
37. OULUN KANSAINVÄLINEN LASTEN- JA NUORTENELOKUVIEN 
FESTIVAALI 12.–18.11.2018 

 
 
 
Tervehdys kouluille ja päiväkodeille elokuvafestivaalilta! 
 
Kutsumme teidät sankoin joukoin elokuviin! Kouluille ja päiväkodeille tarjottava ohjelma on 
erittäin monipuolinen ja elokuvia on kaikenikäisille. Pyydämme teitä huomioimaan ikäsuositukset 
ja tekstitystiedot, kun valitsette sopivaa katsottavaa omalle ryhmällenne.  
 
12.–16.11. klo 8.45–14.00 alkavat näytökset ovat koululais- ja päiväkotinäytöksiä. 
Osallistuminen opetusryhmän kanssa koululais- ja päiväkotinäytöksiin on ILMAISTA! 
 
Esityspaikat 
 
Finnkino Plaza, Torikatu 32 
Valvesali ja Studio, kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7 
Tiedekeskus Tietomaa, Nahkatehtaankatu 6 
Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3 
 
Varaukset 
 
Lukekaa ennakkoon ohjeet, elokuvien kuvaukset sekä muut tiedot ennen varausten tekemistä. 
Näin säästetään aikaa ja jokainen pääsee läpi mahdollisimman nopeasti puhelimessa! 
 
Liitteenä on lista varattavina olevista päiväkoti- ja koululaisnäytöksistä aikatauluineen. Pyydämme 
ottamaan huomioon ikäsuositukset. Festivaalin kotisivuilla on lisää tietoa elokuvista: 
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef 
 
Koululais- ja päiväkotinäytöksiin otetaan paikkavarauksia vastaan ke–pe 31.10.–2.11. 
klo 8.00–15.00 ja ma–to 5.–8.11. klo 8.00–15.00. Varausnumerot ovat Maija 044 527 8648 ja 
Seija 040 520 6901  (Huom! Seija vain ke–to 31.10.–1.11.). 
 
Huom! Muutokset 044 527 8648 Varauksia ja mahdollisia muutoksia ei saa tehdä tekstiviestillä! 
 
Tärkeitä ohjeita opettajille 
 
Jokaisella luokalla on oltava mukanaan aikuinen henkilö, joka vastaa luokasta. Yksi kouluavustaja 
ei voi vastata sadasta oppilaasta. Ilman valvojaa tulevia oppilaita ei mahdollisten 
järjestysongelmien vuoksi oteta katsomoon. 
 
Finnkino Plazalla opettaja kokoaa luokan yhdeksi ryhmäksi jo pihalla tai viimeistään ala-aulassa, 
jossa hän myös laskee ryhmänsä koon ja ilmoittautuu aulavalvojalle. Tämän jälkeen luokka voi 
siirtyä salin luokse opettajan johdolla, jossa hän ilmoittaa lukumäärän salin vahtimestarille. 
 

http://www.oulunelokuvakeskus.fi/lef


Festivaaliaikaan säät voivat olla jo kylmiä, eli pihalla jonottavien ei kannata jättää 
päällysvaatteitaan busseihin. Näytöksen jälkeen saleista täytyy poistua ripeästi, joten sinne ei voi 
jäädä pukemaan kenkiä ja päällysvaatteita. Pukeutuminen suoritetaan salin ulkopuolella.  
 
Huomioikaa, että salien täyttämiseen on syytä varata aikaa, joten saapukaa näytöksiin ajoissa. 
 
HUOM! Saapukaa paikalle viimeistään 20 minuuttia ennen näytöksen alkua, koska salin 
täyttäminen vie aikaa! 
Oppilaita ei saa päästää yksin yläkerran Plaza 1 ja Plaza 2 -salien eteen yläaulaan. Aulassa voi olla 
jopa tuhat lasta yhtä aikaa, päiväkoti-ikäisistä yläkoululaisiin. Pienimmät voivat jäädä jalkoihin, ja 
meteli häiritsee elokuvanautintoa saleissa. 
 
Varatkaa elokuvavierailuun enemmän aikaa kuin mitä elokuvan kestoksi on ilmoitettu. Ennen 
elokuvaa esitetään trailereita tai muuta lyhyttä ohjelmaa. Joissakin näytöksissä on paikalla 
tekijävieraita. He voivat kertoa elokuvasta ennen näytöstä ja/tai näytöksen jälkeen. 
Teatterisalissa noudatetaan paikannäyttäjän ohjeita. Katsomot täytetään ylhäältä alaspäin. 
Puhelimet pidetään esityksen aikana suljettuna repussa. Opettajien toivotaan kiinnittävän 
erityishuomiota kännykkäkieltoon. 
 
Älkää tuoko elokuvasaliin mitään syötävää tai juotavaa! 
 
Ohjatkaa oppilaita käymään wc:ssä jo koululla ennen lähtöä. 
 
Tehkää varausten peruutukset ja mahdolliset muutokset välittömästi! Näin ehdimme tarjota 
vapaiksi jääneitä paikkoja näytökseen jonossa oleville ryhmille. Peruutukset ja muutokset tehdään 
numeroon: 044 527 8648. 
 
Jos esityksiin ei ole saavuttu eikä peruutuksesta ole ilmoitettu to 8.11. mennessä, lähetämme 
koululle 50 euron suuruisen laskun.  
 
Tekijävierailut 
 
Festivaalilla vierailee elokuvien ohjaajia ja työryhmien jäseniä. He osallistuvat myös omien 
elokuviensa näytöksiin. Varaattehan siis elokuvakäyntiin aikaa enemmän kuin mitä elokuvan 
kestoksi on ilmoitettu! 
 
Oppimateriaalia elokuvista 
 
Opettajille on oma osionsa festivaalin verkkosivuilla osoitteessa 
 
http://www.oulunelokuvakeskus.fi/lef/fi/opettajille 
 
Sivuilta löydätte ohjeet festivaalinäytösten paikkavarauksiin ja linkit oppimateriaaleihin. 
 
Elokuvissa käynnin tukena voi käyttää elokuvasta laadittuja oppimateriaaleja. Koulukinon sivuilta 
www.koulukino.fi, kohdasta oppimateriaalit, löydät aineistoa seuraavista elokuvista:  
 

http://www.oulunelokuvakeskus.fi/lef/fi/opettajille


Hevi reissu, www.koulukino.fi/hevi-reissu 

Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset, www.koulukino.fi/heinahattu-vilttitossu-ja-rubensin-
veljekset 
Los Bando, www.koulukino.fi/los-bando 

Puluboin ja Ponin leffa, www.koulukino.fi/puluboin-ja-ponin-leffa  
Saattokeikka, www.koulukino.fi/saattokeikka 

Supermarsu, www.koulukino.fi/supermarsu 

 
Oppimateriaali Pohjolasta on moneksi –sarjaan (Nordic Shorts) päivittyy myöhemmin 
kotisivuillemme: www.oulunelokuvakeskus.fi/lef/fi/opettajille 
 
Vinkki opettajille: kielikylpyjä festivaaliviikolla 
 
Festivaalin aikana on oivallinen tilaisuus harjoitella vieraan kielen kuullun ymmärtämistä. 
Ohjelmistossa on elokuvia muun muassa viroksi, englanniksi, ruotsiksi, norjaksi, italiaksi ja 
saksaksi. Kylpymahdollisuuksia harvinaisemmillakin kielillä löytyy, tarkista kieli verkkosivujemme 
elokuvaesittelyistä! 
 
Festivaali-info 
 
Festivaali-info sijaitsee 12.–18.11. kulttuuritalo Valveen aulassa, Hallituskatu 7, 
p. 044 527 8648 ja on avoinna ma-pe klo 8.30 ja la-su klo 9.30 alkaen viimeisen näytöksen alkuun 
asti. 
 
Lisää tietoa festivaalista: 
 
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef 
www.facebook.com/lastenjanuortenelokuvienfestivaali 
www.instagram.com/oulufilmfestival #oululef 
 
Tarkentavia tietoja elokuvien sisällöistä: taiteellinen johtaja Anna Asplund 040 5213 960, 
anna.asplund@oufilmcenter.fi  
 
Oheisohjelma 
 
Elokuvien lisäksi festivaalilla on paljon niin lapsille kuin opettajillekin sopivaa oheisohjelmaa. 
Käyntiin kannattaa siis varata hieman ylimääräistä aikaa, jotta voi ottaa kaiken ilon ja hyödyn irti 
täysin ilmaisesta ohjelmatarjonnasta! 
 
Tarkista tiedot kotisivuiltamme: www.oulunelokuvakeskus.fi/lef.  
 
Luova luokka – Mitä kuuluu mediakasvatus? 
 
Ke 14.11. Peleistä on moneksi 
To 15.11. Tubemaailma tutuksi 
 
Alustukset: klo 9.00–12.00 Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan sali  
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Työpajat: klo 13.00–16.00 Oulun kaupunginkirjasto ja Kulttuuritalo Valve 
 
Luova luokka EXTRA: ke 14.11. klo 17.00 - 18.30 Kirkkotorin koulutuskeskus (Asemakatu 5), Miina 
Savolaisen luento: Kelpaanko kuvissa? Nuorten selfiekulttuuria voimauttavammalla tavalla 
 
Tämän vuoden Luova luokka -seminaarissa yhdistyy kaksi perinteistä syyskauden seminaaria 
yhdeksi koulutustapahtumaksi. Yhdessä ja erikseen - ja Luova luokka -seminaari yhdistyvät Oulun 
kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaaliviikolla järjestettävään kaksipäiväiseen 
seminaariin, jonka aikana kuullaan uusimmat kuulumiset mediakasvatuskentältä ja tavataan 
mielenkiintoisia alan ammattilaisia. Ohjelmassa on aamupäivän puheenvuorojen lisäksi 
käytännönläheisiä työpajoja, joissa tutustutaan tarkemmin päivän teemoihin. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka 
 
Näyttelyistä iloa silmille ja mielelle  
 
Babar-näyttely: Babarin matka ja Babarin perhe 
Kastellin kirjasto loka-marraskuu 
Kaksi tarinataulunäyttelyä Babarista. 
 
Kirjasta elokuvaksi  
Oulun pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto 29.10.–18.11. 
Esittelee teoksia, jotka ovat innoittaneet elokuvantekijöitä ja päätyneet valkokankaalle 
festivaalilla. 
 
Lumo Light Festival Oulu: Rakkauden parsima 
Kulttuuritalo Valve 10.11.–1.12. 
Oulun koululaisten kanssa toteutettu kierrätysteemainen yhteisötaideteos. 
 
Oulun taidekoulun näyttely 
Kulttuuritalo Valveen aula 12.–18.11. 
Koulun oppilaiden toteuttamia teoksia. 
 
SNAP – lasten ja nuorten valokuvafestivaali 
Valvegalleria 10.–30.11. 
 
Virolainen lastenelokuva -julistenäyttely 
Sarjakuvagalleria 27.10.–18.11. 
Kurkistus virolaiseen lastenelokuvaan. 
 
VR-yleisötyöpaja 
Oulun Pääkirjaston tapahtumatila Laituri ke–to 14.–15.11. 
Vapaa pääsy 
Katso tarkemmat tiedot kotisivulta. 
 
 

Ohjelmanmuutokset ovat mahdollisia. 

http://www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka

