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MIKÄ ON DOKKINO?
DOKKINO on valtakunnallinen, DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä dokumenttielokuva- ja mediakasvatuskiertue, joka
tutustuttaa 10–16-vuotiaat katsojat heille
suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan. DOKKINO järjestetään jo kuudettatoista
kertaa ja siitä on vuosien saatossa kasvanut
Euroopan suurin valtakunnallinen lasten
ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma.
Ympärivuotinen näytöskiertue ylitti jälleen
katsojaennätyksensä vuonna 2017, jolloin 18
814 koululaista ja opettajaa osallistui näytöksiin 19 eri paikkakunnalla ympäri Suomea.
Vuonna 2018 DOKKINO tulee laajenemaan
jälleen kahdella paikkakunnalla, minkä myötä
yhä useampi lapsi ja nuori pääsee tutustumaan
laadukkaisiin lyhytdokumenttielokuviin.
Alakoululaisille (4.–6.-luokkalaisille) ja
yläkoululaisille on omat elokuvasarjansa, joihin
kuuluvat teokset on valittu ikäryhmien kehitys
huomioon ottaen. DOKKINO tuottaa näytösten
lisäksi elokuvaverstaita, sekä tukee koulujen
mediakasvatustyötä tarjoamalla opettajille
valmiin opetusmateriaalipaketin elokuvaelämyksen tueksi.
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DOKKINO YLEISESTI

Vuonna 2017 DOKKINOn tuottamat opetusmateriaalit rakennettiin mobiilioppimisympäristöön vastaamaan paremmin koulujen tarpeita
ja uuden opetussuunnitelman painotuksia.
DOKKINO tarjoaa mobiiliympäristössä toimivia
opetusmateriaaleja myös tänä vuonna ja
opetusmateriaalien rakentamisen tukena ovat
toimineet asiantuntijoiden roolissa Yeesi ry
sekä Seta ry.
Lisätietoa DOKKINOn ohjelmistosta, opetusmateriaaleista ja elokuvaverstastoiminnasta
löydät sivuilta www.dokkino.fi.
Löydät DOKKINOn myös Facebookista
osoitteesta www.facebook.com/dokkino sekä
Instagramista tunnuksella @dokkino.

DOKKINO
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
Simonkatu 12 B 13
00100 Helsinki
Puh. 010 501 5771
www.dokkino.fi

DOKKINO 2018 -TEEMA:

Erinomaisen erilainen
Meistä kaikista tuntuu joskus siltä, että olemme jollain tavalla erilaisia kuin muut emmekä
kuulu joukkoon. Vuoden 2018 DOKKINO-teema
Erinomaisen erilainen käsittelee monelle
lapselle ja nuorelle tuttuja kipupisteitä. Teema
tutustuttaa katsojat siihen, kuinka voimme
olla ylpeitä itsestämme ja erilaisuudestamme,
vaikka näyttäisimme hiukan erilaiselta kuin
kaverimme, olisimme pienempiä tai suurempia, lyhyempiä tai pidempiä, parempia jossakin
asiassa tai huonompia toisessa.

”TEEMA TUTUSTUTTAA
KATSOJAT SIIHEN,
KUINKA VOIMME
OLLA YLPEITÄ

ITSESTÄMME JA

ERILAISUUDESTAMME.”
Teeman avulla käsitellään muun muassa fyysistä erilaisuutta, seksuaalista suuntautumista,
itsetunnon vahvistamista sekä myös pohdintoja oman sukupuolen määrittelystä. DOKKINO-elokuvien päähenkilöt painivat samojen
asioiden parissa kuin monet muutkin lapset
sekä nuoret ja löytävät omat vahvuutensa
huomatessaan, että ovat sopivia juuri sellaisina
kuin ovat. Elokuvassa Kuinka minusta tuli Niels
seurataan, kuinka nuori poika tuntee itsensä

vihdoin kokonaiseksi kamppailtuaan koko
pienen ikänsä oman sukupuoli-identiteettinsä
kanssa. Elokuvassa Kumu Hina havaijilainen
11-vuotias tyttö taas päättää ryhtyä toimimaan pölyttyneitä sukupuolirooleja vastaan
haaveillessaan johtavansa koulunsa hula-ryhmää, joka perinteisesti koostuu vain pojista.
Nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä lapset
ja nuoret etsivät itseään ja vahvuuksiaan,
kaipaavat muiden hyväksyntää sekä haluavat
usein olla samankaltaisia kuin muut. Teema
Erinomaisen erilainen käsittelee myös tilanteita,
joissa ihmiset kohtelevat toisiaan väärin
erilaisuuden takia. Kotimaisessa elokuvassa
Koulukuva käsitellään kiusaamista tilanteessa, jossa kouluryhmä saapuu vuosittaiseen
luokkakuvaukseen. Elokuvassa Koti kahdessa
maassa taas seurataan tyttöä, joka on ylpeä
juuristaan kohtaamastaan koulukiusaamisesta
huolimatta.
DOKKINOn tulevan vuoden teema haastaa
lapsia ja nuoria ajattelemaan, kommentoimaan sekä keskustelemaan tarjoten samalla
oppilaille samaistumisen kohteita nykypäivän
maailmasta. Elokuvista koostetut mobiiliympäristössä toimivat opetusmateriaalit toimivat
opettajien tukena elokuvien käsittelyssä ja
niistä keskustelemisessa luokan kesken.
Vuoden 2018 DOKKINO-elokuvat muistuttavat
meitä siitä, että erilaisuus voi olla vahvuutemme. Elokuvat ovat voimaannuttavia ja niihin on
helppo samaistua – meidän kaikkien. Olemme
erilaisia mutta silti samanarvoisia.
DOKKINO-tuottajat
Veera Moilanen ja Emilia Linnankoski

VUODEN 2018 TEEMA
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DOKKINOn
opetusmateriaalit
Vuonna 2017 DOKKINOn opetusmateriaalit
siirtyivät digiaikaan peruskoulujen uusien opetussuunnitelmien sekä kouluissa yleistyneiden
sähköisten oppimisvälineiden innoittamana.
Opetusmateriaalien siirtäminen sähköiselle
oppimisalustalle on mahdollistanut opetusmateriaalien monipuolisemman käytön – oppilaat
voivat käsitellä ja pohtia näkemiään lyhytdokumentteja esimerkiksi kuvaamalla, videoimalla,
äänittämällä sekä kirjoittamalla.
Myös vuoden 2018 DOKKINO-opetusmateriaalit ovat luotu seppo.io-mobiilialustalle.
Materiaalit sisältävät aiempaan tapaan
oppimistehtäviä, jotka haastavat oppilaita
asettumaan erilaisten ihmisten asemaan.
Keskeistä tehtävissä on roolinotto, empatiataitojen harjoittelu sekä tunteiden tunnistaminen
ja ilmaisu. Oppilaat pääsevät pohtimaan
ryhmissä muun muassa seuraavia dokumenttielokuvien teemoja:
Kuinka suhtaudun erilaisiin ihmisiin?
Olenko itse jostain syystä tuntenut olevani
erilainen kuin muut?
Erilaisia ja samanlaisia – mitä eroavuuksia ja
yhtäläisyyksiä löydätte ryhmästänne?

Oppimistehtävät kannustavat oppilaita
luovuuteen, toisten huomioon ottamiseen ja
kriittiseen pohdintaan. Tehtävät on kirjoitettu
monenlaisia oppijoita ajatellen: jokaiselle
löytyy omanlaisensa tapa käsitellä dokumenttielokuvia. Opettaja voi valita omalle luokalleen ja erilaisille ryhmille sopivimmat tehtävät
työtapojen ja teemojen perusteella. Opettaja
voi myös antaa oppilaiden valita itselleen
mielenkiintoisimmat tehtävät. Halutessaan
opettaja pääsee myös muokkaamaan tehtäviä
omalle luokalleen toimivammiksi.

OPPIMISTEHTÄVÄT

KANNUSTAVAT OPPILAITA
LUOVUUTEEN, TOISTEN

HUOMIOON OTTAMISEEN
JA KRIITTISEEN
POHDINTAAN.
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DOKKINO-OPETUSMATERIAALIT

SIVUT 5–9

ELOKUVASARJA
ALAKOULULAISILLE
70 MIN
ALKUKUVA: ERILAISUUS

Suomi 2016, 4 min

#THISISME: ELLA

Suomi 2017, 6 min

KUINKA MINUSTA TULI NIELS

Hollanti, 2014, 20 min

EI SISÄLLÄ SOKERIA

Hollanti 2015, 20 min

KERRON SINULLE TOTUUDEN

Hollanti 2012, 19 min

DOKKINO - Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma
otti osaa Suomen 100 -vuotisjuhlavuoteen järjestämällä
dokumenttielokuvaverstaita 18 maakunnassa osana virallista Suomi100ohjelmaa. Alkukuvana nähdään DOKKINO: Yhdessä! -elokuvaverstaassa
Jyväskylän normaalikoulussa syksyllä 2016 valmistunut dokumentti,
joka on nuorten alusta loppuun saakka itse tekemä. Elokuvassa
pohditaan erilaisuutta sekä toisten hyväksymistä sellaisina, kuin he
ovat.
Tekijät: Viivi Hakkarainen, Silja Heikkilä, Saana Jokinen, Karin Kautto,
Pirpa Laine, Amanda Neittaanmäki, Janette Nättinen, Ella Osara

Alakoulusarjan elokuvia arvostelivat Vantaan Ylästön koulun oppilaat.

#ThisIsMe: Ella
12-vuotiaasta Ellasta tuntuu siltä, kuin hän itkisi
koko ajan – niin surusta kuin myös ilosta. Ella piilottaa todelliset tunteensa vitsailun ja pelleilyn taakse
sekä pelkää olla muiden edessä oma itsensä. Ella
haluaisi pystyä kertomaan muille omista tunteistaan sekä mielipiteistään, vaikka oman todellisen

luonteen piilottaminen muilta tuntuu turvallisemmalta vaihtoehdolta.
Ella haluaa olla vahva ja uskaltautua näyttäytyä
muille sellaisena kuin on, joten hän päättää kertoa
tuntemuksistaan luokkansa edessä. Kuinka Ellalle
käy, kun hän kertoo luokalleen epävarmuudestaan?

#ThisIsMe / Suomi, 2017 / 6 min OHJAAJA: Aino Suni, Jenni Tuli KÄSIKIRJOITUS: Aino Suni, Jenni Tuli KUVAUS: Jonatan Sundström
LEIKKAUS: Jussi Sandhu ÄÄNI: Ville Katajala TUOTANTO: Sanna Kultanen, Elli Toivoniemi / Tuffi Films

”ELOKUVAN

PÄÄHENKILÖ

OLI MIELESTÄNI

ROHKEA, KUN KERTOI
AJATUKSISTAAN.”
- OPPILAS, 11 -
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ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE

”PIDIN TÄSTÄ

ELOKUVASTA, KOSKA
TÄSSÄ PELATTIIN
JALKAPALLOA.”
- OPPILAS, 11 -

Kuinka minusta
tuli Niels
12-vuotias Ky on hieman erilainen kuin kaverinsa,
sillä hän kokee olevansa enemmän poika kuin
tyttö. Jo ollessaan pieni tyttö Ky ei tuntenut itseään
kotoisaksi omassa kehossaan ja poikien leikit tuntuivat paljon tyttöjen leikkejä kiehtovammilta. Pian
Ky alkoikin kammata tukkaansa eri tavoin ja halusi
pitää poikien vaatteita mekkojen sijasta. Ky kertoi
ajatuksistaan vanhemmilleen kirjoittamalla kirjeen,

jonka jälkeen hän vihdoin uskaltautui olemaan
avoimesti oma itsensä.
Kyn tukena on Sterre, 11-vuotias tyttö, joka
on syntynyt pojan kehoon. Elokuvassa seurataan,
kuinka Ky ja Sterre käsittelevät erilaisuuttaan sekä
päättävät kertoa koulukavereilleen transsukupuolisuudestaan. Tämä on alku Kyn uuteen elämään
Nielsinä.

Hoe Ky Niels werd / Hollanti, 2014 / 20 min OHJAAJAT: Els van Driel KUVAUS: Stefano Bertacchini, Jaap Veldhoen
LEIKKAUS: Francesco Indaco ÄÄNI: Carla van der Meijs TUOTANTO: Anouk Sonker/ IKON Just Kids

ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE
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Ei sisällä sokeria
12-vuotias Michelle on kyllästynyt olemaan
painavampi kuin muut tytöt. Michelle ei kuitenkaan
edes huomannut olevansa muita pyöreämpi ennen
kuin häntä alettiin kiusata asiasta. Michelle turrutti
kiusaamisen aiheuttamaa pahaa oloaan ruoalla ja
löysi lohtua erilaisista herkuista.
Nyt Michelle on päättänyt aloittaa terveellisemmät elämäntavat saadakseen korjattua kiusaamisesta sirpaloitunutta itsetuntoaan. Michelle pohtii

ruokatottumuksiaan yhdessä lääkärin kanssa ja
opettelee rakastamaan itseään uudelleen kaikkine
muotoineen. Hän löytää iloa liikunnasta sekä oppii
hiljalleen muuttamaan ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan. Saako Michelle kuitenkaan
parannettua itsetuntoaan sen verran, että hän
uskaltautuisi jälleen uima-altaalle bikineissä aivan
kuten muutkin tytöt?

Niet van suiker / Hollanti 2015 / 20 min OHJAAJA: Saskia Fris KUVAUS: Roel van ’t Hoff LEIKKAUS: Francesco Indaco
ÄÄNI: Carla van der Meljs TUOTANTO: Anouk Donker, Lisa de Smet / IKON Just Kids ESITYSKOPIO: NPO Sales
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ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE

Kerron sinulle
totuuden
Onko sinulla ollut joskus salaisuus, jota et ole uskaltanut kertoa muille, vaikka olisit halunnut jakaa
asian todella palavasti? Mitä ajattelit tapahtuvan,
kun paljastaisit salaisuuden? 11-vuotias Melvin
painii juuri saman ongelman kanssa, sillä hänellä
on salaisuus – hän ei nimittäin pidä tytöistä.
Vaikka hänen perheensä tietää hänen salaisuudestaan, Melvin ei uskalla kertoa seksuaalisesta

suuntautumisestaan koulukavereilleen. Melvin pelkää, että kerrottuaan asiasta hänen luokkatovereilleen, he eivät hyväksy Melviniä omana itsenään ja
alkavat kiusata häntä asiasta. Pelko kiusaamisesta
juontaa kenties Melvinin aiemmasta koulusta, jossa
häntä syrjittiin ja kiusattiin hänen erilaisuutensa
vuoksi. Mutta mitä Melvin tekee, kun luokan siistein
tyttö lähettää hänelle rakkauskirjeen?

Niet op meisjes / Hollanti 2012 / 19 min OHJAAJA: Daan Bol KUVAUS: Wilko van Oosterhout LEIKKAUS: Luuk van Stegeren
ÄÄNI: Stephan Wolven TUOTANTO: Randy Vermeulen / Vossenfilms ESITYSKOPIO: Vossenfilms

ELOKUVASARJA ALAKOULULAISILLE
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S I V U T 10 –15

ELOKUVASARJA
YLÄKOULULAISILLE
71 MIN
KOULUKUVA

Suomi 2017, 8 min

KAUNEUDEN MITTA

Suomi 2016, 11 min

UPEAN ROHKEA MILAN

Kanada 2016, 12 min

KOTI KAHDESSA MAASSA

Hollanti 2017, 18 min

KUMU HINA

Havaiji 2014, 22 min
Yläkoulusarjan elokuvia arvostelivat
Espoon Karakallion koulun sekä
Espoonlahden koulun oppilaat.

10

ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE

”PIDIN ELOKUVASTA,
KOSKA SE KERTOI

TODENTUNTUISESTI
KIUSAAMISESTA JA

SIIHEN LIITTYVISTÄ

Koulukuva
”Se ei ole välttämättä kiusaajan mielestä vakava
juttu, mutta kiusattu saattaa tuntea asian eri
tavalla kuin muut”.
Jokasyksyinen luokkakuvaus ikuistaa koululuokat samaan ryhmäkuvaan. Valokuvassa näkyvien
hymyilevien kasvojen taakse piiloutuu paljon
tarinoita – kiusaamista ja ystävyyttä, riemua ja
itkua. Muistatko, miltä sinusta tuntui hymyillä
koulukuvaajalle edellisessä luokkakuvassasi?

TUNTEISTA.”
- OPPILAS, 15 -

Entäpä osaatko kuvitella, miltä sinusta tuntuisi
istua koulukuvassa kiusaajasi vieressä?
Elokuvassa koulukuvaukseen osallistuva luokka
kertoo kipeitä muistojaan kiusaamisesta sekä
pohtii syitä kiusaamisen takana samalla, kun he
poseeraavat kameralle. Elokuva heijastaa koulukiusaamista tänä päivänä, mutta tuo pintaan myös
haudattuja koulumuistoja vanhemmille katsojille.

Koulukuva / Suomi, 2017 / 8 min OHJAAJA: Jani Ilomäki KÄSIKIRJOITUS: Jani Ilomäki KUVAUS: Mikko Parttimaa
LEIKKAUS: Jussi Sandhu ÄÄNI: Toni Teivaala TUOTANTO: Jani Ilomäki

ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE
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Kauneuden mitta
Kuka muka on normaali ihminen? Sitä pohtii
16-vuotias Karita, joka on ulkonäöltään hieman
erilainen kuin monet, sillä hän ei koskaan kasvanut
yhtä pitkäksi kuin monet muut ikäisensä.
Karita on pienestä asti tuntenut itsensä
prinsessaksi, vaikka koulussa häntä onkin kiusattu
erilaisen ulkomuotonsa vuoksi. Karita kokee
olevansa kuitenkin aika samanlainen kuin muut,
vaikka jotkut ihmettelevätkin hänen pituuttaan.

Mikäli Karitalta kysytään, hän näkee itsensä
ennemminkin Lumikkina, kuin yhtenäkään seitsemästä kääpiöstä.
Lämminhenkisen lyhytelokuva viestii itsensä
hyväksymisen tärkeyttä – kenenkään ei pitäisi
eikä kannattaisi ahtautua muiden määrittelemiin
muotteihin. Kauneus on ilo ja voimavara, joka
kuuluu kaikille.

Kauneuden mitta / Suomi 2016 / 11 min OHJAAJA: Tiia Ung KÄSIKIRJOITUS: Tiia Ung KUVAUS: Saara Heiskanen
LEIKKAUS: Saara Heiskanen ÄÄNI: Saara Heiskanen TUOTANTO: Tiia Ung, Saara Heiskanen / Oulun ammattikorkeakoulu

”JOS KERTA TYTTÖ
OLI SINUT ITSENSÄ

KANSSA, NIIN MIKSEI
MUUTKIN VOISI
OLLA?”

- OPPILAS, 15 -
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ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE

”ELOKUVAN

PÄÄHENKILÖ OLI

MIELESTÄNI VAHVA,
SILLÄ HÄN PÄÄSI
YLI VAIKEISTA

KOKEMUKSISTA.”
- OPPILAS, 14 -

Upean rohkea Milan
Milan on aivan kuin muutkin hänen ikäisensä
pojat. Milanin suosikkitekemistä on oman perheen
kanssa ajan viettäminen sekä urheileminen, ja hän
haaveilee olevansa rikas sekä sopivansa joukkoon.
Toisin kuin monet hänen ikäisensä pojat, Milan on
syntynyt tytön kehoon.
Voimaannuttavassa elokuvassa liikutaan koulun
käytävillä sekä Milanin kodin maisemissa, kun
Milan kertoo menneestä koulukiusaamisesta sekä
vaikeuksistaan oman itsensä hyväksymisessä.

Milan on aina tiennyt olevansa poika, mutta on
uskaltautunut kertoa asiasta avoimesti ystävilleen
vasta viime aikoina. Milan löytää lisää rohkeutta
sekä varmuutta olla oma itsensä, kun hän tutustuu
Caliin, joka Milanin tavoin syntynyt väärään
kehoon. Uuden ystävyyden sekä muiden läheistensä avulla Milan löytää keinoja olla pelkäämättä
muiden mielipiteitä ja oppii olemaan onnellinen
juuri sellaisena kuin on.

Handsome & Majestic / Kanada 2016 / 12 min OHJAAJA: Salazar KUVAUS: Salazar LEIKKAUS: Graham Kew
ÄÄNI: Eugenio Battaglia TUOTANTO: Salazar Film

ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE

13

Koti kahdessa
maassa

Kun Emma sulkee silmänsä, hän näkee
mielessään paljon kauniita malilaisia
kukkia. Kukat ovat pinkkejä ja valkoisia, ja
kukkien takaa paljastuu pölyinen, paljas
maisema. Auringonpaiste on niin polttavaa,
että lämmön voi melkeinpä haistaa.
13-vuotias Emma tuntee olevansa kahden kulttuurin välissä: hänen äitinsä on malilainen, kun taas hänen isänsä on kotoisin
Hollannista. Emma ei tunne sopeutuvansa
kotikaupunkiinsa Hollannissa, sillä hänen
ihon sävynsä on hiukan tummempi kuin
hänen kavereidensa. Emma on kohdannut
kiusaamista erilaisuutensa vuoksi, mutta
hän on silti ylpeä sukujuuristaan.
Emma haluaisi oppia tuntemaan
itsensä kotoisaksi kotikaupungissaan,
mutta ihmisten tapa suhtautua häneen
eri tavoin satuttaa hänen tunteitaan aina
uudelleen. Emma löytää keinon käsitellä
sekä kanavoida erilaisuuden tunteitaan
ryhtymällä säveltämään musiikkia yhdessä
opettajansa avustuksella.

Trots en Treitr / Hollanti 2017 / 18 min
OHJAAJA: Mirjam Marks KUVAUS: Martijn van
Beenen LEIKKAUS: Sander Cijsouw ÄÄNI:
Bram Meindersma TUOTANTO: Nienke Korthof/
Tangerine Tree ESITYSKOPIO: NPO Sales

”JÄIN MIETTIMÄÄN,
MITENKÖHÄN

TYTÖN LAULAJAN
URALLE KÄY.”
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- OPPILAS, 14 ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE

Kumu Hina
Havaijilaisessa kulttuurissa on ajateltu perinteisesti, että sukupuolia on kahden sijasta useampia.
Elokuvassa seurataan 11-vuotiasta Ho’onania, joka
tuntee olevansa enemmän poika kuin tyttö. Jotkut
eivät hyväksy tätä ja he kiusaavat Ho’onania, mutta
hän ei välitä asiasta. Ho’onani on päättänyt olla
oma itsensä ja hän antaa samalla tavoin muille
vapauden olla sitä, mitä he ikinä keksivätkään olla.

Ho’onanin opettaja auttaa tyttöä, kun hän
haluaa päästä johtamaan pojista koostettua
hula-tanssiryhmää. Samalla elokuvassa päästään
tutustumaan havaijilaisen kulttuurin varhaisimpiin
vaiheisiin sekä erityispiirteisiin animaation avuin.

Kumu Hina: A Place in the Middle / Havaiji 2014 / 22 min OHJAAJA: Dean Hamer, Joe Wilson KÄSIKIRJOITUS: Hinaelimoana Wong
Kalu KUVAUS: Dean Hamer LEIKKAUS: Nels Bangerter TUOTANTO: Dean Hamer, Joe Wilson /Qwaves and Pacific Islanders in
Communications ESITYSKOPIO: Qwaves/ PBS Learning Media

”PIDIN TÄSTÄ

ELOKUVASTA,

KOSKA SE OPETTI
ARVOSTAMAAN
KAIKKIA.”
- OPPILAS, 15 -

ELOKUVASARJA YLÄKOULULAISILLE
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DOKKINO 2018 THEME:

Outstanding but
confident
Occasionally we all feel that we are somehow
different from everyone else and we don’t
belong. DOKKINO 2018 theme Outstanding
but Confident addresses these feelings of
discomfort familiar to every child and teen.
However, it highlights a perspective where
we can be proud of ourselves and our diversity even though we look or act different from
our friends and are worse or better in certain
things than others.
With the help of a selection of documentary shorts we can discuss the differences
in physical appearance, thoughts on sexual
orientation and gender determination and
various viewpoints on how to strengthen
ones self-esteem. The main characters
struggle with similar issues as many kids and
teens, however, aim to find their own strengths when realizing they are perfect just the
way they are. For instance in How Ky turned
into Niels we follow how a little boy finally
feels whole after struggling years with his
gender-identity. Additionally, in Kumu Hina,
an 11-year-old Hawaiian girl challenges the
defined gender roles by dreaming of leading
a hula-group that traditionally consists only
of boys.

16

OVERVIEW IN ENGLISH

While coming of age, kids search for
their identity and strengths, seek for others’
acceptance and want to be like everyone else.
The theme Outstanding but Confident will
also deal with situations, where people treat
others poorly because of their difference. For
example: Class Photo is about teasing that
occurs during an annual class-photo shoot.
Pride & Prejustice on the other hand follows
a girl who is proud of her roots despite
constant bullying.
The theme for this year’s DOKKINO will
challenge the kids to think, comment and
discuss about certain topics of today’s world,
in which they also might identify themselves
with. We have provided learning materials
available at the virtual world. The materials
also provide guidance to teachers, if they
want to elaborate the discussion amongst
their students.
The selection of DOKKINO 2018 films
remind us that difference means strength.
The films empower their viewers and the
characters are easy to be identified with. We
are all different, but still equal.
DOKKINO-producers
Veera Moilanen ja Emilia Linnankoski

DOKKINO PROGRAM 2018
PRIMARY SCHOOL
SERIES

SECONDARY SCHOOL
SERIES

#THISISME: ELLA

CLASS PHOTO

12-year-old Ella feels like she cries all the time – from
sadness but also from joy. Because she is afraid to
show her true emotions, she hides her sincere thoughts
by goofing around. Ella wants to be confident and have
the courage to be exactly who she really is. Therefore,
she decides to tell about her feelings in front of the
whole class. What happens after she reveals her insecurity to the whole class?

How does it feel to get bullied in school? Kids from the
class 9C are sharing their hurtful memories about bullying and are wondering the reasons behind it at the same
time as they are attending the annual class photoshoot.

HOW KY TURNED INTO NIELS
12-year-old Ky is different from her friends as she feels
like she is more of a boy than a girl. Even when she was
younger she combed her hair differently and wanted
to wear boys’ clothes rather than girls’ clothes. Sterre,
a 11-year old girl supports Ky, as she has previously
been a boy. In this documentary short Ky and Sterre
decide to tell their classmates about their transgender-identity.

NOT MADE OF SUGAR
12-year-old Michelle is tired of being heavier than other
girls. To be honest, she didn’t even realize she was
heavy, until she got picked on. In this short, Michelle
has decided to focus on a healthier lifestyle. Will she
gain enough self-esteem to have the courage to jump
in the pool with a bikini, just like the other girls?

STRAIGHT WITH YOU
11-year-old Melvin has a secret: he does not fancy
girls. Even though his family knows about his sexual
orientation, Melvin is afraid to tell his school friends
about it, because he fears he might get teased about it.
What happens when Melvin gets a love-letter from the
coolest girl in the class?

THE MEASURE OF BEAUTY
Who even is a normal person? 16-year-old Karita looks
a little bit different than her friends because she never
grew as tall as others. Karita has felt like a princess ever
since her childhood even though she has been bullied in
school because of her different looks. Karita finds comfort in fairytales and believes that everyone is perfect
just the way they are.

HANDSOME & MAJESTIC
Milan is exactly like the other kids his age. Milan likes
to spend time with his family and loves doing sports.
He dreams about being rich and fitting in. Unlike many
other boys, Milan was born in a girl’s body. What does his
family and friends think about the transformation?

PRIDE & PREJUSTICE
13-year-old Emma thinks that she doesn’t fit in to her
hometown. Emma has a slightly darker skin tone than
many of her school mates and she has been bullied
about it. What could Emma do to make herself feel like
home?

KUMU HINA: A PLACE IN THE
MIDDLE
How does it feel to be “in the middle”? 11-year-old
Ho’onani has always felt that she is more like a boy than
a girl. Ho’onani’s teacher, who has personal experience
about the issue, helps her to fulfill her dream of leading
the hula troupe even though the troupe is just for boys.

In the beginning of primary school series is a documentary film from DOKKINOdocumentary film workshop.

OVERVIEW IN ENGLISH
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DOKKINO 2018 TEMA:

Utmärkt
annorlunda
Vi alla kan ibland känna att vi är på något
sätt annorlunda än andra och att vi inte hör
till. DOKKINOs tema för år 2018, Utmärkt
annorlunda, behandlar smärtpunkter som är
bekanta för varje barn och ungdom. Temat
får tittarna att bekanta sig med hur vi kan
vara stolta över oss själva och vår olikhet,
även om vi skulle se annorlunda ut än våra
vänner, vara mindre eller större, kortare eller
längre, bättre i en sak eller sämre i en annan.
Med hjälp av temat behandlas bland
annat fysisk olikhet, sexuell läggning,
förstärkande av självsäkerheten, och även
funderingar om att definiera sitt eget kön.
Huvudpersonerna i DOKKINO-filmerna
brottas med samma ämnen som många
andra barn och unga, och hittar sina egna
styrkor när de märker att de är tillräckligt bra
just sådana som de är. I filmen När Ky blev
Niels följer man hur en ung pojke äntligen
känner sig hel efter att ha kämpat med sin
egen könsidentitet hela sitt liv. I filmen Kumu
Hina bestämmer sig en 11-årig hawaiiansk
flicka för att handla mot de dammiga
könsrollerna när hon drömmer om att leda
skolans hula-grupp, som traditionellt består
av endast pojkar.

Vid tröskeln till ungdom och vuxenhet
söker barnen och de unga sig själva och sina
styrkor, längtar efter andras godkännande
och vill ofta vara likadana som alla andra.
Temat Utmärkt annorlunda berättar också
om situationer där människor behandlar
varandra fel på grund av att de är olika. I
den inhemska filmen Skolfoto behandlas
mobbning i en situation där en skolgrupp ska
ta sina årliga skolfotografier. I filmen Stolthet
och rättighet följer man en flicka som är stolt
över sina rötter trots den skolmobbning som
hon möter.
DOKKINOs tema för det kommande
året utmanar barn och unga att tänka
efter, kommentera och diskutera, men ger
på samma gång något att tänka på och
någon att identifiera sig med i dagens värld.
Inlärningsmaterialen, som gjorts på basen av
filmerna och fungerar i mobilmiljö, fungerar
som stöd för lärarna i att behandla filmerna
och diskutera dem i klassen.
DOKKINO-filmerna år 2018 påminner oss
om att olikhet kan vara en styrka. Filmerna
är stärkande och de är lätta att identifiera sig
med – för oss alla. Vi är olika men ändå lika
värda.
DOKKINO-producenterna
Veera Moilanen och Emilia Linnankoski
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#THISISME: ELLA

SKOLFOTO

För 12-åriga Ella känns det som om hon skulle gråta
hela tiden – både av sorg och glädje. Hon gömmer
sina verkliga tankar genom att spela pajas och är rädd
för att vara sig själv framför andra. Ella vill vara stark
och våga visa sitt verkliga jag för de andra, så hon
bestämmer sig för att berätta om sina känslor framför
klassen. Hur går det för Ella, när hon berättar om sin
osäkerhet för klasskamraterna?

I denna film, som kombinerar fiktion och dokumentärt
berättande, följer man klass 9C:s skolfotografering.
Medan de deltar i skolfotograferingen och poserar för
kameran, berättar klassens elever smärtsamma minnen
om mobbning och funderar på orsaker till att någon
mobbar.

NÄR KY BLEV NIELS

Vem är egentligen normal? 16-åriga, kortväxta Karita
grubblar på det här, för hon ser aningen annorlunda ut
än andra. Sedan hon var liten har Karita känt sig som
en prinsessa, även om hon har blivit mobbad i skolan
på grund av sin olikhet. I denna hjärtliga film diskuterar
Karita olikhet och skönhet.

12-åriga Ky känner att hon är lite annorlunda än sina
vänner, för hon upplever att hon är mer pojke än
flicka. Redan som yngre började Ky kamma sitt hår
lite annorlunda och ville ha på sig pojkkläder i stället
för klänningar. Ky får stöd av Sterre, en 11-årig flicka
som har tidigare varit en pojke. Filmen visar hur Ky
och Sterre hanterar sin olikhet, och hur det går när de
bestämmer sig för att berätta om sin transsexualitet
för sina skolkamrater.

INTE GJORT AV SOCKER
12-åriga Michelle är trött på att vara tyngre än andra
flickor. Sanningen att säga hade Michelle inte ens
märkt att hon var rundare än de andra förrän man
började reta henne för det. Nu har Michelle bestämt
sig för att börja en hälsosammare livsstil. Men kommer
hon att bli tillräckligt självsäker för att våga gå till simbassängen i bikini igen precis som de andra flickorna?

STRAIGHT WITH YOU
11-årige Melvin har en hemlighet: han gillar inte flickor.
Även om hans familj vet om saken, vågar Melvin inte
berätta om sin sexualitet för sina skolkamrater, för han
är rädd för att de ska reta honom för det. Men vad ska
Melvin göra, när klassens coolaste flicka skickar ett
kärleksbrev till honom?

ETT MÅTT FÖR SKÖNHET

SNYGG OCH MAJESTÄTISK
Milan är precis som de andra pojkarna i sin ålder. Han
tycker om att umgås med sin familj och att idrotta,
och han drömmer om att bli rik och att passa in. Men
i motsats till de flesta pojkarna i hans ålder har Milan
blivit född i en flickas kropp. Filmen visar hur Milan och
hans nära och kära hanterar hans transsexualitet.

STOLTHET OCH RÄTTIGHET
13-åriga Emma har dubbelt medborgarskap: hennes
mamma kommer från Mali, och hennes pappa är
holländsk. Emma har stött på skolmobbning på grund av
sin hudfärg, men hon är ändå stolt över sina anor. Emma
behandlar sina känslor om olikhet genom att skapa
musik och att diskutera saken med sin familj.

KUMU HINA: EN PLATS I MITTEN
I den hawaiiska kulturen har man traditionellt tänkt att
det inte finns två kön, utan flera. Filmen följer 11-åriga
Ho’onani, som känner att hon är mer pojke än flicka.
Ho’onanis lärare Hina hjälper henne, när hon vill bli
ledare för hula-dansgruppen som består av pojkar.
I början av båda serierna visas en dokumentärfilm från
DOKKINO-filmverkstaden, som barn och unga gjort själv.

I början av båda serierna visas en dokumentärfilm från DOKKINO-filmverkstaden,
som barn och unga gjort själv.
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These images are 18 separate human body scans from
documentary film “Big Time” by Kaspar Astrup Schröder.
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