
Koulukinon suoratoistopalvelu avuksi kulttuuripalveluiden tuottamiseen suoraan koulun 

tiloissa  
  
Poikkeuksellisessa nykytilanteessa kulttuuri- ja opintokäynteihin liittyy erilaisia rajoituksia, ja 

ulkopuolisten vierailuja kouluissa ja oppilaitoksissa pyritään välttämään. Kulttuurin läsnäolo 

voidaan mahdollistaa myös niissä kouluissa, joista ei kävellen pääse kulttuurilaitoksiin, sillä 

laadukasta kulttuuria on mahdollista viedä suoraan koulun tiloihin. 
Koulukinon suoratoistopalvelussa on laaja valikoima kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia, joita 

voi esittää suoraan koulun omissa tiloissa. Palvelussa on pitkiä dokumenttielokuvia ja lyhytelokuvia 

aina Selma Vilhusen 7-minuuttisesta Oscar-ehdokkaasta Pitääkö mun kaikki hoitaa Juho 

Kuosmasen lähes tunnin mittaiseen novellielokuva Taulukauppiaisiin.   
  
Koulukino Suoratoiston elokuviin on tehty myös oppimateriaaleja, joissa huomioidaan 

valtakunnalliset koulujen opetussuunnitelmat. Niiden avulla voidaan tukea elokuvanlukutaidon 

kehittymistä ja liittää elokuvat suoraan koulutyöhön.   
Koulukino Suoratoisto on ainoa paikka, josta kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia saa 

katseltavaksi julkisin esitysoikeuksin – kootusti yhdestä paikasta. Kun yksikkö on rekisteröity 

palveluun, sen tilille voidaan ostaa krediittejä, joilla aktivoidaan halutun elokuvan näyttöoikeus. 

Aktivoitu näyttöoikeus on voimassa viikon. Katsojamäärä yhdellä ostoksella on sata oppilasta. 

Koulukino ei tavoittele palvelulla voittoa, vaan tuotot menevät suoraan oikeudenomistajille ja 

palvelun ylläpitoon. Palveluun kirjautuneena elokuvia on mahdollista esikatsella ja näin valita 

omille ryhmille ja tarpeille sopivimmat teokset. 
  
Ohjelmistonostoja Koulukino Suoratoistosta 
  
Alakouluille: 
  
Vedenneito (o: Petteri Saario)  
  
Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä Saimaan 

saaressa huikaisevan järviluonnon keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yhdessä serkukset 

menevät koskemattomaan metsään, uivat, kalastavat ja keräävät mustikoita. Talvella he yöpyvät 

järven jäällä, revontulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman harvinaisimman hylkeen, 

saimaannorpan. Elokuvan hinta palvelussa on sadalle oppilaalle 5 krediittiä eli 50 euroa.  
  
Koulukinon oppimateriaali on suunnattu alakouluille ja sen teemoja ovat Suomen luonto ja neljä 

vuodenaikaa, Saimaan luonto ja kulttuuri, saimaannorppa ja ihmisen luontosuhde. Materiaali on 

maksuton ja löytyy osoitteesta koulukino.fi/vedenneito.  
  
Yläkouluille: Paketti lyhytelokuvia  
  
Fantasia (o: Teemu Nikki)  
  
Perunan syöntiin kyllästynyt maalaispoika haluaa sivistää vanhempiaan italialaisella ruualla. 

Mopolla suoritettu pizzanhakureissu vaan ei mene ihan suunnitelmien mukaan. Elokuvan hinta 

sadalle oppilaalle on 1 krediitti eli 10 euroa  
  
Koulukinon oppimateriaali on suunnattu yläkouluun ja 2. asteen oppilaitoksiin. Oppimateriaalin 

teemoja ovat ruokakulttuuri, Suomi 1980-luvulla ja elokuvakerronnan keinot. Elokuvan avulla voi 

http://www.koulukino.fi/vedenneito


toteuttaa esimerkiksi kotitalouden, suomen kielen ja kuvataiteen ilmiökokonaisuuden. 

Oppimateriaali on maksuton ja löytyy osoitteesta koulukino.fi/fantasia.  
  
Maalitaulu (o: Antti Heikki Pesonen)  
  
Kauppareissu saa odottamattoman päätöksen, kun kaksi toisilleen ventovierasta miestä ottaa 

toisistaan mittaa nyrkkien sijaan somevideoilla. Elokuvan hinta sadalle oppilaalle on 1 krediitti eli 

10 euroa. 
  
Koulukinon oppimateriaali on suunnattu yläkouluun sekä lukioon ja 2. asteen oppilaitoksiin. 

Oppimateriaalin teemoja ovat nettikiusaaminen, väärinymmärtäminen, ihmisen mediasuhde sekä 

elokuvan visuaaliset ja sisällölliset keinot. Elokuvan avulla kouluissa voidaan toteuttaa 

mediakasvatusta. Materiaali on maksuton ja löytyy osoitteesta koulukino.fi/maalitaulu.  
  
Kukista ja mehiläisistä (o: J. J. Vanhanen)  
  
Kukista ja mehiläisistä kertoo tarinan jäyhän maanviljelijäisän ja pojan apteekkimatkasta sen 

jälkeen, kun teinillä sattuu "pieni vahinko tytön kanssa". Elokuvassa teemat puhumattomuudesta ja 

uppiniskaisesta periksiantamattomuudesta yhdistyvät kauniisiin talvisiin maisemiin. Elokuvan hinta 

sadalle oppilaalle on 1 krediitti eli 10 euroa  
  
Koulukinon oppimateriaali on suunnattu yläkouluuun sekä lukioon ja 2. asteen oppilaitoksiin. 

Oppimateriaalin teemoja ovat seksuaalikasvatus, elokuvan rakenne, juonenkuljetus ja komedia. 

Elokuvan voi liitää koulussa terveystietoon. Materiaali on maksuton ja löytyy 

osoitteesta koulukino.fi/kukista-ja-mehilaisista. 
  
Kotimaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan esittäminen on tärkeää kulttuurityötä. Nämä 

elokuvat pitävät elokuvakulttuurimme moninaisena ja ne ovat laadultaan korkeatasoisia – myös 

kansainvälisillä mittareilla.  
  
Palvelun kehittämistä ovat tukeneet useat elokuva-alan toimijat, opetus- ja kulttuuriministeriö, 

Suomen Kulttuurirahasto sekä AVEK. 
Koulukino Suoratoiston elokuvat löytyvät osoitteesta koulukino.fi/suoratoisto/elokuvat.  
  
Lisätietoja antaa Hanna Laurinsalo hanna.laurinsalo@koulukino.fi +358 505327447 
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