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Valtakunnallisena verkkofestivaalina järjestetty DocPoint ylitti odotukset 
  
Sunnuntaina 7. helmikuuta päättynyt festivaali onnistui yli odotusten. Tänä vuonna verkkofestivaalina 
järjestetyllä DocPoint-festivaalilla katsottiin elokuvia yli seitsemän tuhatta kertaa. Lisäksi festivaalin 
ilmainen oheisohjelmisto keräsi eri kanavissa peräti liki 18 000 osallistujaa. Historian ensimmäiset 
DocPoint-Yle-palkinnot jaettiin John Websterin Donner – Privat -elokuvalle ja Elvis Sabin Ngaïbinon 
Makongo-elokuvalle. 
 

 

20-vuotisjuhlavuottaan juhlinut DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali järjestettiin 
koronarajoitusten takia valtakunnallisena verkkofestivaalina 29.1.–7.2.2021.  Kymmenpäiväisen 
festivaalin aikana oli katsottavissa yli 70 kiinnostavaa dokumenttielokuvaa 38 eri tuotantomaasta. 
Elokuvia katsottiin yli seitsemän tuhatta kertaa  ja festivaalin ilmaiset oheistapahtumat keräsivät 
yhteensä liki 18 000 katselua. Oheistapahtumista suosituin oli  perjantaina 5.2. järjestetty 
Dokumentin tarinankerronta ja dramaturgia -seminaari. 

Festivaalin katsotuin elokuva oli Mia Halmeen ohjaama MISSÄ TIET KOHTAAVAT, joka seuraa 
Beninissä tapahtuvaa rokotetutkimusta. Muita festivaalin suosituimpia elokuvia olivat Suvi Westin 
EATNAMEAMET – HILJAINEN TAISTELUMME, Viktor Kossakovskyn GUNDA, Radu Ciorniciucin 
ACASA, MY HOME ja Natalija Yefimkinan GARAGE PEOPLE.  

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyissä kilpasarjoissa 5 000 euron DocPoint-Yle -palkinnon 
saivat sekä paras kotimainen että paras kansainvälinen elokuva. Lisäksi arvostetuista elokuva-alan 
ammattilaisista koostuvat kansainväliset tuomaristot jakoivat kunniamaininnan kummassakin 
sarjassa. Parhaana kotimaisena elokuvana palkittiin John Websterin DONNER – PRIVAT ja 
kansainvälisen sarjan voiton vei Elvis Sabin Ngaïbinon MAKONGO. Tuomariston kunniamaininnat 
menivät Mohamed El Aboudin SCHOOL OF HOPE -elokuvalle ja Amel Alzakoutin ja Khaled 
Abdulwahedin yhteisteokselle PURPLE SEA. Yleisöäänestyksen voitti Peter Walleniuksen MARIKAN 
KUOLEMA. Tänä vuonna AVEK:in rahoittaman Aho & Soldan -elämäntyöpalkinnon sai leikkaaja Tuuli 
Kuittinen.  

- Festivaali onnistui yli odotusten -vaikkemme verkkoon siirtyessämme tienneetkään, mitä odottaa. 
Vaikka jäimme kaipaamaan suoraa kontaktia yleisömme kanssa, olemme ilahtuneet siitä miten 
innokkaasti yleisö on ottanut festivaalin omakseen. Elokuvaohjelmisto ja keskustelutilaisuudet saivat 
positiivista palautetta ja sosiaalisessa mediassa ihmiset jakoivat ahkerasti omia 
katselukokemuksiaan. DocPointin juhlavuosi on ollut meille valontuoja, vaikka se onkin ollut sitä 
aivan eri tavalla kuin aikaisemmin oletimme, sanoo festivaalin toiminnanjohtaja Tapio Riihimäki. 

Ensi vuonna DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali järjestetään jälleen tuttuun tapaan 
tammi-helmikuun vaihteessa. 
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