
    

     

    
 

 

 
 

Suomen suurin kouluikäisten elokuvakilpailu alkaa tänään! 
 
 
Tuotantoyhtiö Amazementin vuosittain järjestämä valtakunnallinen Kaikki kuvaa –
kilpailu on Suomen suurin lasten ja nuorten elokuvakilpailu: viime vuosina tuhannet 

kouluikäiset kaikkialta Suomesta ovat tehneet kilpailuun yli 1000 elokuvaa. 
 
Kaikki kuvaa -kilpailu 2019 käynnistyy tänään perjantaina 1. helmikuuta ja omia teoksia voi 

lähettää 28.3. asti. Kilpailu on ollut perinteisesti niin koululuokkien, perheiden kuin 

harrastusryhmienkin suosiossa, ja muutamia koko koulun suurteoksiakin on kisassa nähty. 
 
Kilpailussa on tänä vuonna neljä pääsarjaa: 8–15-vuotiaille suunnatut fiktio, dokumentti ja 

animaatio sekä yhdistetty musiikki- ja harrastevideoiden sarja. Lisäksi 16–19-vuotiaille on 

tarjolla vapaa nuorisosarja, johon kaikenlaiset teokset ovat tervetulleita. 
 
Elokuvien sisältö saa olla mitä vain, mutta tänä vuonna kilpailun teema on ERO. Kilpailun 

pääyhteistyökumppaneina toimiikin kolme tärkeää erotyötä tekevää järjestöä: Suomen 
Kasper, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto sekä Barnavårdsföreningen. 
 

Mitä ajatuksia ero herättää? Miten se on koskettanut sinun elämääsi? Mistä kaikesta elämässä 

voi joutua – tai päästä – eroon? Entä miltä tuntuu, kun omat vanhemmat tai muut läheiset 

eroavat? Ero-teemaa voi käsitellä ja tulkita vapaasti, mutta sen on oltava jollain tavalla 

mukana jokaisessa kilpailuun lähetettävässä elokuvassa. 
 

Elokuvia tuomaroivat tänä vuonna mm. näyttelijä Riku Nieminen (mm. Putous ja Kanelia 

kainaloon, Tatu ja Patu!), ohjaaja Jarno Laasala Duudsoneista ja Jussi-palkittu 

dokumenttiohjaaja Mia Halme. Kilpailu huipentuu toukokuussa huikeaan Kaikki kuvaa –

gaalaan, jossa parhaat elokuvantekijät palkitaan. 

 

Tänä vuonna kilpailun uusi yhteistyökumppani, Euroopan suurin kodinkoneketju Euronics 

palkitsee kisassa menestyneet kategorioissaan 200 ja 100 euron lahjakorteilla nettikauppaan 

euronics.fi. Kisan aikana on luvassa myös erikoistarjouksia kisaan osallistuville sekä 

kannatusjoukoille. Lisäksi tuttuun tapaan Genelec palkitsee finalisteja laadukkailla kaiuttimilla 

ja Kypäräkamerat.fi erilaisilla tuotepalkinnoilla. Finnkinolta on luvassa leffalippuja. 

 

Elokuvien tekeminen on valloittavan monipuolinen harrastus, joka tarjoaa jokaiselle jotakin: se 

kannustaa nuoria luovaan ajatteluun ja edistää ryhmätyötaitoja, keskittymiskykyä ja 

paineensietokykyä. Kannustamme nyt myös sinua viemään kehittävän 
elokuvaharrastuksen ilosanomaa eteenpäin oman koulusi oppilaille: kerro heille 
kisasta! 
 
Kilpailuun osallistuminen on ilmaista. Hienoja laitteita ei tarvita, sillä elokuvan voi 

nykyään tehdä vaikka kännykällä. Tässä kisassa tekninen laatu ei ole arviointikriteeri, vaan 

idea on tärkein. Jos elokuvia ei ole ennen tehnyt, sekään ei haittaa: helpot ja hauskat 

opasvideot löytyvät Kaikki kuvaa -sivustoltamme. 
 
Vuoden 2019 kilpailusivu on nyt avattu osoitteessa www.kaikkikuvaa.fi/kilpailu. 
 

 


