
Varaus- ja vierailuohjeet 
 

Varausohjeet: 
 
Lukekaa tarkkaan elokuvien kuvaukset, ikärajat ja -suositukset sekä ohjeet ennen varausta.  
 
Varauksia otetaan vastaan ke–pe 30.10.-1.11., ma-ke 4.-6.11. klo 8.00–15.00 numeroissa Maija 044 527 
8648 ja Tanja 040 5206901(Huom! Tanja vain ke 30.10.). 
 
Älkää käyttäkö tekstiviestejä tai jättäkö soittopyyntöjä! 
 
Varauksista lähetetään sähköpostivarmistus yhteyshenkilölle eli ryhmän kanssa elokuviin saapuvalle 
henkilölle. Kerro varausta tehdessäsi kuka on yhteyshenkilö (puh.nro ja sähköpostiosoite). 
 
Voitte varata paikkoja niin paljon ja niin moneen näytökseen kuin haluatte. Usein esityksistä löytyy vapaita 
paikkoja. Jos ette onnistuneet kahtena ensimmäisenä päivänä, soittakaa toki uudelleen. 
 
Lista esitysten vapaista paikoista päivitetään päivittäin osoitteeseen: 
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef/fi/opettajille/vapaita-paikkoja  

 
Peruutus- ja muutosohjeet: 
 
Ennen varausajan päättymistä muutokset ja peruutukset on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä 
klo 8.30–15.00 välillä numeroon 044 527 8648. Tekstiviestejä tai soittopyyntöjä ei oteta vastaan. 
 
Tehkää varausten peruutukset ja mahdolliset muutokset välittömästi! Näin ehdimme tarjota vapaiksi 
jääneitä paikkoja näytökseen toisille ryhmille. 
 
Jos esityksiin ei ole saavuttu eikä peruutuksesta ole ilmoitettu ajoissa, lähetämme koululle 50 euron 
suuruisen laskun. 
 
 

Vierailuohjeet: 
 
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. Joka luokalta on oltava vähintään yksi aikuinen mukana koko esityksen ajan myös salissa. 
 
Varatkaa elokuvavierailuun enemmän aikaa kuin mitä elokuvan kestoksi on ilmoitettu. Ennen elokuvaa 
esitetään trailereita tai muuta lyhyttä ohjelmaa. Joissakin näytöksissä on paikalla tekijävieraita tai 
loppukeskustelun vetäjiä. He voivat kertoa elokuvasta ennen näytöstä ja/tai näytöksen jälkeen. 
 
Puhelimet pidetään koko esityksen aikana suljettuna repussa tai taskussa, sillä niiden käyttö häiritsee 
muita katsojia. Opettajien toivotaan kiinnittävän erityishuomiota kännykkäkieltoon. 

 
Selventäkää jo koululla oppilaille seuraavat asiat: 
 

• Mennään paikoilleen vahtimestareiden ohjeiden mukaisesti ja ripeästi.  
• Esityksen aikana salissa ei häiritä eikä pulista keskenään. 
• Kännykät pidetään suljettuna taskussa tai repussa koko esityksen ajan. 

http://www.oulunelokuvakeskus.fi/lef/fi/opettajille/vapaita-paikkoja


• Teatterisaliin ei saa tuoda mitään syötävää tai juotavaa. 
• Käydään wc:ssä jo koululla ennen esitystä.  
• Jalkoja ei pidetä istuimen selkänojalla. 
• Toivomme hyviä kysymyksiä mahdollisille vierailijoille. 
 

 
Ilmoittautuminen elokuvaesitykseen: 
 
HUOM! Saapukaa paikalle viimeistään 20 minuuttia ennen näytöksen alkua, koska salin 
täyttäminen vie aikaa! 
 
HUOM! Teatterisaliin ei saa tuoda mitään syötävää tai juotavaa. 
 
Koko luokka opettajan/aikuisen valvojan johdolla ilmoittautuu ja kertoo ryhmänsä lukumäärän salin 
edessä olevalle ”tiskille” 20 min ennen esitystä. Esityksiin saavutaan ajoissa, myöhästymisestä on 
ilmoitettava mahdollisimman pian puh. 044 527 8648. 
 
Finnkino Plazalla opettaja kokoaa luokan yhdeksi ryhmäksi jo pihalla tai viimeistään ala-aulassa, jossa hän 
ilmoittaa saapumisestaan aulavalvojalle. Tämän jälkeen luokka voi siirtyä salin luokse opettajan johdolla, 
jossa hän ilmoittaa ryhmänsä lukumäärän salin vahtimestarille. 
 
Oppilaita ei saa päästää yksin yläkerran Luxe ja Plaza 2 -salien eteen yläaulaan. Aulassa voi olla 800 lasta 
yhtä aikaa, päiväkoti-ikäisistä yläkoululaisiin. Pienimmät voivat jäädä jalkoihin, ja meteli häiritsee 
elokuvanautintoa saleissa. 
 
Teatterisalissa noudatetaan paikannäyttäjän ohjeita. Katsomot täytetään ylhäältä alaspäin. 
 
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. 
 
 
Esityksissä käy kotimaisia ja ulkomaisia vieraita.  
Odotamme kaikilta katsojilta hyvää käytöstä. 
Kaikki katselijat edustavat omaa kouluaan, kotikaupunkiaan ja koko Suomea. 
 
 

Toivomme kaikkien viihtyvän ja nauttivan elokuvaesityksistä! 
Festivaalin järjestäjät 


