
Varaus- ja katseluohjeet 
 

Varausohjeet: 
 
Lukekaa tarkkaan elokuvien kuvaukset, ikärajat ja -suositukset sekä ohjeet ennen varausta.  
 
Voit varata paikkoja niin paljon ja niin moneen näytökseen kuin haluat. Varata voi kuitenkin vain yhden 
elokuvan kerrallaan. Onnistuneen varauksen lopussa oleva linkki johdattaa sinut takaisin varaussivun 
alkuun, mikäli haluat varata useamman elokuvan. 
 
Varatut elokuvat ovat katsottavissa koko festivaaliviikon ajan. Varauksen yhteydessä EI siis tarvitse 
valita näytösaikaa, vaan voitte itse valita päivän ja kellonajan, jolloin katsotte varaamanne elokuvan. 
Koululaisnäytökset ovat ilmaisia kouluille ja päiväkodeille. 
 

• Lue tarkkaan elokuvien kuvaukset, ikärajat ja -suositukset sekä ohjeet ennen varausta. 
• Mene osoitteeseen: www.oulufilmfestival.fi/koululaisvaraukset  ja klikkaa 'Siirry varaamaan'-

linkkiä. 

• Valitse haluamasi elokuva. 
• TÄRKEÄÄ: Ilmoita ryhmäsi kokonaiskatsojamäärä kohdassa 'Henkilöiden määrä'. (Henkilöiden 

määrä = kaikki oppilaat + opettajat yhteenlaskettuna.) 
• Täytä ryhmän tiedot (koulu/päiväkoti ja luokka/ryhmä), sekä ryhmän yhteyshenkilön 

yhteystiedot. 
• Klikkaa 'Vahvista' ja sen jälkeen 'Valmis' - Nyt varauksesi on tallennettu järjestelmäämme. 
• Varausvahvistus saapuu ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista tarvittaessa myös 

roskaposti.) 

• Varausvahvistuksen jälkeen saat myös erillisen sähköpostiviestin, joka sisältää katselulinkkisi 
elokuvaan. 

 
Katso ohjevideo varauksen tekemiseen osoitteessa www.oulufilmfestival.fi/koululaisvaraukset 
 
Varausaika alkaa 9.11. klo 9.00 ja loppuu 20.11. klo 16.00.  
 
Jos varaaminen ei onnistu, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen tai soita. Tukihenkilö päivystää 
arkipäivisin klo 8–16 email-osoitteessa press@oufilmcenter.fi, puh. 0400 617491. 
 
Peruutus- ja muutosohjeet: 
 
Ilmoita peruutuksesta mahdollisimman nopeasti osoitteeseen press@oufilmcenter.fi. 

 
Katseluohjeet: 
 
Tarvittavat AV-laitteet: 

• Videotykki 

• Tietokone, jonka saa yhdistettyä videotykkiin 

• Kaiuttimet 

• Vakaa nettiyhteys, mieluiten langallinen 

 
Testaa onlinenäytöstä osoitteessa www.oulufilmfestival.fi/videotestisivu  
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Online-elokuvan toistaminen: 
• Olet saanut varausvahvistuksen lisäksi sähköpostin, jossa on katselulinkki. 
• Klikkaa linkkiä, jolloin elokuvan sisältävä verkkosivu avautuu. 

• Klikkaa toistopainiketta ja elokuva alkaa. 
• Saat tekstitykset näkyviin CC-painikkeen takaa. (Joissakin elokuvissa tekstitykset ovat jo päällä.) 

• Lyhytelokuvapaketin kaikki elokuvat toistuvat automaattisesti peräkkäin. 

• Katseluikkunassa voit suurentaa elokuvan koko ruudulle. 
• Voit tarvittaessa pysäyttää elokuvan ja kelata sitä eteen- ja taaksepäin. 

 
 
Jos katselu ei onnistu, ota yhteyttä ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen tai soita. Tukihenkilö päivystää 
arkipäivisin klo 8-16 email-osoitteessa info@oufilmcenter.fi, puh. 040 5206901. 
 
Muutokset ovat mahdollisia, katso ajantasaiset tiedot kotisivuiltamme osoitteessa 
www.oulufilmfestival.fi/koululaisvaraukset 
 
 
 

Toivomme kaikkien viihtyvän ja nauttivan elokuvaesityksistä! 
Festivaalin järjestäjät 
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