
Kuvankäsittelyllä kaupunkiin

Aloitimme työskentelyn valokuvaamisella. Kaupun-
gista otettiin tabletilla kuvia eri kulmista, läheltä ja 
kaukaa. Lapset kuvattiin yksiväristä taustaa vasten. 
Tätä varten askartelimme päiväkodilta löytyneestä 
vihreästä muovirullasta ”green screenin”. Myös muut 
taustavärit olisivat toimineet, mutta kirkkaanvihreä 
tausta oli ehdottomasti paras, sillä sitä ei löytynyt 
hiuksista, ihosta, eikä aivan saman sävyisenä vaat-
teistakaan.

Poistimme lasten kuvista taustat ilmaisella Back-
ground Eraser -sovelluksella, jota oli helppo käyttää 
lasten kanssa. Taustan pystyi poistamaan kuvista au-
tomaattisesti tai manuaalisesti, mutta se ei ollut ko-
vin nopeaa puuhaa. Työstimme kuvia aina sopivissa 
kohdissa muun toiminnan lomassa. 

Kun lapsen hahmo kuvassa oli saatu irrotettua taus-
tastaan, se liitettiin Photo Layers -sovelluksella toi-
sen, kaupungista otetun kuvan päälle. 

Totta vai tarua?

Ryhmässämme oli eskarivuonna 2015–2016 kaupun-
kiteema, johon sisällytimme monenlaista toimintaa. 
Suurin yksittäinen projekti oli oman kaupungin raken-
taminen. Tutustuimme aluksi kaupunkisuunnitteluun 
ja asemakaavoihin. Sitten jokainen lapsi suunnitteli 
oman rakennuksen ja rakensi sen kierrätysmateriaa-
leista suunnitelmansa pohjalta. Rakennuksista koot-
tiin n. 2,5 m² kokoinen kaupunki, johon maalattiin ja 
askarreltiin myös teitä, parkkipaikkoja, viheralueita, 
joki, silta ja jopa hautausmaa! 

Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä oli ollut kuvia, jois-
sa Star Wars -hahmot olivat vallanneet Helsingin ja 
Kuolemantähti leijui Tuomiokirkon yllä. YouTubesta 
löytyi myös video, jossa imperiumin alukset kiisivät 
pitkin Helsingin katuja ja Darth Vader laskeutui aluk-
sellaan Esplanadille. Pienet Star Wars -asiantuntijat 
pohtivat kuvien ja videon todenperäisyyttä ja päät-
telivät, ettei kyseisiä kuvia voisi olla, ellei sellaista oi-
keasti olisi tapahtunut.

Keskustelu nosti esille todellisen tarpeen harjoitella 
medialukutaitoa ja puhua mediassa esiintyvistä ku-
vista. Näin heräsi ajatus, että voisimme harjoitella ku-
van- ja videonkäsittelyä ja hyödyntää rakentamaam-
me kaupunkia työskentelyssä. Päätimme tehdä kuvia, 
joissa lapset ovat kaupungissa sekä animaation, jossa 
bussi kulkee kaupungin kaduilla.

Lapset päättivät, minne päin kaupunkia halusivat 
itsensä sijoittaa. Osalle oli tärkeää päästä oman 
talonsa luokse, toiset halusivat kävellä autotiellä, 
kun se nyt oli luvallista, ja osa lapsista seikkaili hau-
tausmaalla tai kurkki talojen takaa. Kuvankäsittelyn 
mahdollisuuksia hyödynnettiin myös sijoittamalla 
kaupunkiin jättiläisiä ja mini-ihmisiä. Samaan ku-
vaan pystyi liittämään useampia kohteita, joten ku-
vissa saattoi puuhastella useampia lapsia. 

Kuvien lisäksi teimme Stop Motion Studio -sovelluk-
sella animaation, jossa itse rakennettu bussi kulkee 
kaupungissa ja ottaa lapsia kyytiin ja lopulta kaikki 
nousevat bussista pois ja bussi ajaa pois kaupun-
gista. Jäljittelimme lapsen kaupunkiin rakentamaa 
bussia suurella keltaisella kartongilla, jonka ”sisään” 
lapset astelivat. Animaation alussa ja tapahtumien 
väleissä kuvasimme bussia, jota lapset siirsivät ka-
tuja pitkin ja näin se näytti ajelevan kaupungissa. 

Kuvaseikkailuja itse 
rakennetussa kaupungissa

Uuden oppimista ja tekemisen iloa

Työskentely herätteli lapsia mediakriittiseen ajat-
teluun. Lapset oppivat, että kaikki kuvat eivät ole 
totta ja melko helpoillakin keinoilla katsojaa pystyy 
huijaamaan.

Lapset saivat omia ideoita siitä, miten kuvankäsit-
telyä voisi hyödyntää. He keksivät, että heidät voi-
si esimerkiksi liittää kasvitieteellisestä puutarhasta 
löytyneiden käpyjen viereen niin, että kävyt näyttä-
vät jättimäisiltä tai että he voisivat pukeutua prin-
sessoiksi ja heidät voitaisi kuvata ja sijoittaa itse ra-
kentamaansa Frozen-linnaan. Lapset oppivat, että 
he voivat sekä ideoida vapaasti, että toteuttaa itse 
ideoitaan.

Niin lapset kuin aikuisetkin oppivat uusien sovel-
lusten käyttöä ja hyödyntämään tabletteja uudella 
tavalla. Välineiden käsittelyyn tuli varmuutta ja en-
nestään tutut valokuvaustoiminnotkin alkoivat su-
jua paremmin.

Paras anti oli kuitenkin ilo ja ihmetys, jota työsken-
tely herätti niin lapsissa kuin aikuisissakin. Tuotok-
sia esiteltiin innokkaasti vanhemmille ja kuvia ja vi-
deota haluttiin katsoa kerta toisensa jälkeen.
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