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Hyvä opettaja! 

  
Suosittu lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO järjestetään Turussa 

torstaina 23.4.2020. Tarjolla on tuttuun tapaan näytöksiä niin ala- kuin yläkoululle. 

 

Voitte varata nyt paikkanne näytöksiin osoitteessa: 

https://dokkino.fi/tapahtumat/ilmoittautuminen/ 

  

Lisätiedot DOKKINO – Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtumasta sekä Turun 

näytöksistä alla. 

 

 

Mikä on DOKKINO? 

DOKKINO on valtakunnallinen, DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä 

dokumenttielokuva- ja mediakasvatuskiertue, joka tutustuttaa 10–16-vuotiaat katsojat heille 

suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan. DOKKINO järjestetään jo 18. kertaa ja siitä 

on vuosien saatossa kasvanut Euroopan suurin valtakunnallinen lasten ja nuorten 

dokumenttielokuvatapahtuma. 

  

DOKKINO tarjoaa persoonallisesti toteutettuja luovia dokumenttielokuvia, joiden aiheet 

koskevat nuoria ja heidän elämäänsä antaen samaistumisen kohteita ympäri maailmaa. 

Elokuvasarjat koostuvat lyhyistä dokumenttielokuvista, jotka tekstitetty tai puhuttu suomeksi. 

DOKKINO-sarjoihin on valittu laadukkaita, kansainvälisiä dokumenttielokuvia, joita ei ole 

mahdollista nähdä muualla Suomessa. Elokuvien teemojen käsittelyn helpottamiseksi on 

tuotettu kattava opetusmateriaalipaketti, joka on vapaasti oppilaiden ja opettajien 

hyödynnettävissä tapahtuman verkkosivuilla. 

  

Vuoden 2020 DOKKINO-ohjelmisto – Ympäristö ja me 

Vuoden 2020 teema Ympäristö ja me antaa esimerkkejä erilaisista ympäristöistä asua ja 

toimia, ja herättelee nuoria pohtimaan niin maailman tilaa kuin ihmisen ja eläimen välisiä 

suhteita. Uudessa ohjelmistossa tutustutaan lasten ja nuorten omiin ajatuksiin, tunteisiin ja 

mielipiteisiin teeman tiimoilta. Teeman myötä nuoret katsojat voivat huomata, että 

ympäristöasiat koskettavat meitä kaikkia ja asuinympäristöstä riippumatta kaikilla on unelmia 

ja keinoja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Elokuvat herättelevät pohtimaan omaa 

lähiympäristöään; minkälaisissa ympäristöissä elämme, miten toimimme erilaisissa 

ympäristöissä ja miten huomioimme toimissamme myös muut ihmiset.  

  

Elokuvia esitetään kahdessa sarjassa: alakoululaisille (4.- 6.-luokkalaisille) ja yläkoululaisille. 

Elokuvat on valittu soveltuvasti ikäryhmien mukaan. DOKKINO-elokuvissa on suomenkielinen 

tekstitys tai elokuva on puhuttu suomeksi. Tarkemmat tiedot elokuvista ja esityssarjoista 

löydätte osoitteesta www.dokkino.fi. 

 

https://dokkino.fi/tapahtumat/ilmoittautuminen/
http://www.dokkino.fi/
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Mediakasvatus 

DOKKINO tukee koulujen mediakasvatusopetusta tarjoamalla opettajille valmiin 

opetusmateriaalin elokuvaelämyksen tueksi. DOKKINO painottaa materiaaliensa avulla mm. 

empatiakasvatuksen merkitystä. Vuoden 2020 opetusmateriaali on vapaasti saatavilla ja 

käytettävissä tapahtuman verkkosivuilla.  

 

Aikataulu, hinta ja ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen DOKKINO-näytöksiin käynnistyy maanantaina 17.2.2020 ja 

päättyy sunnuntaina 19.4.2020.  

 

Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeen kautta osoitteessa:  

https://dokkino.fi/tapahtumat/ilmoittautuminen/ 

 
Huomioithan, että varauksesi on voimassa vasta, kun se on vahvistettu. Saat varausvahvistuksen 
sähköpostiisi. Tarkistathan varmuuden vuoksi myös roskapostikansiosi, jos varausvahvistus ei heti 
saavu sähköpostiisi. 

  

Kesto 

Alakoulunäytöksen kesto on noin 70 minuuttia ja yläkoulunäytöksen noin 80 minuuttia 

alkupuheineen. 

 

Hinta  

2€/oppilas, opettajat ja avustajat maksutta (maksu käteisellä tasarahalla paikan päällä tai 

laskulla) 

  

Aika ja paikka  

 

Torstai 23.4.2020 Finnkino Kinopalatsi (Kauppiaskatu 11) 

Alakoulunäytös (4.-6.lk) klo 9.30 

Yläkoulunäytös klo 12.30 

 
Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, otathan yhteyttä DOKKINO-tuottajaan: dokkino@docpoint.info. 

   

Lisää infoa 

Käy tutustumassa vuoden 2020 DOKKINO-elokuviin etukäteen osoitteessa www.dokkino.fi. 

Myös tykkäämällä DOKKINOsta Facebookissa (www.facebook.com/dokkino) saat 

ensimmäisten joukossa ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista ja nuoria kiinnostavista 

dokumenttielokuvista. DOKKINO löytyy myös Instagramista tunnuksella @dokkino. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Maria Lehtonen 

DOKKINO-tuottaja 

p. 050 494 7992 

dokkino@docpoint.info 

https://dokkino.fi/tapahtumat/ilmoittautuminen/
mailto:dokkino@docpoint.info

