Ajaton tarina
lasten oma
ääni kuuluviin

Johdanto
Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina –hanke, joka tarjoaa erilaisia mediatyöpajoja 9-12
-vuotiaille koululaisille ympäri Suomea.
Kaksivaiheisen hankeen ensimmäisissä pajoissa lapset kirjoittivat elokuvakäsikirjoituksia,
jonka jälkeen käsikirjoituksista muokattiin erilaisia mediatuotoksia: pelejä, elokuvia, valokuvia,
lehtijuttuja sekä kuunnelmia.
Ajaton tarina –mediatyöpajojen tavoitteena on tukea lasten oman äänen kuulumista ja rohkaista heitä vaikuttamaan oman elinpiirinsä asioihin. Pajojen lähtökohtana on vahvistaa lasten
osallisuutta, omaa mediatuottamista sekä kuulluksi tulemista. Ajatuksena on, että lapset kirjoittavat tarinoita ja tekevät mediatuotoksia heille tärkeistä asioita ja aiheista.
Ajaton tarina -materiaali on suunnattu ammattikasvattajille sekä muille lasten kanssa työskenteleville. Materiaalikokonaisuuden tarkoituksena on innostaa sekä antaa vinkkejä ja ideoita
lasten mediatyöpajojen järjestämiseen.
Materiaali sisältää kuusi pajakuvausta: käsikirjoittaminen, valokuvaus, lehtityö, kuunnelma,
elokuva, peli. Lisäksi materiaalin loppuun on kerätty hyödyllisiä linkkejä.
Mukana hankkeessa ovat Plan Suomi Säätiö, Nuoren Voiman Liitto, Aikakausmedia, Figma ry,
Suomen Kirjastoseura sekä Savonlinnan, Oulun, Raahen ja Helsingin Opettajakoulutuslaitokset.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Julkaisija: Ajaton tarina –hanke

Työryhmä:

Kuvat: Jarno Mela

Anu Ruhala
Leena Kuoppa-aho
Jani Toom
Elli Toivoniemi
Johanna Kinnari
Jesse Santtila
Carlos Marroquin

Taitto: Janne Harju
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Käsikirjoituspaja
Pajan kesto: 4-5 tuntia x 2
Tavoite: Kannustaa oppilaita omakohtaiseen, luovaan ja vapaaseen kirjoittamiseen ja tarinan
kertomiseen. Oppilas kirjoittaa yksin, parin kanssa tai ryhmässä haluamansa tarinan, jonka
pohjalta voidaan työstää esim. lyhytelokuvan käsikirjoitus.

Tarvittavat materiaalit: kyniä, paperia, A6 kokoisia paperilappuja ( vähintään 3 per oppilas)
paljon taulutilaa, liikuntasali tms. iso tila jossa liikkua, tietokoneluokka( jos konekirjoittaminen
on luokalle tuttua.)

Pajan valmistelu:
s

s
s
s

Opettaja kehittää ja laatii ryhmälle sopivia improvisaatiotehtäviä. Esimerkkejä, kirjallisuutta
ja ideoita löytyy esim. Kaija Juurikkalan Taikalamppu-oppaasta, You tubesta ja lasten teatterialan yhdistyksiltä ja toimijoilta.
Kuvitellaan hyppynaru. Kaksi pyörittää ja loput hyppivät. Tarinan tekeminen on mielikuvitusta, pitää uskoa jotta sen voi nähdä.
Kerrotaan tarinaa ympyrässä, jokainen keksii yhden sanan. Viimeinen vetää tarinan yhteen.
Kävellään rauhallisesti ympäri liikuntasalia. Opettaja kertoo tarinaa, johon kaikkien pitää
eläytyä: Olet voittanut Idolsissa, mutta koulussa ei olla tyytyväisiä tekemättömiin läksyihin.
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s

s

Opettaja tutustuu käsikirjoittamisen ( TV/elokuva/kuunnelma/näytelmä) perusasioihin ja
näiden medioiden lainalaisuuksiin. Esim. Millainen on elokuvakäsikirjoituksen formaatti?
(kirjoitetaan preesensiin, yksi sivu tekstiä vastaa 1minuuttia valmista elokuvaa)
Opettaja laatii muistion tarinan peruselementeistä (elokuva, kuunnelma, novelli, teatteri jne.)
ja esimerkkejä. Muistio kannattaa laatia siten, että opettaja osaa kysyä oppilailta eteenpäin
auttavia kysymyksiä kun kirjoittamisessa tulee lukkoja.

Tarinan elementtejä:
s
s
s
s

Päähenkilö, jolle tapahtuu asioita. Hyvin usein henkilö kohtaa ongelman ja muuttuu lopussa
(Pieni merenneito, Lassie, Eemeli, Harry Potter)
Tarinan maailma, tapahtumapaikka ja aika ( Avaruus, Antiikin Kreikka, Amerikka…)
Genret ( Pekka ja Pätkä=komedia, Bambi= animaatio/ draama, Neiti Etsivä= trilleri/dekkari/
draama, Indiana Jones= seikkailu jne.)
Tarinoiden alku, keskikohta ja loppu ( mahdollisuuksia on miljoonia, ja kirjallisuutta loputtomasti. Elokuvantaju-sivusto, Aaltonen Jouko 2003, Käsikirjoittajan työkalupakki,  Greig
Noel 2005, Playwriting: A practical guide,  Junkkaala-Rasila: Ohjeita näytelmän lukemiseen
(netissä))

Muuta:
s
s
s
s
s

Riittävä määrä taukoja ja raitista ilmaa!
Kirjoittamiseen tarvitaan rento, keskittynyt, luova ja vapautunut tunnelma. Tällaisessa tekemisessä ei ole oikeaa ja väärää. Kukin saa kirjoittaa mitä itse haluaa, kunhan se on omaa.
Tärkeintä eivät ole tulokset, tekstin määrä tai oikein kirjoittaminen, vaan oppilaan omat havainnot ja ilmaisun vapaus. Kirjoittaminen on tapa ajatella.
Oppilaita voi kannustaa pajojen välillä kirjoittamaan tarinaa eteenpäin tai aloittamaan vaikka
uuden tarinan.
Pajojen välissä on hyvä olla vähintään viikko, jotta ajatukset kypsyvät ja tekstiin saa myös
vähän etäisyyttä.

Työpajakuvaus ja oman tarinan kirjoittaminen
s
s

s

s

s

Vaihdetaan päivän kuulumiset.
Jaetaan A6 paperilaput oppilaille. Pyydetään oppilaita kirjoittamaan ( nimettömänä) paperin toiselle puolelle kolme asiaa jotka harmittaa, vaivaa, mietityttää,”Kivi kengässä”. Toiselle
puolelle kirjoitetaan kolme asiaa, joita toivoo tai joista on onnellinen ( ei tavaraa). Opettaja
kannustaa ja haastaa pohtimaan kysymyksiä kaikessa rauhassa. Ongelmat ja toiveet voivat
olla isoja tai pieniä, kunhan ne ovat omia. Anonyymiys on tärkeää. Opettaja kiertää keskustelemassa yksityisesti jokaisen oppilaan kanssa tämän toiveista ja asioista jotka mietityttävät.
Opettaja kerää laput odottamaan välituntia.
Päähenkilö: Oppilaat miettivät opettajan johdattelemien kysymysten avulla millaisia päähenkilöitä on. Millaisen päähenkilön oppilaat haluaisivat tarinaansa? Henkilön täytyy olla
oma, ei jo olemassa oleva. Henkilöt kirjoitetaan taululle.
Tapahtumapaikat: Oppilaat kertovat heille tärkeitä paikkoja. Opettaja johdattelee, auttaa ja
kysyy miksi joku paikka on tärkeä. Koti- turva, perhe, ruoka. Paikat kirjoitetaan avainmerkityksineen taululle.
Opettaja kirjoittaa puhtaaksi taululle oppilaiden ongelmat ja toiveet esim. välitunnin aikana.
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s
s

s
s
s

Genre: Oppilaat pohtivat, mikä on genre. Millaisia kirjoja, elokuvia jne. on? Millainen on
komedia? Jokainen, joka keksii uuden genren pääsee kirjoittamaan sen taululle.
Inspiraatiotaulu on valmis: Päähenkilöt, ongelmat, toiveet, tapahtumapaikat ja genret.
Taulua ei pyyhitä, vaan se toimii oppilaille muistilappuna kirjoitusprosessissa. Inspiraatiotaulun eri elementtejä yhdistelemällä saa ainekset kymmeniin eri tarinoihin. ”Afrikkalainen
pikkuinen mummo miettii miksi maailmassa tuhlataan niin paljon ja toivoo että hänellä
olisi enemmän kavereita. ”Antti haluisi pärjätä paremmin koulussa eikä voi ymmärtää miksei
isosisko voi auttaa häntä.” Tarinaa ei ole pakko ottaa taulun aineksista, saa kirjoittaa mistä
haluaa.
Aloitetaan kirjoittaminen.
Opettaja kiertää kaikkien ryhmien, parien ja oppilaiden luona koko kirjoitusprosessin ajan.
Kirjoitetaan 1,5-2h.

1.paja loppuu
2.paja
s Improvisaatioharjoitteita 20-40 minuuttia. Lyhyitä tunne-, heittäytymis- ja eläytymistehtäviä
esim. liikuntasalissa tai luokassa opettajan laatimien tehtävien mukaisesti. Tavoitteena on
parantaa keskittymistä ja rohkaista sekä virittää oppilaita ilmaisuun. Harjoitellaan olemaan
myös hiljaa ja kuuntelemaan.
s Kirjoitetaan tarinat loppuun tai tulostaan jo valmis tarina, luetaan se ääneen ja näytellään
tarina tai jokin sen keskeinen kohtaus. Kirjoittaja saa toimia halutessaan näytelmän ohjaajana
tai valita jonkun halukkaan ohjaajan. Ennen näyttelemistä pohditaan yhdessä, mitä ohjaaja
oikeastaan tekee ja miksi tarvitaan ohjaaja. Keskustellaan siitä, mitä kirjoittaja pitää tärkeänä
tarinassa ja miten hän näkee ja kokee asioita.(Huomioita voi kirjoittaa taululle).
s Opettaja ohjaa tilannetta, esittää kysymyksiä ja auttaa roolien jaossa. ”Onko päähenkilö alussa
vihainen vai hämmentynyt?” ”Missä vaiheessa susi ymmärtää että sille on valehdeltu?”.
Tärkeää on, että koko ryhmä osallistuisi. Rooleja voivat olla myös erilaiset säätilat, luontokappaleet. Opettaja ja oppilaat pohtivat yhdessä kukin roolin ydinasioita.
s Opettaja tekee muistiinpanoja ja huomiota esim. repliikeistä ja tunnetiloista käsikirjoitusten
ja tarinoiden puhtaaksi kirjoittamista varten.
s Opettaja kirjoittaa puhtaaksi yhdessä valitut, kaikki tai arvotut tarinat.

Muuta:
s

s

Tarinoiden oikoluvussa ja virheiden löytämisessä voi käyttää apuna toista oppilasta. Jos joku
on valmis, hän voi toimia apuopettajana, lukea toisten tekstejä ja tehdä huomiota kirjoitusasusta ja ymmärrettävyydestä.
Tarinoita voi myös kuvittaa, esim. piirtämällä päähenkilön ( etenkin jos jollekin oppilaalle on
kirjoittaminen haastavaa, tai joku oppilaista/ryhmistä valmistuu muita nopeammin)
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Valokuvauspaja
Pajan kesto: 4 tuntia
Tavoite:
Työpajan tavoitteena on kehittää oppilaiden valokuvailmaisun taitoja; tapahtumien ja asioiden
jäsentämistä kuvakerronnan kautta, kuvan taakse kätkeytyvien valintojen ymmärtämistä ja
kuvanlukutaitoa sekä työkaluja käytännön työn toteuttamiseen.
Työpajan tavoitteena on lisätä lasten kuvailmaisua. Siten heillä on paremmat mahdollisuudet
lukea ympärillä olevaa kuvaviestintää sekä osallistua itse mukaan kuvia käsittelevään keskusteluun.

Tarvittavat materiaalit:
s
s
s

s
s

digikameroita, usb-piuha, tietokone ja videotykki tai polaroid -kamera
Lyhyitä tekstejä ja niihin sopivia kuvia
Valokuvia, joiden sisältöä voidaan muuttaa kuvarajauksella. Esimerkiksi valokuva sotkuisesta
huoneesta, jossa on siisti koulupöytä. Ensin oppilaille näytetään kuvasta vain se osa, jossa on
siisti työpöytä. Tämän jälkeen paljastetaan loppu osa kuvasta, jossa on sotkuinen huone.
Paperia, kyniä
Kuvausrekvisiittaa
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Pajan valmistelu:
s

Ohjaaja valitsee lyhyitä tekstinpätkiä ja niihin sopivia kuvia. Ohjaaja etsii sopivia kuvia,
joiden sisältöä voidaan muuttaa rajaamalla. Ohjaaja hankkii tietokoneen, jolle kuvat voidaan
siirtää sekä videotykin, jonka kautta kuvia katsotaan. Ohjaaja valitsee kuvitettavan käsikirjoituksen Metkan sivuilta (www.mediametka.fi).

Työpajakuvaus:
Tekstin kuvittaminen (1. tunti)
s
s
s
s

Oppilaat esittelevät itsensä ja kertovat minkälainen kuva heitä esittäisi (esimerkiksi olen Miina ja minusta kertovassa valokuvassa olisi iloinen koira). 10 min.
Jokainen lapsi saa yhden kuvan. Ohjaaja lukee tarinan. Lasten tulee nostaa oma kuva päänsä
päälle silloin, kun se hänen mielestään sopii tekstiin. 5 min.
Pääkuvan hahmottaminen jutussa: Ohjaaja lukee lyhyitä tarinoita. Tämän jälkeen oppilaat
sanovat mikä heidän mielestään olisi tekstin pääkuva. 10 min.
Oppilaat muodostavat 3-5 hengen ryhmiä. Jokainen ryhmä saa tekstin, jonka he kuvittavat.
Oppilaat kuvaavat yhden pääkuvan ja kaksi jatkokuvaa. Ryhmät esittävät otetut kuvat muille
ryhmille. Kuvavalinnoista keskustellaan. Huom! Tarinaa voi kertoa myös esim. varjokuvilla.
20 min.

Kuvavalintojen taakse kätkeytyvät valinnat, oman tekstin työstäminen (2. tunti)
s

s

s
s
s

Ohjaaja näyttää kuvaa, josta on vain osa näkyvissä. Oppilaat saavat kertoa, mitä kuvassa
tapahtuu. Tämän jälkeen ohjaaja paljastaa kuvan piiloon jätetyn osan, joka saattaa muuttaa
rajatumman version sisältöä huomattavastikin. 5 min.
Ohjaaja antaa teknisiä ohjeita kuvan suunnitteluun, rajaukseen, kuvakulmaan, valon suuntaan ja sommitteluun. Tarkastelussa voidaan käyttää oppilaiden edellisellä tunnilla ottamia
kuvia. 10 min.
Oppilaat alkavat työstää käsikirjoitusta ryhmissä. Jokainen ryhmä valitsee tekstiin sopivan
pääkuvan ja jatkokuvan. 10 min.
Ryhmät suunnittelevat paperille valokuvansa 10 min.
Jokainen ryhmä rakentaa pääkuvansa luokkaan annettua rekvisiittaa käyttäen. 10 min.

Kuvan suunnittelu, rakentaminen, rajaaminen (3. tunti)
s
s
s

Kuvan suunnittelua ja rakennusta voidaan jatkaa. 10 min.
Lapset kuvaavat pääkuvansa (useita versioita). Kuvat siirretään ohjaajan tietokoneelle. 35 min.
Lapset toteuttavat jatkokuvat silloin, kun ohjaaja auttaa muita ryhmiä heidän pääkuviensa
toteutuksessa.

Kuvaaminen ja kuvista keskusteleminen (4. tunti)
s

s
s

Jokainen ryhmä esittelee pääkuvansa ja mahdolliset jatkokuvat muille ryhmäläisille. Lapset
keskustelevat valinnoista. Jos tehtävään halutaan antaa haastetta/keskustelunaihetta, niin oppilailta voidaan kysyä esimerkiksi: Oltiinko kuvassa jonkun puolella? Mikä on kuvan pääkohde, miksi? Rajasiko kuvarajaus jotain olennaista pois? (Viisi ryhmää, 6min/ryhmä.) 30 min.
Lopetus
Rauhoittava leikki. 10 min. (esim. www.mll.fi/nuortennetti/tukarit/leikkiasema )
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Kuunnelmapaja
Pajan kesto: Yksi koulupäivä
Tavoite:
Tavoitteena on toteuttaa valmiin käsikirjoituksen pohjalta kuunnelma. Kuunnelman tekemisen
kautta lapset tutustuvat äänenkäytön sekä modernin äänitekniikan moniin mahdollisuuksiin.
Tutuksi tulevat myös kuunnelmassa käytettävän ilmaisumuodon eli äänikerronnan haasteet ja
mahdollisuudet. Tärkein tavoite on, että lapset saavat oman äänensä kuuluviin käsikirjoituksen
ja siitä tehdyn kuunnelman kautta. Tavoitteena on myös tukea lasten osallisuutta, sekä rohkaista
heitä vaikuttamaan oman elinpiirinsä asioihin.

Tarvittavat materiaalit: Digitaalinen äänityslaite ja mikrofoni, sekä kuunnelman koostamiseen tietokonepohjainen audioeditointiohjelma (mahdollista on myös äänittää suoraan audioeditointiohjelmaan, jos laiteiden ominaisuudet sallivat tämän).

Pajan valmistelu: Luokka valitsee valmiista käsikirjoituksista (lasten tekemistä) sen, jota aletaan työstämään kuunnelmaksi. Ohjaaja voi hakea käsikirjoituksen Metkan hankesivuilta (www.
mediametka.fi).

Työpajakuvaus:
Virittäytyminen:
s
s

Tutustumiskierros. Tutustumisleikkejä esim. mll.fi.
Mietitään miten kuunnelma halutaan toteuttaa, millainen on roolijako ja onko tarvetta itse
tuotetulle musiikille.

Oman mediatuotoksen suunnittelu ja toteutus:
s
s
s
s
s
s
s

Valittu käsikirjoitus käydään läpi ja roolijako täsmennetään.
Tutustutaan käytettäviin laitteisiin sekä kuunnelman tekemisen vaiheisiin.
Dialogi- ja repliikkiraitojen äänitys. Edetään kronologisesti lyhyissä pätkissä. Mahdollisuus
ensin harjoitella sekä yhdessä miettiä toteutusta, tämän jälkeen nauhoitus.
Dialogi- ja repliikkiraitojen nopea editointi seuraavaa työvaihetta varten. Valitaan parhaat
kohdat ja otetaan mahdolliset tyhjät kohdat pois.
Luodaan mahdolliset tehosteet, äänimaailma sekä musiikki.
Itse soitettu musiikki äänitetään.
Kuunnelma miksataan. Äänitasot säädetään sopivalle voimakkuudelle eli dialogi- ja repliikkiraitojen suhde tehosteisiin ja musiikkiin säädetään sopivaksi.

Lopetus:
s
s

Kuunnellaan lopputulos läpi koko luokan kanssa.
Keskustellaan siitä, mitä tuntemuksia tekeminen ja lopputulos herätti.

Lisää tietoa kuunnelman tekemisestä löydät esim. Äänipää –sivustolta.
http://www.aanipaa.tamk.fi/kuunne_2.htm
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Pelipaja
Pajan kesto: 1,5-2h
Tavoite: Kodun avulla pyritään näyttämään pelien ja pelin kaltaisten digitaalisten ilmaisuvälineiden keinoja, tarinankerrontaa ja ajatusmallia niiden takana. Peliin ohjelmoitavat toiminnot
antavat mahdollisuuden asettaa pelimaailmaan sääntöjä, joiden puitteissa peli tai tarina toimii.
Kun pohjalle rakennettuun peliin lisätään tarinallisia elementtejä, opitaan pelin ilmaisun ja tarinankerronnan hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa lasten omaa ilmaisua
ja tarinankerrontaa.

Tarvittavat materiaalit ja pajan valmistelu: Jokaiselle osallistujalle tarvitaan oma tietokone, johon on asennettuna Kodu Game Studio. KODU on täysin ilmainen PC:lle ja maksullisena
saatavana myös XBOX360:lle. Pajan voi toteuttaa joko tietokoneeseen sopivilla XBOX360-ohjaimilla tai perinteisesti näppäimistöllä ja hiirellä. http://www.kodugamelab.com/ sivulta löytyy
ohjelman lisäksi myös valmiita pelimaailmoja, ohjevideoita (englanniksi) ja keskustelupalstoja,
missä voi kysellä teknisten ongelmien ilmaantuessa.
Ohjaaja miettii muutaman yksinkertaisen tarinan pohjan, joiden päälle osallistujat voivat
rakentaa pelinsä. Ohjaaja voi käyttää Metkan sivuilla (www.mediametka.fi) olevia valmiita käsikirjoituksia.

Työpajakuvaus:
Virittäytyminen aiheeseen:
s
s
s

Ohjaaja selittää, mistä KODU:ssa on kyse. KODU on pohjimmiltaan helposti ymmärrettävä
ohjelmointikieli.
Jos osallistujilla on valmiita tarinoita tai käsikirjoituksia, käydään niistä pari läpi ja mietitään
yhdessä, miten sen voisi muuntaa pelin tarinaksi.
Ohjaaja esittelee KODU:n yksittäisiä toiminnallisuuksia, esimerkiksi puhekuplat, tekstiikkunat, tiettyjen tapahtumien aktivointi. Jos tarinoita ei ole valmiina, voi ohjaaja tiivistää
pari tarinaa yhteiseen käyttöön ja kannustaa osallistujia tekemään tarinoista omanlaisensa
tulkinnan.

Peruskäyttö ja sääntöjen luominen:
s
s
s
s
s
s
s

KODU- käyttöliittymän esittely: valikot ja napit, mistä tapahtuu mitäkin.
Valikosta näytetään olemassa olevia maailmoja, luodaan uusi tyhjä.
Luodaan hahmo keskelle pelimaailmaa.
Ohjelmoinnin taustalla toimiva ajatusmalli esitellään. Kaikki voidaan rakentaa luomalla erilaisia sääntöjä, eli ohjelmoimalla niitä.
KODU toimii seuraavalla logiikalla: Kun vasemmalla ”When”-puolella oleva ehto toteutuu,
tapahtuu ”Do”-puolella oleva toiminta.
Luodaan hahmolle ohjauskontrollit, demonstroidaan.
Luodaan pelimaailmaan omena ja demonstroidaan, että omenalle ei vielä tapahdu mitään,
koska sille ei ole ohjelmoitu sääntöjä.

-9-

Ongelmanratkonta:
s
s
s
s

Luodaan ensimmäinen pelillinen toiminto ohjelmoimalla seuraavaa: Kun pelihahmo törmää
(bump) omenaan, annetaan pelaajalle pisteitä.
Demonstroitaessa huomaamme, että omena ei katoa ja pisteitä tulee loputtomasti. Olemme
siis kohdanneet bugin, tilanteen, missä ohjelmamme ei toimi niin kuin odotimme.
Pelihahmon ohjelmointiin pitää lisätä törmäys-tapahtumaan tarkennukseksi ”eat”
Nyt huomaamme, että koskettaessaan omenaa pelaaja saa pisteitä ja omena katoaa. Ohjaajan
on tässä hyvä kerrata ohjelmoinnin logiikka: Kun ”when” puoli toteutuu, tapahtuu ”do” puoli.

Tarinankerronta:
s Lopuksi ohjaaja voi esitellä erinäisiä tarinankerronnassa auttavia toimintoja ja miten ne tehdään.
s Ympäristön luominen: Laajentaa maailmaa, lisätä puita, linnoja ja lampia.
s Interaktio toisten hahmojen kanssa: Kun pelihahmo koskettaa toista, tulee tälle puhekupla.
s Tekoäly: Luo reittityökalulla itsestään liikkuvia hahmoja.
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Lehtityöpaja
Pajan kesto: Yksi koulupäivä
Tavoite: Oppilas ymmärtää mielipiteen ja faktan eron, representaatioiden idean ja tunnistaa
erilaisten juttutyyppien ominaispiirteitä. Oppilas ymmärtää, että valmiin mediatuotoksen taustalla on joukko valintoja aiheeseen, näkökulmaan ja esitystapaan liittyen. Tärkein tavoite on, että
oppilas saa oman äänensä kuuluviin ja itselleen tärkeät asiat esille lehtijuttujen kautta. Tavoitteena on tukea lasten osallisuutta ja rohkaista heitä vaikuttamaan oman elinpiirinsä asioihin.

Tarvittavat materiaalit: Erilaisia ikäryhmälle sopivia sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, postikortteja, silmälasit, kyniä, paperia, digikameroita.

Pajan valmistelu: Opettaja etsii valmiiksi esimerkkeinä käytettävät lehtijutut, henkilöjuttu
yms. Opettaja rekisteröityy koululehtikone.fi –sivustolle ja tekee valmiiksi pohjan luokan omalle
lehdelle. Opettaja voi myös neuvotella paikallislehdestä oppilaiden jutuille palstatilaa.

Työpajakuvaus:
Virittäytyminen aiheeseen: 45 min.
s

Vaihdetaan päivän kuulumiset kuvakorttien avulla. Jokainen saa käydä valitsemassa lattialle
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s
s

s

s

levitetyistä tunnekorteista (esim. MLL:n) sellaisen, joka kuvastaa hänen mielialaansa juuri
sinä aamuna.
Nimi ja liike: Jokainen sanoo vuorollaan oman nimensä ja tekee jonkin liikkeen. Muut toistavat perässä.
Mikä minulle on tärkeää: Oppilaat esittävät vuorotellen ilmein, elein ja äänin jotain itselleen tärkeää asiaa. Se voi olla harrastus, jokin omaan elämänpiiriin kuuluva asia tai olotila
esim. hiljaisuus. Muut arvaavat, mistä kunkin esityksessä on kyse.
Postikortti-improvisaatio: Kukin valitsee vuorollaan yhden postikortin, jonka kuvasta
hän yrittää välittää mielikuvan liikkeiden ja äänen avulla. Muut toistavat liikkeet, äänet ja
eleet. Lopuksi muut saavat arvata, mistä kortista on kyse. Käydään läpi kierros siten, että jokainen saa olla esittämisvuorossa. (jos edelliset harjoitukset menevät nopeasti)
Iloja ja huolia: Oppilaat kirjoittavat lapulle toiselle puolelle asioita, jotka tekevät iloiseksi
ja toiselle puolelle asioita, jotka harmittavat. Opettaja purkaa esiin nousevia teemoja ja aihepiirejä välitunnin aikana taululle / paperille.

Oma idea: 45 min.
s Representaatiot: Mitä eroa on oikealla hevosella ja hevosen kuvalla? Keskustellaan mie-

s

s

s

likuvien ja todellisuuden suhteesta. Hevonen näyttää aina erilaiselta sen mukaan, kuka sen
on piirtänyt. Jokaisen mediaesityksen taustalla on aina joku tekijä, joka tekee valintoja. Lisää
aiheesta esim. Mediametkaa osa 2, sivu 60.
Toimittajan ensimmäinen valinta – Aihe: Pohditaan vaikuttamista. Voiko toimittaja
saada kirjoittamisen kautta esille tärkeäksi näkemiään asioita? Voisivatko oppilaat kuvitella
vaikuttavansa oman tekstin myötä asioihin?
Tarkastellaan harmituksia ja iloja. Onko harmittavissa asioissa jotain sellaisia, joihin kirjoittamalla voisi pyrkiä vaikuttamaan? Entä onko iloissa sellaisia, jotka oppilaat haluaisivat
nostaa esille?
Oppilaat jaetaan ryhmiin.

Tehtävä: Ideoikaa lehtijuttunne aihe. Mistä haluaisit kertoa? Mihin haluaisit vaikuttaa? Mille
asialle haluaisit saada näkyvyyttä? Onko viime aikoina tapahtunut jotain, mistä haluaisit uutisoida?
Tiedätkö jonkun mielenkiintoisen henkilön, jota haluaisit haastatella?
s
s

Käydään jokaisen ryhmän ideat läpi.
Tarkastellaan henkilöhaastattelua ja sitä, millaisia asioita siinä on nostettu esille. Millaisia
faktoja jutussa on? Millaisia mielipiteitä jutussa on? Kenen mielipiteitä ne ovat?

Näkökulma: 45 min.
s Näkökulmaharjoitus: Kerätään taululle mahdollisimman paljon erilaisia henkilöitä esim.
mummo, poliisi, skeittari, lapsi, äiti yms. Sitten kerätään mahdollisimman paljon erilaisia
aiheita esim. kouluruoka, skeittaaminen, netin käyttö, pelaaminen yms. Valitaan jokin aihe.
Tämän jälkeen luokassa kiertävät näkökulmalasit. Kukin esittää vuorollaan sen henkilön näkökulmia, kenen lasit hänellä on päässään. Esim. jos muut päättävät, että lasit ovat mummon,
esittää oppilas mummon näkökulmia asiaan.

Tehtävä: Ideoikaa ryhmässä näkökulmia ja juttuun liittyviä asioita. Mitä asioita aiheeseemme liittyy? Millaisia erilaisia näkökulmia aiheeseen voi ottaa? Mitä itse ajattelen aiheesta? Ketä voisin asian
tiimoilta haastatella? Miten haastateltavan näkökulma vaikuttaa juttuun? Opettaja kiertää kaikki
ryhmät läpi ja auttaa ideoimisessa.
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s

s

Valokuvaus pähkinänkuoressa: Tarkastellaan kuvia yhdessä ja mietitään sommittelua,
valoa ja kuvakulmia. Opettaja kannustaa oppilaita etsimään useita erilaisia kuvakulmia
samaan aiheeseen. Ammattilainen ottaa yhdellä kuvauskeikalla satoja kuvia, joista vain
murto-osa julkaistaan. Toimitukseen tulee tarjota useita vaihtoehtoja, vaaka ja pystykuvia.
Myös valon suunta täytyy muistaa ottaa huomioon. Ei kannata kuvata vasten ikkunaa, vaan
siten, että valo osuu kuvattavan kasvoihin. Kuvattavaa voi myös pyytää siirtymään sellaiseen
paikkaan, jossa on hyvä valo. Opettaja kannustaa oppilaita ottamaan kuvia rauhassa ja käyttämään siihen aikaa.
Kun juttua lähdetään tekemään, mukaan otetaan kynä, paperia ja kamera. Haastateltavan puheen voi nauhoittaa myös esim. kännykällä. Kuvaamiseen täytyy aina kysyä lupa sekä kertoa,
missä juttu julkaistaan.

Oman jutun työstäminen: 2 x 45 min.
s

s
s

Käydään läpi lehtijutun rakenne: otsikko, ingressi, tarinallinen juttu (ei kysymys-vastaus),
suorat lainaukset, kuvatekstit. Puhutaan journalistin vastuusta: Haastateltavan suuhun ei voi
kirjoittaa sellaista, mitä hän ei ole sanonut.
Lopulta toimittaja valitsee sen, miten hän asiat lukijalle tarjoilee, mitkä asiat poimii haastateltavan puheesta ja missä muodossa asiat esittää.
Oppilaat kirjoittavat juttuja ja opettaja purkaa kuvia koneelle sitä mukaa kun ryhmät ovat
käyneet kuvaamassa.

Lopetus:
s
s

Jutut voidaan vielä koululehtikone.fi – sivustolle ja tehdä ohjelmalla luokalle oma lehti.
Katsotaan yhdessä kuvia ja kirjoitettuja juttuja. Jokainen ryhmä saa esitellä omansa.
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Elokuvatyöpaja
Pajan kesto: 5-6 tuntia
Tavoite: Oppilas ymmärtää elokuvan maailmaa ja sen mahdollisuuksia. Hän perehtyy visuaalisen kerronnan tapaan ja vaiheisiin. Lisäksi opiskelijat oppivat työskentelemään ryhmässä sekä
tavoittelemaan samaa päämäärää. On tärkeä ymmärtää, että kuvan avulla voi ilmaista itseään ja
jakaa omia näkemyksiä.

Tarvittavat materiaalit: Kamera, jalusta, heijastin (refle), äänityslaite, mikrofoni, puomi,
klaffi, paperia ja kynä. Lisäksi tarvitaan projektori tai televisio, johon kamera voidaan kytkeä.

Pajan valmistelu: Opettaja valitsee ryhmän kanssa sopivan käsikirjoituksen Metkan sivuilta
www.mediametka.fi.
Opettaja jakaa oppilaat seuraaviin ryhmiin tasaisesti: kuvausryhmä, ääniryhmä ja tuotantoryhmä. Näyttelijöille voi myös antaa käsikirjoituksen ennen työpajaa. Työpajassa jaetaan lopulliset
tehtävät oppilaille. Tärkeää on, että jokainen tietää pajassa oman roolinsa.
Rekvisiitta, lavasteet ja puvustus mietitään ja valmistetaan valmiiksi ennen pajaa.
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Työpajakuvaus:
Virittäytyminen aiheeseen:
s
s
s

Tutustuminen – esitellään omat toiveet ja tavoitteet työpajan suhteen.
Opettaja kertoo elokuvasta ja sen mahdollisuuksista.
Tarina on viisualinen keino, sama kuin sarjakuvat! Tehdään tarinaharjoitus valokuvilla.

Oman mediatuotoksen suunnittelu ja toteutus:
s
s
s
s
s

Valmistautuminen – käydään läpi kameran pikateoria (tarkennus, zoomaus ja valo) ja kuvan
pikateoria (kuvakoot ja suojaviiva).
Kaikki alkaa tarinasta – luetaan käsikirjoitus yhdessä läpi.
Elokuvan vaiheet ja ryhmät – Käydään läpi jokaisen ryhmäläisen työrooli.
Materiaaliin perehtyminen – Harjoitus kunkin ryhmän kanssa: näyttelijät, kuvaaja, äänittäjä
ja tuotantotiimi.
Hei me kuvataan! – Tehdään oma elokuva.

Lopetus:
s
s
s

Mitä tehtiin – Käydään läpi ryhmän tuotos ennen leikkausta.
Mikä fiilis – Käydään läpi päivän tapahtumia ja keskustellaan minkälainen olo pajasta jäi.
Lisätietoa ja vinkkejä elokuvan tekoon löytyy esim. Metkan sivuilta www.mediametka.fi sekä
Kaikki kuvaa –sivustolta www.kaikkikuvaa.fi.
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Linkkejä ja lisätietoa
www.mediametka.fi
Mediakasvatuskeskus Metkan sivuilla on runsaasti eri medioihin liittyvää oppimateriaalia eri
luokkatasoille. Metkula -työkalulla voi tehdä oman animaation.

www.mll.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla on paljon tietoa mediakasvatuksesta, erilaisia toimintaideoita sekä leikkipankki.

www.aikakauslehdet.fi
Aikakausmedian sivuilla on oppimateriaalia lehtityöhön. Koululehtikone.fi –sovelluksen kautta
luokalle voi tehdä oman lehden.

www.sanomalehdet.fi
Sanomalehtienliiton sivuilta löytyy vinkkejä sanomalehtien käyttöön koulutyössä.

www.elokuvantaju.uiah.fi
Elokuvantaju –sivustolla on oppimateriaalia elokuvan tekemiseen.

www.kaikkikuvaa.fi
Kaikki kuvaa – sivuilla videotutoriaalit opastavat, kuinka oman elokuvan voi tehdä helposti
vaikkapa kännykkää käyttäen.

www.aanipaa.tamk.fi
Äänipää –sivustolla on tietoa ja teknistä opastusta kuunnelman tekemiseen.

www.pelitaito.fi
Pelitaito – sivusto tarjoaa tutkimustietoa peleistä sekä tietoa pelien käytöstä opetuksessa.

www.sulkasato.fi
Sulkasato on Nuoren Voiman Liiton verkkokirjoittajakoulu, joka tarjoaa 9-17-vuotiaille maksutonta opetusta. Ohjaajina toimivat kirjailijat ja sanataideopettajat.
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