Koulukino Suoratoisto avuksi kulttuuripalveluiden tuottamiseen koulun tiloissa - uutuutena Muumien
taikatalvi
Poikkeuksellisessa nykytilanteessa kulttuuri- ja opintokäynteihin liittyy erilaisia rajoituksia ja ulkopuolisten
vierailuja kouluissa ja oppilaitoksissa pyritään välttämään. Laadukasta kulttuuria on mahdollista viedä
suoraan koulun tiloihin esimerkiksi Koulukinon suoratoistopalvelun avulla. Tänä vuonna ostettuja
suoratoiston krediittejä on mahdollista käyttää myös ensi vuonna, eli itse elokuvan esitys voi tapahtua ensi
vuoden puolella.
Palvelun ohjelmisto täydentyy koko ajan, uutuutena mm. Muumien taikatalvi varhaiskasvatukseen ja
alakouluun
Muumien taikatalvi (o: Jakub Wroński ja Ira Carpelan). Ikäraja S. Kesto 82 min.
Talvi tekee tuloaan Muumilaaksoon. Nuuskamuikkunen nostaa repun selkäänsä ja lähtee retkilleen,
muumiperhe valmistautuu talviunille. Mutta tämä talvi on erilainen – Muumipeikko päättää pysytellä
hereillä ja lähteä tutkimaan talven ihmeitä. Tuttujen lisäksi lumen peittämässä laaksossa vilisee monenlaisia
vierailijoita. Kun Muumipeikko kuulee pimeimmän vuodenajan erikoisimmasta vieraasta, päättää hän tehdä
kaikkensa, jotta vieras tuntisi itsensä tervetulleeksi. Vierasta kutsutaan nimellä Joulu ja hänen tuloonsa
liittyy runsaasti salaperäisiä erityisvalmisteluja. Myös vieraan mukanaan tuomat lahjat houkuttelevat
Muumipeikkoa. Koko perheen on oltava hereillä ja valmistauduttava Joulun tuloon!
Elokuvan hinta Koulukino Suoratoiston kautta on 6 krediittiä eli 60 euroa.
Elokuvan maksuton oppimateriaali löytyy osoitteesta koulukino.fi/muumien-taikatalvi. Oppimateriaalin
teemoja ovat mm. suomi toisena kielenä, kielitietoisuus, elokuvan visuaalinen maailma, elokuvan hahmot,
Tove Janssonin tuotanto, erityisopetus, vuodenajat ja talvi, joulu ja moninaisuus. Oppimateriaali on
suunnattu varhaiskasvatukseen, erityisopetukseen, esi- ja alkuopetukseen sekä 3.-5. -luokkien suomi
toisena kielenä -opetukseen.
Koulukino Suoratoiston käyttö
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 tarpeisiin 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.
Koulukino Suoratoiston elokuvat löytyvät osoitteesta https://www.koulukino.fi/suoratoisto/elokuvat
Lisätietoja antaa Hanna Laurinsalo, hanna.laurinsalo@koulukino.fi, +358 505327447.

