
 

HAASTEKOHDAT: (Merkitse listaan katsomasi elokuvat) 

1. + 2. Elokuva ja sen jatko-osa  ______________________________________________________________ 

3. Elokuva, josta et uskonut pitäväsi __________________________________________________________ 

4. Elokuva, jonka katsoit uudestaan  __________________________________________________________ 

5. Elokuvassa näyttelee Vesa-Matti Loiri  ______________________________________________________ 

6. Norjalainen elokuva  ____________________________________________________________________ 

7. Elokuva, jossa esiintyy suosikkinäyttelijäsi  ___________________________________________________ 

8. Elokuva, joka on voittanut Kultainen karhu -palkinnon  _________________________________________ 

9. 1980-luvun katsojamenestys  _____________________________________________________________ 

10. Naisohjaajan elokuva  __________________________________________________________________ 

11. Elokuvassa vieraillaan kirkossa  ___________________________________________________________ 

12. Animoitu lyhytelokuva  _________________________________________________________________ 

13. Elokuva, jossa on sateenkaariperhe  _______________________________________________________ 

14. Elokuvassa aikamatkustetaan  ____________________________________________________________ 

15. Elokuvassa ratsastetaan  ________________________________________________________________ 

16. Elokuva perustuu sarjakuvaan  ___________________________________________________________ 

17. Elokuvassa jokin urheilulaji on keskeisessä osassa  ___________________________________________ 

18. Elokuva, joka on sallittu kaikenikäisille  _____________________________________________________ 

19. Elokuva, jossa on mielestäsi hyvä musiikki  __________________________________________________ 

20. Elokuvassa esiintyy koira  _______________________________________________________________ 

21. Tositapahtumiin perustuva elokuva  ______________________________________________________ 

22. Dokumenttielokuva  ___________________________________________________________________ 

23. Kysy henkilökunnalta suositus  ___________________________________________________________ 

24. Elokuva, jonka katsoisit ystäväsi kanssa  ____________________________________________________ 

25. Vuonna 2023 ilmestynyt elokuva  _________________________________________________________ 

 

                Jatkuu…. 



26. Elokuva, jota on filmattu Villilä Studioilla Nakkilassa  __________________________________________ 

27. Elokuva löytyy Roger Ebertin Great Movies -listalta  __________________________________________ 

28. Elokuvan on tuottanut Brad Pitt  __________________________________________________________ 

29. Gangsterielokuva  _____________________________________________________________________ 

30. Mykkäelokuva  _______________________________________________________________________ 

31. Elokuvassa joku/jokin katoaa  ___________________________________________________________ 

32. Videopeliin perustuva elokuva  __________________________________________________________ 

33. Elokuva, jossa esiintyy metodinäyttelijä  ____________________________________________________ 

34. Pääosanäyttelijän läpimurtoelokuva _______________________________________________________ 

35. Episodielokuva  _______________________________________________________________________ 

36. Elokuva, jonka kesto on yli 2,5 tuntia  _____________________________________________________ 

37. Elokuvassa puhutaan keksityllä kielellä  ____________________________________________________ 

38. Elokuva on kielletty tai sensuroitu jossakin maassa  ___________________________________________ 

39. Elokuvassa esiintyy yksityisetsivä  _________________________________________________________ 

40. V. 1973 ilmestynyt elokuva eli täyttää 50 vuotta  ____________________________________________ 

41. Elokuvassa ollaan Karibialla  _____________________________________________________________ 

42. Elokuva on palkittu lavastuksestaan  ______________________________________________________ 

43. Kauhuelokuva  _______________________________________________________________________ 

44. 1800-luvulle sijoittuva elokuva  __________________________________________________________ 

45. Slapstick-komedia  ____________________________________________________________________ 

46. Elokuvassa on satakuntalaislähtöinen näyttelijä  ____________________________________________ 

47. Elokuvassa on takautumia  ______________________________________________________________ 

48. Elokuva, josta on tehty tv-sarja / tv-sarjan pohjalta tehty elokuva  _______________________________ 

49. Elokuva käsittelee vanhemman ja lapsen välistä suhdetta  ____________________________________ 

50. Jouluelokuva  ________________________________________________________________________ 

 

 

Jos haluat osallistua leffalippujen arvontaan, kirjoita tähän yhteistietosi ja palauta täytetty lista kirjastoosi 

vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Nimi: 

Postiosoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköposti: 


