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Synopsis: Sisarukset Vega ja Billie ovat lähdössä isänsä kanssa metsävaellukselle. Kun isä yllättäen tipahtaa kallionkoloon,
joutuvat Vega ja Billie tosipaikan eteen ja etsimään isälle apua, mikä on helpommin sanottu kuin tehty keskellä syrjäseutua.
Jännittävä selviytymisseikkailu, missä sisarusten välinen side ja huolenpito nousevat keskiöön ja elokuvan kannattelevaksi
voimaksi.

Oppimateriaalin teemat: perhe ja yhteisö, selviytyminen ja erätaidot, hyvinvointi ja huolenpito
Soveltuvat oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, biologia, maantiede, elämänkatsomustieto, kuvataide
Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet: ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
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OPPIMATERIAALIN TEEMAKOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT
PERHE JA YHTEISÖ
Elokuvassa sisarukset Vega ja Billie ovat lähdössä yhdessä isänsä kanssa metsävaellukselle. Siinä missä Vega
huolehtii tarvittavista asioista, hassuttelevat isä ja Billie tämänkin edestä ja ottavat valmistelut rennosti. Perheen
äiti on sairaalahoidossa eikä pääse retkelle mukaan; äitiä käydään kuitenkin tapaamassa ennen reissua.




Minkälaiset luonteenpiirteet nousevat esille Vegassa, Billiessä ja isässä? Kuvaile heitä kaikkia kolmella
adjektiivilla.
Keitä kaikkia kuuluu Vegan perheeseen? Minkälainen tunnelma perheessä vallitsee?
Mitä elokuvassa kerrotaan perheen äidistä? Miksi hän on sairaalassa? Miten muu perhe suhtautuu hänen
tilanteeseensa? Entä miten äiti taas suhtautuu omaan tilanteeseen ja perheen huolenpitoon?

POHDITTAVAKSI:


Keitä kuuluu sinun perheeseesi? Onko teillä yhteisiä harrastuksia tai hetkiä, jolloin kokoonnutte yhteen?
Minkälaisista aineksista koostuu hyvä ja onnellinen perhe?



Oletko joskus lähtenyt metsäretkelle tai kaukomatkalle Mitä valmisteluja reissua varten on hyvä tehdä?



Oletko joskus ollut tilanteessa, missä tapahtui jotain yllättävää? Minkälaisesta tilanteesta oli kyse? Miten
tilanne lopulta selvisi?

SELVIYTYMINEN JA ERÄ TAIDOT
Metsävaelluksen alkaessa iloisissa merkeissä kääntyy tilanne pian huolestuttavaksi, Vegan ja Billien isän
tipahdettua kallionkoloon. Loukkaantunut isä pyytää Vegaa ja Billietä hakemaan apua. Uusi ja yllättävä tilanne
jännittää tyttöjä mutta he rohkaistuvat ja ryhtyvät toimeen avun saamiseksi paikalle.



Miten Vega ja Billie reagoivat uuteen yllättävään tilanteeseen? Miten Vega ja Billie tukevat toisiaan
tilanteen edetessä?
Mitä erätaitoja Vega ja Billie joutuvat käyttämään avunhakumatkalla? Mitä uusia taitoja he oppivat
hakumatkan aikana?

POHDITTAVAKSI:


Miten metsäretkelle on hyvä valmistautua? Entä minkälaisia erätaitoja on hyvä osata? Oletko joskus itse
joutunut turvautumaan erätaitojen apuun?



Pohtikaa ryhmän kesken, miten tulee toimia jos toinen ihminen tarvitsee tai pyytää apua (esim.
loukkaantumisen tai hu0novointisuuden vuoksi). Miten tulisi toimia ensihädässä, mistä tai keneltä voi
pyytää apua? Voitte koostaa vinkeistä pikaoppaan hätätilanteisiin.
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HYVINVOINTI JA HUOLENPITO
Avunhakumatkan aikana Vega ja Billie ajautuvat monenlaisiin tilanteisiin. Jännittävä metsä muuttuu loputtoman
suureksi paikaksi eksyä, seikkailuhenkisuus vaihtuu huolestuneisuudeksi, pitkä päivä vaihtuu yöksi ja jostain pitäisi
saada ruokaa. Vega vanhempana sisaruksena huolehtii nuoremmasta Billiestä mutta ajan kuluessa häneltä alkavat
neuvot loppua.




Miten Vega reagoi tilanteeseen, kun hän huomaa, ettei apua olekaan heti tai helposti saatavilla? Miten hän
yrittää rauhoitella väsyneeksi käyvää Billietä?
Miten Billie auttaa Vegaa, kun hän huomaa, että he ovat eksyneet? Miksi on tärkeää, että myös Billie
auttaa ja tukee Vegaa?
Miten haastavasta tilanteesta lopulta selvitään? Miten isä ja tytöt voivat tapahtuneen jälkeen?

POHDITTAVAKSI:


Muistele hetkeä elämässäsi, jolloin olet joutunut haastavaan tilanteeseen (esim. eksynyt, pyörä mennyt
rikki kotimatkalla). Minkälaisesta tilanteesta oli kyse ja miten tilanne lopulta ratkesi?



Pohtikaa yhdessä keinoja auttaa tai lohduttaa luokkatoveria, opettajaa, ystävää, sisarusta tai
isovanhempaa. Pohtikaa myös, miksi on tärkeää auttaa toisia hädän hetkellä.

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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