
Koulujen elokuvaviikko -ohjeet 
 

Elokuvaviikko.fi-sivuston käyttö ei ole vaikeaa, mutta materiaalia on paljon. Tässä vinkkejä ja 

suoria linkkejä sivuston eri osioihin: 

 

Sivuston haltuunotto on hyvä aloittaa Opettajalle –osiosta, jossa kerrotaan tarkemmin, mistä on 

kysymys. Opettajalle-osion alta löytyy myös pedagogiset infot, joissa kerrotaan elokuvaviikon 

tavoitteista ja kuinka tehtävät on sidottu uuteen opetussuunnitelmaan. Opettajalle-osio löytyy 

sivuston yläpalkin oikeasta laidasta (Kuva 1 ), suora linkki tässä: 

http://www.elokuvaviikko.fi/opettajalle/ 

 

Kuva 1 Etusivu 

 

 

Elokuvaviikko-fi-etusivulta on katsottavissa elokuvaviikon traileri ja elokuvaviikon suojelijan, Teemu 

Nikin tervehdysvideo (Kuva 1 ), jotka voi katsoa aiheeseen lämmittelynä oppilaiden kanssa. Myös 

sivuston tehtäväaineistoissa on useita ”johdantovideoita” ja joihinkin tehtäviin liittyviä YouTube-

videoita. Kaikki sivuston omat ja YouTube-linkkien takaa löytyvät videot ovat vapaasti katsottavissa 

oppilaiden kanssa. 

 

 

http://www.elokuvaviikko.fi/opettajalle/


Sivustolla on omat koko kouluviikon kestävät kokonaisuutensa ala- ja yläkoululaisille, jotka 

jakautuvat kolmeen osioon; ”Tutkitaan”, ”Katsotaan” ja ”Tehdään”. Materiaalit ja ohjeet 

kokonaisuuksien toteuttamiseen löytyvät klikkaamalla etusivulta ”Käynnistä alakoulun 

elokuvaviikko” tai ”Käynnistä yläkoulun elokuvaviikko” (Kuva 1 ), suorat linkit tässä: 

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/  

http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/  

Listat (Kuva 2) kaikista viikon tehtävistä saat näkyviin klikkaamalla sivuston yläpalkin vasemman 

laidan linkkejä ”Alakoulun elokuvaviikko” ja ”Yläkoulun elokuvaviikko” (Kuva 1 ). Myös listojen 

kautta pääsee tehtävien ohjeisiin. 

 

Kuva 2 Alakoulun elokuvaviikko listana 

 
 

Kuva 3 Käynnistetyn elokuvaviikon sivun alareunan näkymä 

 

 

Jos kokonaisen elokuvaviikon toteutus ei mahdu aikatauluihin tai tuntuu liian raskaalta, opettajat 

voivat poimia materiaalista yksittäisiä osioita vaikka vain yhdeksi oppitunniksi. Esimerkiksi kaikille 

eri oppiaineille suunniteltuja valmiita tehtäviä löytyy Tutkitaan-osiosta: Klikkaa ”Jatka” ”Tutkitaan”-

laatikosta (Kuva 3) → vieritä sivua alas ja klikkaa ”Siirry oppiaineiden tehtäviin”.  Suorat linkit 

oppiainekohtaisiin tehtäviin: 

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/oppiaineiden-tehtavat/  

http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/oppiaineiden-tehtavat/ 

 

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/
http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/
http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/oppiaineiden-tehtavat/
http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/oppiaineiden-tehtavat/


Kuva 4 Yläkoulun oppiainekohtaiset tehtävät 

 
 

Myös Tutkitaan-osion ”Elokuvakerronan aakkoset” sisältää nopeasti toteutettavia, toiminnallisia 

tehtäviä, joita toteutetaan askartelemalla tai iPadilla (tai muulla videokuvaa kuvaavalla laitteella, 

kuten puhelin tai videokamera). Klikkaa ”Jatka” ”Tutkitaan”-laatikosta (Kuva 3) → vieritä sivua alas ja 

klikkaa ”Siirry elokuvakerronnan aakkosiin”. Suorat linkit: 

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/elokuvakerronnan-aakkoset/  

http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/elokuvakerronnan-aakkoset/  

 

Kuva 5 Yläkoulun Elokuvakerronnan aakkoset  

 
 

Sivuston vasemmassa reunassa (joka sivulla) on sininen ”Tekniikkapankki”-kuvake (Kuva 5), jota 

klikkaamalla löytyy hyvä opetusvideo iMovie-sovelluksen käyttöön. Kannattaa katsoa jos käytössä 

iPadit tai muita Applen laitteita, joissa iMovie sovellus jo olemassa tai mahdollisuus sen hankintaan 

(maksoi vuosi sitten n. 5€, nyt mahdollisesti maksuton). Kyseinen sovellus on pienen tutustumisen 

jälkeen helppo videonmuokkausohjelma Applen laitteille. Käyttökelpoisia, myös ilmaisia, 

videonmuokkausohjelmia löytyy niin iPadeille, kuin muillekin tableteille ja puhelimille. 

Asiantuntijuutta eri laitteiden ohjelmista saattaa hyvinkin löytyä kollegoiltanne ja tietysti myös 

oppilailta. 

 

 

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/elokuvakerronnan-aakkoset/
http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/tutkitaan/elokuvakerronnan-aakkoset/


Elokuvaviikon Koetaan-osioon kuuluu elokuvan katsominen ja siihen liittyviä tehtäviä. Vuonna 

2017 alakouluille on tarjolla neljä eri elokuvaa ja yläkouluille kolme. Kaikki elokuvat ovat kotimaisia. 

Elokuvat oppimateriaaleineen ovat katsottavissa verkon kautta maksutta elokuvaviikon ajan ja 

löytyvät näistä linkeistä: 

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/koetaan/ 

http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/koetaan/  

 

Alakoulujen elokuvat HUOM! Pelikaanimiehen ja Lumikuningattaren käyttäjätunnukset voi tilata 

sähköpostitse osoitteesta koulut@kavi.fi ma 25.9. alkaen. Lumikuningatar on suoratoistona 

saatavilla Elokuvapolulla ma-pe 2.-6.10. ja Pelikaanimies jo edellisen viikon torstaista alkaen eli 28.9.-

6.10. Muut elokuvat on katsottavissa ilman salasanaa koko elokuvaviikon ajan. 

Yläkoulujen elokuvat ovat vapaasti katsottavissa elokuvaviikon ajan. Muina aikoina elokuvan 

katsomiseen tarvitaan salasana, jonka saa maksutta osoitteesta koulut@kavi.fi. Elokuvanäytöksen 

voi järjestää myös paikalliseen elokuvateatteriin, ota rohkeasti yhteyttä! 

Elokuvakopion voi pyytää osoitteesta koulut@kavi.fi 

 

Kavilta tunnuksia kysyessäsi ilmoita oppilaitoksen nimi, luokka-aste ja yhteystietosi. Kavin sivuilla 

on katsottavissa myös muita elokuvia ja niihin liittyviä tehtäväaineistoja: 

http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/katsoelokuvia 

 

Kuva 6 

 Alakoulun elokuvat           Yläkoulun elokuvat 

 
 

Tehdään-osio sisältää alakoululaisille kaksi ja yläkoululaisille kolme erilaista työpajaa, jotka kaikki 

ovat toteuttavissa neljässä oppitunnissa. Lyhyet ohjeet ja linkit tarkempiin menetelmäoppaisiin, 

sekä vinkkejä ensi-illan järjestämiseen löytyvät Työpajat-sivujen oikealta puolelta (Kuva 7).   

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/tehdaan/tyopajat/  

http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/tehdaan/tyopajat/  

 

Kuva 7 Yläkoulun elokuvaviikko: Tehdään 

 

http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/koetaan/
http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/koetaan/
mailto:koulut@kavi.fi
http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/katsoelokuvia
http://www.elokuvaviikko.fi/alakoulun-elokuvaviikko/tehdaan/tyopajat/
http://www.elokuvaviikko.fi/ylakoulun-elokuvaviikko/tehdaan/tyopajat/


Muut elokuvakasvatusmateriaalit verkossa: 

Elokuvaviikon omat verkkosivut eivät ole ainoa elokuvakasvatukseen verkkomateriaaleja tarjoava 

sivusto, linkkejä muihin laadukkaisiin kotimaisiin sivustoihin löytyy sivuston yläpalkin 

”Elokuvakasvatus koulussa”-linkistä (Kuva 8) ja suoraan täältä: 

http://www.elokuvaviikko.fi/elokuvakasvatuskoulussa/  

 

Kuva 8 Elokuvakasvatus koulussa 

 
 

 

Itse Koulujen elokuvaviikko löytyy myös näistä:  

https://www.youtube.com/channel/UCydBfbFSpWmK1isQ6Ad_SWQ 

https://www.facebook.com/elokuvaviikko/ 

https://vimeo.com/elokuvaviikko/videos 

 
 

http://www.elokuvaviikko.fi/elokuvakasvatuskoulussa/
https://www.youtube.com/channel/UCydBfbFSpWmK1isQ6Ad_SWQ
https://www.facebook.com/elokuvaviikko/
https://vimeo.com/elokuvaviikko/videos

