
 

STEAMit! -kokeilun nimi: Lyhytfilmi lajiston köyhtymisestä 

Koulun nimi: Katariinan koulu 

Ajankohta: Syyslukukausi 2019 – kevätlukukausi 2020 

Lisätietoja: Sampo Olkinuora (sampo.olkinuora_at_turku.fi) 

Kohderyhmä: Ala – ja yläluokat 

Oppiaineet: Ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi, suomen kieli/S2, kuvaamataito, musiikki  

Keskeisimmät oppimistavoitteet: YLÄLUOKAT: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen (L7), Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen (L1) ALALUOKAT: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

(L7), Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 

Tuotos:  

 

Tiivistetysti: n. 5 – max. 10 min min lyhytfilmi, jossa pohditaan mitä tavallinen kuluttaja voi 

tehdä lajiston köyhtymisen estämiseksi ja esitellään konkreettisia keinoja. Osa filmistä 

toteutetaan stop motion –animaatioina. 

Laajempi kuvaus:  Tehdään Varsinais-Suomen vuoden 2019 Steam Junior –kilpailun 3-6 –
luokkien sarjan voittotyön pohjalta juonellinen lyhytfilmi lajiston köyhtymisestä ja sitä 
ehkäisevistä toimenpiteistä, joita kuka hyvänsä voi toteuttaa. Lyhytfilmi tehdään pitkälti 
stop motion -animaatiota hyödyntäen. Animaation tekemistä varten perustetaan 
oppilastyöryhmä, jossa on mukana oppilaita eri luokka-asteilta. Kutsutaan Turun yliopiston 
biodiversiteettiyksikön johtaja Ilari Sääksjärvi pitämään aiheesta alustus oppilaille ennen 
käsikirjoitusvaihetta. Lisäksi järjestetään oppilastyöryhmälle työpaja, jossa ideoidaan ja 
valmistetaan animoitavat hahmot (vetäjänä animaattori Pia Kalenius). Tämän jälkeen filmiä 
työstetään syksyllä 2019 ja alkukeväällä 2020. Lopputulos ensiesitetään keväällä 2020 
koulun suurtapahtumassa (Katariinan karnevaalit), jonka jälkeen sitä esitetään 
säännöllisesti mm. Turun Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan aulassa. 
 

Projektiin kuluu aikaa noin: kokonaisuutena noin 30 oppituntia, marras –joulukuussa tehty 

osuus noin 4 oppituntia (yksi oppitunti = 45 min) ja opettajan suunnitteluaikaa sekä 

valmistelua n. 7 h 

Tarvitset projektin toteuttamiseen näitä materiaaleja: Digikamera ja/tai iPad, mikrofoni, 

mahd. lisälinssejä ja animaatio, kuva- sekä äänenkäsittelysovelluksia (esim. GarageBand, 

iMovie, iMotion) 

 

Toimi näin:  

http://www.turku.fi/uutinen/2019-05-22_maailman-suurimmat-haasteet-suomen-pienimmat-ratkaisijoina
http://www.turku.fi/uutinen/2019-05-22_maailman-suurimmat-haasteet-suomen-pienimmat-ratkaisijoina
https://turunseutusanomat.fi/2018/05/katariinan-karnevaalit-kasvattavat-suosiotaan-vuosi-vuodelta/


Koska tämän STEAMit! –kokeilun yhteydessä tehtiin vain osa isommasta kokonaisuudesta, ei 

ohjeita voi soveltaa sellaisenaan. Tässä kuvaan lähinnä projektin aloituksen. 

1. Hankkeen suunnittelu ja sen tavoitteiden esittely muille opettajille ja henkilökunnalle 

2. Erityisosaamisen (mm. kuva- ja ääniohjelmien käyttö) kartoittaminen henkilökunta- 

ja oppilastasoilla. 

3. Oppilastiimin kokoaminen. Mukaan ilmoittautuivat vuoden 2019 SteamJunior 3-6 – 

sarjan voittajatyön tehneet oppilaat, jotka ovat nyt 7. luokalla. Lisäksi mukaan 

otettiin lisää 7. –luokkien oppilaita tekemään animaatioita. Myöhemmin muiden 

luokka-asteiden oppilaita hyödynnetään tekemään videoon musiikkia ja 

äänitehosteita. 

4. Asiantuntijavierailujen sopiminen ja sovittaminen koulun lukujärjestykseen. Tämä 

vaihe osoittautui erittäin haastavaksi, koska lukujärjestys ja JHL:n lakkotoimenpiteet 

rajoittivat huomattavasti niitä ajankohtia, jolloin asiantuntijat voisivat tulla koululle.  

5. Hankkeen kokonaisaikataulutus. Syksyn aikataulun osalta piti tehdä muutoksia ja 

siirtää mm. suunniteltu animaationukkepaja keväälle.  

6. Oppilastiimikokoukset. Kootaan oppilaiden ajatuksia ja ehdotuksia ja tehdään 

alustava työnjako. 

7. Asiantuntijakäynti, materiaalin kuvaaminen, käsikirjoituksen muokkaaminen ja 

materiaalin käsittely. 

Meidän projektimme kohokohtia olivat: Turun yliopiston Biodiversiteettilaitoksen johtajan 

prof. Ilari Sääksjärven vierailu koululla kertomassa lajiston köyhtymisestä ja hänen 

henkilökohtainen tapaamisensa kuvaustiimin kanssa. Tässä yhteydessä kuvasimme myös 

haastattelumateriaalia videota varten. 

Ongelmaksi muodostui: Ala- ja yläluokkien lukujärjestyksen ja ulkopuolisten 

asiantuntijavierailijoiden aikataulujen soveltaminen yhteen. Myös lakot ja henkilökunnan 

sairastelu hankaloittivat tilannetta, koska en pystynyt irtautumaan projektia varten 

luokkatyöskentelystä oman luokkani kanssa suunnitellusti. Siksi nukkeanimaattorin 

työpajakäyntiä ei saatu toteutettua suunnitellussa aikataulussa, vaan se siirtyy alkuvuoteen 

2020. 

 



 

Kuva 1 Ilari Sääksjärvi oppilaan haastattelussa 

 

 

Kuva 2 Ilari Sääksjärvi pohjustaa aihetta 


