
Lapsen oikeuksien viikkoon sopiva elokuva 
 

Koulukinon suoratoistopalvelu avuksi kulttuuripalveluiden tuottamiseen suoraan koulun tiloissa  
 Lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna oikeus tulevaisuuteen. Jokaisen lapsen ja 
nuoren on uskallettava unelmoida ja saatava eväät rakentaa omanlaistaan tulevaisuutta. Lapsen 
oikeuksien viikkoa vietetään 16.–22.11.2020. Sen kunniaksi voi esittää puhuttelevan elokuvan. 
 Lapsen oikeus tulevaisuuteen -teemaan sopivana elokuvana nostamme Minna Rainion ja Mark 
Robertsin ohjaaman To Teach a Bird to Fly -lyhytelokuvan. Tiedämme, että moni nuori kokee 
Ilmastoahdistusta. To Teach a Bird to Fly -elokuvalla voi lieventää tätä ahdistusta - kääntää 
dystooppisen ilmastonmuutokseen ja sukupuuttoon liittyvän kertomuksen ylösalaisin ja korvata 
sen toisin kuvitellulla tulevaisuudella. Lisää elokuvasta ja sen esittämisestä löytyy tämän viestin 
lopusta. 
   
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. Tänä vuonna ostettuja krediittejä on mahdollista 
käyttää myös ensi vuonna, eli itse elokuvan esitys voi tapahtua ensi vuoden puolella. 
Koulukino Suoratoiston elokuviin on tehty myös oppimateriaaleja, joissa huomioidaan 
valtakunnalliset koulujen opetussuunnitelmat. Niiden avulla voidaan tukea elokuvanlukutaidon 
kehittymistä ja liittää elokuvat suoraan koulutyöhön. To Teach a Bird to Fly -elokuvaan on tulossa 
oppimateriaali. 
 

Kotimaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan esittäminen on tärkeää kulttuurityötä. Nämä elokuvat 
pitävät elokuvakulttuurimme moninaisena ja ne ovat laadultaan korkeatasoisia – myös 
kansainvälisillä mittareilla. Koulukinon suoratoistopalvelun 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. 
 

To Teach a Bird to Fly (Suomi 2020), o: Minna Rainio ja Mark Roberts 

Elokuvassa kertoja tulevaisuudesta muistelee, miten hänen isoäitinsä vietti viisi vuotta 
nuoruudestaan kasvattiäitinä kriittisesti uhanalaiselle linnulle. Vähitellen hänen merkityksensä 
osana hyvin erilaisen tulevaisuuden muodostumista paljastuu ja antaa samalla meille syyn toivoon. 
Fiktiivinen dokumenttielokuva korostaa toivoa prosessina. Kertoja muistelee tarinoita, joita isoäiti 
kertoi yllättävästä siteestä, jonka hän koki lintujen kanssa. Nykyhetkessä tarina yhdistää 
uhanalaiset lintulajit laajempaan ilmastonmuutoksen, lajien sukupuuttoon ja planeettamme 
tulevaisuuteen. Elokuva kuvittelee tulevaisuuden, jossa ihmisten ja ei-ihmislajien suhde ei perustu 
hyväksikäyttöön, vaan asumiseen ja yhteistyöhön. Tekemällä näin se tarjoaa meille näkymän 
parempaan maailmaan - sekä syyn toivoon ja toimintaan, nykyhetkessä. 
Elokuvan hinta Koulukino Suoratoiston kautta on 2 krediittiä eli 20 euroa. 
  
www.koulukino.fi 
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