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Synopsis: Tulevaisuuden maailma on muuttunut suureksi aavikoksi. Nova tiedetiimeineen yrittää selvitä haastavissa
olosuhteissa, etsien keinoa toivottoman tilanteen muuttamiseksi. Kun ainoaksi pelastuskeinoksi ilmenee aikamatkustaminen ja
ihmisiin vaikuttaminen, tarttuu Nova epäröimättä viimeiseen oljenkorteen. Hän ei kuitenkaan osaa aavistaa, että paluu
menneisyyteen tarkoittaa myös paluuta nuoruuteen…

Oppimateriaalin teemat: luonto ja ympäristö, vaikuttamismahdollisuudet, onnellisuus ja hyvä elämä
Soveltuvat oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, biologia, maantieto, elämänkatsomustieto, kuvataide
Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet: ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, osallistuminen ja vaikuttaminen
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OPPIMATERIAALIN TEEMAKOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT
LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Tulevaisuuden Maa on muuttunut suureksi aavikoksi ilmastonmuutoksen myötä ja Nova tiimeineen yrittää etsiä
asiaan ratkaisua. Elämä jatkuu maan alla, sillä maan päällä elinolosuhteet ovat liian haastavat.





Minkälaiset asiat ovat vaikuttaneet siihen, että Maa on muuttunut elinkelvottomaksi?
Mitä keinoja Nova tiimeineen on jo käyttänyt tilanteen muuttamiseksi? Miksi keinot eivät ole auttaneet?
Miten elämä on jatkunut maan alla? Minkälaiset elinolosuhteet ovat, mistä kaikesta on pitänyt luopua?
Miksi luonnon pelastaminen ja lu0nnon monimuotoisuus ovat elinehtoja elämän jatkumiselle?

POHDITTAVAKSI:


Mitä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuudella ja ilmastonmuutoksella? Miten nämä näkyvät arkipäivässä,
entä mikä merkitys näillä on maailmanlaajuisesti?



Mitä kaikkea luonnossa voi tehdä? Oletko joskus ollut esimerkiksi ikimuistoisella luontoretkellä?



Mitä voisit itse tehdä luonnon suojelemiseksi? Pohtikaa yhdessä vinkkejä, miten esimerkiksi pitää luonto
siistinä, ja miten toimia, kun kohtaa luonnossa eläimiä. Voitte koostaa vinkit yhteiseksi oppaaksi.

VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
Elokuvassa Novan on matkustettava ajassa taaksepäin ja yritettävä vaikuttaa ihmisiin, jotka ovat aikaansaaneet
tulevaisuuden aavikoitumisen. Lisähaastetta tehtävään tuo se, että Nova itse nuortuu matkan seurauksena, ja
hänen on tehtävä vaikutus aikuisiin ihmisiin.




Miten Nova reagoi nuortumiseen? Onko hän enemmän innoissaan vai kauhuissaan?
Miten Novan yritykset tulla kuulluksi onnistuvat? Miten aikuiset suhtautuvat 12-vuotiaaseen nuoreen ja
hänen tärkeään sanomaansa?
Ketkä auttavat Novaa tehtävässään? Miten juuri he auttavat, ja miksi juuri he kuuntelevat häntä? Miksi
taas Nova tarvitsee apua tehtävästä suoriutuakseen?

POHDITTAVAKSI:


Miten vaikuttaminen näkyy esimerkiksi medioissa? Tuleeko sinulle mieleen esimerkiksi joku henkilö, joka
on mielestäsi esimerkillinen ja tekee työtä hyvien tai sinulle tärkeiden asioiden eteen?



Mitä kuulluksi tuleminen merkitsee? Mitä se merkitsee sinulle itsellesi? Oletko joskus ollut tilanteessa,
missä esimerkiksi mielipiteesi tai sinulle tärkeä asia on ohitettu? Mitä tunteita tämä tilanne herätti?



Pohtikaa ryhmän kesken, mitä vaikuttamismahdollisuuksia lapsilla ja nuorilla on. Miten lapset ja nuoret
voivat vaikuttaa esimerkiksi oman koulun, asuinalueen tai kaupungin asioihin? Missä kanavissa
vaikuttamistyötä voi tehdä?

© Espoon elokuvajuhlat ry / Espoo Ciné International Film Festival

ONNELLISUUS JA HYVÄ ELÄMÄ
Elokuvassa sivutaan hyvän elämän edellytyksiä, joista luonto ja elinkelpoinen ympäristö nousevat tärkeimmiksi.
Haastavasta tilanteesta huolimatta Novan tiimissä ihmiset tulevat toimeen keskenään, ja pienistä onnen hetkistä
osataan iloita.



Miten Novan elämä on jatkunut tulevaisuudessa? Mitä hän on saavuttanut, entä mitkä asiat tuovat hyvää
oloa ja onnellisuutta hänen elämäänsä?
Ketkä kaikki muodostavat Novan tiimin? Miten he ovat päätyneet yhteen ja työskentelemään yhdessä
maailman pelastamiseksi?

POHDITTAVAKSI:


Mitä onnellisuus merkitsee itsellesi? Muistele hetkeä elämässäsi, jolloin olet ollut erityisen onnellinen.
Minkälaisesta hetkestä oli kyse?



Oletko pohtinut, mitä haluat tehdä tulevaisuudessa? Minkälaiset asiat ovat sinulle tärkeitä?



Pohtikaa yhdessä, mistä aineksista muodostuu hyvä elämä. Vaatiiko hyvä elämä rahaa ja rikkauksia, entä
mikä merkitys onnellisuudella on elämässä?

NÄHDYSTÄ KOETUKSI – MITÄ JÄI MIELEEN?







Mitä elokuvasta jäi päällimmäisenä mieleen?
Mistä pidit elokuvassa, mistä taas et pitänyt?
Mikä oli elokuvan hauskin tai jännittävin kohtaus?
Olivatko elokuvan henkilöhahmot samastuttavia tai uskottavia?
Oliko elokuvassa kerrottu tarina selkeä ja helppo ymmärtää?
Mitä mieltä olit elokuvan lopetuksesta?

ELOKUVAN PURKUTEHTÄVIÄ:


Minkälaisia elokuvia katselet mielelläsi? Onko sinulla lempielokuvaa? Miten tämä elokuva eroaa muista
näkemistäsi elokuvista? Pohtikaa, miksi on tärkeää tehdä ja nähdä erilaisia elokuvia.



Pohtikaa, mikä merkitys erilaisilla henkilöhahmoilla on elokuvassa. Ovatko päähenkilöt aina kilttejä ja
kaiken osaavia? Miksi usein mukana on myös ilkeitä hahmoja? Minkälaisista hahmoista pidät itse eniten?



Kirjoittakaa elokuvasta arvostelu. Pohtikaa, mitä asioita arvosteluissa nostetaan esille ja minkälainen on
arvostelun kirjoitustyyli. Voitte toteuttaa arvostelun myös videona.
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