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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
HIP HEI HUTSU!, Ruotsi 2004 
 

Ohjaaja:  Teresa Fabik 
Näyttelijät:  Amanda Renberg, Ellen Fjaestad, 
Linn Persson, Björn Kjellman, Filip Berg, Marcus 
Hasselborg, Carla Abrahamsen 
 

Kesto: 90 min 
Ikäraja:  K11, Koulukino suosittelee 6. – 9.-
luokkalaisille 

 
 
Teemoja:  murrosikäisen nuoren 
kasvamiseen liittyvät vaikeudet, petetyksi 
tuleminen, kiusaaminen, ystävyyden merkitys 
 
Sofi (Renberg) ja hänen ystävänsä Emma 
(Persson) ja Amanda (Fjaestad) aloittavat 
yläasteen jännittyneinä ja suurin odotuksin. 
Sofi kiinnostuu yhdeksäsluokkalaisista pojista 
Mousesta (Hasselborg), Sebbestä (Berg) ja 
Jensistä, ja kutsu bileisiin saa hänet 
innostumaan. Tytöt valmistautuvat juhliin 
varastamalla juotavaa Sofin isältä (Kjellman).  
Bileissä Sofi ajautuu poikaporukan 
painostamana Sebben kanssa 
makuuhuoneeseen. Kaikki ei suju niin kuin 
Sebbe (ja tämän kaverit) toivoisivat. 
Hämmennyksensä ja epävarmuutensa 
peittämiseksi Sofi juo liikaa ja lopulta 
sammuu olohuoneen lattialle. Mouse käyttää 
tilannetta hyväkseen ja ottaa Sofista 
valokuvia. Hän menee niin pitkälle, että riisuu 
Sofin pikkuhousut, vetää ne tämän päähän ja 
kuvaa myös hameen alta. 
     Seuraavalla viikolla kuvat kiertävät 
koulussa kaikkien nähtävillä, juorut alkavat 
levitä ja Sofi leimataan huoraksi. Isä, jonka 
kanssa Sofi asuu kahden, on opettajana 
Sofin koulussa ja saa hänkin kuvat käteensä. 
Tilanne kärjistyy myös kotona. Kaiken lisäksi 
Sofin luotetut ystävät Emma ja Amanda 
alkavat vältellä häntä. Sofin pitää päättää, 
miten selvittää tilanne. 

Ennen elokuvaa 
 
Elokuvassa on runsaasti koulussa 
käsiteltäviksi sopivia teemoja. Opettajan 
kannattaa katsoa elokuva etukäteen ja 
miettiä, mitä teemoja hän haluaa elokuvan 
käsittelyssä korostaa. (Rajaus on tarpeen, 
jollei käsittelyyn ole käytettävissä erityisen 
paljon aikaa.) Pohjustustehtävän voi valita 
sen mukaan, mihin käsittelyssä keskittyy. 
Näitä tehtäviä voi tietenkin tehdä myös 
elokuvan katsomisen jälkeen. 
 
1. Millainen on kunnon ystävä? 
Listaa kolme mielestäsi tärkeintä hyvän 
ystävän ominaisuutta. Valitse seuraavista tai 
keksi itse: 

rehellinen kaikissa tilanteissa / 
hoikka / aina sinun puolellasi / 
oikeudenmukainen / 
tyylitietoinen / samanlainen kuin 
sinä / luotettava / hyvät vaatteet 
/ älykäs / mielenkiintoisia 
harrastuksia / kiinnostunut 
kanssasi samoista asioista / 
empaattinen / varakas / 
hyvännäköinen / sopeutuvainen 
/ rohkea / suosittu / samaa 
sukupuolta kuin sinä / 
ystävällinen / hauska 
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2. Kuka on huora? 
a. Määrittele käsite huora. Vertailkaa 
määritelmiänne.  
 
b. Missä yhteyksissä olette kuulleet 
käytettävän sanaa? Kuuluuko se teidän 
aktiiviseen sanavarastoonne? Mihin sitä 
tarvitaan? Mitä muita samantapaisia 
nimityksiä olette kuulleet? Millaisia reaktioita 
nimittelystä seuraa? Vastataanko siihen tai 
puututaanko siihen jollain muulla tavalla? 
(Keskustelun aihe saattaa olla monille kiusallinen. Siksi 
opettaja voi kerätä pohjustukseksi tietoa 
nimittelykokemuksista kirjallisesti, nimettömänä: Onko 
sinua nimitelty? Millä nimityksillä? Oletko kuullut muita 
nimiteltävän? Miten ja missä tilanteissa? Oletko itse 
nimitellyt muita? Miksi? Mikä on pahin nimitys, jota 
voisit kuvitella itsestäsi käytettävän? – 
Ruotsalaistutkimusten ja -kyselyiden mukaan 
kahdeksasluokkalaisista tytöistä yli 40 prosenttia on 
joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi ja 
nimittelykokemuksia on jopa joka toisella koulutytöllä.) 
 
3. Kokemuksia alkoholinkäytöstä 
a. Suunnitelkaa ja toteuttakaa luokassa tai 
koulussanne kysely, jonka tavoitteena on 
selvittää, missä, milloin ja kuinka paljon 
ikäisenne käyttävät alkoholia. Pohtikaa jo 
kyselyä suunnitellessanne, miten siihen voisi 
vastata rehellisesti ja itseään nolaamatta. 
 
TAI  
 
b. Kirjoittakaa alkoholiin liittyvistä 
kokemuksista, joko omistanne tai muiden. 
Valitkaa otsikoksi joko Alkoholista on iloa tai 
Alkoholista on haittaa.  
(Nimettöminä kirjoitetut tekstit kerätään ja niihin 
palataan elokuvasta keskusteltaessa.) 
 
 
Elokuvan katsomisen jälkeen 
 
4. Elokuvan henkilöiden tarkastelua 
Jakaantukaa kahdeksaan ryhmään ja 
sopikaa, kenet elokuvan keskeisistä 
henkilöistä mikin ryhmä ottaa 
tarkasteltavakseen. Tärkeimmät henkilöt 
lienevät Sofi, Emma, Amanda, Beatrice, Sofin 
isä Krister, Sebbe, Mouse ja luokanvalvoja 
Åsa. 
  
 
 
 
 

a. Kootkaa ryhmässä ideakartaksi kaikki, mitä 
muistatte henkilöstä: Miltä hän näyttää? Mistä 
hän pitää? Mistä ei? Miten hän asuu? 
Suhteet muihin henkilöihin? Toimintatavat? 
Toiveet? Pettymykset? Keksikää itse lisää 
kysymyksiä. 
 
b. Valmistelkaa ryhmässä ideakarttanne ja 
keskustelunne pohjalta puheenvuoro, jossa 
esittelette henkilönne lyhyesti ja kerrotte, 
mihin häntä elokuvassa tarvitaan eli mitä 
hänen avullaan kerrotaan katsojalle. 
 
c. Kuunnelkaa ryhmien puheenvuorot ja 
keskustelkaa niistä nousevista aiheista.  
(Keskusteltavaksi: 
- Tässä yhteydessä voi palata pohjustustehtävään 1 ja 
pohtia elokuvan kaverisuhteita. Millaisia hyvän 
ystävyyden tunnusmerkkejä niissä on? Millaisissa 
tilanteissa suhteet ovat koetuksella? Miten vaikeuksia 
selvitetään? Poikkeavatko tyttöjen ja poikien 
kaverisuhteet toisistaan? 
- Toinen pohtimisen arvoinen seikka voisi olla elokuvan 
aikuisten ja nuorten väliset suhteet. Millaisia elokuvan 
aikuiset ovat? Miten he suhtautuvat nuoriin? Entä 
nuoret aikuisiin? Milloin aikuiset toimivat mielestänne 
viisaasti, milloin typerästi?  
- Kolmanneksi voisi miettiä sukupuolten välisiä eroja. 
Kohdistuvatko tyttöihin ja poikiin samanlaiset 
vaatimukset? Onko molemmilla samanlaiset oikeudet ja 
mahdollisuudet? Saavatko sekä tytöt että pojat mokata? 
Vaikuttaako sukupuoli siihen, miten mokaajaa 
kohdellaan?) 
 
5. Sofi 
Etsikää elokuvasta kolme seikkaa, jotka 
osoittavat, että Sofi on vielä lapsi, ja kolme 
asiaa, jotka kertovat, että Sofi on 
aikuistumassa.  

- Millaisiin vaikeuksiin Sofi joutuu 
nimenomaan tämän ristiriidan vuoksi? 

- Millainen virstanpylväs yläasteelle 
siirtyminen on Sofille? Miksi? Miten 
hän selviää muutoksesta? 

(Tämän tehtävän yhteydessä voi käydä läpi myös 
luokan odotuksia tai kokemuksia yläasteelle 
siirtymisestä ja verrata niitä elokuvan tyttöjen 
kokemuksiin. ) 
 
6. Kuinka kommunikoida teini-ikäisen 
kanssa?  
Tilanteen kärjistyttyä Sofin isä lukee Kuinka 
kommunikoida teini-ikäisen kanssa -nimistä 
teosta.  
 
a. Miksi isä lukee teosta? Mitä arvelette sen 
pitävän sisällään? Miten tämäntyyppisiin 
opaskirjoihin pitäisi mielestänne suhtautua? 
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b. Isän lukema opus on arvatenkin aikuisen 
näkökulmasta kirjoitettu. Kokeilkaa 
samannimisen oppaan kirjoittamista omasta 
näkökulmastanne. Laatikaa pareittain sivun 
mittainen vastaus otsikon kysymykseen: 
kirjoitettu teksti, kuva, sarjakuva, kollaasi... 
Sivut voitte lopuksi kerätä yhdeksi oppaaksi. 
 
7. Kuinka kommunikoida ulkonäöllä ja 
vaatteilla? 
a. Kerätkää lehdistä kuvia eri-ikäisistä ja -
näköisistä ihmisistä. Liimatkaa kuvat väljästi 
isoille papereille ja pankaa paperit luokan 
seinälle. Käykää sitten kirjoittamassa kuvien 
viereen, mitä niiden esittämät ihmiset 
viestivät teille ulkonäöllään ja vaatteillaan. 
(Jokainen kirjoittaa muutamaan kuvaan.) – 
Keskustelkaa lopuksi siitä, mihin 
näkemyksenne kuvien ihmisistä perustuvat. 
 
b. Tarkastelkaa lehtien nais- ja mieskuvia. 
Kiinnittäkää huomiota vaatteisiin, ulkonäköön, 
tilanteisiin, joissa kuvat on otettu, ja kuvien 
käyttötarkoitukseen. Onko tyttöjen ja poikien 
tai naisten ja miesten esiintymisessä eroja? 
Jos on, niin millaisia? Miten lehden 
kohderyhmä näkyy sen nais- ja 
mieskuvassa? 
 
c. Sofin ulkonäöstä keskustellaan niin kotona 
kuin koulussa. Mitä ajatuksia keskustelu 
herättää teissä? Oletteko itse joutuneet 
keskustelemaan ulkonäöstänne ja 
vaatteistanne aikuisten kanssa? Millaista 
palautetta olette saaneet? Milloin vaatteista 
pitää riidellä? Millainen vaatetus on sopivaa, 
millainen epäsopivaa? Miten tilanne vaikuttaa 
pukeutumiseen? 
 
8. Monta ratkaisua  
Sofi hyppää ikkunasta ja joutuu sairaalaan. 
Sieltä kotiuduttuaan hänen pitää päättää, 
miten päästä eroon kiusaamisesta ja 
Mousesta. Elokuvan lopussa nähdään 
välienselvittely, jossa Sofi nolaa Mousen koko 
koulun edessä. Sitä ennen hän harkitsee 
myös koulun vaihtamista. 
 
Pohtikaa, mitkä ovat Sofin 
ratkaisumahdollisuuksien hyvät ja huonot 
puolet. Arvioikaa samalla Sofin valintoja. 
Ratkaisumahdollisuuksia: 

• koulun vaihto 
• hiljaa pysyminen ja tilanteen 

sietäminen 

• välienselvittely sanallisesti 
• välienselvittely fyysisesti  
• itsetuho     

 
9. Väitteitä nuorista ja alkoholista 
Yli 60 prosenttia 14-vuotiaista tytöistä käyttää 
alkoholia, samanikäisistä pojista puolet. 13-
vuotiaista tytöistä melkein joka neljäs on 
juonut itsensä joskus humalaan, ja 18 vuotta 
täyttäneiden naisten juominen lisääntyy 
edelleen. Näin kerrotaan Helsingin 
Sanomissa 21.6.2004 ilmestyneessä Sirpa 
Palokarin artikkelissa Miehiset juomatavat 
vievät tyttöjä kohti riippuvuutta.  
 
a. Seuraavat faktat ovat peräisin artikkelista – 
testatkaa tietonne valitsemalla vaihtoehdoista 
oikeat: 
 
* Mitä nuorempana aloittaa juomiskokeilut, 
sitä todennäköisemmin  
a) kyllästyy juomiseen aikuisena  
b) käyttää alkoholia aikuisena usein ja paljon 
kerrallaan. 
(Oikea vastaus on b.) 
 
* Alkoholi aiheuttaa nopeammin fyysisiä 
muutoksia  
a) tytöissä  
b) pojissa. 
(Tytöissä, koska heidän kehossaan on vähemmän vettä 
ja koska myös hormonit vaikuttavat.) 
 
* Alkoholi vaikuttaa nuoren 
a) persoonallisuuteen 
b) aggressiivisuuteen 
c) muistiin ja oppimiseen. 
(Kaikkiin: alkoholi muuttaa persoonallisuutta; muistin ja 
oppimisen aivoalue on 10 prosenttia pienempi niillä 
nuorilla, jotka käyttävät alkoholia runsaasti; alkoholi 
lisää aggressiivisuutta.) 
 
* Kotoa annettu alkoholi 
a) ohjaa nuorta kohtuukäyttöön 
b) lisää nuoren alkoholinkulutusta. 
(Kotoa annettu alkoholi on lisä muille hankinnoille, joten 
nuori juo enemmän, jos hänelle kotona tarjotaan 
alkoholia.) 
 
b. Mitä väitteitä elokuva esittää nuorten 
alkoholinkäytöstä? Mitä tuttua siinä on? Mitä 
vierasta? 
(Palatkaa pohjustustehtävään 3 ja keskustelkaa myös 
siinä esiin tulleista alkoholinkäyttökokemuksista.) 
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10. (Melkein) koko perheen elokuvaesitys 
Hip hei hutsu! sopii hyvin myös vanhempien 
katsottavaksi – sen avulla voi pohjustaa 
esimerkiksi vanhempainillan keskustelua. 
Vanhemmat voi kutsua mukaan koko koulun 
Koulukino-näytökseen, mutta elokuvaa 
kannattaa käsitellä oppilaiden kanssa 
erikseen.  
     Oppilaat tuottavat tehtäviä tehdessään 
monenlaista kiinnostavaa materiaalia, jonka 
kautta välittyvät heidän näkemyksensä 
elokuvasta ja sen teemoista. Jos opettaja 
haluaa käyttää oppilaiden tuotoksia 
vanhempien kanssa työskennellessään, 
käyttöön kannattaa pyytää oppilailta lupa 
elokuvan käsittelyn päätteeksi. Myös 
materiaalin käyttötavasta on hyvä sopia.  
 
 
 
Materiaalin on laatinut lukion äidinkielen 
ja kirjallisuuden lehtori Minna Hautaniemi. 
 
Oppimateriaalin on tuottanut 
Anna-Liisa Puura-Castrén Koulukinosta. 

 
 
 
 
 

 
 


