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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
TYTTÖ SINÄ OLET TÄHTI, Suomi 2006                   
 

Ohjaus:  Dome Karukoski 
Päärooleissa:  Pamela Tola ja Samuli Vauramo 
Sivurooleissa mm. Eero Milonoff, Joonas 
Saartamo, Mikko Leppilampi ja Mikko Kouki 

Levittäjä:  Finnkino Oy 
Kesto:  102min.  
Ikäraja:  K11 Oppimateriaalin tehtävät on 
suunniteltu yläkoululaisille. 

 
 
Teemoja:  tähteys, julkisuus, menestyminen, 
ystävyys, erilaisuus, musiikki 
 
 
Ylistämällä alistettu Nelli on vanhempiensa 
valmismatkalla lääkikseen, vaikka 
päiväunelmoi laulajan urasta. Jos vain jostain 
saisi demon, jolla näyttää kykynsä levy-
yhtiöille. 
Päähän potkittu lähiölapsi Sune on lahjakas 
hiphop-DJ, joka lyö kavereidensa kanssa 
vetoa Nellin kellistämisestä. Äijät eivät usko 
moisen kultalusikkatytön edes sylkevän 
Suneen päin. Nelli näkee tässä kuitenkin 
mahdollisuuden ilmaiseen demoon. 
Huijatessaan toisiaan he pihkaantuvat. Siinä 
riittää tietä tulla vastaan. Kaunottaren on 
opittava olemaan miellyttämättä kaikkia. 
Kulkurin on opittava huomioimaan muut niin 
elämässään kuin taiteessaankin. 
Sunen seurapiiri repii moisesta 
lökähousunsa. Ja Nellin poikaystävä tykkää 
tietenkin kyttyrää. 
Oma polku on aina askel tyhjyyteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Miksi olla tähti? 
a) Kirjoitelma. Otsikkona: Haluaisin / en 

haluaisi olla tähti.  
b) Idols-ohjelma etsi idoleita eli tähtiä 

nuorista. Mitä mieltä olet kyseisestä 
ohjelmasta? Mitä muita laulu- 
musiikkikilpailuja tiedät? Mieti 
muitakin kuin vain populäärimusiikin 
kilpailuja. Pohdi, millaiset ihmiset 
osallistuvat ko. kilpailuihin ja miksi? 

c) Onko tie kuuluisuuteen helppo? 
Perustele. 

 
2. Julkisuus  

a) Julkisuudessa on aina kaksi puolta. 
Jaa luokka tai ryhmät kahteen osaan. 
Toiset miettivät julkisuuden hyviä ja 
positiivisia puolia ja toiset huonoja ja 
negatiivisia puolia. Ryhmät kirjoittavat 
ylös pohdinnan tuloksia. Tehtävä 
voidaan purkaa esim. väittelyssä. 
Toinen vaihtoehto on, että sekä 
positiiviset että negatiiviset puolet 
kirjoitetaan paperilapuille, jotka 
sekoitetaan keskenään. Laput luetaan 
satunnaisessa järjestyksessä ja 
samalla voidaan miettiä onko asia 
positiivinen vai negatiivinen – vai 
molempia? 
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b) Julkisuuskuva? Lehdistä etsitään 
julkisuuden henkilöiden kuvia. Kuvat 
leikataan irti ja jaetaan kolmeen 
pinoon:  

 
1. Henkilöt, joilla on positiivinen julkisuuskuva 
2. Henkilöt, joilla on negatiivinen      
julkisuuskuva 
3. Henkilöt, joilla on neutraali eli ei 
positiivinen eikä negatiivinen julkisuuskuva. 

 
Henkilöt esitellään muille ja 
perustellaan valinnat. Vähintään 
kolme julkisuuden henkilöä joka 
kategoriassa. 

 
3. Rhythm and blues  ja Hip hop 
Nelli edusti elokuvassa rhythm and blues eli 
R&B musiikkityyliä ja Sune hip hop -
musiikkia. Etsi tietoa rhythm and blues -
musiikista ja hip hop –kulttuurista.  

a) Missä ja miten rhythm and blues on 
syntynyt ja kehittynyt?  

b) Miten hip hop –kulttuuri liittyy rhythm 
and blues -musiikkiin? 

c) Hip hop –kulttuuri on vahvasti 
omanlaisensa. Kerätään kuvia, 
musiikkia, taustatietoa yms. tästä 
alakulttuurista ja esitellään muille 
esimerkiksi keräämällä seinälle 
kollaasi. Ryhmät voivat keskittyä 
esim. kulttuurin syntyaikoihin, 
räppäämiseen, DJ-työskentelyyn, 
suomalaiseen tai amerikkalaiseen hip 
hoppiin. 

d) Mitä on graffiti? Miten graffiti liittyy hip 
hop –kulttuuriin? Suunnittele ja piirrä 
oma graffiti. 

 
4. Nykypäivän nuori – ajankuvako? 

a) Millaisia rooleja elokuvan henkilöillä 
oli? Vastaavatko roolit mielestäsi 
todellisia ihmisiä? Määrittele 
adjektiivein seuraavien roolien 
keskeisiä piirteitä: Nelli (Pamela Tola), 
Sune (Samuli Vauramo), Kondis 
(Joonas Saartamo), Isukki (Eero 
Milanoff), Mari (Elena Leeve), Mikko 
(Jussi Nikkilä). Vertaile omia 
määritelmiäsi toisten määritelmiin. 
Oliko samoja adjektiiveja? Pohtikaa, 
mistä johtuu, että elokuvan 
katsomisen jälkeen, toisilla on 
erilainen kuva samasta 
roolihenkilöstä. 

b) Elokuvassa annetaan ymmärtää, että 
Nelli ja Sune olisivat liian erilaisista 
lähtökohdista voidakseen seurustella. 
Kirjoita nykypäivän Romeo ja Julia –
tarina. Voisiko se olla realistinen? 

 
5. Ylisuoriutuja  
Ylisuorittaja Nelli Haluaa kirjoittaa 6 
laudaturia, päästä korkeakouluun, harrastaa 
kaikenlaista, miellyttää vanhempiaan. 
Nykypäivän Nelli arvioi itseään suoritusten 
kautta, mutta mikään ei ikinä riitä. 

a) Ylisuoriutujalla on vahva motivaatio 
pärjätä jokaisella elämänalueella. 
Pärjäämistä ja itseään arvioidaan 
ainoastaan suoritusten ja niiden 
tulosten kautta. Ylisuoriutujan 
vastakohta on alisuoriutuja. Pohdi 
millaisia eroja yli- ja alisuoriutujalla 
voisi olla? 

b) Mieti erilaisia tilanteita, joissa yli- tai 
alisuoriutuminen voisi ilmetä. Keksi 
yksi tai useampi tilanne koulusta, 
jossa nämä piirteet olisivat selvästi 
esillä. Suunnittele ryhmäsi kanssa 
tilanne ja esitä se muulle luokalle. 

c) Millaisia apuja voisi yli- ja 
alisuoriutujalle tarjota, jotta oma 
minäkuva ei kehittyisi vain suoritusten 
perusteella? Miten koulussa voitaisiin 
välttää tilanteita, joissa itseä verrataan 
muihin oppilaisiin? 

 
 

Oppimateriaalin on tehnyt käsityöopettaja 
Liisa Jaakkola ja tuottanut Anna-Liisa 
Puura-Castrén  Koulukinosta 

 
 


