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Selma Vilhusen ohjaama Hobbyhorse Revolution on dokumentti keppihevosharrastajista, 

rohkeudesta ja yhdessä tekemisen voimasta. Elokuva seuraa kolmea eri puolilla Suomea asuvaa 

nuorta, Aiskua, Elsaa ja Alisaa, jotka ovat intohimoisia keppihevosharrastajia. Heillä on oma 

innokas yhteisönsä, mutta muu ympäristö ei aina ymmärrä heille tärkeää harrastusta.  

Keppihevonen on perinteinen lasten lelu, mutta suomalaiset nuoret ovat luoneet sen ympärille 

monipuolisen harrastuksen, josta on kymmenessä vuodessa tullut tuhansien nuorten rakastama ilmiö 

ja elämäntapa. Harrastajat esimerkiksi urheilevat pihoilla ja metsissä, kilpailevat, valmistavat omia 

keppihevosia ja kirjoittavat blogeja. 

Alla olevat harjoitukset on tarkoitettu tehtäviksi elokuvan katsomisen jälkeen. Ensimmäiset 

kysymykset liittyvät suoraan vain itse elokuvan sisältöön, muissa harjoituksissa on laajempia 

aihealueita. Niistä voi valikoida ja muokata sopivat kohdat kulloisenkin ryhmän mukaan. Tehtävistä 

voi keskustella yhdessä ryhmän kanssa, mutta niitä voi tehdä myös yksin, pareittain tai ryhmissä, 

suullisesti tai kirjallisesti. Mukana on myös ehdotuksia toiminnallisiksi tehtäviksi. 

Dokumenttielokuva on suomen kielen alkeistasolle haastava, mutta sitä voi katsoa myös vain 

osittain. Elokuvan alkua voi käyttää esimerkkinä yhdestä harrastuksesta, minkä kautta voi lähestyä 

omia harrastuksia ja itsetuntemusta. Alkua voi käyttää myös otteena esimerkiksi päähenkilöiden 

persoonista ja puhekielestä.  
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HOBBYHORSE REVOLUTION 

Mitä kaikkea dokumentissa tapahtuu? Mistä dokumentti kertoo? 

Mitä tapahtuu dokumentin alussa ja lopussa? 

Mitä luulet, miksi tästä aiheesta on tehty dokumenttielokuva? 

Tykkäsitkö elokuvasta?  

 

KEPPIHEVOSHARRASTUS 

Oletko nähnyt ennen keppihevosia? Missä? 

Millainen on keppihevosharrastus? Mitä kaikkea harrastajat tekevät dokumentissa? 

Katso Internetistä millainen on keppihevosten historia. Kuinka paljon harrastajia on nyt?   

 

OMA HARRASTUS 

Mitä sinä harrastat ja miksi? 

Mitä sinä haluaisit harrastaa? 

Onko sinulla harrastuksessa esikuvia? 

Esittele oma harrastus suullisesti tai kirjallisesti. 

Tee video, jossa esittelet oman harrastuksen. 

 

YHTEISÖ  

Mikä on yhteisö? 

Millainen on keppihevosharrastajien yhteisö? 

Mihin yhteisöihin sinä kuulut? 

Onko sinulle tärkeää, että voit harrastaa yhdessä muiden kanssa? 

Onko sinulla eri rooleja eri yhteisöissä? 

 



 3 

PÄÄHENKILÖT 

Ketkä ovat dokumentin päähenkilöt? Millaisia he ovat? 

Miksi he harrastavat keppihevosia? 

Mitä luoteenvahvuuksia näet dokumentin henkilöissä? 

Katso Internetistä, mitä eri luonteenvahvuuksia on ja kirjoita jokaisesta yksi esimerkki. 

 

PUHEKIELI 

Puhuvatko elokuvan henkilöt eri tavalla? Kenen puhetta sinun on helpoin ymmärtää? 

Miten puhekieli eroaa kirjakielestä? Anna esimerkkejä. 

Onko omassa äidinkielessäsi myös eroa puhutun ja kirjoitetun kielen välillä? 

 

KIUSAAMINEN 

Mitä on kiusaaminen? Anna jokin esimerkki. 

Mitä dokumentin päähenkilöt sanovat kiusaamisesta? 

Miten kiusaaminen on vaikuttanut päähenkilöihin? 

Mitä ajattelet, miksi keppihevosharrastajia on kiusattu? 

Miten kiusaamisen saa loppumaan? 

 

DOKUMENTTI 

Mitä tarkoittaa dokumenttielokuva? 

Katsotko paljon dokumentteja? Millaisia? 

Onko dokumentissa kaikki aitoa? 

Mikä on ohjaajan tehtävä dokumentissa? 

Esittele jokin toinen dokumenttielokuva. 
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Copyright IhmeFilmi ry 2020. Tämä on IhmeSuomi-hankkeeseen kuuluva oppimateriaali. Käyttäminen, 
muokkaaminen ja kopiointi on sallittu IhmeFilmi ry:n kanssa järjestettyjen elokuvanäytösten ja -kurssien 
yhteydessä. Muuhun käyttöön on pyydettävä kirjallinen lupa IhmeFilmi ry:ltä. www.ihmefilmi.fi 

IhmeSuomi-hankkeen tarkoituksena on kehittää suomalaisen elokuvan käyttämistä 
maahanmuuttajataustaisten nuorten opetuksessa yläkouluissa ja lukioissa. Hanke keskittyy suomalaisen 
kulttuurin ja suomen kielen oppimiseen, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden muun muassa oman 
identiteetin pohtimiseen. 

Tehtävät on laatinut S2-kouluttaja Antti Setälä. 

 

 


