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IMDb – Elokuva-alan tietokanta 

• Kansainvälinen filmografia

• Elokuvia ja TV-sarjoja

• Trailereita ym. Elokuvan markkinointimateriaalia

• Käyttäjäarvioita ja linkkejä elokuva-arvosteluihin

• Listauksia ja suosituksia

• https://www.imdb.com/
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KAVI – ja Elonet

• KAVI eli Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

• Elokuva ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen 
ja edistämiseen sekä mediakasvatukseen keskittyvä virasto, 
instituutti.

• Ylläpitää Elonet-sivustoa, joka suomalaisen elokuvan 
kansallisfilmografia

• Elonetistä löytyy myös heidän digitoimaa materiaalia 
katsottavaksi

• https://kavi.fi/

• https://elonet.finna.fi/
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Leffatykki – elokuvan verkkoyhteisö

• Elokuvaan keskittyvä sivusto

• Tarjoaa elokuvasta kiinnostuneelle verkkoyhteisön, jossa voi 
jakaa omia näkemyksiään ja käydä keskustelua elokuvista

• Esittelee uutuuselokuvia ja television tarjontaa

• Erilaisia listauksia ja runsaasti yksityishenkilöiden arvioita 
elokuvista

• https://www.leffatykki.com/
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https://www.leffatykki.com/


Episodi – Suomen suurin 
elokuvalehti ja sen verkkosivut

• Pop Median tuottama tilattavissa oleva lehti

• Lehdellä on kuitenkin myös verkkosivut, joilla runsaasti 
vapaasti käytettävissä olevaa materiaalia

• Elokuva-alan uutisia, artikkeleita ja elokuvaesittelyitä, listoja 
ja elokuva-aiheisia visoja

• Mm. Televisio-osio, jossa arvosteluita ja tärppejä päivän 
elokuvatarjonnasta

• https://www.episodi.fi/
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Elokuva-aiheiset blogit

• Elokuva-aiheisia blogeja löytää googlaamalla, mutta 
"Eilen elokuvissa" -blogissa on myös listaus kotimaisiin 
elokuvablogeihin

• https://www.eilenelokuvissa.com/teemasivut/elokuvablogeja

• Elokuvablogeissa ihmiset jakavat elokuvakokemuksiaan, 
kirjoittavat elokuva-arvioita ja käyvät keskustelua elokuvista
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Viddla – Elokuvia kirjastokortilla

• Viddla on kirjaston tarjoama elokuvapalvelu

• Se löytyy Lumme-Finnasta yläreunan "E-Aineistot" linkin alta
ja kirjaston kotisivuilta https://kirjasto.mikkeli.fi/ kohdasta
Kirjasto A-Ö > e-aineistot

• Valittuasi elokuvan paina ”katso elokuva” ja tunnistaudu 
kirjastokorttisi tiedoilla – kirjastokortin lisäksi tarvitaan 
siihen liitetty pin-koodi

• Valikoima uudehkoja elokuvia aikuisille ja lapsille. Kotimaisia 
ja ulkomaisia, draamaelokuvia ja dokumentteja

• Enintään 3 lainaa/kuukausi - Kun lainamäärä on kulunut 
loppuun, lainaaminen onnistuu vasta, kun kuukausi on 
vaihtunut seuraavaan
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Kiitos osallistumisesta!
Ehdotuksia tietotuntien aiheeksi tai 

ideoita tuntien toteuttamisesta otamme 
miellämme vastaan!

eija nevalainen at sivistys mikkeli fi

petri suovalkama at sivistys mikkeli fi
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