
Elokuvakri*ikin kurssi 

Kuvaus: 

Kiinnostaako elokuva ja elokuvasta kirjoi0aminen? Tekeekö mielesi analysoida nähtyä ja 

jakaa sille risuja tai ruusuja? Haluatko haastaa itseäsi ja omaa osaamistasi? Elokuvakri;ikin 

kurssilla katsotaan elokuvia ja kirjoitetaan niistä, tutustutaan erilaisiin tapoihin tarkastella 

elokuvaa ja työstetään omia kirjoituksia valmiiksi teksteiksi ope0ajan antaman 

henkilökohtaisen palau0een ja vertaisryhmän tuella. Kurssi etenee opiskelijalähtöises; ja 

opetuksessa painotetaan keskustelua ja yhteistoiminnallisia tehtäviä. Kri;ikin kirjoi0amisen 

polulla eri vaiheissa olevat kurssilaiset pääsevät oppimaan myös toisiltaan. 

Tavoite: 

Perehtyä elokuvakri;ikin kirjoi0amiseen, kehi0ää elokuvan lukutaitoa sekä saada varmuu0a 

omaan kirjalliseen ilmaisuun vertaispalau0een ja ope0ajan palau0een avulla.  

Kohderyhmä: 

Kaikki kirjoi0amisesta ja elokuvista kiinnostuneet, myös jo elokuvakri;ikkejä blogeihin tai 

paikallisleh;in kirjoi0avat sekä elokuvakrii;kon työstä kiinnostuneet. 

Pohjakoulutusvaa;muksia ei ole - vain kiinnostus katsoa elokuvia ja kirjoi0aa ratkaisee. 

Vastuuope:aja: 

Äidinkielen,  kirjallisuuden ja kirjoi0amisen lehtori Liisa Virtanen 

Vieraileva ope:aja:  

Toimi0aja-krii;kko Leena Virtanen 

Tun*määrä: 

20 tun;a opetusta ja etätehtäviä  

Kokoonnumme viisi kertaa ;istaisin klo 18 - 20.30 (=3 x 45 minuu;n oppitun;a + tauot 

sovitus;) 



Lähiopetusta on yhteensä 15 h, minkä lisäksi opiskelijoilla n. 5 h elokuvan katselu- ja 

kirjoi0amistehtäviä  

Tehtävät: 

Ennakkotehtävänä on katsoa Yle Areenasta lyhytelokuva Sin% ja kirjoi0aa siitä arvostelu. 
Palautus 3.4. (tai ensimmäisellä kurssikerralla). Näitä tekstejä käsitellään yhdessä ja jokainen 
saa suullista vertaispalaute0a sekä ope0ajan kirjallisia kommen0eja.  
 
Tun;tehtävät tehdään pääosin ryhmissä ja suullises;. 

Ko*tehtävät:  
 
a) Valmiin arvostelun tarkastelu. Perehdytään Ladyhawke-elokuvasta tehtyihin, verkosta 
löytyviin arvosteluihin. 

Tehtävänanto:  Tutustu Ladyhawke-elokuvasta kirjoite0uihin kri;ikkeihin ennen kuin näet 
sen tai katsomisen jälkeen. Miten kommentoisit niitä? Vahvuudet - puu0eet? Mitä niihin 
voisi lisätä? Mitä ehkä jä0ää pois? 
 
 h0ps://www.leffatykki.com/elokuva/ladyhawke-legenda-haukasta/arvostelut/481165  

h0ps://www.leffatykki.com/elokuva/ladyhawke-legenda-haukasta/arvostelut/148925  

Palautus 26.4. kokoontumisessa, vertaispalaute 

b) Oman kri*ikin kirjoi:aminen. Kirjoitetaan arvostelu lyhytelokuvasta. Opiskelija voi valita, 
kirjoi0aako arvostelun tunnilla katsotusta ja etukäteen yhdessä keskustellusta 
lyhytelokuvasta vai katsooko kotona vaihtoehtoisen lyhytelokuvan ja kirjoi0aa siitä. 

Tehtävänanto: katso kotona Yle Areenasta fantasiaa tai yliluonnollisia tapahtumia sisältävä 
lyhytelokuva ja kirjoita elokuva-arvostelu sopivasta, itse valitsemastasi näkökulmasta. 
Uni h0ps://areena.yle.fi/1-50598554   
Knock, knock h0ps://areena.yle.fi/1-50382912 tai  
All inclusive h0ps://areena.yle.fi/1-4522929  

Palautus viimeistään 29.4., ope0ajien kirjallinen ja suullinen palaute 

  

Aikataulu ja lähiopetuksen sisältöjä 

Kun kurssin nimi on elokuvakri;ikin kirjoi0aminen, kurssilla on kolme osiota: 
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1. elokuva - käydään läpi perusasiat ja termistöä 
2. kri;ikki - tutustutaan erilaisiin lähestymistapoihin, mm. taustalähtöinen 

(esim. elämäkerrallinen, aatehistoriallinen tai yhteiskunnallinen), teoslähtöinen 
(esim. kerronnan ja rakenteen tutkimus, intertekstuaalisuus, psykologinen 
tarkastelutapa); katsojalähtöinen (esim. naisnäkökulmainen tutkimus, 
resep;otutkimus) 

3. kirjoi0aminen - tarkastellaan kiinnostavuu0a, sujuvuu0a ja helppolukuisuu0a 

; 5.4. klo 18 - 20.30 

Tutustutaan kri;ikin perusseikkoihin, tutkitaan kri;ikin rakenne0a, sisältöä ja tyyliä 
Annetaan ryhmissä vertaispalaute0a ennakkotehtävänä kirjoitetusta arvostelusta 
lyhytelokuvasta Sin%. 
Tarkastellaan hyvän kri;ikin edellytyksiä ja erilaisia näkökulmia, joista kri;ikkiä voi 
lähteä kirjoi0amaan (esim. taustalähtöinen, teoslähtöinen, katsojalähtöinen 
lähestymistapa).  

; 12.4. klo 18 - 20.30 
 
 Päivitetään osallistujien perus;edot elokuvasta: genret, historia, elokuvakerronta ja 
niihin lii0yvä termistö. 
 (Ennakkotehtävän pohjalta) tarkastellaan teks;n kieliasua ja sen vaikutusta 
kiinnostavuuteen sujuvuuteen ja helppolukuisuuteen. Tehdään kieliasuun lii0yviä 
harjoituksia, jos tarpeen.    
  

; 19.4 klo 18-20.30 katsotaan yhdessä KAVI-sarjan elokuva 
 Richard Donner: LADYHAWKE – Legenda haukasta (Ladyhawke/Ladyhawke – Den 
trötrollade falken, Yhdysvallat/Italia 1985 

 Ko;tehtävä: valmiin arvostelun tarkastelu 
  
; 26.4. klo 18 - 20.30 
  

Keskustellaan nähdystä Ladyhawke-elokuvasta ja analysoidaan sitä yhdessä. 
Tavoi0eena saada elokuvan termistö tutuksi ja käy0öön.  
Tarkastellaan ryhmissä siitä kirjoite0uja kri;ikkejä. 
Katsotaan yhdessä lyhytelokuva Uni ja analysoidaan sitä ryhmissä eri 
lähestymistapojen ja näkökulmien kau0a.  
Opiskelija voi halutessaan tämän ryhmätyöskentelyn pohjalta kirjoi0aa ko;tehtävänä 



olevan elokuva-arvostelun.   

→ ko;tehtävä: oman kri;ikin kirjoi0aminen 
Katso kotona Areenasta fantasiaa tai yliluonnollisia tapahtumia sisältävä lyhytelokuva 
ja kirjoita elokuva-arvostelu valitusta näkökulmasta. 
Uni h0ps://areena.yle.fi/1-50598554   
Knock, knock h0ps://areena.yle.fi/1-50382912 tai  
All inclusive h0ps://areena.yle.fi/1-4522929  

   
 Palautus 29.4. mennessä   

; 3.5. klo 18 - 20.30 
 Kri;ikin juhlaa: vierailijana krii;kko Leena Virtanen  
 Henkilökohtainen palaute (ja vertaispalaute) 

Ajankohta ja paikka: 

; 5.4. klo 18-20.30 Hämeenlinnan pääkirjasto, ryhmähuone A 

; 12.4. klo 18-20.30 Hämeenlinnan pääkirjasto, ryhmähuone B 

; 19.4 klo 18-20.30 katsotaan yhdessä KAVI-sarjan elokuva LADYHAWKE, Bio Rex, 

Verkatehdas 

; 26.4. klo 18-20.30 Hämeenlinnan pääkirjasto, ryhmähuone B 

; 3.5. klo 18-20.30 Vierailijana krii;kko Leena Virtanen, Hämeenlinnan pääkirjasto, 

ryhmähuone B 
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