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Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
alakoulun 3.-6.-luokille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: rohkeus, ystävyys, 
oikeudenmukaisuus, yhteistyö, kuuluminen 
yhteisöön, perhe, oppiminen, koulun merkitys 

 
 

SYNOPSIS 
Pieni Valo-poika joutuu tahtomattaan 
osalliseksi ”Verisunnuntain” tapahtumista, 
joissa hallitsijan toimesta kuolee viattomia 
ihmisiä. Valo ja hänen isänsä Pekka selviävät 
tapahtumasta hengissä, ja silloin Valo 
päättää omistaa elämänsä kamppailulle 
hyvän elämän puolesta. 
 
Tarina perustuu lapsen tekemään 
historiankirjoitukseen. Se on autenttista 
lapsen tekstiä sadan vuoden takaa. Vaikka 
elokuva tapahtuu historiallisessa ajassa ja 
paikassa, se on universaali tarina, jossa 
olennaista ei ole aika ja paikka vaan se mitä 
ihmisten, erityisesti isien ja poikien, välillä 
tapahtuu.  

 
 
 
 
 
 

 
 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
Ennen elokuvan katselua 
 
Ajankuvasta ja aikakaudesta 
a) Oppilaat kyselevät vanhemmiltaan tai 
isovanhemmiltaan, mitä he tietävät 1900-
luvun alun Suomesta? Miten elettiin 
kaupungeissa ja maaseudulla? Miten 
pukeuduttiin? Miten vietettiin vapaa-aikaa? 
Oliko kouluja? Miten kouluissa rangaistiin 
ennen vanhaan? Kurista ja järjestyksestä 
lisää linkkilistassa. 
 
b) Keskustellaan yhdessä, millaista oli elämä 
100 vuotta sitten. 
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c) Kuva-analyysi, kuvat ovat oppimateriaalin 
lopussa sivulla 7.  
 
Tarkastellaan yhdessä  
Kuva 1: mies ja poika 
Keitä kuvassa on? Mitä kuvassa tapahtuu? 
Millainen tunnelma kuvassa on? Millainen 
ilme henkilöillä on? Mikä heitä naurattaa? 
Mistä he ovat tulossa? Minne he ovat 
matkalla? Mitä matkalaukku sisältää? Mitä 
poika ajattelee? Mitä mies ajattelee? 
 
Tarkastellaan yhdessä  
Kuva 2: kohtaus portailla 
Mitä on tapahtunut ennen kuvan ottamista? 
Keitä ovat portailla olevat miehet? Miksi mies 
on tarttunut poikaa niskasta? Miltä pojasta 
tuntuu? Onko poika tehnyt jotakin pahaa? 
Mitä etualalla oleva mies sanoo? Mitä 
tapahtuu kuvan ottamisen jälkeen?  
Valitaan kuvasta joku henkilö, asetutaan 
hänen asemaansa ja kerrotaan tarina 
minämuodossa.  
 
Kirjoitetaan kuvasta vuoropuhelu tai kertomus 
siten, että yritetään säilyttää kuvan tunnelma. 
Tehtävään palataan elokuvan katselun 
jälkeen, katso tehtävä 8. 
 
 
Elokuvan katselun jälkeen 
 
1. Elokuvan miljöö  
a) Keskustelkaa yhdessä miten elokuvassa 
on kuvattu vanhaa aikaa? (kulkuvälineet, vaatteet, 

ammatit, rakennukset, esineet, tavat.)  

Verratkaa elokuvan lapsia tämän päivän 
lapsiin, mitä huomaatte?  
Mitä töitä lapset elokuvassa tekivät? (mm. 

nuohoaminen, tavaroiden kuljettaminen, opettaminen) 
 
b) Tutkikaa kartan avulla missä Valo syntyi ja 
asui? (Aleksanteri Ahola-Valo syntyi Impilahdella 

27.1.1900, muutti pikkulapsena Pietariin. 1907 perhe 
muutti sisäiseen maanpakolaisuuteen Inkerinmaalle 
Vyritsaan.)  
 
Missä sijaitsee Vyritsan asema ja kauppala? 
(Opettaja voi ottaa kalvokopion Ahola-Valon Koulupojan 
päiväkirjan sisäkannen karttakuvasta yhdessä 
tutkittavaksi.)  
Muistelkaa yhdessä mitä rakennuksia Valon 
kotikylästä löytyy. 
 
 
 

2. Isät ja pojat 
 
Valo Ahola 
Millainen koti Valolla oli? Mikä merkitys isän 
rakkaudella oli?  
Ote Koulupojan päiväkirjasta 1 s. 9: 
Valon lapsuuteen kuului myös paljon hyviä hetkiä 
isän kanssa, joka ymmärsi poikansa 
lahjakkuuden. 
 

Mitä epäkohtia Valo näki ympärillään? Mikä 
vaikutus niillä oli häneen?  
Ote Koulupojan päiväkirjasta 1 s. 9: 
Epäoikeudenmukaisuutta sekä aikuisten 
maailman väkivaltaa ja kieroutta Valo joutui 
lapsuudessaan kokemaan runsaasti. Syvästi 
häneen vaikutti verinen sunnuntai, jota hän oli 
Pietarissa silminnäkijänä todistamassa. Tämän 
jälkeen Valo ei enää leikkinyt muiden lasten 
kanssa, vaan hänestä tuli syvämietteinen ja 
vakava.  
 
(Poika on nähnyt ja kokenut paljon väkivaltaa, isä 
ymmärtää, tukee ja rakastaa poikaansa.) 
 

Mikä merkitys koulunkäynnillä oli Valo 
Aholaan? Miten Valon rohkeus näkyi 
hänessä? 
(Hän uskoi asiaansa sekä lasten oikeuteen toimia, eikä 
pelännyt seurauksia. mm. LASTA EI SAA 
VAHINGOITTAA – kirjoitus.) 

 
Verinen sunnuntai = Joulukuussa 1904 alkanut 
laaja lakko oli jättänyt Pietarin ilman sähköä ja 
sanomalehtiä. 22. Tammikuuta 1905 ortodoksinen 
pappi Georgi Gapon johti rauhanomaisen marssin 
Pietarissa viemään vetoomusta keisarille 
Talvipalatsiin. Väkijoukko kantoi ikoneita ja lauloi 
hymnejä, mutta hermostuneet turvallisuusjoukot 
avasivat tulen. Verisunnuntaina tunnettu 
tapahtuma vaati jopa tuhansia kuolonuhreja ja 
johti yleislakkoon ja mellakointiin.       
Lähde: Wikipedia 

 

Pekka Ahola, Valon isä 
Millainen isä hän on? Millä tavoin Pekka 
suhtautuu poikaansa? Entä muihin ihmisiin?  
Mikä hän oli ammatiltaan? 
 
Ville Kabanen 
Millainen koti Villellä on? Miten Viha 
kasvattaa vihaa kuvastaa Villen ja hänen 
isänsä suhdetta. 
”Minä häpeän sinua (isä). Minä osaan jo lukea ja sitä 
sinä et voi minulta viedä.” 
isä:” Minä opetan sinua kunnioittamaan minua.”  
Ville: ”Kunnioitus pitää ansaita.” 
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Miltä Villestä mahtoi tuntua kun ei osannut 
lukea? Mikä merkitys lukutaidolla on 
ihmiselle? 
Miten Ville Kabasen elämä muuttui elokuvan 
aikana? Mitkä asiat vaikuttivat elämän 
suunnan muutokseen? 
(Poika on nähnyt ja kokenut paljon henkistä ja fyysistä 
väkivaltaa, isä ei ymmärrä poikaansa eikä osoita 
rakkautta hänelle. ) 

 
Konstantin Kabanen, Villen isä 
Millainen isä hän on? Millä tavoin Konstantin 
suhtautuu poikaansa? Entä muihin ihmisiin? 
Millä tavoin juominen vaikuttaa häneen? 
Miten Konstantin muuttuu elokuvan lopussa? 
Miten Villen esimerkki vaikuttaa häneen? 
Miten Konstantinin elämä voisi muuttua Villen 
rohkeuden ja elämän suunnan muutoksen 
myötä? 
 
Kuvitelkaa yhdessä miten henkilöiden elämä 
jatkuisi elokuvan tapahtumien jälkeen. 
Pohtikaa miten yhden perheenjäsenen 
toiminta vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin 
tai pahoinvointiin. 
 
 
3. Valon koulunkäynnin vaiheet, elokuvan 
keskeiset tapahtumat: 
1. Koulu alkaa. Papin rouva kertoo huhuja 
moraalittomasta kirjasta. Ville on kirjan 
kanssa piilossa, kun santarmit etsivät kirjaa ja 
löytävät Nikolain kuvan.  
Koulu suljetaan, Maria joutuu lähtemään, 
Valo järkyttyy ja sairastuu 
 
Santarmi = Ranskan kuninkaan henkivartiosto. 
Myöhemmin on santarmistoksi kutsuttu 
sotilaallisesti järjestettyjä poliisivoimia, joita 
käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
valvomiseen. Venäjän vallan aikana santarmisto 
hoiti Suomessa vars. salaisen poliisin tehtäviä ja 
rajavartiointia. 
Lähde: Pikkujättiläinen 
       

2. Valo avaa lasten leikkikoulun Aholan 
vaunuliiterissä. Koulussa opetetaan Valon 
mukaan ”mikä on hyvää ja mikä on huonoa 
elämää.” He järjestivät taidenäyttely, jonka 
tuotoilla hankitaan oppikirjoja. Esityksiä 
vallanpitäjistä, josta Nikolai: ”Tämä koulu on 
laiton.”  
 
3. Kun koulu suljetaan, lapset joutuvat työhön 
mutta jäljelle jää lasten halu oppia. 

Katariina joutuu kotiarestiin. Pekkaa 
varoitetaan ankarasti.   
Lapsilla on suunnitelma salaisesta koulusta.  
 
He järjestävät opetusta pienissä 
opetusryhmissä eri puolilla kylää; 
kirjoittamista, laskemista helmitaululla, 
lukemista, piirtämistä, voimistelua, esityksiä. 
Lapset jäävät kiinni. Valo vangitaan ja 
viedään Hatzinan kasvatuslaitokseen. 
  

4. Lapset toimivat, painostavat Konstantinia 
”isä kirjoittaa viinan juomisesta lehteen” ja 
saavat lopulta leiman kulkulupakirjeeseen. 
Valo joutuu tuomioistuimeen. Villen puhe on 
elokuvan huippukohtana.  
  
5.  Valo vapautetaan. Lasten koulu avataan 
uudelleen. Hatzinan olot tutkitaan, Nikolai 
joutuu pois virasta. Konstantin näkee 
poikansa uudessa valossa ”minä olen ylpeä 
sinusta.” 
 

 
4. Sielun viljeleminen = lukeminen 
a) Tutustukaa Charles Dickensin romaaneihin 
David Copperfield 1-2.  
(Romaani on omaelämänkerrallinen ja huumorilla 
kirjoitettu kertomus pojasta, josta traagisten vaiheiden 
kautta kehittyy kuuluisa kirjailija. Kirjoissa kuvataan 
taistelua oikeudenmukaisuuden ja vääryyden välillä.) 

Pohtikaa miksi Maria-opettaja oli valinnut 
tämän kirjan ääneen luettavaksi koulun lapsia 
varten? Mitä asioita hän halusi opettaa 
lapsille tämän kirjan avulla?  
 
b) Dickensin kirja teki suuren vaikutuksen 
elokuvan Ville Kabaseen. Pohtikaa miksi juuri 
tämä kirja oli Villelle niin merkityksellinen? 
Mitä yhtäläisyyttä löydätte David 
Copperfieldistä ja Ville Kabasen elämästä?  
 
c) Kirjoita itsellesi listaa lukemistasi kirjoista. 
Tutki listaasi, millaisia kirjoja sinä luet eniten? 
(fantasiaa, jännitystä, ihmissuhteista, jne.) 
Mieti mikä tai mitkä kirjat ovat merkinneet 
sinulle eniten? Pohdi mitä merkityksellistä 
niissä on ollut sinulle? 
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5. Päiväkirja 
a) Opettaja lukee luokassa ääneen otteita 
Aleksanteri Ahola-Valon kirjoista Koulupojan 
päiväkirja 1-4, kustantanut Elpo ry.  
Mitä päiväkirjan kirjoittaminen merkitsi Valo 
Aholalle?  
Mitä Pekka Ahola tarkoittaa sanomalla: ”Asiat 
muuttuvat vaaralliseksi kun ne kirjoitetaan tai 
piirretään, ihan arkisetkin asiat. Valtaa pitäviä 
ei saa arvostella.” 
 
b) Millaisia asioita Valo kirjoitti 
päiväkirjoihinsa? Kirjoittaako kukaan teidän 
luokkanne oppilas säännöllisesti päiväkirjaa? 
Mitä merkitystä päiväkirjan pitämisellä voi 
olla?  
 
Oppilaat tuovat kotoa itselleen mieleisen 
vihon tai opettaja antaa jokaiselle uuden 
vihon päiväkirjaksi. Oppilaille annetaan 
tehtäväksi kirjoittaa yhden viikon ajan 
päiväkirjaa ympärillä olevista asioista ja 
niiden herättämistä ajatuksista. Keskustelkaa 
viikon kuluttua mikä kirjoittamisessa oli 
antoisinta tai vaikeinta? Voitte jatkaa 
päiväkirjan pitämistä edelleen tai sopia uuden 
viikon mittaisen kirjoitusrupeaman 
myöhemmin toteutettavaksi. 
 
c) Tutkikaa yhdessä Suomen (Venäjän) 
1900-luvun alun karttakuvaa.  
 
d) Millainen oli 1900-luvun alun Venäjä? 
Millainen oli 1900-luvun alun Suomi? 
Tehkää ryhmätyönä käsite- tai miellekartta 
asioista, joita tiedetään tai tulee mieleen 
kyseisestä aikakaudesta. Lopuksi kootaan 
luokan seinälle ryhmien löytämät tiedot. 
 
e) Tarkastelkaa yhdessä luokan 
käsitekarttaa. Mitkä asiat pitävät mielestänne 
paikkansa, ovat tosia ja mistä ette ole 
yksimieleisesti varmoja. Etsitään tietoa mm. 
kirjoista ja täydentäkää käsitekarttaa tai 
vastaavasti poistakaa ja korjatkaa virheellisiä 
tietoja. Antakaa käsitekartan olla luokassa 
esillä koko elokuvan parissa työskentelyn 
ajan ja täydentäkää sitä aina tarvittaessa.  
( tehtävät c, d, e soveltuvat niille luokka-
asteille, jotka tuntevat Suomen ja Venäjän 
historiaa ) 
 
 
 
 

6. Sananlaskuja kasvatuksesta 
a) Etsikää ja selittäkää suomalaisia 
sananlaskuja sekä pohtikaa mitä tarkoittaa 
kasvatus. Kysykää isovanhemmiltanne mitä 
sananlaskuja he muistavat. Pohtikaa mistä 
sananlaskut ovat lähtöisin. Suomalaiset 
sananlaskut kuvaavat hyvin aikansa 
kasvatuskäsityksiä:  
 

Herran pelko on viisauden alku.  
Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee.  
Joka vitsaa säästää se lastaan vihaa. 
Minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa. 
 
b) Kasvatuksen historiaan liittyy paljon 
ruumiillista väkivaltaa. Tämä tulee esille 
Ahola-Valon päiväkirjoissa ja elokuvassa. 
Valolla oli erilainen näkemys; rankaiseminen 
on pahan kostamista pahalla. Hänen 
mielestään aikuiset ovat tottuneet vääryyksiin 
ympärillään – he eivät enää huomaa. 
 
c) Mitä tarkoittaa kasvattaminen? Miten 
nykyiset näkemykset kasvatuksesta ja 
oppimisesta eroavat elokuvan ajan 
käsityksistä? Miksi lapsia kannattaa 
kuunnella? Minkälainen on hyvä ihminen? 
Mitä tarkoittaa hyvä elämä? Mikä on elämän 
tarkoitus? Mitä on onni?  
 
 
7. Puhe lasten puolesta 
Elokuvassa Ville piti puheen lasten puolesta. 
Keskustelkaa tästä elokuvan 
käännekohdasta; mikä vaikutus puheella oli? 
(tuomari, Konstantin Kabanen Villen isä, väkijoukko 
salissa, Valo ) 
 
a) Jokainen oppilas valmistelee lyhyen 
puheen ja pitää sen luokassa.  
Puheiden jälkeen sopikaa yhdessä tai 
äänestäkää mikä tai mitkä puheet pidetään 
uudelleen koko koululle päivänavauksena 
esim. YK:n 24.10. tai lasten oikeuksien 
päivänä 20.11. 
 
b) Kannanoton, mielipiteen kirjoittaminen 
paikallislehteen. 
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8. Kuva-analyysi ja mallista piirtäminen 
a) Kuva-analyysi 
Palataan kohdan 1.c tehtäviin. Miten 
näkemys kuvista muuttuu elokuvan 
katsomisen jälkeen?    
 
b) Piirrä siitä mikä pelottaa.  
Mitä pelottavaa elokuvassa oli?  
(Torni, jossa Nikolai, rikosetsivä piti vahtia ja tarkkaili 
kaikkea. Papin kynsiote (jota myös päiväkirjassa 
kuvataan osa 1 s. 39) väkivalta, aikuiset lyövät lapsia.) 

 
c) Elävän mallin piirtäminen, 
lyijykynä- tai hiilityö 
Tehdään useita nopeita mallipiirrosluonnoksia 
isolle paperille. Oppilaista on yksi kerrallaan 
mallina eri asennoissa. Erilaisten 
harjoitelmien, croquies-piirrosten jälkeen 
piirretään yksi asento huolella, käyttäen 
siihen aikaa. Huomioikaa asento, valot ja 
varjot sekä materiaalin tuntu. Kokeilkaa mitä 
eri mahdollisuuksia hiili antaa piirtäjälle.  
 
 
 9. Koulu ja opettaminen 
Mitä muistat ensimmäisestä koulupäivästäsi? 
Muistatko päivän tai hetken kun opit 
lukemaan? 
 

a) Kokeilkaa opettamista omassa luokassa tai 
kummiluokassa.  
Opettajan kanssa sovitaan ajankohta 
etukäteen ja mahdollisesti myös oppiaine. 
Valmistelkaa oppitunti tai opetustuokio 
huolella etukäteen yksin tai parin kanssa.  
 
Keskustelkaa opetustuokioiden jälkeen miltä 
opettaminen tuntui. Mikä siinä oli vaikeinta tai 
mukavinta? Miltä oppilaista tuntui kun 
luokkatoveri oli opettamassa? Millaisia ohjeita 
antaisitte luokkatovereillenne? Jatkossa voitte 
ottaa tavaksi, että joku oppilaista kyselee aina 
vuorollaan toisilta luokan edessä läksyjä tai 
päässälaskutehtäviä.  
 
b) Muistelkaa elokuvan koulua, millainen se 
oli? Verratkaa sitä omaan kouluunne ja 
luokkaanne?  
 
Kirjallisuudessa on erilaisia kuvauksia 
koulunkäynnistä mm. Aleksis Kivi: Seitsemän 
veljestä, Astrid Lindgren: Peppi Pitkätossu ja 
Melukylä sarja. Roald Dahl: Matilda ja Iskä ja 
Danny. Timo Parvela: Ella sarja. 

Kiertokoulusta on materiaalia esim. Mikkelin 
kaupungin www-sivuilla. Katso linkkilistaa 
oppimateriaalin lopussa. 
 
c) Selvittäkää löytyykö paikkakunnaltanne 
koulumuseota. Tehkää retki museoon. 
(Esim. Kalevankatu 39 - 43 00180 Helsinki Puh. 
09 3108 7066) 

 
d) Pohdi mitä asioita sinä pidät tärkeänä 
koulussa? Millaisia asioita koulussa pitäisi 
mielestäsi opettaa?  
 
Opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle kolme 
paperiliuskaa. Jokaisen oppilaan tulisi miettiä 
mitkä kolme asiaa ovat hänen mielestään 
kaikkein tärkeimpiä koulunkäynnissä. Nämä 
kolme asiaa kirjoitetaan paperiliuskoille, niin 
että kuhunkin liuskaan tulee yksi asia. Liuskat 
kerätään ja kiinnitetään luokan eteen taululle. 
Ryhmitelkää ne niin että samat tai 
samankaltaiset ovat yhdessä. Nimetkää 
yhdessä ryhmille yläkäsitteitä ja keskustelkaa 
millaiset asiat ovat tärkeitä luokkanne 
mielestä. Puuttuuko taululta mielestänne 
jotain tai haluaisitteko poistaa sieltä jonkin 
liuskan. 
 

e) Millainen olisi sinun toivekoulusi? 
Kirjoittakaa siitä. 
 
f) Mitä tapahtuisi jos koulu lopetettaisiin? 
 
g) Mitä valta on? Kuka määrää? Kenellä on 
valtaa? Miten valtaa käytetään? Miten valta 
vaikuttaa ihmiseen? Muuttaako valta ihmistä? 
Selitä sanoja: vaikutusvalta, väkivalta, 
sananvalta, valtakunta, tasavalta jne. 
Miten valta liittyy seuraaviin sanoihin?  
 
Demokratia, syrjintä, kiusaaminen, juonittelu, 
ennakkoluulo, hyväksikäyttö. 
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10. Elämänlanka 
a) Piirtäkää taululle elämänlanka Valon 
elämän vaiheista elokuvassa. Muistelkaa 
yhdessä ja kirjoittakaa kiemuraisen viivan 
varrelle mm. verinen sunnuntai (-), 
koulunkäynnin alkaminen (+), Maria-opettajan 
menettäminen tai koulun sulkeminen (-), 
Hatzina (-), ystävän puolustuspuhe ja 
vapautuminen (+) tai uuden lastenkoulun 
avajaiset. Taulutyö toimii tulevan tehtävän 
pohjustuksena sekä esimerkkinä työtavasta.  
 
b) Piirrä A4 tai A3 kokoiselle piirustuspaperille 
kiemurainen viiva tai kiinnitä paperille 
puuvillalanka, johon on solmittu 5 solmua. 
Viiva tai lanka kuvaa oman elämäsi kulkua 
syntymästäsi tähän päivään asti. Merkitse 
sen varrelle 5 tärkeintä asiaa, jotka elämäsi 
varrella ovat tapahtuneet. Asiat voivat olla 
onnellisia tai surullisia, mutta niiden tulee olla 
sinulle erityisen merkityksellisiä. Piirrä ja 
kirjoita viivan varrelle tai solmujen kohtiin 
tapahtumajärjestyksessä valitsemasi 
tapahtumat elämäsi varrelta. 
Mitkä asiat elämässäsi ovat onnellisia ja 
mitkä asiat ovat mielestäsi vaikeita tai 
pelottavia. Mitä haluaisit muuttaa? Voiko 
ihminen vaikuttaa oman elämänsä kulkuun? 
Miten sinä voit vaikuttaa? 
 
c) Mikä sinusta tulee isona? Valosta tulee 
opettaja ja Ville halusi tuomariksi. Kirjoittakaa 
tai piirtäkää siitä, mikä sinä haluaisit olla 
ammatiltasi aikuisena? 
 
Aleksanteri Ahola-Valo kirjoittaa 7-vuotiaana 
päiväkirjaansa seuraavaa: 
Ote Ahola-Valon päiväkirjasta osa 1 s. 51. 
”Pappa on sanonut minulle, että kaikenlainen 
valta maailmassa on väkivaltaa. Siinä 
tapauksessa minun on pakostakin taisteltava 
vallanpitäjiä vastaan kunhan vain kasvan. Siitä ei 
mihinkään pääse. Täytyy vastustaa vallanpitäjiä. 
Ja siitä hyvänä näytteenä tällä on pappi Vasili ja 
hänen kaltaisensa. Nyt minä tiedän paremmin, 
mikä minusta tulee. Minä olen ajatellut, että tulen 
opettajaksi. Mutta nyt ajattelen, että voiko olla 
samanaikaisesti opettajana ja 
vallankumouksellisena. Minun täytyy tästä kysyä 
papalta.” 

 
 
 
 
 
 

Linkkilista: 
 
Elokuvan  nettisivut                                                                      
www.valofilm.fi   
Tuotantoyhtiö                                                                               
www.periferiaproductions.fi 
Valola säätiö                                                                                 
www.ahola-valo.fi 
Elokuvatoimisto                                                                             
www.fs-film.fi 
Oulun elokuvakoulu                                                                     
http://www.oulu.ouka.fi/nukukeskus/lastenkulttuuri
/elokuvakoulu.html   
Elokuvakasvatuksen tietopankki                                                      
www.filmihillo.fi 
Koulukino                                                                                       
www.koulukino.fi 
Mikkelin kaupunki / kiertokoulut                                                     
www.mikkeli.fi/kouluhistoria 
Kurista ja järjestyksestä kouluissa, Sinikka 
Syväluoman haastattelu   
www.wakkanet.fi/loisto/loisto. 
 

 

Oppimateriaalin ovat laatineet Annika 
Henriksson, Tuula Koistinen ja 

Anna-Liisa Puura-Castrén. 
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