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DOKKINO KERÄÄ ENNÄTYSYLEISÖN 
 

DOKKINO – Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma järjestetään elokuvateatteri Maximissa 27.1.–31.1.2014. 
Kahdettatoista kertaa järjestettävään tapahtumaan on ilmoittautunut jo yli 3 600 lasta ja nuorta pääkaupunkiseudun 
kouluista, mikä tietää tapahtumalle kautta aikojen yleisöennätystä. 
 
DOKKINO on valtakunnallinen elokuvatapahtuma, joka tutustuttaa lapset ja nuoret heille suunnatun luovan 
dokumenttielokuvan maailmaan. Vuoden 2014 DOKKINO-teemana on “YLI ESTEIDEN”. Elokuvat antavat eväitä, kuinka 
selvitä tiukoista paikoista ja mutkikkaistakin asioista. Välillä esteiden ylittäminen vaatii enemmän ponnisteluja, kun 
toisinaan niiden yli on helpompi loikata. Joskus on itse keksittävä, miten selvitä eteen tulevista esteistä, joskus taas 
tukeuduttava ystävän tai vanhemman apuun. Elokuvia esitetään kahdessa sarjassa: alakoululaisille (4.- 6.-luokkalaisille) 
ja yläkoululaisille on omat elokuvasarjansa, joiden elokuvat on valittu ikäryhmien mukaan.  

Vuonna 2013 DOKKINO teki jälleen yleisöennätyksensä, kun yli 8 500 lasta ja nuorta ympäri Suomen osallistuivat 
näytöksiin. Kasvaneet kävijämäärät sekä tapahtuman saama erinomainen palaute osoittavat, että lapset ja nuoret 
tarvitsevat tämänkaltaisia tapahtumia tukemaan kouluissa annettavaa mediakasvatusta ja helpottamaan nuorille 
tärkeiden asioiden käsittelyä. 
 

DOKKINO saa vieraita Hollannista 

DOKKINOn perjantain näytöksissä on tarjolla harvinaista herkkua, kun hollantilaisen BENTEN ÄÄNI -elokuvan 13-
vuotias tähti saapuu ilahduttamaan yleisöä lyhyellä lauluesityksellä. Bente Fokkens osallistui maansa The Voice Kids -
ohjelmaan vuonna 2012. Elokuva seuraa nuoren tytön arkea laulukilpailun aikana. Paikalla on myös elokuvan ohjaaja 
Marijn Frank. Bente esiintyy niin ikään lauantain 1.2. erikoisnäytöksessä Maximissa klo 11.30. Erikoisnäytöksessä 
nähdään elokuvat DISCO (ohj. Selma Vilhunen), PERUKKA (ohj. Markku Heikkinen) sekä BENTEN ÄÄNI (ohj. Marijn 
Frank).  

Elokuvaesittelyt sekä lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta docpoint.info/dokkino. 
Opetusmateriaali on hyödynnettävissä nettisivuilla docpoint.info/dokkinomateriaalit. 

 
DOKKINO-näytökset Helsingissä, elokuvateatteri Maxim (Kluuvikatu 1) 
 
Ma 27.1. klo 9.30 (alakoulu) 10.00 (alakoulu) , klo 12.30 (yläkoulu) 
Ti 28.1. klo 9.30 (alakoulu) 10.00 (alakoulu) , klo 13.00 (yläkoulu) 
Ke 29.1. klo 9.30 (alakoulu) 10.00 (alakoulu) , klo 12.30 (yläkoulu) 
To 30.1. klo 9.30 (alakoulu) 10.00 (alakoulu) , klo 13.00 (yläkoulu) 
Pe 31.1. klo 9.30 (yläkoulu) ja klo 12.30 (alakoulu) 
 
Kaikissa DOKKINO-elokuvissa on suomenkielinen tekstitys. Näytöksen kesto on n. 80 minuuttia. Liput 3 € / oppilas, 
opettajat luokkansa mukana ilmaiseksi. Näytökset vaativat ennakkoilmoittautumisen. 
 
DOKKINO-tapahtuman järjestää DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys. 13. DocPoint-festivaali 
järjestetään Helsingissä 28.1.–2.2.2014.  
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