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TSATSIKI 2 - IKUISESTI YSTÄVIÄ 
Ruotsi, 2002 
 
Ohjaaja: Eddie Thomas Petersen 
 
Pääosissa: Samuel Haus, Sara Sommerfeld, 
Krister Henriksson, Eric Ericson 
 
Genre: draama 
 
Alkuperäinen nimi: Tsatsiki 2 - vänner för alltid 

Kesto: 84 min. 
 
Ikäraja: 3 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
alakouluun 1.-6. luokille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: ystävyys, yksinäisyys, 
uusperhe, muutokset elämässä 

 
 
SYNOPSIS 
Tsatsikin kesä ei ala parhaalla mahdollisella 
tavalla. Ystävyyssuhteet parhaiden kaverien 
Maria ja Perin kanssa katkeavat. Äidin 
huomion vie tuleva vauva, bändi sekä sen 
tuleva Japanin kiertue. Suunniteltu 
lomamatka Kreikkaan isän luo uhkaa 
peruuntua. Kaiken keskellä Tsatsiki tuntee 
olevansa maailman yksinäisin ihminen. 
 
 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 

1. Henkilöiden väliset suhteet 
Elokuvan katsomisen jälkeen 
keskustelkaa ja rakentakaa Tsatsikin 
ympärille miellekartta elokuvan 
henkilöistä. Miten henkilöt liittyvät 
Tsatsikin elämään ja millaisia tunteita 
Tsatsikilla on heitä kohtaan? 
 
 
 
 

 

          Maria                          Per Hammar 
  
Göran    

Tsatsiki 
 

isoisä ”morfar” äiti                  isä
  
                       isoisä ”farfar” 
 
 
              bändi 
 

2. Perhe-elämää 
a) Millainen perhe Tsatsikilla on?  
Ketkä ovat Tsatsikille tärkeitä aikuisia? 
Millaisissa asioissa Tsatsiki uskoutuu 
äidilleen, Göranille tai isoisälleen? 
 
b) Piirrä tai kirjoita: Millainen perhe sinulla 
on? Ketkä ovat sinulle tärkeitä aikuisia? 
Mitä teet heidän kanssa, millaisista 
asioista te keskustelette? Mitä haluaisit 
tehdä vanhempiesi kanssa useammin? 
Millainen äiti tai isä sinä haluaisit 
aikuisena olla lapsillesi? 
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3. Muutoksia perheessä 
Äiti odottaa vauvaa ja Tsatsikista on 
tulossa isoveli. Tämä uusi tilanne 
aiheuttaa ilon ja odotuksen, mutta myös 
mustasukkaisuuden tuntemuksia. Tuntuu 
kuin äiti ja Göran eivät enää huomaisi 
muuta kuin äidin pyöristyvän masun. 
 
a) Onko sinulla sisaruksia? Millaista on 
olla isoveli, isosisko tai pikkuveli, 
pikkusisko? Millaisia ohjeita antaisit 
Tsatsikille isoveljeksi kasvamiseen, 
isoveljenä olemiseen?  
 
b) Vanha isoisä (farfar) menehtyy 
Tsatsikin ollessa matkalla Kreikassa. 
Millaisia tunteita vanhuksen kuolema 
aiheutti Tsatsikissa? Miten lohduttaisit 
Tsatsikia?  
Piirtäkää onnellisia muistoja siitä millainen 
isoisä oli tai mitä Tsatsiki hänen kanssaan 
teki. 
 
4. Ystävyys 
Pohtikaa yhdessä.  
 
a) Mitä tarkoittaa ystävyys? Voiko 
todellista ystävää menettää?  
Miten ystävyyttä rakennetaan? 
Riitelevätkö ystävät koskaan? Miten riidat 
voidaan ratkaista? 
 
b) Millaista on olla yksinäinen? Mitä teet 
kun olet yksinäinen? Kuka voisi olla 
maailman yksinäisin? 

 
5. Matka itseen 
Jokaisen ihmisen elämässä tapahtuu 
monenlaisia asioita, niin onnellisia kuin 
surullisia. Palautellaan mieleen itselle 
merkityksellisiä asioita oman elämän 
varrelta rakentamalla A3 kokoiselle 
piirustuspaperille oma ”elämänlanka”, 
syntymästä nykyhetkeen.  
 
Elämänlangaksi voidaan ottaa villalankaa, 
joka kiemurrellen kiinnitetään kulkemaan 
paperin ylälaidasta alareunaan. 
Matkanvarrella voi olla solmuja merkkinä 
vaikeista tai ongelmallisista tilanteista. 
Muistele menneisyyttäsi, poimi noin 
viidestä kymmeneen merkityksellistä 
asiaa mitä sinulle tai perheellesi on 
tapahtunut elinaikanasi? Tapahtumia 

voidaan kuvata paperille piirroksin tai 
kirjoittaen langan viereen matkan varrelle. 
 
Työtapaa voidaan harjoitella yhdessä 
etukäteen rakentamalla Tsatsikille oma 
elämänlanka yhdessä katsotun elokuvan 
pohjalta tai esitellä jonkin tuttu satu 
nostamalla elämänlangalle tapahtumia 
juonen kulusta alusta loppuun. Tehtävän 
valmisteluun ja pohjustamiseen on hyvä 
käyttää runsaasti aikaa! 
 
6. Elokuvan herättämiä tunteita 
a) Piirtäkää ja kirjoittakaa pareittain yhden 
filmiruudun kuvakäsikirjoituksia elokuvan 
erilaisia tunteita kuvaavista kohtauksista. 
Milloin Tsatsiki oli surullinen, peloissaan, 
onnellinen, iloinen, jne.? 
Tai vaihtoehtoisesti mikä kohtaus 
elokuvasta herätti sinussa surua, pelkoa, 
jännitystä, iloa, jne.? 
Lopuksi esittäkää luokalle kohtauksia, 
joista luokka yrittää arvata mistä 
tunnetilasta on kyse tai mihin elokuvan 
kohtaukseen tunne liittyy. 
 
b) Kirjoittakaa omia runoja tunnesanoista. 
Kirjoittakaa ensin mahdollisimman monta 
erilaista tunnetta kuvaavaa sanaa ja 
kerätkää sanat yhteiseen pussiin. 
Jokainen vuorollaan nostaa itselleen 
tunne-sanan, josta tulee keksiä runo. 
Runoja voidaan rakentaa tunne-sanan 
kirjaimista, niin että kunkin kirjaimen 
kohdalle valitaan sopivia sanoja jotka 
kuvaavat yksin tai muodostavat yhdessä 
tunteeseen liittyvän ajatuksen.  
 
Esim. I hana  S aan 

L oma  U udelleen 
O lotila R ahat 

  U nohtumaan 
 
 

 
 
 

Oppimateriaalin on laatinut 
luokanopettaja Annika Henriksson.  

Oppimateriaalin on tuottanut 
Koulukinoyhdistys. 


