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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
YSTÄVÄNI HENRY 
Suomi, 2004 
 
Ohjaus ja käsikirjoitus: Auli Mantila 
 
Näyttelijät: Aleksi Rantanen, Ninni Ahlroth, Hellen 
Willberg, Pertti Sveholm, Ylva Ekblad 
 
Kesto: 95 min. 
 
Genre: draama 

Ikäraja: K11  
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu  
ala-asteen 5. ja 6. luokkalaisille, yläasteelle ja lukioon. 
 
Oppimateriaalin teemoja: ystävyys, lasten ja 
vanhempien väliset suhteet, näkymättömyys, 
salaisuudet, oikean ja väärän erottaminen 

 
SYNOPSIS 
“Ystäväni Henry” on elokuva 12-vuotiaasta 
Elsistä. Elsi tutustuu ikäiseensä poikaan, 
Henryyn, ja he ystävystyvät. Kukaan muu ei 
tunnu kuitenkaan nähneen Henryä. Elokuva 
kuvaa lasten kautta aikuisten maailman 
ongelmia ja sitä millaisiksi ne lasten 
maailmassa muuttuvat. 
 
Ennen elokuvaa 
Ennen kuvausten aloittamista on elokuvasta 
laadittu käsikirjoitus. Käsikirjoitus sisältää 
mahdollisimman tarkat kuvakset henkilöistä, 
tapahtumista, tapahtumapaikoista ja 
ajankohdista. Ystäväni Henry -elokuvan 
käsikirjoituksen on kirjoittanut elokuvan 
ohjaaja, mutta monesti käsikirjoituksen on 
kirjoittanut käsikirjoittaja, joka ei itse 
myöhemmin osallistu elokuvan tuotantoon. 
 
Tapahtumapaikka ja henkilöt: 

1. Lukekaa elokuvan ensimmäiset 
kohtaukset 1. käsikirjoitusesimerkistä   

2. Kuvitelkaa käsikirjoituksen perusteella 
millainen on Elsi? Entä Paula? 
Millainen on heidän välinen 
suhteensa? Kirjoittakaa ylös 
ranskalaisin viivoin. 

3. Kootkaa esimerkistä saamanne tiedon 
avulla kuvakollaasi elokuvan 
maailmasta. Missä päin Suomea 
tapahtumat sijaitsevat? Millainen on 
talo? Miltä Paula ja Elsi näyttävät? 

4. Piirtäkää jostakin käsikirjoituksen 
kohdasta 3-5 kuvan sarjakuva. 
Piirtäkää kuvat niin kuin näkisitte ne 
kameran läpi. 

 
Rooliin eläytyminen: 
Lukekaa liitteenä oleva 2. 
käsikirjoitusesimerkki  

1. Valitkaa jokaiselle yksi rooli: Elsi, 
Leena ja tytöt #1, #2 ja #3. Lukekaa 
roolit läpi eläytyen. Voitte lukea koko 
pätkän ensin yhdessä läpilukuna ja 
jakaa roolit vasta sitten. 

2. Miltä tuntui eläytyä rooliin? Millaiseksi 
koit roolihahmosi? Oliko hänessä 
samaa kuin sinussa? 

3. Oliko tyttöjen välinen vuoropuhelu 
todellisen kuuloista? 

4. Pohtikaa vielä elokuvan jälkeen oliko 
kohtaus tärkeä elokuvassa. Miksi? 
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Elokuvan jälkeen 
Elokuvassa Elsi näpistelee tavaraa kaupasta 
ja Henry viettää salaa aikaa vieraiden 
ihmisten asunnoissa. 

1. Pohtikaa yhdessä miksi Elsi ja Henry 
toimivat niin. Tietävätkö he toimivansa 
väärin? Pelkäävätkö he 
kiinnijäämistä? 

2. Keskustelkaa tiesikö Paula Elsin 
näpistelystä. Mitkä merkit elokuvassa 
viittasivat siihen, että tiesi? Jos Paula 
tiesi, miksei hän sanonut Elsille 
mitään? Mitä Paulan olisi sinun 
mielestäsi kuulunut tehdä? 

3. Miettikää yhdessä miten Henry ja Elsi 
saattaisivat jäädä kiiinni. Mitä heille 
tapahtuisi, jos he jäisivät kiinni 
vanhemmilleen? Entä vartijalle?  

4. Kirjoittakaa lyhyt kirjoitelma. Tunnetko 
jonkun, joka olisi näpistänyt tai 
yrittänyt näpistää jotakin? Miksi luulet 
hänen tehneen niin? Mitä tapahtui? 
Jäikö hän kiinni? Mitä siitä seurasi? 

 
 
Perhesuhteet 
Elsin ja Paulan on vaikea kommunikoida 
keskenään elokuvan alussa. 

1. Listaa asioita, jotka kertovat Elsin ja 
Paulan välisistä ongelmista (avioero 
mainitaan, Paula sanoo Elsin 
valehtelevan hänelle ja että Elsi on 
aina tyytymätön. Paula tonkii Elsin 
kaappeja ja saa aikaan riidan...) 

2. Miten Elsin ja Paulan suhde muuttuu 
elokuvan aikana? Mitkä asiat 
lähentävät heitä? Mistä merkeistä 
suhteen muuttumisen voi huomata? 

3. Kirjoita lyhyt kirjoitelma pohjautuen 
omiin kokemuksiisi. Mikä on saanut 
äitisi tai isäsi suuttumaan sinulle? 
Millä tavalla otitte yhteen? Miten 
tilanne ratkaistiin? 

 
 
Masentuneisuus 

1. Millaista oli Henryn perhe-elämä? 
2. Miten Henryn äidin masentuneisuus 

vaikutti perheen elämään? 
3. Mikä oli mahdollisesti aiheuttanut 

Henryn äidin masennuksen? 
4. Miten perheen olot vaikuttivat 

Henryyn? 
 
 

 
5. Ottakaa selville esimerkiksi kirjojen ja 

internetin avulla mitä masennus on, 
mikä voi laukaista masennuksen ja 
miten masentunutta voi auttaa? 
Kootkaa saamistanne tiedoista opas 
masentuneen ihmisen lähimmäiselle. 

 
 
Näkymättömyys 
Elokuvassa mainittiin näkymättömyys 
ihmisten välisissä keskusteluissa. 

1. Muistele missä tilanteessa 
näkymättömyys tuli esiin? (Elsi sanoo 
elokuvan alussa varastamansa 
hiusvärin sävystä: “Toiset tykkää 
näkyä”. Henryn äiti sanoo 
ruokakaupassa Henrylle, joka 
mainitsee äidille muiden 
tuijottamisesta: “Sen siitä saa kun ei 
ole näkymätön”.) 

2. Mieti miksi elokuvan vuorosanoissa 
käsiteltiin näkymättömyyttä? 

3. Kuka tai ketkä elokuvan hahmoista 
halusivat olla näkymättömiä? Miksi? 

4. Kirjoita hetkestä jolloin oletko tuntenut 
itsesi näkymättömäksi tai toivonut 
olevasi näkymätön? 

 
 
Ystävyys 

1. Miten Henry ja Elsi ystävystyvät? 
2. Mitä yhteistä heillä on? Miksi luulet 

juuri heidän ystävystyneen? 
3. Kirjoita omasta lähimmästä 

ystävästäsi. Muistatko miten 
tutustuitte? Mitä yhdistäviä tekijöitä 
teillä on? 

4. Kuvittele elokuva sinusta ja 
ystävästäsi. Kirjoita lyhyt kuvaus mitä 
elokuvassa tapahtuisi. 

5. Tutustu elokuvajulisteisiin. Mitä tietoja 
niissä on? Millaisia ne ovat 
ulkoasultaan? Tee sinusta ja 
ystävästäsi kertovasta elokuvasta 
juliste. Voit piirtää, maalata sekä 
käyttää valokuvia tai tietokonetta 
toteutukseen. 
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Elokuvan loppu 
1. Muistelkaa elokuvan loppua. Mitä ihan 

lopussa tapahtui? Loppuiko elokuva 
onnellisesti? 

2. Kirjoita kuvitelmasi siitä millaista 
elämä on Henryn perheessä vuoden 
päästä. 

3. Pohdi miksi Henry heittelee rahoja 
pois. Minkä symbolisen kuvan se 
antaa elokuvasta (tavara ja maallinen 
omaisuus ei ole tärkeää, kun on 
onnellinen). Miten elokuvan 
roolihahmot ovat aiemmin yrittäneet 
tulla onnellisiksi (Elsi varastamalla, 
Henryn äiti ostoksilla ruokakaupassa 
jne.)? 

 
 

TIETOA KÄSIKIRJOITUKSISTA: 
 
Käsikirjoittaja laatii elokuvan käsikirjoituksen 
useimmiten yhteistyössä elokuvan ohjaajan ja 
tuottajan kanssa. Joissakin tapauksissa 
elokuvan ohjaaja on myös elokuvan 
käsikirjoittaja. Käsikirjoittaja luo elokuvan 
tarinan, henkilöt ja dialogin, mutta vastuu 
elokuvan visuaalisesta ilmeestä on ohjaajalla. 
Ohjaaja voi myös kuvauksien aikana vielä 
muutella käsikirjoitusta tarpeidensa mukaan. 
 
Käsikirjoitus on suunnitelma, jonka avulla 
elokuva kuvataan. Mitä tarkempi käsikirjoitus 
on, sitä tehokkaammin elokuvan tuotanto eli 
itse kuvaukset sujuvat. Käsikirjoituksesta 
voidaan tehdä vielä kuvakäsikirjoitus ennen 
kuvauksia, jossa havainnollistetaan millaisin 
kuvin tarina aiotaan kertoa. 
Kuvakäsikirjoituksessa näkyy kuvakoko 

(yleiskuva, laajakuva, kokokuva, puolikuva, 
lähikuva jne. 
http://www.mediametka.fi/freimi/idea/index.ht
ml#kuvakoot ), kuvassa esiintyvät 
roolihahmot ja tapahtumat. 
 
Näytelmäelokuvan tavallinen pituus on noin 
90-120 sivua. Jokainen sivu vastaa noin yhtä 
minuuttia valkokankaalla eli 120 sivuinen 
käsikirjoitus vastaa noin 120 minuutin 
elokuvaa. Käsikirjoitus sisältää useita 
kohtauksia. Kohtauksen alussa on tietoina 
kohtauksen numero, INT/EXT eli onko 
kohtaus sisätiloissa (INT) vai ulkona (EXT), 
tapahtumapaikka ja vuorokauden aika. Nämä 
kaikki tiedot ovat tärkeitä kohtausta 
kuvattaessa. 
 
Yksinkertaisin tapa käsitellä käsikirjoituksen 
rakennetta, on jakaa se alkuun, keskikohtaan 
ja loppuun. Alussa esitellään tärkeimmät 
roolihahmot ja elokuvan miljöö eli missä 
elokuva tapahtuu. Keskikohdassa 
syvennetään juonta ja kiihdytetään tarinaa 
kohti loppuratkaisua. Lopussa saamme 
selville mitä elokuvan päähenkilölle tapahtuu 
ja ymmärrämme miksi tarina on kerrottu. 
 
Lisää käsikirjoituksen rakenteesta: 
http://www.mediametka.fi/direct.aspx?area=p
age&prm1=159 
 
 

Tehtävät on laatinut ohjaaja ja 
elokuvakasvatuksen kouluttaja 

Hanna Karppinen. 
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YSTÄVÄNI HENRY, ESIMERKKI 1. 
 
1. EXT. TIE BJÖRKMANIN TALON LÄHELLÄ. HYSSY. 
 
Katsomme yläkerran ikkunasta, kun valtavaa peltoa halkovaa tietä pitkin alkaa lähestyä auto. Vielä emme 
näe sitä kunnolla, sen valot välähtävät kun se heijaa tiellä. Maisema on iltaantumassa: tuolla puitten takana 
kohoaa korkea kellotorni, sen edessä on pelloilta elo leikattu, keltainen sänki vain kohoaa maasta. 
 
 
2. EXT. BJÖRKMANIN TALO. HYSSY. 
 
Auto kaartaa pian pihaan kauniin pylväspoppelirivin viertä. Auto on vaalea Toyota LandCruiser, aikanaan 
kallis mutta nyt jo vähän pidetyn näköinen. Auto pysähtyy, melkein heti sen pelkääjän puolen ovi avautuu. 
Ovesta hyppää alas 12-vuotias ELSI BJÖRKMAN, tumma, laiha olento jolla on varhaisteinin selkiytymätön 
naama. Hänen takaansa kuuluu ääni. 
 
   PAULA: 
   Elsi hei! 
 
Elsi kääntyy katsomaan, hänen äitinsä PAULA BJÖRKMAN on avannut auton peräkontin ja ojentaa sieltä 
nyt tyttöä kohti kirkkaanväristä matkakassia. Tyttö on jo menossa kohti äitiään, hän ottaa kassin ja sanaa 
sanomatta kääntyy menemään talon rapuille. Äiti kääntyy nyhtämään loppuja tavaroita peräkontista. 
 
   PAULA: 
   Toi reppu kans tosta. 
 
Paula nostaa katseensa, OVI KOLAHTAA, lapsi on jo mennyt. Paula kääntyy takaisin tavaroihin päin. Niitä 
riittää. 
 
 
3. INT. BJÖRKMANIN TALO/KYLPYHUONE/ELSINHUONE. ILTA 
 
On jo pimeää, kun liikumme Björkmanin talon yläkerrassa. Ohitsemme kävelee Elsi, hän vie kylpyhuoneen 
likapyykkikoriin sukkaläjää. Tyttö ohittaa meidät taas, menee vaaleasävyiseen hämärään huoneeseen, johon 
valoa anatavat muutama pistevalo seinillä ja keskikokoinen akvaario. Tyttö aukaisee ison kaapin oven, hän 
peittyy oven taa, nyt hän tulee taas näkyviin, kun hän ottaa muutaman paksun paidan sängyllä lojuvasta 
laukusta. Hän kääntyy taas, haistaa paitoja ja aikoo laittaa ne kaappiin. 
 
Hän on työntämässä paksuja paitoja kaappiin, kun pysähtyykin niille sijoilleen. Hän jää tuijottamaan 
eteensä, jotakin mitä me emme vielä näe. 
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YSTÄVÄNI HENRY, ESIMERKKI 2. 
 
42. EXT. KOULUN PIHA. PÄIVÄ 
 
Koulun pihalla käy vilinä ja vilske. Hippaa, hyppynarua. Ruutua, jalkapalloa. Elsi istuu vilinän keskellä, 
huokaisee nyt ja riisuu pyöräilykypärän päästään. Leena istuu hänen vieressään, katsoo häntä. Elsi kaivaa 
taskuaan, ojentaa Leenalle kirkkaanpunaisen tukkaväripaketin. 
 
   LEENA: 
   Jes. 
   ELSI: 
   Kannattaako sun värjätä? 
   LEENA: 
   Musta tulee kaunis. 
   ELSI: 
   Toi on ihan hyvä jo. 
 
Leena laittaa tukkavärin taskuunsa eikä kuuntele. Samaan aikaan penkkiä lähestyy kolmen tytön lauma, 
samoja, jotka aikaisemminkin ovat näkyneet. Elsi menee vähän kasaan, hän ei pidä näistä ihmisistä. Tytöt 
jäävät puolirinkiin Elsin eteen, tuijottavat tätä. Sitten tyttö #1 violettitukkainen, avaa suunsa. 
 
   TYTTÖ#1: 
   No, oletsä hullu? 
 
Elsi katsoo hetken tyttöä, sitten Leenaa. 
 
   TYTTÖ#2: 
   Kaikki sen tietää. 
 
Elsi kääntyy katsomaan tyttöä, kohauttaa olkapäitään. 
 
   TYTTÖ#3: 
   No ootsä vai et? 
   ELSI: 
   Ei sitä heti saa tietää. 
   TYTTÖ#1: 

                               Ai. Mut eiks se ois hyvä tietää et osataan varoo? 
                               ELSI: 
                               Ne kertoo äidille ensin. 
                               TYTTÖ#1: 
                               Ai. 
 

Leena katsoo Elsiä, sitten poispäin. Elsi ei katso oikein ketään, odottaa vaan tilanteen loppumista. Tytöt 
katsovat Elsiä. 
 
   TYTTÖ#3: 
   Mä haluaisin kans hiusväriä. 
   TYTTÖ#2: 
   Ja mä. 
   ELSI: 
   Mitä väriä. 
   TYTTÖ#3: 
   Violettia. 
   TYTTÖ#2: 
   Samaa kun edellinen. 
   ELSI: 
   Okei. 
   TYTTÖ#1: 

                                Kyl sunkin kannattas ees yrittää tehä jotain tolle tukalles. 
                                ELSI: 
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                                Joo. 
 

Tytöt seisovat siinä hetken, lähtevät sitten lorvailemaan yhtä epämuodollisesti kuin ovat tulleetkin. Leena ja 
Elsi jäävät siihen äänettöminä istumaan. Elsi vilkaisee Leenaa, Leena katsoo poispäin. 
 
   ELSI: 
   Sä lupasit ettet kerro. 
   LEENA: 
   Anteeks. 
   ELSI: 

                               Meidänhän tässä piti olla ystäviä eikä sun ja noitten. 
                               LEENA: 
                               Se oli vahinko. Oikeesti. 
 

Elsi kääntää selän Leenalle eikä katso tätä enää. 
 
    
                                                                      ELSI: 
   Mä en halua nähdä sua enää ikinä. 
 
Leena on hetken hiljaa, mutta ei halua katua. 
 
   LEENA: 

                               Ei sun kans voiskaan olla kun sä olet tuollainen vamma. 
 

Leena nousee penkistä ja lähtee kohti tyttöjoukkoa, joka seisoo keskellä koulun pihaa. Pian Leena liittyy 
joukkoon, hänelle tehdään tilaa. 
 
 
 
 
 
 

 
 


