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#TallennaTääHetki – nuorten nykydokumentointiprojekti 
Kouvolan kaupungin peruskouluissa lukuvuonna 2019–2020 

 
Kouvolan kaupungin perusopetuksen 8.-luokkalaiset oppilaat toteuttavat lukuvuonna 2019–2020 
Lennokki-kulttuurikasvatusohjelman elokuvatyöpajoissa nykynuoruutta kuvaavia lyhytdokument-
tielokuvia. Dokumenttielokuvien parhaimmisto esitetään lauantaina 23.5.2020 Elokuvagaalassa,  
joka järjestetään Studio123-elokuvateatterissa Kuusankoskella. 
 
#TallennaTääHetki-elokuvatyöpajat toteutetaan Kouvolan yläkouluissa syksyllä 2019 ja keväällä 2020. 
Työpajoja ohjaavat Kalansilmä Oy:n Samu Laine ja Same-Eyes Oy:n Teemu Villikka. Työpajojen tavoittee-
na on, että nuoret oppivat ammattilaisilta dokumenttielokuvien teon periaatteita ja tekniikoita. Kuvaa-
malla itselleen tärkeitä asioita nuoret saadaan myös näkemään oma elämänsä osana historian jatkumoa.  
 
Elokuvakasvatuksen työpajoissa syntyvien dokumenttielokuvien parhaimmisto esitetään 23.5.2020 Kuu-
sankoskitalon Studio123-teatterissa järjestettävässä Elokuvagaalassa.  Kukin koulu valitsee oman kou-
lunsa elokuvista gaalassa esitettävät. 
 
Elokuvagaalan yhteydessä järjestetään Kuusankosken kirjastoon #TallennaTääHetki-teemainen nuorten 
taidenäyttely 4.5.-29.5.2020. Hyvän sään vallitessa gaala ulottuu myös Kuusankoskitalon ulkonäyttämöl-
le. Kaikki halukkaat koulut voivat toimittaa näyttelyyn nuorten töitä, jotka jollain tavalla käsittelevät ny-
kyhetken nuorten elämää. Lisäksi koulut voivat ehdottaa esiintyjiä Elokuvagaalan yhteyteen, esimerkiksi 
oppilaiden musiikkiesityksiä. Jos haluat koulusi osallistuvan nuorten taidenäyttelyyn Kuusankosken kir-
jastolla tai ehdottaa esiintyjiä Elokuvagaalaan, ota yhteyttä:  
ville.viinikainen@gmail.com tai eeva.helminen@edukouvola.fi.  
 
#TallennaTääHetki-projektia ovat suunnitelleet Kymenlaakson museo, Kouvolan kaupun-
ki/kulttuuripalvelut/kulttuurikasvatus, Kouvolan Urheilupuiston yläkoulu ja Poikilo-museot. Projektin 
tarkoituksena on kannustaa kouvolalaisia nuoria tallentamaan omaa elämäänsä. Samalla halutaan näh-
dä, mikä nykynuorille itselleen on tärkeää ja mitä he ajattelevat elämästään. Antaa nuorten oman äänen 
kuulua! 
 
Kymenlaakson museo tallettaa nuorten filmejä kokoelmiinsa jälkipolvia varten. Myös projektin aikana 
syntynyt muu materiaali voidaan liittää museon kokoelmiin. Näin saadaan tallennettua hieno otos nyky-
kouvolalaisten nuorten elämästä. Dokumenttien tallentaminen osana projektia toimii tärkeänä esimerk-
kinä siitä, että myös juuri nyt nuoruuttaan elävien kymenlaaksolaisen elämä on osa historian jatkumoa 
ja siten tallentamisen arvoista. 
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#TallennaTääHetki on osa kymenlaaksolaisten museoiden Kerro meille! -projektia, jossa vuosittain vaih-
tuvalla teemalla tallennetaan muistoja museoiden kokoelmiin. Hankkeen ensimmäinen teema on Kylillä 
ja kulmilla – kymenlaaksolaisten nuoruusmuistot.  
 
Myös sinun muistojasi kaivataan! Nykyiset ja entiset kymenlaaksolaiset nuoret voivat tallentaa omia 
muistojaan osoitteessa  www.kerromeille.net. Kysely on avoinna 30.11.2019 asti.  
 
 
 
Lisätietoja: 
Kymenlaakson museo, tutkija Marja Salmijärvi: 040 350 6367, marja.salmijarvi@kotka.fi  
Kouvolan kaupunki/kulttuuripalvelut, kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa,  
0400 802 598, jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi 
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