
Europas största dokumentärevenemang för barn och unga DOKKINO
utvecklas med en svenskspråkig filmturné

Dokumentärevenemanget DOKKINO firar sitt 20-årsjubileum år 2022. Inför jubileumsåret

utvecklar DOKKINO sin verksamhet med en svenskspråkig riksomfattande filmturné.

DOKKINO har under sina verksamhetsår utvecklats till Europas största riksomfattande

åretrunt-dokumentärevenemang för barn och unga och når idag mer än 20 000 elever och

deras lärare. 2022 kommer DOKKINOs verksamhet utvecklas ytterligare genom

svenskspråkiga filmvisningar som turnerar främst inom Svenskfinland.

Verksamhetsledaren Tapio Riihimäki är förväntansfull inför det kommande jubileumsåret:

– DOKKINO är även i globalt perspektiv ett unikt projekt vars fokus är att förstärka barn och

ungas mediekunskap och gemensamma kulturupplevelser. Det är fantastiskt att vi kan

påbörja en svenskspråkig turné under DOKKINOs jubileumsår och utveckla vår populära

riksomfattande verksamhet!

DOKKINO, som arrangeras av DocPoint -filmevenemang rf, har från första början anordnat

filmvisningar riktade till barn och unga. När DocPoint grundades 2002 visades filmerna i

DocPoint festivalprogram och 2003 fick filmerna sina egna visningsserier som utvecklades

till den populära filmturné som pågår än idag.

Den nya svenskspråkiga turnén planeras besöka elva kommuner i
Svenskfinland

DOKKINOs mål är att utveckla verksamheten och anordna svenskspråkiga visningar i cirka

elva kommuner under 2022. DOKKINO hoppas på att anordna filmvisningar bl.a. i Karleby,

Jakobstad, Raseborg, Borgå och Pargas skärgård. Genom turnén kan DOKKINO förstärka

skolornas film- och mediepedagogik och erbjuda barn och unga berikande filmupplevelser i

deras lokala biografer.



– Det är en stor glädje att utveckla DOKKINO genom att erbjuda turnévisningar till Finlands

svenskspråkiga skolor, berättar DOKKINO-koordinator Anni Lappalainen.

– Dokumentärer är ett fantastiskt medel som levandegör kunskap om andras liv och

erfarenheter och bidrar till vår förståelse om andra kulturer. Det är också betydelsefullt att få

stödja lokal biografkultur och visa eleverna fantastiskt fina kortfilmer på den vita duken.

DOKKINO-turnén ger minnesvärda filmupplevelser till barn och unga

DOKKINOs syfte är att erbjuda barn och unga minnesvärda och berörande filmupplevelser

som de vanligtvis inte har möjlighet att erfara. De sex utvalda kortfilmerna för turnén 2022 för

fram unga huvudpersoner som bemöter livets utmaningar med mod och självsäkerhet.

Filmerna för fram betydelsen av eget välbefinnande och påminner oss om vår rätt till ett eget

liv och en egen framtid. Filmerna behandlar mänskliga rättigheter, flyktingfrågor, mental

hälsa, förälskelse och sorg genom de unga huvudpersonernas perspektiv.

Mediefostran har fått en allt mer betydande roll i samhället. Med hjälp av DOKKINOs

filmvisningar och tillhörande läromaterial kan lärarna få användbara verktyg till att främja

elevernas mediekunskap i skolan. Genom DOKKINOs filmer bekantar sig barn och unga

med korta dokumentärer av hög kvalité i deras lokala biografer.

DOKKINO-turnén kör igång under DocPoint - Helsingfors dokumentärfilmsfestival, som

arrangeras 31.1.-6.2.2022.
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