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DOKKINO-NÄYTÖKSET VERKOSSA KEVÄÄLLÄ 2021 – 

TILAA ELOKUVAT KATSOTTAVAKSI OMALLE KOULULLE! 
 
 

Vuoden 2021 DOKKINO-elokuvat ovat nyt poikkeuksellisesti tarjolla katsottavaksi kouluille 

verkkoalustan (Vimeo) kautta. Teatteriesitysten tapaan elokuvat ovat katsottavissa sarjoittain. Elokuvat 

ovat tarjolla rajoitetun ajan ja rajatulle yleisölle, ja elokuvien katselu on kouluille maksullista.  

 

Tilanteen salliessa järjestämme edelleen myös teatterinäytöksiä. Toivotamme upean yleisömme 

lämpimästi tervetulleeksi elokuvaelämysten äärelle! 

  

Lisätiedot DOKKINO – Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtumasta sekä verkkonäytöksistä 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 19. 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 2021 DOKKINO-ohjelmisto – Yhdessä eteenpäin 

Vuoden 2021 ohjelmisto nostaa esille aktiiviset lapset ja nuoret, jotka teoillaan ja toiminnallaan 

jättävät jälkensä ympäristöönsä. Teema tarjoaa elokuvien kautta nuorelle yleisölle vaikuttavia 

roolimalleja ja koskettavia tarinoita, ja rohkaisee nuoria lähtökohtiin katsomatta tavoittelemaan omia 

unelmiaan ja kääntämään elämän haasteet voitoksi. Elokuvista huokuu itseilmaisun voima liikkeen 

kautta sekä aktiivinen toimijuus muutoksen edistämiseksi ja paremman tulevaisuuden puolesta. 

Yhdessä eteenpäin teemana nostaa lisäksi esille pohdintaa yksilön identiteetistä ja yksilön roolista 

osana yhteisöä – ja yhteisön kantavasta voimasta yksilön tukena elämän solmukohdissa. 

  

Elokuvat esitetään sarjoittain: alakoulusarjassa (4.- 6.-luokkalaisille) ja yläkoulusarjassa. Kukin sarja 

sisältää neljä lyhytelokuvaa, jotka esitetään kaikki samassa näytöksessä. Elokuvat sarjoihin on valittu 

soveltuvasti ikäryhmien mukaan. DOKKINO-elokuvissa on suomenkielinen tekstitys tai elokuva on 

puhuttu suomeksi. Lisätiedot elokuvista löytyy verkkosivuilta www.dokkino.fi. 

 

Mediakasvatus 

DOKKINO tukee koulujen mediakasvatusopetusta tarjoamalla opettajille valmiin opetusmateriaalin 

elokuvaelämyksen tueksi. DOKKINO painottaa materiaaliensa avulla mm. empatiakasvatuksen 

merkitystä. Vuoden 2021 opetusmateriaalit ovat vapaasti saatavilla ja käytettävissä tapahtuman 

verkkosivuilla. Vuoden 2021 opetusmateriaalit päivitetään sivuille tammikuun aikana. 
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VERKKONÄYTÖKSEN TILAAMINEN JA HINNASTO 

 

Näytökset tilataan katsottavaksi koulukohtaisesti. Koulut päättävät, mitkä ryhmät osallistuvat 

näytöksiin, ja tekevät tilauksen tämän mukaan. Näytösten elokuvat ovat katsottavissa sarjoittain. 

Alakoulusarjan kesto on noin 75 minuuttia ja yläkoulusarjan noin 65 minuuttia.  

 

Katseluaika näytöksille on määritelty sovitusti paikkakunnittain aina kuukausittain (Turun näytökset 

ovat tarjolla kouluille huhtikuun ajan). Näytösten katsominen vaatii ryhmäkohtaiset katselutunnukset. 

Näytökset ovat katsottavissa yksillä tunnuksilla viikon jaksoissa maanantaista sunnuntaihin. 

Tarvittaessa katseluihin saa lisäaikaa erikseen pyydettäessä. 

 

Opettajat tilaavat katselutunnukset omalle ryhmälleen koulukohtaisen tilauksen jälkeen. Jokainen 

ryhmä tarvitsee omat tunnukset. Katselutunnuksia voi tilata koko sovitun katseluajan puitteissa. 

Katseluajan päätyttyä uusia tilauksia ei enää oteta vastaan. 

 

Katselutunnuksia toimitetaan viikoittain aina maanantaista keskiviikkoon. Erityistoiveisiin vastataan 

mahdollisuuksien puitteissa. 

 

Näytösten elokuvat voi tarvittaessa katsoa myös etäopetuksessa. Ryhmän opettajan tulee tällöin valvoa 

tunnusten ja sisällön käyttöä. Tarvittaessa puutumme väärinkäytöksiin. 

 

DOKKINO-verkkonäytösten tilaus omalle koululle lomakkeen kautta osoitteessa: 

https://www.lyyti.in/DOKKINO-verkkonaytokset_2021_koulut 

 

Ryhmäkohtaisten katselutunnusten tilaus lomakkeen kautta osoitteessa:  

https://www.lyyti.in/DOKKINO-verkkonaytokset_2021_tunnukset 

 
Huomioithan, että tilaus on voimassa vasta kun se on vahvistettu. Tilausvahvistus tulee sähköpostiin. Tarkistathan 
varmuuden vuoksi myös roskapostikansion. Pyrimme hoitamaan tilaukset mahdollisimman pian niiden saavuttua. 
Ongelmatilanteissa ja kysymyksissä otattehan ensi sijassa yhteyden DOKKINO-tuottajaan (dokkino@docpoint.fi). 

 

DOKKINO-verkkonäytösten koulukohtainen hinnasto 

Verkkonäytöksen hinta on määritelty koulukohtaisesti osallistuvien ryhmien mukaan. Ryhmiin voi laskea 

mukaan niin ala- kuin yläkouluryhmiä (esim. 2 alakouluryhmää + 2 yläkouluryhmää = 4 ryhmää = 80€). 

Ryhmäkoko on max. 35 henkilöä (pl. opettajat/avustajat). 

 

1-4 ryhmää (max. 140 hlö) 80€ 

5-8 ryhmää (max. 280 hlö) 140€ 

9-13 ryhmää (max. 455 hlö) 200€ 

14-20 ryhmää (max. 700 hlö ) 300€ 

 

Hintaan lisätään arvolisänvero 24%. 

Maksutapana suosimme verkkolaskutusta. Laskutustiedot tulee antaa tilauksen yhteydessä. 

 

INFO 

 

Vuoden 2021 DOKKINO-elokuviin voi tutustua etukäteen osoitteessa www.dokkino.fi.  

DOKKINO-elokuviin löytyy verkkosivuilta vapaasti käytettävät opetusmateriaalit. 

DOKKINO löytyy myös Instagramista sekä Facebookista. 

 

 

Lisätiedot: 

Maria Lehtonen  Anni Lappalainen 

DOKKINO-tuottaja DOKKINO-koordinaattori 

p. 050 494 7992 dokkino-koordinaattori@docpoint.fi 

dokkino@docpoint.fi
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