
STEAMit! -kokeilun nimi: Ideoita STEAM-pajaan 
 

Koulun nimi: Syvälahden koulu 

Ajankohta: Syksy 2020 

Lisätietoja: Wilhelmina Juhakoski (KU), Ilkka Salonen (KS) 

Kohderyhmä: Koulun oppilaat eri luokka-asteilta 4. lk – 9.lk  

Oppiaineet: Kuvataide, käsityö (sisältää myös matematiikkaa). 

Keskeisimmät oppimistavoitteet: Tarkoitus kehittää tiedeinnostusta lisääviä tehtäviä 

STEAM-pajaan 

Tuotos: Lo-fi -hologrammin esityslaite ja fraktaaleja. 

Projektia on tehty pitkin syksyä kahdessa eri oppiaineessa normaalien tuntien ohessa. 

Tavoitteena on, että tehtävä olisi mahdollista toteuttaa keväällä 2x3h STEAM-pajassa. 

 

Hologrammin ja videon tekoon tarvitaan vähintään:  

laserleikkuriin sopivaa akryylilevyä, muoviliimaa, iPad tai muu kamera, viher- tai sinitausta, 

videoeditointiohjelma. Projektin jatkokehittelyssä käytimme lisäksi myös mm. Processing-

sovellusta (ilmaiseksi ladattavissa processing.org), iMovieta, muovailuvahaa, 

sähkömoottoria, samettia ja metallitankoja. 

Toimi näin: Hologrammi toteutetaan puhelimen tai muun esityslaitteen päälle asetettavalla 

prismalla, jonka oppilaat valmistavat itse. 1) Piirretään prisman osat LaserCut-ohjelmalla ja 

leikataan laserleikkurilla 2) Liimataan saumat. 3) Asetetaan prisma esityslaitteen (esim. 

kännykän) päälle ja testataan 

Youtubesta valmiiksi löytyvillä 

videoilla, toimiiko efekti.  

4) Tutkitaan yhdessä, mikä on 

tunnusomaista valmiille videoille 

ja sen jälkeen tehdään omia 

videoita. Videossa pitää olla 

tumma tausta ja se pitää päästä 

editointiohjelmassa 

monistamaan neljäksi videoksi ja 

kääntämään ne 90° kulmaan 

toisiinsa nähden.  

 

Videoiden teko antaa paljon 

vapauksia. Periaatteessa hyvin monenlainen video toimii. Videoiden testaaminen on vielä 

kesken raporttia kirjoittaessa, se jatkuu vielä keväällä.  

 



Nyt syksyllä piirsimme 9. lk kuvataiteessa fraktaaleja ohjelmoimalla Processingilla, 

ajatuksena, että niistä tulisi näyttäviä videoita. Nämä näyttivät hienoilta ja toimivat 

oppilaiden koneilla, ongelmaksi muodostui ohjelmoimalla tehdyn liikkuvan kuvan 

tallentaminen videoksi. Tallennus vaatii koneille ladattavan lisäohjelman ja muutoksia 

koodiin, näiden testailu jää kevääseen.  

Projektimme kohokohtia olivat ensimmäisen prisman testaaminen ja ilmassa leijuvan 

heijastekuvan ilmaantuminen. Ohjelmointitunnilla ensimmäisen fraktaalin ilmaantuminen 

näytölle oli myös hieno hetki. Oli hauska nähdä, että hologrammi on asia, josta teini-

ikäinenkin innostuu ja tehtävä on poikinut jo nyt paljon jatkoideoita: aidosti 3-ulotteisen 

hologrammin teko, pyörivän kuvausalustan teko; teline, jolla hologrammi saadaan 

näkymään hyvin valoisassakin ympäristössä, videon tekeminen 3D-ohjelmalla. 

Alakoululaisille prisman siististi liimaaminen oli haastavaa. Tämä vaihe sopii siis paremmin 

isommille oppilaille. Tarvikkeiden ja ohjelmistojen hankinta sekä oppilaskoneille asennus on 

asia, jonka hoitaminen kannattaa aloittaa kuukausia ennen projektia. Oppilasläppäreiden 

teho ei riitä kunnolla videoeditointiin. Projektissa oli tarkoitus tutkia myös erilaisia Micro:bit 

lisäosia mutta niiden toimitus viivästyi reilusti ja siksi keskityimme hologrammeihin.  

Ne osoittautuivat oppilaita kiinnostavaksi aiheeksi hyvin yksinäänkin. 

 

 



 


