
Animaatiopajassa tehdään lyhyt(-tä) pala-animaatio(-ita) videovälinein. Jokainen lapsi 

toimii vuoron perään animaattorina (liikuttaa hahmoja) ja kuvaajana. Lasten ikä on syytä 

olla 4 vuotta ja siitä ylöspäin.  

VALMISTELU

TARINA

Valmis tarina

Etsikää lyhyt, mukava kansantarina. Jos ryhmässä on jostain muusta maasta tullut lapsi, 

kannattaa tarinaa kysyä myös suoraa lapsen vanhemmilta. Kirjastot ja Internet ovat myös 

mahdollisia paikkoja etsiä tarinaa. Pääasia, että tarina on eri kansallisuudesta tuleva 

kansantarina (tai Suomesta). Usein tarinat ovat pitkiä, mutta ne pitää lyhentää niin, että 

ovat kirjoitettuna ainoastaan ½  – 1 ½ A4 sivua pitkä. Tästä määrästä tekstiä valmistuu 2 – 

6 minuuttia elokuvaa. Tarina voi olla eläinjuttu tai ihmisiin perustuva, kunhan siinä ei ole 

mitään hurjia joukkokohtauksia. (Kova homma piirtää ja liikuttaa koko kylän väestöä.)  Jos 

löydätte tarinan jostain kirjasta, älkää kopioiko tarinan kuvia. Kansantarinat eivät ole 

tekijänoikeuksien parissa, mutta kirjojen kuvat ovat. Kansansadut ovat hyviä, sillä ne eivät 

ole tekijänoikeuden alaisia. Muita kirjoja käyttäessä tulemme vastaan kirjailijan oikeuksiin 

ja rahakorvauksiin.

Etsikää kansantarina ja kirjoittakaa se tietokoneelle ylös. (Alkää skannatko vaan 

kirjoittakaa ylös.) Lähettäkää se sen jälkeen kouluttajalle, jotta myös animaatiopajan vetäjä 
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tietää, mitä tarinaa tehdään. 

Tarina voi vaatia hieman lyhentämistä tai vuorosanojen lisäämistä. Sadussa olevat 

kertojan kommentit ”Onpa kaunis päivä, sanoi prinsessa” muutetaan prinsessan omaksi 

lauseeksi.

Prinsessa: Onpa kaunis päivä.

Loru
Vanhat, lyhyet lorut, ovat oivia animaatiopajojen käsikirjoituksia varsinkin pienemmille 

lapsille. Lorut voivat olla joko itse tehtyjä tai erittäin vanhoja, jotta tekijänoikeudet ovat jo 

rauenneet.

Oma satu   (pienet lapset)  

Saduta lasten kanssa oma tarina. Tarinaan voi ottaa elementtejä useammaltakin lapselta, 

mutta kannattaa koko ajan pohtia, että kertomuksen punainen lanka pysyy tallella. Lasten 

tarinat ovat usein hörsyviä. Tästäkin huolimatta kannustan tekemään lyhyitä ja 

yksinkertaisia tarinoita, jotka pysyvät kasassa. Kannattaa pohtia myös, ettei tarinassa ole 

liian montaa henkilöä tai tapahtumapaikkaa.  Lisäksi kannattaa saduttaessaan miettiä, että 

tarina pysyy loogisena, vaikka siinä olisikin fantasian piirteitä. 

Oma tarina | fiktio & dokumentti   (nuoret)  

Animaatio voi perustua periaatteessa millaiseen tekstiin tahansa. Se voi olla osa nuoren 

dokumentaarista muistelua tai seikkailu utopistisessa finnilandiassa. Usein joidenkin 

arkaluontoisten tarinoiden toteuttamisessa animaatio toteuttamistapana antaa 

liikkumisvapautta, kun kenenkään ei tarvitse näyttää kasvojaan elokuvassa. Animaatiolla 

voidaan myös kuvittaa jotain fiktiota tai dokumenttia sellaisissa kohdin, kun muuta 

kuvamateriaalia ei ole saatavissa.

*** HUOM *** Tekijänoikeus raukeaa 70 -vuotta tekijän kuoleman jälkeen.



PIIRTÄMINEN

Pala-animaation taustat ja hahmot tehdään piirtämällä. Ennen kuin aloitatte tätä hommaa, 

miettikää etukäteen, millä tyylillä ne toteutatte. Kyse on kuitenkin taiteellisesta prosessista. 

Materiaalien värimaailman, väritystavan ja tekniikan valinta vaikuttaa lopulliseen tulokseen. 

Eri tyyleillä voi leikitellä. Loputulos näyttää erillaiselta, jos kaikki piirretään mustalle 

kartongille väriliiduin tai valkoiselle kartongille sormivärejä hyödyntäen. Etukäteen voi 

miettiä myös, piirretäänkö hahmot tai taustat mahdollisimma näköisiksi vai taiteellisesti 

viitteitä antavaksi.  Joskus lopputulos on voimakas pelkästään mustaalkoisena.

Lukekaa tarina vielä kerran läpi ja listatkaa samalla, mitä elementtejä tarvitte. Missä tarina 

tapahtuu? Montako pohjapahvia tarvitaan? Jokainen eri tapahtumapaikka tarvitsee oman 

pohjansa. Jos eri miljöitä alkaa olla liikaa, kannattaa tarkastaa uudelleen tarina ja miettiä, 

voiko juttua hieman tiivistää ja siirtää tapahtumia samaan paikkaan.

Joistain asioita ei välttämättä edes mainita tarinassa, mutta niitä tarvitaan kuitenkin. 

Miettikää siis lukiessanne, mitä mielikuvia tarina herättää. Mitä te näette silmienne edessä 

tarinaan kuunnellessa. Kaikki tämä tarvitsee olla myös piirretty. 

On helpompi tehdä pohjapahviin kaikki elementit erikseen ja kiinnittää ne sitten sinitarralla. 

Nimittäin esim. tarinoissa, joissa kertomus sijoittuu useampaan vuorokaudenaikaan, 

saatetaan tarvia sekä kuu että aurinko. On siis parempi, että ne ovat erillisenä, eikä 

valmiiksi taustapahviin piirrettynä. Älkää myöskään piirtäkö pilviä tai lintuja tausakuviin, 

sillä silloin ne pysyvät järkähtämättömästi paikoillaan.

Listatkaa:

MILJÖÖ

HAHMOT

MUUT tarpeelliset REKVISIITAT



TAUSTAT
Valmistelkaa lasten / nuorten kanssa etukäteen pala-animaation taustakuvat. Taustapahvin 

on oltava tarpeeksi kookas (A2-A1). Siitä on aina laskettava pois tietty marginaali 

reunoista sisään päin (noin 3-4 cm), joten ei kannata piirtää mitään tärkeää kuvan 

reunoille. 

Taustakuva voi olla joko värikartonki tai maalattu, piirretty taustapaperi tai jopa kangas. 

Taustapahvin on hyvä olla mahdollisimman sileä, jotta hahmoja voidaan liikuttaa ja ettei 

niistä jää varjoja. Jos taustakuvat maalataan vesiväreillä paperin reunat kannattaa 

pingottaa maalarinteipillä kiinni paksuun pahviin ja antaa kuivua ennen teippien 

irrottamista. 

Mukavilta näyttävät taustat, johon kaikki osaset on erikseen piirretty, 

leikattu irti ja sinitarralla liimattu taustapahviin. Tämä tekniikka 

helpottaa myös miljöön vaihtelua sekä antaa hitusen 

kolmiulotteisemman vaikutelman (hahmo voi kulkea puun edestä tai 

takaa).

TÄRKEÄÄ on, että taustan miljöö liittyy tarinaan. Esimerkiksi, jos tehdään kansantarinaa 

Keniasta, on tausta syytä rakentaa niin, että katsojakin tietää kuvaa katsoessaan olevansa 

samassa maassa.  Jos ollaan Afrikassa, puut ovat jotain aivan muuta kuin meidän 

kotosuomen kuuset jne.

HAHMOT

Hahmot valmistetaan kartongista tai ohuesta pahvista. (EI ruutupaperista eikä 

kopiopaperista, sillä ne ovat liian ohuita. Liian ohuen paperin ongelmana on nimittäin se, 

ettei paperinuket meinaa kestää koko animaatioprosessia. Ikävää, jos paperin ohuudesta 

johtuen elokuvamme pääosan esittäjän pää tai käsi katkeaa ennen kuvausten 



päättymistä.)

Lasten on helpointa tehdä aika isoja (esim. 10 - 12 cm) ja 

yksinkertaistettuja hahmoja. Ajatelkaa hahmoja 

paperinukkeina. Joskin näille animaatiohahmoille on hyvä 

tehdä suhteessa isommat päät.

Hahmojen liikuttelua EI tarvitse miettiä etukäteen. ÄLKÄÄ 

lisätkö hahmoihin keppejä tai naruja. Niistä ei siis tehdä keppi- 

tai pöytäteatternukeja. Ajatelkaa hahmoja ennemminkin 

paperinukkeina. Ne makaavat liikuteltaessa lattialla / pöydällä, 

eikä niiden siis tarvitse pysyä pystyssä. Kuvaus tapahtuu 

kohtisuoraa ylhäältäpäin. 

Hahmot voi tehdä valmiiksi värikkäille kartongeille ja värittää niitä 

vielä lisää. Hahmot voivat olla tyyliteltyjä, suurpiirteisiä tai 

pikkutarkkoja. Se voivat näyttää oikeilta, satuhahmoilta  tai 

pelkistetyiltä tyylitelmiltä - riippuen tarinastanne ja 

valitsemastanne tyylistä. Hahmoille voi tehdä myös vaatteita 

oikeista kankaista tai eläimille turkkeja deddystä jne. Hiuksiin voi 

käyttää lankaa. Välttäkää kuitenkin kiiltävien kartonkien käyttöä, 

sillä ne kiiltelee ikävästi kuvattaessa. 

Hahmon liikuteltavat osat piirretään erikseen. Irtokäsien on oltava pidemmät kuin yleensä. 

Ei siis riitä, että kädet vain näpsästään irti. 

Tärkeää on, että kuvat ovat selkeitä. Liian pienet tai haaleat hahmot eivät näy. Liian pieniä 

osia taas ei voi liikuttaa. Jos esimerkiksi haluaa hahmona itkevän, kannattaa hahmolle 

tehdä isompi irtopää ja ainakin sormenpään kokoisia kyyneleitä. Elokuvan kannalta 

tärkeistä yksityiskohdista on siis syytä tehdä myös toinen, suurempi versio. Jokainen 

asia piirretään erikseen ja leikataan irti. Jos henkilöllä on miekka, miekkaa EI 



piirretä hahmon käteen – hahmo piirretään erikseen ja leikataan, samoin miekka erikseen 

ja leikataan. Tällöin miekan on oltava myös hitusen verran suhteessa isompi hahmoa.  

Useimmiten, varsinkin ihmiset, kuvataan suoraa edestä. Jos hahmon piirtää 

profiilissa, kuten eläimet, on hahmo piirrettävä ja väritettävä kartongin 

molemmille puolille. Näin saamme eläimen kulkemaan kuvassa sekä oikealta 

vasemmalle että vasemmalta oikealle. Toinen vaihtoehto on tehdä hahmosta kaksi 

versiota – toisen, joka kulkee vasemmalle ja toisen, joka kulkee oikealle.

Pitäkää mielessänne hahmoja piirtäessänne maa, mistä tarina on 

kotoisin ja aikakausi, mihin tarina sijoittuu. Ovatko hahmot mustia vai valkoisia, 

hiukset kiharat, tummat vai oljen väriset, asutaanko punamulta puutalossa, savimajassa 

vai palmunlehdistä rakennetussa talossa, pukeudutaanko karvatakkiin vain hula hula 

hameessen, modernisti hip hop nuoreksi vai historiallisesti kaapuun. Näitä pohtiessa 

kannattaa käydä kurkistamassa kirjaston antimiin. Googlettamalla löytyy paljon 

materiaalia. Laittakaa erilaisia hakusanoja googleen ja painakaa ylävalikosta kuva tai 

image. Näin voitte katsoa, millaisia kuvia tästä aiheestä löytyy. Tällätavoin pääsee pienelle 

mielikuvamatkalle maahan.

Ideana on, että lapset piirtävät hahmot ja taustat, mutta aikuisten on syytä hieman opastaa 

etukäteen ja kuljettaa lapsia tarinan maisemiin.  Työn määrä ja luovuus näkyy aina 

lopputuloksessa.



Tekstit

Tehkää valmiiksi sekä alku- että lopputekstit.

Alkuteksti on yleensä tarinan nimi:

a P i N a      A u T i O m A a S s A

Kirjoittakaa jokainen kirjain erikseen (noin 3 – 4 cm kokoisia kirjaimia). Näin voimme joko 

kuvata tekstit tulemaan pikku hiljaa tai asetella kaikki valmiiksi pohjaa vasten ja kuvata 

kaikki samanaikaisesti. 

Vaihtoehtoisesti tekstin voi kirjoittaa tarpeeksi suurilla ja näkyvillä kirjaimilla paperille, joka 

sitten kuvataan. Huomatkaa, ettei teksti saa mennä aivan paperin  reunaan. Sama 3 – 4 

cm marginaali pätee tässä.  Paperille kirjoittaessa paperin täytyy olla vaakasuorassa. 

Pitäkää mielessä ajatus TV monitorista. 

Lopputeksti

Lopputeksti sisältää päiväkodin / koulun nimen. Mukavaa, jos alku- ja lopputekstit olisi 

tehty samalla periaatteella ja tyylillä. Silloin tarinalle tulisi looginen loppu, ympyrä ikään 

kuin sulkeutuisi. Lastenkin nimet voidaan tehdä erillisinä.  Ne voidaan kirjoittaa yhdelle 

paperille tai käyttää vaikkapa erilaisia pienempiä "tekstiblansseja", jotka kuvataan yksi 

kerrallaan. Lasten nimiä EI kannata kirjoittaa joka kirjain kerrallaan. Niiden kuvaamisessa 

on liian iso homma. Jos joku vanhemmista EI halua laspensa nimiä näkyviin, jättäkää 

kaikkien lasten nimet pois. Päiväkodin  ja osaston nimi on riittävä. Voimme tehdä nimet 

jälkeenpäin tietokoneella.

Sampolan päiväkoti  

   E s I k O t



Ääni

Kuvauksen jälkeen tarina jälkiäänitetään, joten myös äänimaailmaa voidaan miettiä 

etukäteen. Hahmoille voi kehitellä myös lyhyitä vuorosanoja ja miettiä, miten eri 

elokuvassa esiintyvät asiat ääntelevät. Vuorosanoja ei kuitenkaan tarvitse opetella 

etukäteen ulkoa. Me äänitämme ne repliikki kerrallaan. Tekijänoikeudellisten seikkojen 

vuoksi emme käytä mitään valmista musiikkia tai sävelmää. Mukavaa on, jos lapset itse 

soittavat ja laulavat – kuitenkin siis itse keksittyjä kappaleita.  Tähän musiikki seikkaan ei 

kuitenkaan tarvitse kiinnittää etukäteen huomiota, ellei sitten musiikki ole vahvimpia 

puolianne. Me pistämme kuvaustilanteen jälkeen bändin pystyyn hyödyntäen talossanne 

olevia instrumentteja.  Pohdin myös jälkikäteen, miten musiikilla saisi tuettua kunkin 

tarinan maan omaa ajatusta.

Animaatiopäivä

Animaation tekeminen on hidasta hommaa, sillä jokainen hahmon 

liikahdus kuvataan erikseen. Siihen on syytä varata mielellään pari päivää, jos on 

tarkoitus saada kokonainen tarina valmiiksi (3 – 6 min).  Lyhyitä runoja ja loruja voi tehdä 

päivässä. Nämä pajat EI siis mielellään sovi puolipäiväryhmälle. Animaatiopäivä alkaa 

yhteishetkellä. Äänitys ja kuvaaminen ovat yleensä pienryhmätyöskentelyä. Jos teemme 

luokassa voin yhtä animaatioita, on hyvä, jos lapset voivat tehdä päivien aikana myös 

jotain muuta. Tuon mukanani jotain animaatioon liittyvää harjoitetta. Lisäksi oppilaat voivat 

tehdä normaaliin koulupäivään kuuluvia opintoja.

Alkuhetki

Ensimmäinen päivä aloitetaan yhteishetkellä. Kertaamme tarinan ja esittelemme tarinaan 

kuuluvat hahmot ja taustat. Tämän jälkeen puhumme hieman animaatiosta ja tutkimme 

animaation esihistoriaan kuuluvia ns. filosofisia leluja. Tämä kirjeen lopussa on 

esiemerkkejä niistä. Animaatiopäivien aikana on mahdollista siis kokeilla osaa ja tehdä 

joitain omia hyrriä.



Animaatiopäivänä tarvitaan :

Itse animaation tekemiseen:

-  Kyniä:  Lyijy- ja värikyniä, tusseja ja vahaliituja

-  saksia

-  kartonkia – värillistä ja valkoista

-  sinitarraa

-  maalarinteippiä

-  äänimaailman tekovälineet (soittimia)

Askartelutehtäviin:

Ihmekääntyjät:

-  valkoista pumpulilankaa

-  rei’ittäjä

-  Valkoista kartongia

Neljän kuvan ”intiaanityttö”

-  Tikkuja noin 5 – 7 cm pitkiä ja läpimitaltaan 3 – 5 mm

 (hammastikku on liian ohut ja tulitikku liian lyhyt)

-  Liimaa (mielellään nestemäistä)

-  Värikyniä

Plärä ja kahden kuvan animaatio 

-  Valkoista kopiopaperia

-  Lyijy- ja värikyniä

Äänitys

Lyhyen yhteisen aamuhetken jälkeen aloitamme pienryhmätyöskentelyn. Aluksi on hyvä 

äänittää tarina. Miettikää keskuudestanne, ketkä ovat puheosissa. Tytöt saakoon tytöille 

kuuluvia rooleja ja pojat pojille kuuluvia rooleja. Eläinhahmot voivat toki olla joko poikia tai 

tyttöjä – samoin kertojat. Vuorosanoja ei ole tarkoitus lukea vaan eläytyä olemaan juuri se 

hahmo tai tarinankertoja. 



Miettikää etukäteen myös muuta äänimaisemaa. Tarvitsemme jonkun melodian ja 

äänitehosteita. Nääm kuitenin äänitetään vasta kuvausten päätteeksi tai jossain prosessin 

aikan, kun sille tulee hyvä ja hiljainen hetki.

Kuvaus

Aloitamme animaation heti äänityksen jälkeen. Animaatiopiste tarvitsee pienen rauhallisen 

huoneen tai nurkkauksen, josta löytyy sähkölaitteille pistorasia. Animaatiopiste ei saa olla 

ikkunan vieressä – tai jos on, ikkuna pitää pystyä pimentämään verholla. Muuten päivän 

aikana siirtyvä aurinko näkyy liikkuvina varjoina animaatiossa. Kuvaus tapahtuu 

tietokoneen ja valokuvakameran avulla. Helpointa on laittaa animaatioiden taustat ja 

hahmot lattialle ja varata viereen sinitarraan, jotta tarvittavat asiat saadaan kulloinkin 

kiinnitettyä lattiaan. Kamera laitetaan jalustaan ja käännetään kuvaamaan mahdollisimman 

kohtisuoraa kohdetta eli animoitavia hahmoja.

Itse animaation tekeminen tapahtuu kahden – neljän lapsen ryhmissä.  Jokainen pari 

tekee animaatiota hetken eteenpäin kunnes lapset vaihdetaan uuteen pienryhmään. 

Jokainen kuvaa kohdallaan yhden kohtauksen. Siihen menee kohtauksesta riippuen noin 

20 – 30 minuuttia. Näin päivien aikana jokainen lapsi on päässyt osallistumaan sekä 

animointiin että kuvaamiseen. Oppilaat sekä liikuttavat hahmoja että kuvaavat liikkeen eri 

vaiheet. Kun lapset ovat kukainenkin käyneet animaatiopisteellä, aloitamme kierroksen 

uudestaan. 

Pyrimme tekemään animaation mahdollisimman valmiiksi, jotta sitä ei tarvitsisi enempiinsä 

jälkikäsitellä. Joitain tehosteääniä sekä mahdollisia sormien kuvaan unohtamisia leikataan 

myöhemmin pois. 

Animaation päiväkoti / koulu saa myöhemmin DVD:llä. Ne laitetaan myös nettiin.

Myös lasten vanhemmilla on mahdollisuus tilata sitä. Vanhemmille myytävässä koosteessa 

on useammassa talossa tehtyjä, vastaavanlaisia tarinoita. DVD:n hinta on 13 €. 

Toimitamme tilauksen päiväkotiin / koululle, joka puolestaan maksaa keräämänsä rahat 



pankkitilille.  Tämän koosteen toimittaminen vie kuitenkin hitusen aikaa, jotta koosteelle 

kertyy enemmänkin juttuja muista paikoista.

Mukanani on animaatioon liittyviä pieniä askartelutehtäviä ja materiaalit niihin, joita lapset 

voivat päivän aikana tehdä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Näistä askarteluista jää 

lapsille muisto kotiin vietäväksi.  Mukanani on myös animaation liittyviä laitteita ns. 

filosofisia leluja, joihin voi päivän aikana tutustua.  




	ANIMAATIOPAJAN
	VALMISTELU
	TARINA
Valmis tarina
	TAUSTAT
	HAHMOT
	Tekstit
	Sampolan päiväkoti  

	Ääni
	Animaatiopäivä


