista.  
 
a) Mitä Leslie mielestänne tarkoittaa, kun hän 
sanoo, että täytyy uskoa tai ei tarvitse uskoa? 
Mitä tarkoittaa uskonnonvapaus? 
 
b) May Belle kauhistelee, että jos et sä usko 
Raamattuun, niin sä joudut helvettiin, kun sä 
kuolet.  
Leslie sanoo, ettei usko tuota. Hän sanoo 
luulevansa, etteivät Jess  ja May Belle ole 
edes lukeneet Raamattua. Leslie ei usko, että 
Jumala tuomitsee noin vain ihmisiä helvettiin. 
Leslien mielestä helvetti on avoin paikka: voit 
luoda oman maailman.  
Lähde: elokuva, kirja. 
 
Suomessakin on käyty keskustelua 
lehdistössä siitä, kuka joutuu helvettiin? 
Jotkut ovat jopa kyseenalaistaneet koko 
helvetin olemassaolon. Kuka joutuu 
helvettiin? Millainen paikka se on? Millaisista 
asioista sinne joutuu? Onko helvettiä 
olemassa? Millaisia ajatuksia May Bellen, 
Jessin ja Leslien pohdinta teissä herättää? 
Millainen käsitys teillä on uskosta ja 
helvetistä? Keskustelkaa ja väitelkää asioista. 
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8. Leslien kuolema 
Miten Leslie kuoli? Miksi Leslien kuolema oli 
vaikea hyväksyä? 
 
a) Syyllisyys  
Miksi Jess tunsi syyllisyyttä Leslien 
kuolemasta?  
Hän koki, ettei ollut mukana auttamassa 
ystäväänsä. Hän oli ollut kahdestaan ihailemansa 
opettajan kanssa museossa, vaikka olisi voinut 
pyytää Leslien mukaan.  
 
b) Suru 
Lapsen käsitys kuolemasta riippuu hänen 
iästään ja hänen reaktionsa suruun on hyvin 
yksilöllistä. Yli kymmenvuotiaat lapset 
alkavat ajatella kuolemaa aikuisten tavoin. He 
kykenevät jo paremmin pohtimaan kuolemaa 
ja siihen liittyviä asioita. 
 

Aikuisten tulisi osoittaa, että tunteiden 
näyttäminen on sallittua. Lapsen kanssa 
kannattaa keskustella. Fyysinen läheisyys 
saa lapsen tuntemaan turvaa ja yhteisyyttä.  
 
Surun vaiheet 
 
Kieltäminen:  
Ei haluta uskoa asiaa todeksi, vaan kielletään 
tapahtunut. 
 
Järkytys: 
Kysellään selitystä tapahtuneelle: Miksi? Miten? 
Mitä olisin voinut tehdä toisin? 
Oliko se minun syyni? 
 
Suru, Kaipaus:  
Muistamme kuolleesta kauniita asioita. 
Muistelemme yhteisiä aikoja. 
Kiukku ja viha: Katkeruus: Miksi minulle ja meidän 
perheelle kävi näin? 
 
Tyhjyys, Turtunut olo:  
Elämällä ei tunnu olevan merkitystä. Masennus ja 
synkkyys valtaavat mielialaa. 
 
Halu jatkaa elämää, Toiveikkuus: 
Valo alkaa pilkottaa vähitellen. Pienet asiat 
alkavat tuntua mukavilta. 
 
Selviytyminen, Voimistuminen:  
Hyväksymme tapahtuneen. Ikävöimme, mutta 
olemme löytäneet tasapainon menneisyyden ja 
nykyisyyden kanssa. Elämä saa uutta voimaa ja 
merkitystä. Läheinen elää muistoissamme.  
 

Surutyön vaikeimmat vaiheet kestävät 
yleensä noin vuoden, mutta aika vaihtelee 
yksilöllisesti. On tärkeää olla ymmärtäväinen 
itseään kohtaan ja hyväksyä erilaiset - 
negatiivisetkin - tunteet, joita 
suruprosessissa on. 
 
Lähde: Mielenterveysseura 
Lapsen surusta voi etsiä lisätietoa mm. 
Lastensuojelun Keskusliitosta, Pelastakaa Lapset 
ry:stä, Suomen Punaisesta Rististä tai 
Mielenterveysseurasta.   
 
Tutkikaa edellistä tekstiä surusta ja sen 
vaiheista. Onko tekstissä sellaisia kohtia, 
jotka on tunnistettavissa Jessin käytöksessä 
Leslien kuoleman jälkeen?  
 
Mitä suremiseen mielestänne kuuluu? 
Auttaako itkeminen? Kumpi on helpompaa 
surra yksin vai yhdessä? Miten Jessin isä 
lohdutti Jessiä? Miten Jessin perhe, Leslien 
vanhemmat, koulutoverit, äidinkielenopettaja 
suhtautuivat häneen?  
 
 
8. Silta salaiseen maahan 
Leslien kuoleman jälkeen Jess torjui May 
Bellen yritykset auttaa tai lähestyä. Kun May 
Belle seurasi häntä Terabithiaan, hän 
loukkasi May Belleä käskemällä hänen 
painua takaisin kotiin, sillä Jess halusi olla 
yksin.  
 
Mitä elokuvan nimi tarkoitti? Mihin nimellä 
viitataan? 
 
Miten sovinto sisarusten välillä syntyi? 
Miten May Bellen vihkimys uuteen maahan 
toteutettiin? 
 
Sulje vain silmäsi ja pidä mieli avoimena: 
Näen kauniin,  
kirkkaan maan ja päivän,  
jolloin saan sinne kanssasi kulkea  
kätesi käteeni sulkea... 
 
 

Oppimateriaalin on laatinut 
luokanopettaja Tuula Niiniranta. 
Oppimateriaalin on tuottanut  
Anna-Liisa Puura-Castrén  

Koulukinosta. 

 


