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Svenskspråkiga dokumentärevenemanget för barn och unga DOKKINO
har påbörjat sin filmturné

DOKKINO firar sitt 20:e jubileumsår och ordnas år 2022 både på finska och svenska

Barn och ungas dokumentärevenemang DOKKINO har i 20 år turnerat i Finlands kommuner

och erbjudit skolor en möjlighet att utbreda elevernas mediekunskap genom

dokumentärfilmer.

Vårens svenskspråkiga DOKKINO-visningar ordnades i Karleby, Pargas, Helsingfors och

Lahtis med många deltagande skolklasser. Visningarna i Karleby ordnades i mars och

påverkades tyvärr av pandemiläget i kommunen. Trots detta deltog över 400 svenskspråkiga

Karlebyelever i DOKKINOs digitala visningar. Filmvisningarna fortsatte i Helsingfors, där

DOKKINO visade film både digitalt och i samarbete med lokala kulturhus. Lahtis visningar

ordnades i samarbete med Luckan Lahtis, och visningarna var ett berikande evenemang för

elever från Svenska skolan i Lahtis. I april besökte DOKKINO Pargas skärgårdsstad, med

visningar i Nagu, Pargas och Korpo. Visningarna var en del av Pargas stads kulturläroplan

och fick riktigt bra respons av deltagande elever och lärare. Lärarna tyckte visningarna var

givande och gav en bra inblick i aktuella medmänskliga teman.

Visningar på Korpo kommunalgård april 2022 i samarbete med Pargas kultur.



Årets DOKKINO-filmer är samlade under temat Jag känner. Temat lyfter fram betydelsen av

eget välbefinnande och hur man på bästa sätt kan bemöta sina känslor. Filmerna innefattar

t.ex. lågstadiefilmen Yaren och solen, som skildrar ett sorgeläger för barn i Belgien.

Visningsserien för högstadier startar med kortfilmen Naomis hemlighet, där vi träffar unga

Naomi vars mamma bor på en sluten anstalt i Nederländerna. I filmen berättar Naomi om sitt

liv och sina utmaningar på ett gripande sätt. DOKKINO-filmerna skildrar barn och unga i

samma ålder som DOKKINOs unga åskådare, vilket ger eleverna en unik möjlighet att se

världen ur unga huvudpersonernas perspektiv. Vi på DOKKINO ser detta som en

betydelsefull upplevelse för eleverna och en viktig del av skolornas mediefostran.

Förutom filmvisningarna erbjuder DOKKINO även ett läromaterial som behandlar varje

enskild film och dokumentärfilmer i allmänhet, samt extramaterial som fördjupar skolornas

möjligheter att behandla filmerna. Dokumentärfilmaren har ordet är korta videon där

finlandssvenska dokumentärfilmare och konstnärer diskuterar om årets DOKKINO-filmer.

Läraren och dokumentärfilmaren Jonas Tuominen berättar fint om syskonens förhållande i

kortfilmen Fjärilar i magen och konstnären Lotta Petronella beskriver kamerans

respektfulla förhållande till filmens huvudpersoner i Yaren och solen.

Arbetet med mediefostran och dokumentärvisningar fortsätter på hösten. Filmvisningarna

fortsätter turnera i Finlands kommuner och första DOKKINO-samtalet publiceras på

svenska. I DOKKINOs samtal möter ungdomar inbjudna gäster från kulturbranschen och

diskuterar med dem om frågor som ungdomarna har själv skapat och utformat. Det första

svenskspråkiga samtalet Identitet och karriär - ett samtal om filmbranschen filmades

fredagen den 20.5.2022 på Cinema Orion av Lakea Film. Ungdomarna Amos, Pirkko och

Elliot från Gymnasiet Lärkan i Helsingfors fick träffa regissören Tommi Seitajoki och

skådespelaren Mimosa Willamo. Samtalet hade även en publik från Gymnasiet Lärkan som

tillsammans med läraren Virpi Westman fick ställa frågor till gästerna.

Det inspirerande samtalet publiceras i höst med tillhörande läromaterial på DOKKINOs

kanaler och kan ses av alla intresserade.

DOKKINOs svenskspråkiga verksamhet har fått en fin och produktiv start under vårterminen

2022 och vi ser fram emot en innehållsrik höst. DOKKINO-turnén ordnas i bl.a. Vasa och

Kristinestad, och visningarna fortsätter i Helsingfors i samarbete med kulturhusen Nordhuset

och Malmhuset. DOKKINO samarbetar även med Nationella audiovisuella institutet (KAVI)

och ordnar Svenska Dagen-visningar på Kino Regina den 8.11.



DOKKINO-samtalet med Mimosa Willamo, Tommi Seitajoki, Amos Ilonen, Pirkko Saari och Elliot Sillander

filmades på Cinema Orion och publiceras hösten 2022.
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