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Tänään
Dokkino

Nuorten maailmasta
Dokumenttiverstaissa taltioitiin Pokemon Go -villitys.
Joensuu
Taru Väänänen

J

oensuun Pataluodon koulun
mediakurssi on mukana valtakunnallisessa nuorten Dokkino-dokumenttiverstaassa.
Yhdeksäsluokkalaisten dokumentit valmistuivat viime vuonna, ja
valmiit tuotokset olivat nähtävillä
torstaina elokuvakeskus Tapiossa.
Nuoret valitsivat dokumentin
aiheiksi pelaamisen ja Rantakylän
nuorisotalo Bobon. Kolmannessa
dokumentissa pohdittiin uskonnon merkitystä nuoren elämässä.
– Kun ideaa mietittiin, tuli pelattua paljon Counter-Strikeä, taustoittaa Esports - Pelaamisessa on
järkeä! -dokumentin teossa mukana ollut Teemu Hietanen, 15.
Kun poikien ajatus peliaiheisesta
dokumentista voitti ideariihen, otti
mediakurssia vetävä historian ja
yhteiskuntaopin opettaja Tuomo
Parkki yhteyden Jere Alaseen,
joka on Parkin entinen oppilas
ja nykyinen elektronisen urheilun ammattilainen.
Alkoi suunnittelutyö, jossa mietittiin dokumentin rakennetta,
Alaselle esitettäviä kysymyksiä
ja kameran kuvakulmia.
Kahdeksi päiväksi mukaan tuli
ohjaaja Mikko Toiviainen, joka
teki dokumenttien perässä matkan
Suomen peruskouluihin. Dokkino-dokumentteja tehtiin yhteensä 50, ja Toiviainen on mukana
ohjaamassa niitä kaikkia.
– Ilman ohjaajaa laatu ei olisi
ollut niin hyvä, tiivistää dokumenttiryhmässä mukana oleva
Miko Kämäräinen, 15.

JOUNI TURUNEN

Tuomo Parkki on jälkikäteen
iloinen mahdollisuudesta kunnon dokumentin tekoon.
– Nuoret pistivät itsensä peliin
ihan täysillä.
Elokuvaverstaiden kautta DocPoint-elokuvafestivaalin alainen
Dokkino ottaa osaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen.
Dokumentit ovat kurkistusikkuna yläkoululaisten elämään. Esille
nousee sosiaalinen media ja sen
koukuttavuus.
Tunnilla yksi oppilas viittaa, kun
muut selaavat puhelinta. Toisessa dokumentissa opettaja uhkaa
kännykkäaddikteja Wilma-merkinnällä.
Nuoret pohtivat myös ulkomuodon merkitystä ja sitä, mikä on
normaalia.
– Se, että joku kävelee, kattoo
kännyä eikä ota sua huomioon,
vastaa haastateltava nuori kameralle.
Viime vuoden hittikysymys
”montaks luree sulla on?” on taltioitu Pokemon Go -peliä esittelevään dokumenttiin.
Filmeissä käsitellään myös
monikulttuurisuutta. Vuosien
päästä voidaan katsoa, kun nuoret leipovat maahanmuuttajalasten kanssa muffinseja ja esittelevät
suomalaista kotia. Sähkövatkain,
toistavat lapset kuuliaisesti perässä.
DocPoint-festivaalin toiminnanjohtaja Ulla Bergström haaveileekin, että dokumentit voitaisiin
näyttää uudestaan sitten, kun Suomi täyttää 150 vuotta.
Elokuvia on kysytty myös ulkomaille.
– Ainakin Tallinnasta ja Lon-

Pataluodon koululaisten dokumentit saatetaan tulevaisuudessa nähdä myös ulkomailla. Pelidokumentin
tekijöistä kuvassa Teemu Hietanen (vas.) ja Miko Kämäräinen sekä opettaja Tuomo Parkki. Dokumenttia
olivat tekemässä myös Aatu Kinnunen, Joni Komulainen ja Martin Suomalainen.
toosta on jo tullut kyselyjä, Bergström iloitsee.
Vuosittain DocPoint-elokuvafestivaalin jälkeen kiertueelle lähteviä
Dokkino-elokuvia ei ole Joensuussa nähty. Toivottavasti tulevaisuudessa nähdään, sillä tunnusteluja
on tehty, sanoo Bergström.
Dokkino saa esityskaupungeilta tukea, sillä tapahtuman oma
rahoitus ei riitä kattamaan elokuvasalien vuokria.

Elokuvaverstaat
50 elokuvaa
■ DocPoint elokuvatapahtumat

ry:n järjestämät verstaat pyörivät
kouluissa viime vuonna.
■ Verstaissa valmistui yhteensä
50 dokumenttia. Elokuvia oli
tekemässä yhteensä 309 koulu-

laista 18 maakunnasta.

■ Teemana oli Suomi 100 -juhla-

vuoden teema Yhdessä.

■ Dokumentit tulevat

myöhemmin verkkoon katsottavaksi.

Näyttelykalenteri
JOENSUU

■ Hetkiä ennen itsenäisyyttä: PohjoisKarjalan museo Hilma, Carelicum,
Koskikatu 5, pe klo 10–17, la–su klo 10–15,
ma–to klo 10–17. Valokuvanäyttely 1900luvun elämänmenosta Pohjois-Karjalassa
ja Laatokan Karjalassa.
■ Jaana Kokon videoteoksia: Joensuun
taidemuseo, Kirkkokatu 23, pe–su,
ti klo 11–16, ke klo 11–20, to klo 11–16.
Tapahtuma on osa valtakunnallista
Mediataitoviikkoa.
■ Joensuun Taiteilijaseuran harrastajajäsenet: Kevättä kohti: Galleria Kohina,
Koskikatu 1, ma–to klo 12–17.
■ Luonnon ulottuvuudet: Botania,
kasvitieteellinen puutarha, Heinäpurontie 70, pe klo 10–16, la–su klo 11–16,
ma–ti klo 10–16, ke klo 10–18, to klo 10–16.
Opiskelijoiden yhteisnäyttely, Joonas ja
Miia Hartikaisen luontoaiheisia valokuvia
ja piirustuksia.
■ Lusikoista luotua: Reijolan kirjasto,

Urheilupuistontie 2, pe klo 9–17, ma–to
klo 13–19. Vanhat lusikat ja haarukat
yhdistettynä hopealankaan, -saveen
ja -pastaan taipuvat Kirsi Salmelaisen
käsissä kauniiksi koruiksi.
■ Matkalla Karjalassa: Pohjois-Karjalan
museo Hilma, Carelicum, Koskikatu
5, pe klo 10–17, la–su klo 10–15, ma–to
klo 10–17. Perusnäyttely kertoo alueen
kansankulttuurista ja historiasta. Lisäksi
kattava katsaus alueen esihistoriaan sekä
Joensuun kaupungin historiasta kertova
osio.
■ Reetta Gröhn-Soininen: Voi poijaat!:
Joensuun taidemuseo, Kirkkokatu 23,
pe–su, ti klo 11–16, ke klo 11–20, to klo
11–16. Kuvanveistäjän materiaalina on
suomalainen puu, jota hän käsittelee
moottorisahalla, kirveellä ja puukolla.
■ Taidemuseon näyttelyt: Joensuun
taidemuseo Onni, Kirkkokatu 23, pe–su,
ti klo 11–16, ke klo 11–20, to klo 11–16.
Antiikin ja Kiinan taide, Madonna-huone,

Berghemin ikonikokoelma, Iris-huone,
Suomen 1800-luvun taide sekä
suomalainen modernismi.
■ Taidenäyttelyt: Taidekeskus Ahjo,
Kirkkokatu 23, pe klo 12–17, la–su klo
12–15, ti–to klo 12–17. Kierang Alaei,
Jaana Lönnroos, Bjarne Lönnroos, Timo
Rytkönen.
■ Teijo Karhu: Puhalluksia: Galleria
Kohina, Koskikatu 1, pe klo 12–17, la klo
11–15.

HEINÄVESI

■ Via Finlandia -taidenäyttely: Valamon
Luostari, Valamontie 42, pe–la klo 10–17,
su klo 12–17, ti–to klo 10–17. Myyntinäyttely, läpileikkaus suomalaisten kultakauden mestareiden maalauksista.

LIEKSA

■ Hannu Hautala: Metsän poika: Kolin
kansallispuisto, Luontokeskus Ukko,
Ylä-Kolintie 39, pe–la klo 10–17, su klo

10–15, ma–to klo 10–17. Luontokuvaaja
Hannu Hautalan juhlanäyttely. Näyttelyssä on esillä valokuvatauluja kuudelta
vuosikymmeneltä sekä Hautalasta
kertova video.
■ Jumalan ääni luonnossa: Lieksan
kulttuurikeskus, Pielisentie 9-11, pe–to.
Kiteeläisen Ahti Pitkäsen maalauksia ja
monotypioita.
■ Pielisen museo: Pielisen museo,
Pappilantie 2, pe–la, ti–to klo 10–15.
■ Ruoho huojuu tuulessa: Lieksan
pääkirjasto, Urheilukatu 4, pe klo 10–17,
la klo 10–15, ma–to klo 10–19. Kirsikodin
Laura Nykäsen maalauksia.

NURMES

■ Leinomieli: Galleria Tyko, pe klo
10–19, la klo 10–15, ma–to klo 10–19. Y
lä-Karjalan taideyhdistyksen näyttelyn
aiheena ovat runoilija Eino Leinon
tekstit.
■ Nurmes 100 vuotta sitten: Kötsin

museo, Kötsintie 2, pe, ma–to klo 10–16.
Näyttely kertoo Nurmeksen elosta ja
oloista Suomen itsenäistymisen aikoihin
sata vuotta sitten.

OUTOKUMPU

■ Suden varjo: Kirjastogalleria,
Koulukatu 7, pe klo 8–16, ma–to klo 8–19.
Maalauksia eri tekniikoin ja trashtaidetta Sine Lanselta ja Eeva HeromaaHirvoselta.
Näyttelykalenteri ilmestyy Karjalaisessa
perjantaisin. Julkaisemme tietoa
levikkialueemme näyttelyistä. Näyttelykalenteriin otetaan vastaan tietoja sähköisen
lomakkeen avulla. Löydät lomakkeen
verkosta osoitteesta www.karjalainen.
fi/ilmoitatapahtumasta. Tietoja ei oteta
vastaan sähköpostitse, puhelimitse eikä
postitse. Täydelliset tiedot näyttelyistä
löydät joka päivä osoitteesta www.
karjalainen.fi/tapahtumakalenteri

