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1. Vuoden 2008 Animaatiojoulukalenterin tiivistetty kuvaus 

 

Tämä raportti sisältää kuvauksen Animaatiojoulukalenteri 2008 

projektista sekä työohjeen, jonka avulla vastaava projektin on 

mahdollista toteuttaa. Konsepti on vapaasti sovellettavista erimuotoisiin 

ääni- ja animaatioproduktioihin.  

 

Projekti soveltuu hyvin sekä lasten että aikuisten kanssa työskentelyyn, 

vaikka vuoden 2008 esimerkki hankkeessa ”tuottajina” olivat pääasiassa 

lapset.  

 

 

2. Johdanto 

 

Animaatiojoulukalenteri on stop motion -animaatiotekniikalla tehty 

nukke- ja esineanimaatio. Animaatiojoulukalenterin toiminta-ajatuksena 

on näyttää päiväkohtainen animaatio 1.-24. joulukuuta, jolloin 

joulukalenterista avautuu uusi luukku päivittäin. 

 

Animaatiojoulukalenteri 2008 –projekti toteutettiin syksyllä 2008 

Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ja 4V-hankkeen 

(Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy) välisenä yhteistyönä. 

 

4V-hanke on kolmivuotinen EAKR-rahoitteinen projekti, jonka 

tavoitteena on lisätä kestävää elämäntapaa ja viihtyisyyttä edistämällä 

osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja 

elämäntapaa. Hanke saa vuosina 2008-2011 kansallista rahoitusta 

Uudenmaan liitolta ja sen toteuttajat ovat Pääkaupunkiseudun 

Kierrätyskeskus Oy sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. 

 

Animaatiojoulukalenteri toteutettiin vuonna 2008 kuudetta kertaa. 

Ensimmäiset Kontupisteessä tehdyt joulukalenterit kuuluivat EU:n 

Urban II –yhteisöaloiteohjelman rahoittaman UrbanTV:n toimintaan, 

jolloin Animaatiojoulukalenteri vakiinnutti asemansa jokavuotisena 

projektina Kontulassa. 

 

Animaatiojoulukalenteri 2008 erosi laajuudeltaan ja tuotantotavaltaan 

aiemmista joulukalenteriproduktioista: uusina elementteinä 

joulukalenteriin tuotiin äänityöpajat, äänimaailma, www-sivusto ja 

valmis käsikirjoitus. Ensimmäistä kertaa projektista tuotettiin työohje.   

Lisäksi vuonna 2008 työpajoja järjestettiin aiempaa enemmän ja 

esityspaikkoja oli useampi. 
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Kolme neljästä animaatiotyöpajasta oli suunnattu päiväkotiryhmille, yksi 

työpaja oli kaikille halukkaille avoin. Äänityöpajoista toinen toteutettiin 

päiväkodissa ja toinen ala-asteella 2. ja 4. luokan oppilaiden kanssa. 

 

Yhteensä ääni- ja animaatiotyöpajoihin osallistui 102 lasta.  Avoimeen 

työpajaan osallistui seitsemän lasta ja kaksi aikuista. 

 

Valmiin Animaatiojoulukalenterin animaatiot julkaistiin päivittäin 1.-

24.12.2008 internetissä sekä projisoituina Helsingin Kontulassa 

sijaitsevan Kontupisteen ikkunaan, Mellunmäen Kulttuuri- ja vapaa-ajan 

tila Mellarin seinälle ja Helsingin ydinkeskustan Lasipalatsin 

ulkoseinälle. 

 

 

3. Projektin tausta 

 

Animaatiojoulukalenteri on toteutettu Helsingin Kontupisteessä vuodesta 

2002 lähtien ammattilaisten vetäminä työpajoina. Kontupiste on 

Helsingin kaupungin kulttuuriasiankeskuksen hallinnoima nettipiste ja 

avoin asukastila. Vuosina 2002 – 2005 animaatiojoulukalenteri 

rahoitettiin Urban II –yhteisöaloiteohjelmasta UrbanTV:n hoitaessa 

projektin tuotannon. UrbanTV toimi Kontupisteessä vuosina 2002–2006. 

UrbanTV:n tavoitteena oli tarjota Itä-Helsingin asukkaille 

mahdollisuuksia osallistua tv- ja radiotyön kursseille sekä tehdä omia 

lyhytelokuvia ja musiikkivideoita. UrbanTV:n vastuuhenkilöinä toimivat 

Mia Rask ja Roosa Toivonen. Vuosina 2006 ja 2007 

Animaatiojoulukalenteri toteutettiin erillisrahoituksen avulla Lasipalatsin 

Mediakeskus Oy:n (2006) ja Mellunmäki-yhdistyksen yhteistyönä 

(2007). 

 

Animaatiojoulukalenterin työpajat ovat innostaneet ja kannustaneet Itä-

Helsingin päiväkoteja ja asukkaita yhteiseen tekemiseen 

menestyksekkäästi. Kontupisteen ikkunaan projisoitua joulukalenteria on 

tultu katsomaan koko perheen voimin. Palaute joulukalenterista on ollut 

kautta linjan positiivista ja joulukalenteri on ylittänyt paikallislehtien 

uutiskynnyksen monena vuonna. 

 

Vuosina 2002-2007 joulukalenteri valmistettiin pienimuotoisena, kahden 

työpajan kokonaisuutena. Toinen työpajoista oli suunnattu päiväkodeille, 

ja toinen oli kaikille avoin työpaja, jota mainostettiin lehdissä ja Itä-

Helsingin alueellisissa viestimissä ja ilmoitustauluilla.  Kahden työpajan 

aikana valmistettiin siis 24 animaatiota, tuotantotahdin ollessa nopea. 



3 

 

Vuosina 2002-2007 videojoulukalenterin editoinnin ja jälkityöt teki 

animaatiotyöpajojen vastuuhenkilö. 

 

 

 

4. Stop motion -animaatiotekniikka 

 

Animaatiojoulukalenteri on stop motion -animaatiotekniikalla tehty 

nukke- ja esineanimaatio. Animaatiojoulukalenterin toiminta-ajatuksena 

on näyttää päiväkohtainen animaatio 1.-24. joulukuuta – eli 

joulukalenterista avautuu uusi luukku päivittäin. Stop motion 

animaatiotekniikka toimii siten, että esinettä liikutetaan vähän kerrallaan 

ja jokaisesta asentomuutoksesta otetaan kuva tai kuvia. Kun kuvat 

näytetään normaalinopeudella (25 fps) peräkkäin, nopeasti vaihtuvat 

kuvat luovat illuusion liikkeestä. Stop motion -animaatiotekniikalla 

voidaan kuvata myös paperi- ja vaha-animaatioita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hahmojen liikuttaminen on tarkkaa työtä. 

 

Animointi ko. tekniikalla on suhteellisen hidasta ja kärsivällisyyttä 

vaativaa; jokaista valmista animaatiosekuntia kohden tarvitaan 25 

erillistä kuvaa. Animaatiojoulukalenterin teossa on ajoittain otettu 

useampia kuvia yhdestä asentomuutoksesta, jolloin nuorimmatkin 

animaattorit ovat saaneet aikaiseksi 30 sekunnin mittaisen animaation. 

 

Stop motion -animaatiotekniikka sopii myös lasten kanssa työskentelyyn 

sen vaativuudesta huolimatta. Lapsille kyseisen tekniikan lineaarisuuden 
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ymmärtäminen on luontevaa, ja se tarjoaa heille mahdollisuuden toimia 

itse myös ohjaajina ja kuvaajina. 

 

Animaatiojoulukalenteri 2008 on kuvattu tavallisella DV-kameralla 

suoraan nauhalle käyttäen kameran ’frame rec’ –toimintoa. Kuvattu 

materiaali on editoitu Pinnacle -editointiohjelmalla, jossa animaatioihin 

on lisätty grafiikka ja ääniraidat. 

 

 

5. Animaatiojoulukalenteri 2008 

 

 

5.1. Työryhmä 

 

Alkuperäinen työryhmä koottiin syyskuussa 2008. Työryhmään 

kuuluivat videotaiteilija Jenni Valorinta, äänisuunnittelija Kaisa Sivonen, 

tuottaja Minna Piirainen ja siviilipalvelusmies Paavo Kytölä. Jenni 

Valorinta ja Kaisa Sivonen joutuivat vetäytymään tuotannosta heti 

alkuvaiheessa omien aikataulukiireidensä vuoksi. Työryhmän 

hajaantuminen projektin jo alettua oli vaarassa muuttaa tuotannon 

suunniteltua pienimuotoisemmaksi. Aikaisempia vuosia laajempi 

tuotanto tarvitsi onnistuakseen ammattitaitoisia tekijöitä. Taideteollisen 

korkeakoulun opiskelijat Anna Salmi ja Matti Luhtala kiinnostuivat 

projektista, ja työt heidän kanssaan aloitettiin lokakuun puolivälin 

jälkeen. 4V-hanke osallistui projektin suunnitteluun alusta asti.  

 

Työtehtävät projektissa jakaantuivat seuraavasti: 

Käsikirjoitus: Paavo Kytölä, Matti Luhtala, Minna Piirainen, Anna Salmi  

Animaatiotyöpajojen suunnittelu: Minna Piirainen  

Animaatiotyöpajojen toteutus: työryhmä  

Ääni- ja musiikkityöpajojen suunnittelu ja toteutus: Matti Luhtala/ 

TunnelVision  

Hahmot: työryhmä  

Lavasteet: työryhmä 

Editointi: Paavo Kytölä, Minna Piirainen  

Tuotanto: Minna Piirainen 

Suunnitteluun osallistuminen, kehitystyön rahoitus ja pajojen tauko-

ohjeman toteutus: 4V-hanke 

 

Minna Piirainen, tuottaja, kulttuuriasiainkeskus  

Paavo Kytölä, siviilipalvelusmies, kulttuuriasiainkeskus  

Anna Salmi, Mlab, Taik  

Matti Luhtala, Mlab, Taik/ Tunnelvision Oy  
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Hanna Lilja ja Katja Viberg, 4V-hanke/ Pääkaupunkiseudun 

Kierrätyskeskus Oy 

 

 

5.2. Teemat ja käsikirjoitus 

 

Vuosina 2002-2007 joulukalenterissa ei ollut valmista käsikirjoitusta eikä 

siten kirjoitettua jatkuvuutta jaksojen välillä. Vuonna 2008 

joulukalenteriin tehtiin käsikirjoitus hahmoineen. Käsikirjoituksen teemat 

nousivat esiin 4V-hankkeen sisällöstä; teemoiksi valittiin yhteisöllisyys, 

ilmastonmuutos ja kierrätys. Teemat näkyvät lavasteiden (lapsuuden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinttarin Iltapäiväkerhon pojat editointivuorossa. 

 

luminen joulu, tonttujen kierrätyskylä ja lumeton, synkeä kaupunki) sekä 

hahmojen toiminnan kautta. 

 

Animaatioiden jaksojen pitkä draamankaari käsikirjoitettiin valmiiksi ja 

jokaiselle jaksolle annettiin kannatteleva teema hahmoineen ja 

lavasteineen. Päiväkohtaisen teeman ympärille lapset saivat vapaasti 

rakentaa tapahtumat, hahmojen liikkumistavat ja lisärekvisiitan. 

 

Käsikirjoituksen tarkoituksena oli luoda raamit ja puitteet animaatioiden 

sisällöille. Käsikirjoitus on kuitenkin rakennettu niin, että se antaa tilaa 

lasten omalle kekseliäisyydelle ja improvisaatiolle.  
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Esimerkki päiväkohtaisesta tapahtumasta:  

 

Päivä 7. tapahtumat: Lapset palaavat kotiin metsästä. Lumi on kadonnut. 

Kotona vanhemmat kauhistelevat Afrikassa tapahtuvaa lumimyrskyä 

televisiolähetyksestä. 

(Liite 1: Animaatiojoulukalenteri 2008 käsikirjoitus). 

 

 

5.3. Hahmot ja lavasteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvilavaste rakennusvaiheessa. 

 

Käsikirjoituksen pohjalta rakennettiin kolme lavastetta. Suurimmaksi 

osaksi lavasteet rakennettiin Kierrätyskeskuksesta hankituista 

materiaaleista ja tavallisten pahvilaatikoiden pahvista. Valaisimina 

käytettiin edullisia spot-valaisimia. 

 

Lavasteita rakentaessa piti ottaa huomioon kaksi eri työpajapaikkaa, 

lavasteet piti saada helposti puretuksi ja kasatuksi uudelleen.  

Lavasteiden tukirakenne tehtiin pahvilaatikoista, joiden päälle lavasteet 

kiinnitettiin sinitarralla. Lavasteista rakennettiin tunnelmiltaan ja 

värimaailmoiltaan hyvin poikkeavat toisistaan, jotta joulukalenterin eri 

tapahtumien välille saatiin rakennettua jännitettä. 

 

Päähahmot, tyttö, poika ja Rapa, rakennettiin rautalangasta ja Darwi-

massasta. Hahmojen vartalo ja kasvot tehtiin muovailuvahasta. Muut 
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hahmot valmistettiin kierrätysmateriaaleista ja tavallisista 

askartelutarvikkeista, kuten huovasta ja styroksista. Hahmojen 

suunnittelussa kannattaa keskittyä riittäviin tukirakenteisiin, jotta 

pientenkin lasten on helppo liikuttaa niitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hahmot työn alla. 

 

6. Työpajat 

 

6.1. Animaatiotyöpajat 

 

Animaatiotyöpajat toteutettiin päiväkoti Sakaran, päiväkoti Liinakon ja 

iltapäiväkerho Rinttarin lasten kanssa. Animaatiotyöpajoihin 

osallistuneet lapset olivat 3-8 -vuotiaita. Animaatiotyöpajoja järjestettiin 

neljä, joista yksi oli kaikille avoin. Kukin paja oli noin puolen päivän 

mittainen. Päiväkodeille suunnattuihin animaatiotyöpajoihin osallistui 

102 lasta, avoimeen työpajaan osallistui seitsemän lasta ja kaksi aikuista. 

Avoimesta työpajasta tiedotettiin alueellisesti muun muassa 

Alueportaalin ajankohtaista-palstalla. Työpajat järjestettiin 

Kontupisteessä ja kulttuuri- ja vapaa-ajan tila Mellarissa.  Avoin työpaja 

järjestettiin lauantaina 15.11.2008 Kontupisteessä. 

 

FC Konnun ylläpitämä iltapäiväkerho Rinttari on osallistunut 

joulukalenterin animaatiotyöpajoihin vuodesta 2002 lähtien. Päiväkodit 

Liinakko ja Sakara osallistuivat työpajoihin ensimmäistä kertaa. Kutsu 

työpajoihin lähetettiin neljälle Itä-Helsingin päiväkodille, joista kaksi 

ilmoitti halukkuutensa osallistua. 
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Anna Salmi ja Paavo Kytölä ohjaavat Rinttarin Iltapäiväkerhon lapsia. 

 

6.2. Työpajojen kulku 

 

Jokaisessa työpajassa oli kaksi animaatiopistettä, eli kaksi lavastetta oli 

käytössä samanaikaisesti. Tämä järjestely mahdollisti noin kuuden lapsen 

yhtäaikaisen työskentelyn. Vuoroaan odottaville lapsille oli järjestetty 

ohjelmaa 4V-hankkeen ympäristöneuvojien toimesta; lapset askartelivat 

uusiojoulukortteja ja harjoittelivat kierrätystä ja kestävää kulutusta pelien 

ja leikkien kautta. Tämä järjestely oli mukana työpajoissa ensimmäistä 

kertaa, ja se muodostui tärkeäksi elementiksi työrauhan kannalta. 

 

Lapsiryhmien saapuessa animaatiotyöpajaan heille kerrottiin lyhyesti 

animaatiotyöskentelyn perusteista ja esiteltiin hahmot ja työvälineet. 

Kaikki työpajoihin osallistuneet lapset olivat nähneet animaatioelokuvia 

ja tv-ohjelmia. Stop motion –animaatiotekniikka esiteltiin ensin koko 

ryhmälle, jonka jälkeen työvaiheet kerrattiin aina työskentelyvuorossa 

olevien lasten kanssa. 
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Joulukorttien askartelua Kontupisteen työpajassa. 

 

Stop motion –animaatiotekniikan lineaarisuus hahmottui lapsille 

suhteellisen nopeasti. Tarvittaessa lapsille näytettiin kameran ruudulta

valmis animaatio oman työskentelyn pohjaksi. 

 

Lapset jaettiin kolmen hengen ryhmiin animointia varten. Lapsille 

kerrottiin kyseisen animaation päätapahtuma, jonka jälkeen he saivat 

valita animaatioon lavasteita, sivuhahmoja ja suunnitella varsinaisen 

toiminnan. Animaatiopisteen vetäjä ohjasi lapsia tarvittaessa, ja varmisti 

sen, ettei yhteen animaatioon tule liikaa tapahtumia, jotta se olisi 

mahdollista tehdä loppuun saman ryhmän kanssa. 

 

Osalle lapsista hahmojen liikuttaminen oli liian hidasta ja 

pitkäjänteisyyttä vaativaa.  Tällöin lapset saivat vuorotellen toimia 

kameramiehinä ja ohjaajina. Kameran kanssa työskentely oli lapsille 

luontevaa, ja se herätti kiinnostusta ja kysymyksiä. 

 

Animoinnin lopuksi lapsille näytettiin kameran ruudulta heidän 

tekemänsä animaatio, jonka jälkeen he saivat keksiä animaatiolle nimen. 
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Valmista animaatiota katsellaan kameran ruudulta. 

 

Yhden animaation kestoksi muodostui 20-100 sekuntia, mikä tarkoittaa 

50-250 kuvaa. Yhden animaation tekeminen kesti 30-45 minuuttia. 

 

Palaute animaatiotyöpajoista oli positiivista ja kaikki työpajoihin 

osallistuneet päiväkodit ilmaisivat halukkuutensa olla mukana ensi 

vuoden projektissa. 
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 Animointia talvimaisemassa. 

 

 

6.3 Äänityöpajat 

 

Äänityöpajat pidettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 

Snellmanin koululla 19.11. Snellmanin koulun työpajoihin osallistuneet 

lapset olivat 2. ja 4. luokkalaisia, iältään 8-11-vuotiaita. Snellmanin 

koulun työpajoissa toteutettiin 10 animaation äänikerronta. 

 

Äänityöpajan toinen osa järjestettiin 26.11. Kontulassa sijaitsevassa 

Liinakon päiväkodissa. Työpajojen tekemiseen osallistui 24 3-6-vuotiasta 

lasta. Päiväkotilasten kanssa toteutettiin 8 animaation äänikerronta. 

Äänityöpajat olivat kestoltaan noin puolen päivän mittaisia. 

 

6.4. Äänityöpajojen suunnittelu ja toteutus 

 

Äänityöpajojen tavoitteena oli luoda musiikkia ja äänitehosteita sisältävä 

ääniraita animaatioihin. Tavoitteena oli myös havainnollistaa lapsille, 

millaisilla keinoilla elokuvan äänet toteutetaan ja miten äänimaailman 

lisääminen liikkuvaan kuvaan vaikuttaa animaatioiden lopputulokseen. 

 

Animaatioissa ja siten äänityöpajoissa käytetyt instrumentit valittiin 

tutkimalla käsikirjoitusta. Tarkka käsikirjoitus mahdollisti yhtenäisen 

äänikerronnan luomisen kaikkien jaksojen välillä. Käsikirjoituksen avulla 
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voitiin ennakoida kunkin jakson henkilöiden, tunnelmien ja tapahtumien 

pääinstrumentit. Esimerkiksi animaatioissa seikkaileva katumuusikko 

soitti kussakin jaksossa haitaria, jonka äänet lapset loivat 

melodicainstrumentilla. Toisena esimerkkinä voidaan mainita 

animaationukkehahmojen kävely lumisella tiellä. Askeleiden äänet 

toteutettiin perunajauhopakettia puristelemalla. Edellinen esimerkki 

edustaa animaation musiikkiraidan toteuttamista. Jälkimmäinen 

puolestaan edustaa niin sanottujen äänitehosteiden toteuttamista. Lapsia 

kuitenkin rohkaistiin kokeilemaan myös epäsovinnaisempia instrumentti- 

ja kuvayhdistelmiä vapaasti, ja tutkimaan millaisia mielleyhtymiä ne 

muodostavat yhdessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Äänityöpajoissa käytettyjä instrumentteja. 

 

Työpajoissa lapset jaettiin 3-4 hengen ryhmiin. Kullakin ryhmällä oli 

mahdollisuus käyttää animaation ääniraidan suunnitteluun, 

harjoittelemiseen ja lopullisen äänityksen toteuttamiseen 30 minuuttia. 

Työpajan vetäjän tehtävänä oli pitää kiinni käsikirjoitetutuista 

reunaehdoista, ohjata ja rohkaista lapsia instrumenttien valinnassa ja 

mahdollistaa äänityksen tekninen toteutus. 

 

Äänien tallentaminen toteutettiin yhdellä dynaamisella mikrofonilla, joka 

oli yhteydessä kannettavan tietokoneen äänikorttiin. Miksausta ei 

toteutettu äänitystilanteessa. Eri instrumenttien äänen tasoja pyrittiin 

hallitsemaan sijoittamalla lapset ja heidän äänilähteet eri matkojen 

päähän mikrofonista. Kuvamateriaalia näytettiin edellä mainitun

tietokoneen ruudulta. Seuraamalla kuvamateriaalin tapahtumia lapset 

oivalsivat nopeasti, miten synkronisoitu soitto vaikuttaa kuvan 

tapahtumiin. Lopuksi äänet kuunneltiin yhdessä kuvan kanssa. Tämän 



13 

 

jälkeen lapsilla oli vielä mahdollista toteuttaa lisäyksiä tai uusintaottoja, 

jos he niin toivoivat. 

 

Äänityöpajoista saatu palaute oli kaikkiaan positiivista. Opettajilta ja 

ohjaajilta saatu palaute oli kannustavaa ja toiveita tulevista 

yhteistyömahdollisuuksista esitettiin. Lapset olivat innoissaan musiikin 

yhdistämisestä kuvaan ja vapaan musiikin tulkinnan mahdollisuuksista. 

Jos onnistumista mitataan jokaisen lapsen innokkaalla osallistumisella 

animaation ääniraidan luomiseen, niin tavoite onnistui. Edellä mainittuun 

tavoitteen toteutumiseen vaikuttivat suuresti niin kutsutut ei sovinnaiset 

instrumentit. Peltipurkit, koivunlehdet ja putket olivat suosittuja 

äänivalintoja perinteisten instrumenttien rinnalla. Edellä kuvattujen 

mielikuvituksekkaiden instrumenttien rakentaminen ja hyödyntäminen 

on jatkossakin perusteltua. Niiden yksinkertainen käyttö mahdollistaa 

nopean omaksumisen ja mielekkään onnistumisen kokemuksen äänien 

luomisessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Äänien luomista animaatioon. 
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7. Editointi  

 

Kuvatut animaatiot editoitiin Kontupisteessä Pinnacle-

editointiohjelmalla. Pinnacle on edullinen ja yksinkertainen 

editointiohjelma, jonka toiminnot riittävät yksinkertaiseen editointiin. 

 

Editoinnissa keskityttiin ”roskien” poistamiseen, kuvan rajaukseen ja 

grafiikoiden lisäämiseen. Projektin käytössä ei ollut ammattitasoista 

editointiohjelmaa, jonka avulla olisi voitu tehdä animoituja tekstejä tai 

värinmäärittelyä. Näin ollen kuvan värikylläisyys vaihtuu 

päiväkohtaisesti, mutta animaatiot toimivat kuitenkin itsenäisenä 

kokonaisuutena. 

 

Editointivaiheessa animaatioihin lisättiin päivänumerot, animaation nimi, 

tekijöiden nimet ja yhteistyökumppaneiden logot. Hahmojen 

esittelyineen yhden valmiin animaation kestoksi tuli yhdestä kahteen 

minuuttia. 

 

 

8. Levityskanavat 

 

Uutena elementtinä mukaan tullut äänimaailma toi uuden ulottuvuuden 

internetin hyödyntämiseen joulukalenterin levityskanavana. Videoiden 

julkaisua varten käytettiin suomalaista Floobs-videokanavaa, jonka 

käyttö on maksutonta ja kaikille avointa. Joulukalenteria varten Floobsiin 

perustettiin kanava nimeltä Joulukalenteri. Varsinainen www-sivusto 

sijaitsi Kontupisteen palvelimella osoitteessa joulukalenteri.kontu.la, 

jonne Floobsin widgetti upotettiin animaatioiden katselua varten. 

 

Joulukalenteri oli myös nähtävillä ensimmäistä kertaa Helsingin 

keskustassa. Kulttuuriasiainkeskuksen videotykillä joulukalenteri 

projisoitiin isokokoisena ydinkeskustassa sijaitsevan Lasipalatsin 

seinään. Kahtena joulua edeltäneenä viikonloppuna joulukalenterin 

äänimaailma oli myös kuultavissa Lasipalatsin aukiolla. 

 

Joulukalenteri projisoitiin perinteisesti Helsingin Kontulassa sijaitsevan 

netti- ja asukastila Kontupisteen ikkunaan. Uusi levityspaikka oli myös 

keväällä 2008 avattu Kulttuuri- ja vapaa-ajantila Mellari Mellunmäessä. 

 

Valmis joulukalenteri toimitettiin dvd:llä kaikille työpajoihin 

osallistuneille päiväkodeille ja Snellmanin koululle.
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9. Loppusanat  

 

Animaatiojoulukalenterin ääni- ja animaatiotyöpajat olivat sekä 

tuotantoryhmälle että varsinaisille tekijöille antoisa kokemus. Vuoden 

2008 osallistujat ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana ensi 

vuoden Animaatiojoulukalenterin teossa. 

 

Työmenetelmä sopii niin lasten kuin aikuistenkin innostamiseen, 

yhteisöllisyyden herättelyyn ja ympäristökysymysten lähestymiseen 

iloisissa kehyksissä.  

 

Päiväkotiryhmien ja koululuokkien osallistumista 

Animaatiojoulukalenterin ja vastaavien projektien tekemiseen olisi 

mahdollista laajentaa lukukauden mittaiseksi projektiksi esimerkiksi 

seuraavasti 

- äidinkieli: käsikirjoitus, kameratyöskentely 

- kuvaamataito: hahmot, lavasteet 

- musiikki: äänimaailma 

- biologia sekä ympäristö- ja luonnontieto: kierrätys ja kestävä 

elämäntapa -teema 

- tietotekniikka: editointi ja julkaisu 

 

Toteutus voisi tapahtua koululaisten kanssa osana koulun varsinaista 

opetusohjelmaa. Tällöin työpajat muodostuisivat luonnolliseksi osaksi 

koulutyötä, jolloin aikaa työpajoihin olisi mahdollista käyttää 

runsaammin. 

 

Animaatiojoulukalenterin työohje kuvaa prosessin eri työvaiheet, ja siten 

mahdollistaa projektin toistamisen joko joulukalenterina tai muuna 

animaatio- ja äänityöpajojen kokonaisuutena. 
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1. Animaatiojoulukalenteri –työpajat 

 

Yleistä ja tavoitteet 

 

Animaatiojoulukalenteri sopii menetelmänä sekä lasten että aikuisten 

innostamiseen, yhteisöllisyyden herättelyyn ja ympäristökysymysten 

lähestymiseen. Menetelmä on myös oivallinen tapa saattaa yhteen eri-

ikäisiä ihmisiä. Paikallisena projektina työpajat tuottavat yhteistä 

toimintaa, sekä parhaimmillaan mukavan jokavuotisen yhteisöllisyyttä 

edistävän perinteen.  

 

Työpajoille voidaan asettaa laajempia tavoitteita esimerkiksi kantavan 

teeman valinnalla. Teemaksi voidaan valita vaikka ilmastonmuutos, 

kestävä elämäntapa, ystävyys tai turvallisuus (ks. käsikirjoitus).  

 

Animaatiojoulukalenteri on stop motion -animaatiotekniikalla tehtävä 

nukke- ja esineanimaatio. Animaatiojoulukalenterin toiminta-ajatuksena 

on tuottaa yhdessä päiväkohtainen animaatio 1.-24. joulukuuta, jolloin 

joulukalenterista avautuu uusi ”animaatioluukku” päivittäin.  

 

Yksi kalenterin luukku, eli päivää kohti tehtävä animaatio, voi olla 

kestoltaan 20–100 sekuntia. Yhden animaation tekemiseen työpajassa 

menee 30–45 minuuttia (ei sisällä editointia). Yhtä animaatiosekuntia 

varten tarvitaan keskimäärin 25 kuvaa, joista osa on monistettu 

editointivaiheessa.  

 

Animaation voi toteuttaa joko pienimuotoisemmin pysymällä vain 

visuaalisessa tuotannossa, tai lisäämällä animaatioon myös 

äänimaailman. Osaamisen ja muiden resurssien salliessa voidaan myös 

käsikirjoitus, lavasteiden valmistus (tässä kuvatut esityöt), editointi ja 

julkaisu tehdä erillisissä työpajoissa tai kurssitöinä. Kaikissa tapauksissa, 

projektin laajuudesta riippumatta työn sujuvuuden varmistamiseksi 

projektille tarvitaan vastuutaho ja työpajoihin ohjaaja/ohjaajia, joilla on 

kokemusta kuvaamisesta ja editoinnista. 

 

Kohderyhmä 

 

Työpajat soveltuvat yhtälailla aikuisille ja lapsille, vaikka työohje on 

kirjoitettu näkökulmasta, jossa lapset ovat kohderyhmänä.  

 

Animaatiotekniikka on mielenkiintoinen ja helposti omaksuttava ikään 

katsomatta. Myös lasten on helppo ymmärtää animaatiotekniikan 

lineaarisuus. Aikuisille työpajat voidaan järjestää kursseina tai avoimina 
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tilaisuuksina. Lasten kanssa työpajat voidaan toteuttaa kouluissa, 

päiväkodeissa, kerhoissa ja/tai avoimina työpajoina. 

Animaatiojoulukalenterin pajat toimivat hyvin myös sekatyöpajana 

lapsille ja aikuisille.  

 

Päiväkotiryhmien ja koululuokkien osallistumista 

Animaatiojoulukalenterin ja vastaavien projektien tekemiseen on 

mahdollista laajentaa myös lukukauden mittaiseksi projektiksi 

esimerkiksi seuraavasti: 

- äidinkieli: käsikirjoitus, kameratyöskentely 

- kuvaamataito: hahmot, lavasteet 

- musiikki: äänimaailma 

- biologia sekä ympäristö- ja luonnontieto: ympäristö/kierrätysteema 

- tietotekniikka: editointi ja julkaisu 

 

 

2. Stop motion -animaatiotekniikka 

 

Stop motion on animaatiotekniikka, jonka avulla esineet, kuten lelut ja 

nuket, saadaan liikkumaan. Tekniikka toimii siten, että esinettä 

liikutetaan vähän kerrallaan ja jokainen asentomuutos kuvataan ruutu tai 

useampi ruutu kerrallaan. Kun kuvattu filmi näytetään 

normaalinopeudella, peräkkäin nopeasti vaihtuvat kuvat luovat illuusion 

liikkeestä. Tyypillisimpiä sovelluksia stop motion -animaatiosta ovat 

nukke- ja esineanimaatiot, vaha-animaatio ja pala-animaatiot (esim. 

Hinku ja Vinku). 

 

Piksillaatiotekniikka sopii myös lasten kanssa työskentelyyn. 

Piksillaatiossa animoidaan ihmisiä: liike syntyy kuva kerrallaan ja kuvien 

oton välissä on oltava liikkumatta. Piksillaation avulla voi tehdä myös 

trikkejä, kuten katoamistempun kuvasta tai hurjan piruetin. 

 

Ainoa rajoite animaation teossa on mielikuvitus – kaikki esineet ja 

materiaalit käyvät animointiin. 

 

 

3. Esityö 

 

3.1. Käsikirjoitus 

 

Liitteenä on yksi valmis käsikirjoitus animaatiojoulukalenterin 

tuottamiseen. Käsikirjoitus voidaan myös tuottaa työpajassa tai omana 
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kurssikokonaisuutena. Seuraavassa jotain vinkkejä käsikirjoituksen 

laadintaa varten.  

 

Käsikirjoituksen tarkoitus on luoda raamit ja puitteet animaation 

sisällölle, joka tarkentuu osallistujien ryhtyessä animointiin. 

 

Animaation punaisen langan säilymiseksi kannattaa valita yleinen teema 

käsikirjoitukselle. Esimerkiksi kierrätysteema tai läheisten ja naapureiden 

auttaminen voi olla sellainen. Hyvässä animaatioelokuvan 

käsikirjoituksessa on jokin syy, jonka takia se toteutetaan juuri 

animaationa. 

 

Koko animaatiojoulukalenterille kannattaa tehdä yhtenäinen draamakaari 

hahmoineen ja lavasteineen sekä jokaiselle päivälle oma yksittäinen aihe. 

Alustava käsikirjoitus on hyvä tehdä löyhäksi, jolloin lopullisen muodon 

voi tehdä yhdessä osallistujien kanssa keskustelemalla.  

 

Valitse animaatioon 1-2 päähenkilöä, joiden kautta animaation toiminta 

rakentuu. Muista varata tapahtumille riittävästi aikaa, jotta katsoja ehtii 

omaksumaan ne. Yritä tehdä tarinaan jokin hauska ja yllättävä 

loppuhuipennus. 

 

Tarinoita kannattaa tehdä nopeassa tahdissa – muutama lause on jo 

riittävä käsikirjoitus animaatiolle (kesto noin 30 sekuntia). Riittävän 

yksinkertainen tarina jättää tilaa animaattoreille keskittyä hahmojen 

liikkumis- ja reagointitapoihin. 

 

Esimerkki joulukalenterin päiväkohtaisesta käsikirjoituksesta: 

 

Päivä 11. Animaation tapahtumat: Lapset leikkivät rullalaudoilla. 

Kaupunkilaiset lumettavat kaupunkia lumitykillä. Kuinkas sitten 

kävikään? 

 

 

 

3.2.  Lavasteet, hahmot ja valaistus 

 

Yksinkertaiseksi lavasteeksi soveltuvat värilliset askartelukartongit, jotka 

voidaan kiinnittää pahvilaatikoista rakennettuun kehikkoon. Lavasteita 

voi olla useita, mikäli käsikirjoituksessa on erilaisia ympäristöjä. 

Esimerkiksi kaksi lavastetta/ympäristöä nopeuttaa animaation 

tallentamista kuvausvaiheessa. 
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Jos työpajoja tehdään useassa eri paikassa (esim. eri päiväkodeissa tai 

kouluissa), pitää lavasteiden liikutettavuus, purku ja kasaus ottaa 

huomioon. Tällöin lavasteeksi sopivat erinomaisesti pahvilaatikot, joihin 

muut lavasteet kiinnitettiin sinitarralla. 

 

Hahmot kannattaa tehdä sitä isommiksi ja kiinteämmiksi, mitä 

nuoremmista animaattoreista on kyse. Pienet hahmot ovat hankalia 

käsitellä. Kaikilla hahmoilla ei tarvitse olla liikkuvia raajoja, vaan leveä 

alaruumis, jotta hahmo pysyy pystyssä. 

 

Hahmot voi rakentaa esimerkiksi rautalangasta ja Darwi-massasta. Myös 

erilaisia kierrätysmateriaaleja kannattaa hyödyntää, koska niistä saa 

paljon lisäideoita hahmojen luonteeseen. Hahmojen suunnittelussa 

kannattaa keskittyä riittäviin tukirakenteisiin, jotta pientenkin lasten on 

helppo liikuttaa niitä. 

 

Vältä samanväristä taustaa ja hahmoja. Jos värikartonkeja käytetään 

taustana, ne voi helposti vaihtaa tarpeen mukaan kuvaamaan esim. 

ulkotilaa ja sisätilaa. 

 

Alku- ja lopputekstit voi kuvata isolta kartongilta, johon ne on kirjoitettu 

tai lisätty irtokirjaimin. Toinen vaihtoehto on lisätä tekstit grafiikkana 

editointivaiheessa. 

 

Sisätilojen yleisvalo ei tuo parhaimmalla mahdollisella tavalla esiin 

animoitavia hahmoja eikä lavasteita. Yleisvalon lisänä voi käyttää 

tavallisia spot-valaisimia, jotka voi kiinnittää lavasteiden reunoihin tai 

erillisiin telineisiin. Valojen avulla on mahdollista korostaa 

hahmoja/tapahtumia ja luoda tunnelmia. Tarvittaessa valojen sävyjä voi 

muuttaa valaistusliikkeistä saatavien värikalvojen avulla. 

 

Valaistusta ei kannata muuttaa saman kohtauksen sisällä kovin tiuhaan, 

tai kuvan laatu saattaa kärsiä. Kannattaa myös tarkastaa, ettei kuva ns. 

pala puhki.  

 

 

4.  Työpajat 

 

4.1.  Animaatiotyöpaja 

 

Ryhmien saapuessa animaatiotyöpajaan heille kerrotaan lyhyesti 

animaatiotyöskentelyn perusteista ja esitellään hahmot, lavasteet ja 

työvälineet. Kaikki työpajoihin osallistuvat ovat todennäköisesti nähneet 
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animaatioelokuvia ja tv-ohjelmia, joista keskustelemalla asiaa voidaan 

lähestyä. Esimerkkinä voi myös näyttää valmiita animaation pätkiä, 

jolloin aihe viimeistään tulee tutuksi. Stop motion –animaatiotekniikka 

esitellään ensin koko ryhmälle, jonka jälkeen työvaiheet kerrataan aina 

työskentelyvuorossa olevien kanssa. 

 

Työnjako ja työrauhan säilyttäminen ovat tärkeimmät asiat 

kuvaustilanteessa. Animointipisteen ympäristö on rauhoitettu vain 

kyseistä animaatiota tekevälle ryhmälle. Sopiva ryhmäkoko on 2-3 lasta 

yhdessä animointipisteessä, aikuis- tai sekaryhmän ollessa kyseessä 

ryhmäkoko voi olla hieman suurempi. Animointipisteitä voi olla yhtä 

monta kuin on lavasteita/kameroita. Tällöin myös osallistujat voivat 

työskennellä yhtä aikaa. Vuoroansa odottaville (ainakin lapsille) 

kannattaa järjestää ohjattua oheistoimintaa, kuten uusiojoulukorttien ja -

koristeiden askartelua tai ympäristökasvatusleikkejä. 

 

Animoinnin alkaessa osallistujille kerrotaan kyseisen animaation 

päätapahtuma, jonka jälkeen he saavat valita animaatioon lavasteita, 

sivuhahmoja ja suunnitella varsinaisen toiminnan. Animaatiopisteen 

vetäjä ohjaa osallistujia tarvittaessa, ja varmistaa sen, ettei yhteen 

animaatioon tule liikaa tapahtumia, jotta se olisi mahdollista tehdä 

loppuun saman ryhmän kanssa. 

 

Kuvaustilanteen aluksi osallistujille jaetaan animaattorin ja kuvaajan 

roolit (molemmissa rooleissa voi olla useampi vuorotteleva henkilö). 

Animaattori/animaattorit tekee hahmojen animoinnin, eli liikuttaa ja 

asettelee hahmot tarvittavalla tavalla. Kuvaaja ottaa kameralla kuvat.  

Kuvaaja ja animaattorit toimivat eri aikaan. On tärkeää, että kuvaa ei 

oteta yhtä aikaa kun animaattori liikuttaa hahmoja. Animaatioon ilmestyy 

muuten sinne kuulumattomia sormia ja käsiä, jotka täytyy poistaa 

editointivaiheessa. Kun animaattori on siirtänyt hahmoja, kuvaaja ottaa 

kuvan, ja kun kuvaaja on valmis, hän antaa animaattorille luvan siirtää 

hahmoja uudelleen.  

 

Hahmoja siirretään vain hieman kerrallaan, jos liikkeestä halutaan sulava. 

Suuremmilla muutoksilla saadaan aikaan vauhtia ja hypähdyksiä. Ohjaaja 

voi opastaa liikkeiden suuruudessa. Työpajan ohjaajan kannattaa 

etukäteen kokeilla liikkeiden suuruutta. 

 

Animaatio kannattaa kuvata siten, että kuvassa tapahtuu vain yksi asia 

kerrallaan. Useampien tapahtumien seuraaminen yhtäaikaisesti on 

katsojalle raskasta. Kohtausten välille kannattaa kuvata tarpeeksi pitkät 

siirtymäajat, jotta katsojalle jää tarpeeksi aikaa havainnoida tapahtumia. 
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Työrooleja kannattaa vaihdella ainakin lasten kanssa työskennellessä, 

koska osalle lapsista hahmojen liikuttaminen saattaa olla liian hidasta ja 

pitkäjänteisyyttä vaativaa.  Tällöin lapset voivat vuorotellen toimia 

kameramiehinä ja ohjaajina.  

 

Animoinnin lopuksi osallistujille näytetään kameran ruudulta heidän 

tekemänsä animaatio, jonka jälkeen he saavat keksiä animaatiolle nimen. 

 

Kameratyö 

 

Kiinnitä kamera jalustaan ja valitse kamerasta frame rec -toiminto. Aseta 

DV-nauha kasettipesään. Ota jokaisen animaation alkuun ja loppuun 

riittävän pitkä ”häntä” helpottamaan editointia. Kuvaa ennen uutta 

animaatiota nauhalle myös ns. klaffi josta käy ilmi animaation nimi, 

tekijät ja lavaste. 

 

Rajaa kuva huolellisesti. Normaalisti kameroissa on n. 10%:n marginaali 

tähtäimessä, eli todellisessa kuvassa näkyy myös asioita joita ei 

tähtäimen läpi näy. Kuva kannattaa siis rajata tiukemmin kuin tähtäin 

näyttää. 

 

Varmista, että valaistus on riittävä. Teippaa jalusta tiukasti lattiaan. 

 

Kuvakokoja kannattaa vaihdella harkittuina tehokeinoina. Liian nopeat 

kuvakoon muutokset tekevät animaatiosta vaikeasti seurattavan. Jos 

halutaan kuvata yksityiskohtia, esimerkiksi ilme, otetaan hahmo 

lähikuvaan tai erikoislähikuvaan. Jos kuvakokoa vaihdetaan, on 

muistettava kuvata tarpeeksi pitkä otos ennen kuin siirrytään uuteen 

kuvakokoon. 

 

Muista, että editointivaiheessa on mahdollista toistaa tiettyjä jaksoja; 

esim. tietyn liikkeen voi toistaa (loopata) editoinnin yhteydessä. Tällöin 

samasta asetelmasta ei tarvitse ottaa 25 kuvaa/animaatiosekunti. 

 

Kamera  

 

Animaatioelokuvan tekemiseen tarvitaan video- tai digitaalikamera, jossa 

on rec time tai frame rec –toiminto. Tämä toiminto mahdollistaa 

animaation kuvaamisen suoraan DV-nauhalle, mikä helpottaa animaation 

editointia. Joissakin kameramalleissa on mahdollisuus säätää yhden 

otoksen pituus (esim. 1/4s, 1/8s). Useissa kameroissa otoksen kesto on 
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kuitenkin vakio, yleensä 1/25 sekunti. Tällöin yhdestä asentomuutoksesta 

kannattaa ottaa useampia kuvia. 

 

Animaatiojoulukalenteri on kuvattu tavallisella DV-kameralla käyttäen 

frame-rec –toimintoa. 

 

Jalusta 

 

Stop motion -animoinnissa on tärkeää pitää kamera mahdollisimman 

tukevasti paikoillaan. Kameran liikkuessa animaation teho katoaa ja 

kuvasta tulee raskas katsoa. Jalusta mahdollistaa myös eri kuvakulmien 

käytön.  

 

Perinteisesti pala-animaatiot kuvataan ylhäältä alaspäin, eli tausta ja 

hahmot asetetaan vaikkapa pöydälle ja kamera kiinnitetään jalustaan 

linssi kohti pöytää. Animaatiojoulukalenterin voi kuvata myös 

vaakatasossa, jolloin hahmojen kasvot ja pienetkin liikkeet tulevat hyvin 

esiin. Kuvakulmaa voi ja kannattaakin vaihdella stop motion -

animoinnissa tarinan etenemisen mukaan. 

 

 

4.2. Äänityöpaja 

 

Äänityöpajojen tavoitteena on luoda musiikkia ja äänitehosteita sisältävä 

ääniraita animaatioihin. Tavoitteena on myös havainnollistaa lapsille, 

millaisilla keinoilla elokuvan äänet toteutetaan ja miten äänimaailman 

lisääminen liikkuvaan kuvaan vaikuttaa animaatioiden lopputulokseen. 

 

Äänityöpajoissa käytetyt instrumentit valitaan tutkimalla käsikirjoitusta. 

Käsikirjoitus mahdollistaa yhtenäisen äänikerronnan luomisen kaikkien 

jaksojen välillä. Käsikirjoituksen avulla voidaan ennakoida kunkin 

jakson henkilöiden, tunnelmien ja tapahtumien pääinstrumentit.  

 

Esimerkkejä Joulukalenteri animaatiosta: 

 

Seikkaileva katumuusikko soitti kussakin jaksossa haitaria, jonka 

äänet lapset loivat melodicainstrumentilla.  

 

Animaationukkehahmojen kävely lumisella tiellä: askeleiden äänet 

toteutettiin perunajauhopakettia puristelemalla.  

 

Ensimmäinen esimerkki edustaa animaation musiikkiraidan 

toteuttamista. Jälkimmäinen puolestaan edustaa niin sanottujen 
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äänitehosteiden toteuttamista. Lapsia kannattaa rohkaista kokeilemaan 

myös epäsovinnaisempia instrumentti- ja kuvayhdistelmiä vapaasti, ja 

tutkimaan, millaisia mielleyhtymiä ne muodostavat yhdessä. Esimerkiksi 

peltipurkkien tai koivunlehtien yksinkertainen käyttö mahdollistaa 

nopean omaksumisen ja mielekkään onnistumisen kokemuksen äänien 

luomisessa. 

 

Työpajoissa osallistujat järjestetään noin 3-4 hengen ryhmiin. Kullekin 

ryhmälle annetaan 30 minuuttia aikaa animaation ääniraidan 

suunnitteluun, harjoittelemiseen ja lopullisen äänityksen toteuttamiseen. 

Työpajan vetäjän tehtävänä on pitää kiinni käsikirjoitetutuista 

reunaehdoista, ohjata ja rohkaista lapsia instrumenttien valinnassa ja 

mahdollistaa äänityksen tekninen toteutus. 

 

Äänien tallentaminen toteutetaan yhdellä dynaamisella mikrofonilla, joka 

on yhteydessä kannettavan tietokoneen äänikorttiin. Miksausta ei 

toteuteta äänitystilanteessa, vaan eri instrumenttien äänen tasoja pyritään 

hallitsemaan sijoittamalla ryhmäläiset ja heidän äänilähteet eri matkojen 

päähän mikrofonista. Tietokoneen ruudulta voidaan näyttää 

kuvamateriaalia, jolloin sitä seuraamalla osallistujat oivaltavat miten 

synkronisoitu soitto vaikuttaa kuvan tapahtumiin. Lopuksi äänet 

kuunnellaan yhdessä kuvan kanssa. Tämän jälkeen lapsilla on vielä 

mahdollisuus toteuttaa lisäyksiä tai uusintaottoja, jos he niin toivovat. 

 

 

5. Editointi ja julkaisu 

 

Tietokone ja editointiohjelma 

 

Kuvausten jälkeen videomateriaali kaapataan tietokoneelle. Editoinnissa 

animaatiot viimeistellään julkaisua varten. Animaatioelokuvan voi tehdä 

ilman tietokonetta, mutta silloin esimerkiksi kuvissa näkyvien käsien 

poistaminen on mahdotonta. Animaation editointiin kannattaa valita 

helppokäyttöinen perusohjelma, jonka käytön opettelemiseen ei mene 

liiaksi aikaa. Pinnacle on edullinen ja helppokäyttöinen editointiohjelma, 

jonka ominaisuuden riittävät Animaatiojoulukalenterin kaltaisten 

elokuvien viimeistelyyn. Editointiohjelmia on myynnissä kaikilta 

ohjelmistovalmistajilta.  

 

Editointiohjelma helpottaa koko animaation työstämistä. Kohtauksia 

voidaan muuttaa leikkaamalla ne uuteen järjestykseen. Myös kuvia 

monistamalla (looppaamalla) saadaan tietyn liikkeen tai tilanteen 
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kestoa/nopeutta muutettua. Kuvasta saadaan poistettua myös 

tarpeettomat asiat, kuten animaattoreiden sormet tai muut lipsahdukset. 

 

Editoinnin yhteydessä animaatioon lisätään tekstit, kuten päivänumerot, 

animaation nimi ja tekijöiden nimet. Myös ääniraitojen yhdistäminen 

animaatioon tapahtuu editointivaiheessa.  

 

Julkaisu 

 

Valmiit animaatiot voidaan tallentaa dvd-levyille tai internetissä 

julkaistaviksi esimerkiksi mpeg4-tiedostoiksi. Internetissä animaatiot 

voidaan julkaista helposti ja ilmaiseksi Youtubessa (www.youtube.com) 

tai vastaavan suomalaisen palvelun, Floobsin (www.floobs.com) kautta. 

 

Joulukalenterin voi julkaista myös ns. pyörivästi TV-ruudulta tai 

videotykillä heijastettuna erilaisiin julkisiin tiloihin. 



i 

 

Liite 1  

 

Käsikirjoitus, Animaatiojoulukalenteri 2008 

 

Hahmot 

Lapset (tyttö ja poika)  

Eläimiä (jänis, karhu, kettu, keiju)  

Vanhemmat  

Kaupunkilaiset (lapsia ja aikuisia)  

Posetiivari  

Rapa  

Lucia  

Joulupukki  

Tonttuja (Kaupungissa ja kierrätyskylässä, Apuritonttu)  

Joulupukki  

Joulumuori 

 

 

Tapahtumapaikat  

 Luminen talvimaisema, lapsuuden talvi 

 Tonttujen Kierrätyskylä 

 Kaupunki 

 

 

Käsikirjoitus  

 

Ensimmäinen näytös 

 

Ensimmäisessä Joulukalenterin näytöksessä lapset ovat lumisessa 

metsässä. Lapset tapaavat eläimiä, luistelevat, hiihtävät, leikkivät 

lumileikkejä ja tekevät lumilyhdyn. Näytöksen loppua kohden lumi ja 

eläimet katoavat. Lapset palaavat kotiin, jossa vanhemmat kauhistelevat 

Afrikassa tapahtuvaa lumimyrskyä televisiolähetyksestä. 

 

Toinen näytös 

 

Toisessa näytöksessä tapahtumat sijoittuvat talviseen loskaiseen 

kaupunkimaisemaan. Lapset seurailevat kaupunkilaisten 

joulunsuunnittelua. Kaupunkilaiset ripustavat jouluvaloja, kadulla 

sijaitsee Pelastusarmeijan joulupata, kadulla soittaa posetiivari 

joululauluja. Lapset leikkivät rullalaudoilla ja potkulaudoilla. 
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Kaupunkilaiset lumettavat toria, Rapakin auttaa lumetuksessa, mutta 

kohtalokkain seurauksin; joulutähti putoaa ja särkyy. Kaupunkilaiset 

syyttävät Rapaa. Lucia ilmestyy torille ja häikäisee valollaan ihmiset. 

Samaan aikaan tontut sieppaavat Rapan ja tähden. Lapsetkin poistuvat 

kaupungista. Kaupunkiin laskeutuu synkeä tunnelma. Joulun lumen 

valkeus muuttuu melankoliseksi krookuksien kukkimisiksi. 

 

Kolmas näytös 

 

Kolmannessa näytöksessä siirrytään tonttujen Kierrätyskylään. Tontut 

hyörivät vinhasti kylässä. Kiire on kova. Puuroakin keitetään. Ehditäänkö 

joulun valmisteluissa? Tonttumaista kohellusta. 

 

Tonttujen tutkintajoukko sekä Rapa ja lapset saapuvat. Kierrätyskylän 

tontut iloitsevat uusista tulokkaista. Piirileikkiä, hyörinää ja tähtisadetta. 

Rapa on hieman syrjässä. Joulupukki saapuu paikalle. Syntyy hiljaisuus. 

Ilottelun jälkeen muistetaan tähti, joka ojennetaan joulupukille. 

Joulupukki katsoo kysyvästi tulokkaita. Tähdellä on toivoa. Koko 

joulukylä iloitsee – myös joulupukki. Joulupukki ottaa tähden mukaansa 

ja poistuu. 

 

Rapa ammentaa pohjattomista taskuistaan kierrätysteeman sopivia 

esineitä. Kierrätyskeskuksessa on Kili-Koli-masiina, jonne heitetään 

kierrätysesineitä. Kone pulppuaa valmiita lahjapaketteja ulos.  Lahjat 

sijoitetaan joulupukin ajoneuvoon. Joulupukki on huolissaan reitin 

talviolosuhteista. Voiko joulupukki matkustaa ajoneuvollansa 

lumettomille alueille? Apuritonttu tutkii joulupukin kanssa sääkarttaa, 

jossa on tietyille alueille sijoitettu kesän symboleita, kuten kukkia ja 

aurinkoa. Etelä-Suomi on lumeton ja pohjoisessa on lunta. 

 

Joulupukki tekee lähtöä. Kiire on kova myös pukilla. Joulumuori tulee 

patistamaan pukkiansa lähtöön. Joulumuorilla on mukanaan fläppitaulu. 

Joulumuori on tehokas. 

 

Neljäs näytös 

 

Neljännessä näytöksessä sijoitutaan takaisin kaupunkiin. Ajallisesti 

ollaan samassa tilanteessa, kuin 2. näytöksessä. Kaupunkilaiset yrittävät 

selvittää kuusenvaloja, jotka ovat söherössä. Suksi ei luista lumettomalla 

tiellä. Tunnelma on edelleen hiukan ankea. Yllättäen lumi alkaa leijua 

taivaalla. Valot kuusessa saadaan syttymään. Eri maiden liput sijoitetaan 

kuuseen. 
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Ihmiset leikkivät talvisia leikkejä, lumilinnan rakentamista, piirileikkejä, 

lumen kolausta, hiihtämistä ym. Tontut saapuvat lasten ja Rapan kanssa 

kaupunkiin. Tontut auttavat joulun valmistelua. Tontuilla on tähti, josta 

ihmiset iloitsevat. Kaupunkilaiset näkevät myös Rapan, minkä johdosta 

tunnelma viilenee; valot himmenevät ja supinaa Rapan selän takana. 

Rapa jää syrjemmälle, lapset käyvät hakemassa Rapan, jolle tähti 

ojennetaan. Lapset saattavat Rapan ja kaupunkilaiset yhteen. Kuusta 

vasten laitetaan tikkaat, joita pitkin Rapa käy kiipeämässä tähden ylös 

latvaan. Kaupunkilaiset ymmärtävät pyyteettömän antamisen 

merkityksen. Iloista hyörinää ja Rapan kiittämistä. Rapakin punastuu. 

 

Joulupukin kulkue saapuu torille. Joulupukki on iloinen tapahtumien 

kulusta. Kaupunkilaiset ovat ylpeitä kuusesta. Joulupukki ojentaa kaikille 

lahjan. Lopuksi leikitään yhteisiä talvisia leikkejä. Piiritanssi, laulua, 

lumilinnan rakentamista. Lopuksi tonttu tulee joulurauhaa-kyltin kanssa. 

Eri kieliä voisi olla useita; venäjä, somalia, kurdi jne. 

 

Päiväkohtainen käsikirjoitus 

 

1. Talvimaisema Ensimmäinen jakso, kaupunkilaiset valmistautuvat 

jouluun hääräilemällä kaduilla. Hahmot päättävät sytyttää ensimmäiset 

valot/adventtikynttilät kaupunkiin. 

 

2. Tonttujen Kierrätyskylä. Kurkistus Korvatunturille. Joulupukki 

huolestuu lumitilanteesta. Aikakin alkaa käydä vähiin. Tontut ottavat 

hyvin rennosti 

 

3. Talvimaisema. Lapset lähtevät seikkailemaan talviseen metsään. 

 

4. Talvimaisema. Lapset hiihtävät metsässä. Muita ei näy. Lapset 

päätyvät metsäiselle aukiolle, jossa hiihtävät ja leikkivät lumileikkejä. 

 

5. Talvimaisema. Lapset rakentavat lumiukon. Ukko herää henkiin ja 

ryhtyy leikkimieliseen lumisotaan lasten kanssa. 

 

6. Talvimaisema. Paikalle saapuu eläimiä, joille lapset antavat ruokaa ja 

paijausta. Näytöksen loppua kohden lumi ja eläimet katoavat. 

 

7. Kaupunki. Lapset palaavat kotiin. Lumi on kadonnut. Kotona 

vanhemmat kauhistelevat Afrikassa tapahtuvaa lumimyrskyä 

televisiolähetyksestä. 
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8. Kaupunki. Itsenäisyyspäivä! Koko perhe lähtee katsomaan ilotulitusta 

kaupungille. Suomen lippu on salossa. 

 

Toinen näytös 

 

9. Kaupunki. Lapset seurailevat kaupunkilaisten joulun suunnittelua. 

Kaupunkilaiset ripustavat jouluvaloja. 

 

10. Kaupunki. Posetiivari soittaa kadulla joululauluja. Lapset päättävät 

auttaa keräämään rahaa vähäosaisille laulamalla. Kadulla sijaitsee 

Pelastusarmeijan joulupata. 

 

11. Kaupunki. Lapset leikkivät rullalaudoilla ja potkulaudoilla. 

Kaupunkilaiset tuovat lumitykin torille, minkä avulla lumettavat toria. 

 

12. Kaupunki. Pahin ostosvillitys hullaannuttaa kaupungin. Hahmot 

päättävät tehdä toiset onnellisiksi ilman rahaa. Tontut tarkkailemassa 

kilttejä lapsia. 

 

13. Kaupunki. Riparapakin haluaa auttaa lumetuksessa, mutta 

kohtaloikkain seurauksin. Syntyy hirveä härdelli ja joulutähti tippuu 

lumetuksesta ja särkyy. 

 

14. Kaupunki. Lucia ilmestyy torille ja häikäisee valollaan ihmiset. 

Samaan aikaan tontut sieppaavat Rapan ja tähden. Lapsetkin poistuvat 

kaupungista. Kaupunkiin laskeutuu synkeä tunnelma. Joulun lumen 

valkeus muuttuu melankoliseksi krookuksien kukkimiseksi. 

 

Kolmas näytös 

 

15. Tonttujen Kierrätyskylä. Tonttujen tutkintajoukko sekä Rapa ja 

lapset saapuvat. Kierrätyskylän tontut iloitsevat uusista tulokkaista. 

Piirileikkiä, hyörinää ja tähtisadetta. 

 

16. Tonttujen Kierrätyskylä. Rapa on hieman syrjässä. Joulupukki 

saapuu paikalle. Syntyy hiljaisuus. Iloittelun jälkeen muistetaan tähti, 

joka ojennetaan joulupukille. 

 

17. Tonttujen Kierrätyskylä. Joulupukki katsoo kysyvästi tulokkaita. 

Tähdellä on toivoa. Koko joulukylä iloitsee – myös joulupukki. 

Joulupukki ottaa tähden mukaansa ja poistuu. 
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18. Tonttujen Kierrätyskylä. Riparapa ammentaa pohjattomista 

taskuistaan kierrätysteeman sopivia esineitä. Kierrätyskeskuksessa on 

Kili-Koli-masiina, jonne heitetään kierrätysesineitä. Kone pulppuaa 

valmiita lahjapaketteja ulos. 

 

19. Tonttujen Kierrätyskylä. Joulupukki on huolissaan reitin 

talviolosuhteista. Voiko joulupukki matkustaa ajoneuvollansa 

lumettomille alueille? Apuritonttu tutkii joulupukin kanssa sääkarttaa, 

jossa on tietyille alueille sijoitettu kesän symboleita, kuten kukkia ja 

aurinkoa. Etelä-Suomi on lumeton ja pohjoisessa on lunta. 

 

20. Tonttujen Kierrätyskylä. Joulupukki tekee lähtöä. Kiire on kova 

myös pukilla. Joulumuori tulee patistamaan pukkiansa lähtöön. 

Joulumuorilla on mukanaan fläppitaulu. Joulumuori on tehokas. 

 

Neljäs näytös 

 

20. Kaupunki. Kaupunkilaiset yrittävät selvittää kuusenvaloja, jotka 

ovat söherössä. Suksi ei luista lumettomalla tiellä. Tunnelma on edelleen 

hiukan ankea. Yllättäen lumi alkaa leijua taivaalla. Valot kuusessa 

saadaan syttymään. Eri maiden liput sijoitetaan kuuseen. 

 

21. Kaupunki. Ihmiset leikkivät talvisia leikkejä, lumilinnan 

rakentamista, piirileikkejä, lumen kolausta, hiihtämistä ym. Tontut 

saapuvat lasten ja Rapan kanssa kaupunkiin. 

 

22. Kaupunki. Tontut saapuvat auttamaan joulun valmistelussa. 

Tontuilla on tähti, josta ihmiset iloitsevat. 

 

23. Kaupunki. Kaupunkilaiset näkevät myös Rapan, minkä johdosta 

tunnelma viilenee; valot himmenevät ja supinaa Rapan selän takana. 

Rapa jää syrjemmälle, lapset käyvät hakemassa Rapan, jolle tähti 

ojennetaan. Lapset saattavat Rapan ja kaupunkilaiset yhteen. Kuusta 

vasten laitetaan tikkaat, joita pitkin Rapa käy kiipeämässä tähden ylös 

latvaan. Kaupunkilaiset ymmärtävät pyyteettömän antamisen 

merkityksen. Iloista hyörinää ja Rapan kiittämistä. Rapakin punastuu. 

 

24. Kaupunki. Joulupukin kulkue saapuu torille. Joulupukki on iloinen 

tapahtumien kulusta. Kaupunkilaiset ovat ylpeitä kuusesta. Joulupukki 

ojentaa kaikille lahjan. Lopuksi leikitään yhteisiä talvisia leikkejä. 

Piiritanssi, laulua, lumilinnan rakentamista. Lopuksi tonttu tulee 

joulurauhaa-kyltin kanssa. Eri kieliä voisi olla useita; venäjä, somalia, 

kurdi jne. 


