
38. OULUN KANSAINVÄLINEN LASTEN- JA NUORTENELOKUVIEN 
FESTIVAALI 18.–24.11.2019 

 
 
 
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 ikäsuosi-
tukset ja tekstitystiedot, kun valitsette sopivaa katsottavaa omalle ryhmällenne.  
 
Nyt on mainio tilaisuus käyttää elokuvaa osana opetusta esimerkiksi Koulukinon oppimateri-
aalien avulla, kuin myös harjoitella vieraan kielen kuullun ymmärtämistä sekä kysyä tekijävie-
railta elokuviin liittyviä kysymyksiä. Kannattaa tutustua myös monipuoliseen oheisohjelmaan! 
 
18.–22.11. klo 8.45–14.00 alkavat näytökset ovat koululais- ja päiväkotinäytöksiä. Osal-
listuminen 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, Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3 
 
Varaukset 
Liitteenä on lista varattavina olevista päiväkoti- ja koululaisnäytöksistä aikatauluineen. Pyy-
dämme ottamaan huomioon ikäsuositukset. Festivaalin kotisivuilla on lisää tietoa elokuvista: 
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef  
 
Koululais- ja päiväkotinäytöksiin otetaan paikkavarauksia vastaan ke–pe 30.10.-1.11., ma-ke 
4.-6.11. klo 8.00–15.00. Katso ohjeet varauksen tekemiseen liitteestä. 
  
Tekijävierailut 
Festivaalilla vierailee elokuvien ohjaajia ja työryhmien jäseniä. He osallistuvat myös omien elo-
kuviensa näytöksiin. Elokuvan tekijöiltä on ainutlaatuinen mahdollisuus kysyä elokuvaan liit-
tyviä kysymyksiä. Varaattehan siis elokuvakäyntiin aikaa enemmän kuin mitä elokuvan kes-
toksi 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 si-
vuilta www.koulukino.fi, kohdasta oppimateriaalit, löydät aineistoa seuraavista elokuvista:  
 
Aatos ja Amine http://www.koulukino.fi/aatos-ja-amine  
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Aurora http://www.koulukino.fi/aurora  
Elvis & Onerva http://www.koulukino.fi/elvis-onerva 
Hölmö nuori sydän http://www.koulukino.fi/holmo-nuori-sydan 
Onneli, Anneli ja nukutuskello http://www.koulukino.fi/onneli-anneli-ja-nukutuskello 
Risto Räppääjä ja pullistelija http://www.koulukino.fi/risto-rappaaja-ja-pullistelija 
Vedenneito http://www.koulukino.fi/vedenneito  
Veeran maaginen elämä http://www.koulukino.fi/veeran-maaginen-elama  
 
 
Vinkki opettajille: kielikylpyjä festivaaliviikolla 
Festivaalin aikana on oivallinen tilaisuus harjoitella vieraan kielen kuullun ymmärtämistä. Oh-
jelmistossa on elokuvia muun muassa englanniksi, ruotsiksi, norjaksi, espanjaksi, hollanniksi, 
viroksi ja saksaksi. Kylpymahdollisuuksia harvinaisemmillakin kielillä löytyy, tarkista kieli 
verkkosivujemme elokuvaesittelyistä! 
 
Festivaali-info 
Festivaali-info sijaitsee 18.–24.11. kulttuuritalo Valveen aulassa, Hallituskatu 7, 
p. 044 5278 648 ja on avoinna ma-pe klo 8.30 ja la-su klo 9.30 alkaen viimeisen näytöksen al-
kuun 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 20.11. Pelikasvatuksen monet kasvot 
To 21.11. Elokuva osana mediakasvatusta. Tutkitaan. Koetaan. Tehdään. 
 
Alustukset: klo 9.00–12.00 Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan sali  
Työpajat: klo 13.00–16.00 Oulun kaupunginkirjasto ja Kulttuuritalo Valve 
 
Ensimmäisen seminaaripäivän teemana on pelikasvatus. Tarkasteltavana on e-urheilu ilmiönä, 
harrastuksena ja ammattina sekä opetuksen pelillistäminen ja pelillisyys ja niiden tarjoamat 
mahdollisuudet. Toisen seminaaripäivän teemana on mediakasvatus erityisesti elokuvan näkö-
kulmasta. Liikkuvaa kuvaa tarkastellaan tutkimisen, kokemisen ja tekemisen kautta. Seminaari 
tarjoaa virikkeitä ja sisältöjä varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisotyön sekä kirjastoalan 
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media- ja taidekasvatukseen, ja sen käytännönläheisissä työpajoissa on mahdollisuus päästä 
itse kokeilemaan päivien teemoihin liittyviä sisältöjä.  
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka 
 
Näyttelyistä iloa silmille ja mielelle  
 
Tarinataulunäyttelyt Pikku norsu Babar, Babarin matka, Babarin perhe 
Oulunsalon kirjasto syys-marraskuu 
 

Kirjasta elokuvaksi -näyttely  
Oulun pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto 1.–30.11. 
Esittelee teoksia, jotka ovat innoittaneet elokuvantekijöitä ja päätyneet valkokankaalle festi-
vaalilla. 
 
Oulun Taidekoulun näyttely  
Valveen ikkunassa 18.-24.11. 
 

Lumo Light Festival Oulu: LUONTOMME 
Kulttuuritalo Valve 22.–24.11. 
Pia Leppänen-Keräsen ja Leevi Lehtisen suunnittelema Trillenium Garden, jonka teemana on 
oululainen luonto vuonna 3000. Kierrätysteemaisen yhteisötaideteoksen toteuttamiseen ovat 
osallistuneet oululaiset koululaiset. 
 
Fingerpori & Nancy A. Acosta -näyttelyt  
Valvegalleria 22.11.-22.12. 
Järjestäjät: Oulun Sarjakuvakeskus ry 

 
Lumo Light Festival Oulu: LUONTOMME 
Kulttuuritalo Valve 22.–24.11. 
Pia Leppänen-Keräsen ja Leevi Lehtisen suunnittelema Trillenium Garden, jonka teemana on 
oululainen luonto vuonna 3000. Kierrätysteemaisen yhteisötaideteoksen toteuttamiseen ovat 
osallistuneet oululaiset koululaiset. 
 
 
 
Ohjelmanmuutokset ovat mahdollisia. 

http://www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka

