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Pari sanaa alkuun

Kannustan Sinua tarttumaan tarinan voimaan ja 
moderniin tapaan kertoa. Haasteellisia kohtia on 
muutama, mutta kun ne on selätetty on edessäsi 
uppouttavaa työskentelyä minkä tulet kokemaan 
antoisaksi. Työpajoissa vaikeinta on saada omien 
tarinoiden tekijät kahvitauolle. Olen nähnyt tämän 
omin silmin. Niin käy joka kerta.

Oman elämäntarinan tekemiseen on nykyään monta 
mahdollisuutta. Perinteinen kirjoitettu elämäntarina on 
monelle tuttu. Tekstin ja kuvien avulla tehty digitarina 
on vielä tuntemattomampi. Valokuvien kasvavan virran 
ansiosta elämäntarinoiden kertojilla on käytössään 
runsaasti kuvamateriaalia. Ja ennen kuvia tarvitaan 
käsikirjoitus.

Tarinan kertominen on aina matka omaan itseen. 
Opiskelijan ja työntekijän tarinat ovat aina oman 
identiteetin reflektointia. Kuka minä olen? Miksi olen 
tässä? Mihin minä jatkan tästä? Olipa oma tarina 
minkälainen tahansa yleensä se voimauttaa kertojaansa. 
Samalla tarinat herättelevät muita pohtimaan samoja 
asioita. Tarinat ovat erinomaisia oppimisaihioina 
esimerkiksi ammatillisen kasvun, organisaation 
kehittämisen tai henkilökohtaisen hyvinvoinnin tukena. 

Henkilökohtaiset tarinat puhuttelevat ja vakuuttavat. 
Ihmistä kiinnostaa toinen ihminen ja se toisenlainen 
tarina. Kalvosulkeisille on oma sijansa tässä ajassa.  
Mutta tarinoita toivoisin lisää oppilaitoksiin, yrityksiin, 
vanhainkoteihin, kyliin ja verkkoon. Tarina on 
mahdollisuus toisilta oppimiseen ja ihmisen äänen 
kuulemiseen. Kertojiksi kelpaavat ihan kaikki. 

Raisiossa 28.8.2013

Satu Hakanurmi



LUKU 1

Aiheen 
valinta
Meitä on aina opetettu ajattelemaan oppimisen 
yhteydessä suuresti: tekemään tiivistelmiä ja 
katsomaan asioita etäältä. Mutta nyt on sallittua 
ajatella pienesti. Tarinat lähtevät liikkeelle pienistä 
henkilökohtaisista kokemuksista. Miksi lähdit 
opiskelemaan valitsemaasi alaa? Mitä olivat omat 
toiveesi ja missä olet nyt? Elämäsi vaikeudet?

Mikäli työstettävän digitarinan aihetta ei ole rajattu, 
suosittuja teemoja ovat seikkailutarinat matkoilta, 
menestys urheilussa tai opinnoissa, lempipaikat, oman 
uran tapahtumat, sairaudesta tai kriiseistä 
toimuminen, rakkaustarinat ja erilaisista 
ongelmatilanteista selviäminen.

Tarinat voi liittää etenkin sosiaali-, kasvatus- ja yleensä 
ihmisiä koskeviin opintoihin, mutta ne ovat oiva 
työkalu myös esimerkiksi historiaan ja yhteiskuntaan 
liittyvissä aiheissa.

Monien opiskelijoiden mielestä on vähemmän 
pelottavaa jakaa digitaalinen tarina kuin lukea 
ääneen omia kirjoituksia. Tarinat on luontevaa 
yhdistää verkkoportfolioihin tai oppimisaihioiksi 
muille kursseille.

Kuva 1. Suosituimpia tarinoiden aiheita on koottu 
tarinapuun hedelmiksi.



Mistä digitarinan aihe?

Kerromme koko ajan tarinoita muille eli se on tuttu ja 
arkinen asia. Mutta tyhjä paperi karkottaa usein kaikki 
aiheet mielestä. Aiheita voidaan houkutella esiin 
monin tavoin ja tässä muutama vinkki alkuun 
pääsemiseksi:

Anna ajatuksiin virrata erilaisia välähdyksiä 
esimerkiksi opettajan työstä. Mikä yksityiskohta tai 
tapahtuma jäi mieleen viime keväästä? Milloin tunsit 
onnistuvasi opettajana? Milloin taas riittämättömyys ja 
turhautuminen saivat vallan? 

Valmiin tekstin tuottamisen sijaan voit ensi alkuun 
kirjoitella erilaisia listoja arjesta, elämästäsi yleensä ja 
työstäsi. Kun et yritä kontrolloida kirjoittamistasi 
yllätyt itsekin miten paljon erilaisia tarinoita nousee 
esiin.

Listan kirjoittamisen voi aloittaa lauseella ”Minä 
muistan” ja jatkaa sitä pienillä muistikuvilla. Tai 
yhdellä isommalla muistolla. Kunhan jatkat 
kirjoittamista eteenpäin. Ei ole väliä sijoittuuko muisto 
viiden sekunnin vai viiden vuoden päähän. Jos jäät 
jumiin aloita uudestaan ”Minä muistan” –kohdasta.

• Valitse aihe, johon sinulla on voimakkaita tunteita. 
Negatiivisia tai positiivisia.  Kirjoita ensin aiheesta 
suurella lämmöllä ja jatka niin pitkään kuin pystyt. Sen 
jälkeen vaihda näkökulmaa ja kirjoita aiheesta vihan ja 
inhon vallassa. Lopuksi voit kertoa aiheesta täysin 
neutraalisti.

• Valitse väri – kuten punainen – ja tee 15 minuutin 
kävely. Havainnoi missä kaikkialla näet punaista ja 
kirjoita havainnoistasi 15 minuuttia.

• Kirjoita erilaisissa paikoissa kuten 
pyykinpesukoneen vieressä ja anna pesukoneen rytmin 
ohjata tarinaasi. Voit kokeilla myös bussipysäkkiä ja 
kahvilaa.

• Kerro aamustasi. Minkälainen oli herätyksesi, 
aamupalasi ja matkasi töihin. Kirjoita ylös 
yksityiskohtia, mutta veny ajatuksissasi yksityiskohtien 
yli.

• Kuvaile paikkaa mistä pidät todella paljon. Ole 
läsnä paikassa ja kuvaile sen yksityiskohtia. Onko se 
paikka luonnossa tai paikka missä teet töitä? 
Minkälaisia värejä, ääniä ja hajuja paikkaan liittyy? 
Kerro paikasta niin tarkasti, että kuulija voi kuvitella 
olevansa itse siellä. 
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• Kirjoita lähtemisestä tai jättämisestä haluamallasi 
tavalla. Voit kirjoittaa avioerosta, talosta lähtemisestä 
aamulla tai kuolevasta ystävästä.

• Ketä ihmisiä olet rakastanut?

• Minkälaisia katuja kaupungissasi on?

• Kuvaile isovanhempaasi.

• Kirjoita uimisesta, tähdistä, pelottavimmasta 
kokemuksestasi, luonnosta, miten opit jonkun asian, 
kirjasta joka muutti elämäsi, fyysisestä kestävyydestä 
tai opettajastasi/oppilaastasi.  Älä kirjoita abstraktisti 
vaan konkreettisista asioista. Ole rehellinen ja 
yksityiskohtainen.

• Ota runokirja. Avaa se mistä tahansa sivulta ja 
valitse rivi minkä kirjoitat ylös ja jatka kirjoittamista 
itse. Jos jäät jumiin tekstin kanssa valitse uusi sivu ja 
rivi ja aloita uudestaan.

Oma aihe ja tarina löytyy esimerkiksi näiden 
kirjoitusharjoitusten avulla. Toinen lähestymistapa on 
käyttää valokuvia tarinoiden kertomisessa. Omat ja 
suvun vanhat valokuvat pitävät sisällään monta 
aihetta. Tarina voi lähteä liikkeelle myös abstraktista 
kuvasta kuten luontokuvasta, jolloin tärkeintä on 
kuvan tunnelma. Voit kuvata kesän aikana muistoihin 

ja erilaisiin hetkiin ja tunnelmiin liittyviä kuvia tai 
ottaa omakuvia. Tarina voi syntyä yhtä kuvaa 
katselemalla. Lopulliseen tarinaan tarvitset 
useimmiten 3-20 kuvaa tarinan rytmistä riippuen.

Päästä irti luova valokuvaaja sinussa

Kokeile esim. näitä:

• Vieraile maatilalla ja seuraa sieltä lähtevää polkua.

• Täytä ämpäri vedellä ja katso heijastustasi.

• Etsi jotain sinistä.

• Etsi valoa pimeässä.

• Jätä horisontti aivan minimiin.

• Keitä munia kovaksi, riko ja kuori. Kasaa hauraat 
kuoret.

• Katso, kun jokin katoaa.

• Katso kuvajaistasi kiiltävässä, metallisessa 
pinnassa.

• Anna sadepisaroitten vääristää näkymäsi ikkunan 
läpi.

• Ota rehellinen omakuva itsestäsi viikottain.
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• Kiipeä rappuset ylös ja katso alas.

• Mene vaakatasoon ja kuvaa, mitä on itseäsi 
lähinnä.

• Ota kuva epätasaisella pinnalla näkyvästä 
varjostasi.

• Anna rikkaruohojen villiintyä.

• Aseta suuria asioita pieniin käsiin.

• Pysähdy kurkistamaan avoimesta ikkunasta.

Erinomaisia tarinan aiheita tarjoilevat omat 
valokuvasi. Todennäköisesti kannat sinulle tärkeitä 
kuvia puhelimessasi, mutta myös perhealbumeita 
kannattaa selailla läpi. Omista valokuvista lukee 
asioita, joita muut eivät näe. Kirjoita ylös valokuvien 
nostattamia ajatuksia ja tunteita. Mitä olet kuvannut? 
Entä mitä et ole kuvannut?

Ennakkotehtävä

MIETI MIKÄ ON SINULLE

• merkityksellinen paikka?

• merkityksellinen hetki?

• merkityksellinen ihminen?

• merkityksellinen esine?

Kirjoita kustakin kysymyksestä ylös  muutamia 
mieleen tulevia asioita. 

Onko joku näistä sillä tavalla erityinen, että haluat 
tehdä tästä digitaalisen tarinan? 

• Jatka luonnostelemalla aihetta hieman lisää. 

• Miten kerrot tarinan kuvien avulla esim. 
metaforisesti? (kts. luku 7 Näe tarina kuvina)

• Ota muistiinpanosi ja ehdotukset kuviksi 
mukaan työpajaan.

5



LUKU 2

Ideasta kohti 
kokonaista 
tarinaa

Tarinoiden kertominen on hyvin inhimillistä. 
Tarinoiden avulla on siirretty aineettomia asioita 
sukupolvelta toiselle kun tiedonsiirto muilla 
menetelmillä ei ole ollut vielä mahdollista. 
Tarinoiden nostattamat tunteet auttavat muistamaan 
tarinoita ja yksityiskohtia, jotka muutoin 
unohtuisivat helposti. Tarinankerronnalla 
ymmärretään tässä yhteydessä esitystapaa, missä 
omat tunteet ja tulkinnat ovat olennainen osa 
kokonaisuutta vaikka vain epäsuorasti ilmaistuina. 

Hyvä tarina kerrotaan myös Aristoteleen jo antiikin 
aikaan kirjoittaman runousopin mukaan. Hyvä alku 
menee suoraan asiaan ja esittelee tarinan 
päähenkilön suhteessa ympäröivään maailmaan ja 
ristiriidan, joka on digitarinassa usein päähenkilön

 sisäinen antagonisti. Jännite joka syntyy 
päähenkilön ja ristiriidan välille ratkeaa lopussa. 
Tarina etenee erilaisten vaiheiden, käänteiden ja 
yllätysten kautta kohti loppukliimaksia. Tarinan 
loppu ratkeaa yhdessä kohtauksessa, jossa 
suljetaan tarinan pääristiriita. Ratkaisun 
loppukohtauksen jälkeen voidaan enää vain 
häivyttää eli viettää esimerkiksi hetki 
päähenkilön ja muiden tarinan henkilöiden 
kanssa.



LUKU 3

Tarinanker-
ronnan 
askeleet

Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi digitaalisen 
tarinankerronnan askeleet siten kuin menetelmän 
isä Joe Lambert on ne hahmotellut. Näiden 
askelmien avulla onnistut varmasti. Niitä 
noudattamalla tarinansa on kertonut jo yli 15 000 
ihmistä, joita Digital Storytelling Center on 
ohjannut eri puolilla maailmaa.

Tarinan kiteytys?

ÄLÄ VAIN KERRO MITÄ TEIT VAAN MIKSI TEIT.

• Mitä haluat kertoa tarinallasi?

• Miksi aihe on tärkeä/merkityksellinen sinulle?

• Mitä olet oppinut tästä?

• Mitä haluat välittää muille?

• Mikä tekee tarinasta sinun omasi?

• Mitä tarina kertoo sinusta?

• Miten tarina kertoo sinusta?

Tarinan kertominrn edellyttää sen merkityksen tiedostamista. 
Se ei ole aina helppoa. Oman tarinan merkityksen etsinnässä 
kuvakortit ovat olleet erinomainen apu työpajoissa. Joskus 
joku tietty valokuva on koettu niin tärkeäksi, että se on 
haluttu sisällyttää mukaan itse tarinaan. 



Valokuvat avaavat väyliä mielikuvitukselle 
ja luovuuteen 

Koskettava työttömän tarina syntyi Laurean 
Pumppu-hankkeen opiskelijaparilta, joiden haastateltava ei 
ollutsaapunut lainkaan paikalle. Opiskelijat olivat työpajan 
alussa tämän takia turhautuneita ja sanoivat ettei heillä ole 
tarinaa. Valokuvan he kuitenkin olivat valinneet. Se esitti 
tyhjää tuolia. Siitä syntyi koskettava tarina työttömästä, jonka 
ainoa ääni olivat nämä opisklelijat. Tarinan koko kuvitus 
rakentui tyhjän tuolin idealle. 
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Perhealbumikuvat ja kännykän kuvat ovat erinomaisia 
tarinoiden herättelijöitä.



Tunnista 
tarinan 
tunteet

Kuvien käyttäminen ajattelun tukena avaa erilaisia portteja 
tarinaan kuin pelkkä puhe ja kognitiivinen päättely. Kuva 
aktivoi aivojen eri alueita ja omista tunteista on helpompi 
puhua. Merkityksellisten kuvien avulla voidaan oppia uutta ja  
lisätä itsetuntemusta. Valokuvat avaavat väyliä myös 
mielikuvituksen ja luovuuden maailmaan.

OMIEN TUNTEIDEN TIEDOSTAMINEN AUTTAA 

TUNNISTAMAAN MITEN TARINA TULEE KERTOA.

•  Miten voit välittää tarinaan liittyvät tunteet 

  muille?

•  Miten muuten voit kuvailla ilo kuin kertomalla  

    että olet iloinen?

•  Entä surua?

•  Miltä tuntuu jakaa tarina

1 / 55

Hevoskorttien avulla voit täsmentä tarinan tunnetilaa. 
Valitse hevoskorteista se joka parhaiten kuvaa tarinasi 
tunnelmaa ja merkitystä sinulle.



LUKU 5

Tarinan 
käsikirjoitta-
minen

Tarina kerrotaan tarinana. Siinä on alku, keskiosa ja 
loppu. Joku näistä tai näiden lisäksi on tarinan käänne, 
olennainen hetki kun toiminnan suunta muuttuu. Älä 
silti kerro kaikkea vaan anna katsojan päätellä itse. 
Jätä tilaa tulkinnoille. Oman elämäntarinan ei tarvitse 
olla kriisi, mutta siinä täytyy kuitenkin tapahtua 
draamallinen muutos eli alkuasetelma ja 
loppuasetelma eivät voi olla samat.

Digitarina voidaan toteuttaa esimerkiksi kirjeen 
muodossa eli sen ei tarvitse olla suoraa 
tarinankerrontaa. 

Elämän hahmottaminen erilaisina tarinoina on meille luonteva 
tapa ymmärtää ilmiöitä, ihmisiä ja tapahtumia. On olemassa 
hyvin ja huonosti kerrottuja tarinoita ja on olemassa hyviä ja 
huonoja tarinoita. Koska tarinankertominen on taito se voidaan 
oppia. 

Kerro minimaalisella informaatiolla

Lyhyt tarina sopii hyvin minämuotoisiin digitarinoihin. Hyvä 
alku on usein lyhyt ja ensimmäinen lause on ratkaiseva. 
Tarinan lopussa päähenkilön positio on muuttunut. Ratkaisun 
jälkeen draamaa ei voi jatkaa.

Minimaalinen kerrottu informaatio pitää yllä katsojan 
mielenkiinnon. Asioita ei tarvitse kertoa yksityiskohtaisesti eikä 
kertovaa minää tyhjentää kokonaan. Esimerkiksi kirurgin ei 
tarvitse kertoa mitä hän tekee työkseen jos hänellä on 
lääkärintakki. Hyvässä tarinassa katsojalle annetaan viitteitä 
tulevasta sopivissa erissä niin että katsojan mielenkiinto pysyy 
yllä.  

Kun oma tarina on löytynyt se kerrotaan minimaalisella 
informaatiolla, jota katsoja täydentää omalla 
elämänkokemuksellaan ja historiallisella tietämyksellään. 
Tarinan ekonomia tarkoittaa tiedon annostelua ajallisesti. 

tarinoita tekee sen tarkemmin niitä oppii ajattelemaan ja 



TARINAN KÄÄNNE ANTAA UUDEN SUUNNAN

• Minkälainen käänne tai käänteitä tarinassa 

   tapahtuu?

• Käänne voi liittyä tarinan tapahtumiin tai olla 
muutos ajattelutavassasi.
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Jos kerronta on liian ekonomista ja niukkaa katsoja ei ymmärrä 
mistä on kysymys. Juurtajaksaen kertominen taas aliarvioi 
katsojan omaa ajattelua. 

Lyhyen tarinan käänteet

Lyhyt tarina noudattaa samoja dramaturgian periaatteita kuin 
pitkä tarina, mutta sen kertominen on usein haasteellisempaa. 
Draamaa noudattelevassa lyhyessä tarinassa päähenkilön 
toiminnan suunta muuttuu kaksi kertaa. Kolmen minuutin 
tarinassa ensimmäinen käännekohta sijoittuu 30-45 sekunnin 
kohdalle ja toinen kahden minuutin ja 30-45 sekunnin kohdalle. 
Lisäksi tarinassa voi olla keskikohdan käännekohta, midpoint. 
Käännekohdassa tarinan suunta muuttuu. 

Vältä näitä

Tarinan voi pilata kertomalla itsestäänselvyyksiä, toistamalla, 
jankuttamalla, kertomalla päähenkilöstä joka ei ole 
mielenkiintoinen, draamallisesta positiosta joka ei ole 
mielenkiintoinen, menettämällä draamallisen jatkuvuuden ja 
miljoonalla muulla tavalla. Olennaista on myös sopivan 
rytmityksen löytäminen. Loppujen lopuksi draama on mysteeri 
myös tekijälleen ihan leikkauksen loppuun. Mitä enemmän 
tarinoita tekee sen tarkemmin niitä oppii ajattelemaan ja 
välttämään virheitä. 

Käsikirjoittamisen asiantuntijana on haastateltu 
elokuvaohjaaja Jaakko Ilkka Virtasta.



Tarinan 
tunnelma 
luodaan 
äänien avulla
Kerronta tekee tarinasta tarinan. Se ei ole 
musiikkivideo tai esitys. Luota omaan ääneesi. Välität 
sillä paljon enemmän kuin tekstillä. Käytä ääntä 
omalla tavallasi.

Puhuttavaa ei yleensä ole paljon. Älä pidä puhetta tai 
esitelmää. Mieti miten kerrot tarinoita ystävillesi. 

Lue tarina ennen äänitystä. Katso kellosta miten 
pitkään puhut. Sopiva ensimmäisen tarinan kesto on 
1-3 minuuttia. Käsikirjoituksessa on tällöin sanoja noin 
250 ja kuvia tai videonpätkiä riittää noin 20. Jos tarina 
on liian pitkä muokkaa vielä käsikirjoitusta.

Lisää muuta äänimaailmaa, jos se on tarpeen. Tarina on 
hyvä jo kun annat sille oman kertojanäänesi eli välttämättä 
ei tarvita mitään muuta. Omaa ääntä voi käyttää myös 
monipuolisesti.

Jos lisäät tarinaan musiikkia ja äänitehosteita puheäänen on 
kuitenkin erotuttava selvästi muista äänistä ja 
taustamusiikista. 

ÄÄNIMAAILMAAN JA MUSIIKKIIN LIITTYVIÄ 

LINKKEJÄ:

•  Jamendosta löydät musiikkia Creative 

  commons-lisensseillä https://
www.jamendo.com/en/welcome 

• http://creativecommons.org/
legalmusicforvideos

• http://soundcloud.com

• YLEN tehostosta on saanut digitarinoihin 
erilaisia äänimaisemia, mutta tällä hetkellä 
palvelua kehitetään eteenpäin

https://www.jamendo.com/en/welcome
https://www.jamendo.com/en/welcome
https://www.jamendo.com/en/welcome
https://www.jamendo.com/en/welcome
http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://soundcloud.com
http://soundcloud.com


Näe tarina 
kuvina

Kun tarinan perusrakenne on hahmottunut voit lähteä 
käsikirjoituksen jälkeen tekemään kuvakäsikirjoitusta. 
Vältä saman viestin toistoa kuvassa ja kerronnassa. 
Tämä toimii sarjakuvassa, mutta ei digitarinassa.

Muista tekijänoikeudet ja yksityisyys. Kysy lupa jos 
käytät muiden kuvia tai käytät yksityisessä tilaisuudessa 
otettuja kuvia!

Voit käyttää kuvia ja tallenteita joiden suoja-aika ei ole 
enää voimassa. Näitä ovat teokset joiden tekijän 
kuolemasta on 70 vuotta tai 50 vuotta ääni- ja 
kuvatallenteen valmistamisesta. Tätä aikaisemmin 
tekijä voi antaa luvan teoksensa käyttöön Creative 
Commons –lisenssillä.

Etsi – kuvaa – skannaa – löydä – tee

Kuvat voivat olla:

•	
 Omia kuvia

•	
 Autenttisia

•	
 Muiden kuvia (esim.Flickr-kuvat CC-lisenssillä)

•	
 Tätä tarinaa varten otettuja (voimatarina)

•	
 Abstrakteja (kuvaavat tunnetilaa tms.)

•	
 Maisemakuvia(myös tunnetilan kuvaajana tms.)

•	
 Piirroksia

•        Maalauksia

•	
 Kirjeitä, kirjekuoria

•	
 Kuitteja

•	
 Postikortteja

•	
 Kiiltokuvia

•	
 Mustavalkoisia

•       Käsiteltyjä

Flickr-kuvanjakopalvelusta löydät Creative Commons –
lisensoituja kuvia tarinaasi.



VERTAUSKUVAT

SYMBOLI on vertauskuva, joka edustaa jotakin 
muuta kuin mitä se esittää. Hulmuava lippu 
merkitsee valtaa, kruunu kuningasta ja nuijan 
kopautus tuomiota tai poliittista päätöstä.

SYNEKDOKEE on symbolin erityistapaus, jossa 
osa vastaa kokonaisuutta. Kävelevä jalka 
lähikuvassa merkitsee koko ihmistä, veden innalle 
jäänyt talon savupiippu tulvan peittämää taloa.

METAFORA syntyy, kun asialle annetaan nimi, 
joka varsinaisesti kuuluu jollekin muulle. Samoin 
kuin symbolissa, metaforassa tapahtuu 
merkityssiirtymä, yleensä erityisestä yleiseen. 
Elämä voi olla virta tai tie ja nuoruus elämän 
kevät. Metaforan käyttö antaa tilaa tulkinnalle ja 
kokemukselle.

ALLEGORIA on metaforan jonkinasteiseen 
samankaltaisuuteen tai luonnolliseen 
yhteyteenverrattuna enemmän 
sopimuksenvarainen ja laajempi vertauskuva. 

NÄE TARINA KUVINA

Käytä vertauskuvia

Kuvakerronnassa herätät kuulijan mielenkiinnon kertomalla 
asioita epäsuorasti esimerkiksi symbolien ja metaforien 
avulla. Vertauskuvien avulla voi myös sanoa sellaista, jota ei 
muuten voisi sanoa. Metaforinen kuvien käyttö on hyvä 
lähtökohta digitarinalle. Metafora voi olla jokin yksityiskohta, 
joka auttaa katsojaa kiinnittämään huomiota teemaan. 
Tarinan voi aloittaa metaforalla ja joskus sitä voi kuljettaa 
mukana läpi tarinan. Osuva metafora antaa kuulijalle älyllisen 
löytämisen ilon.
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Editointi 
laittaa kaiken 
pakettiin

Kohdista kuvaa mikäli haluat kohdistaa katsojan 
huomion tiettyyn kuvan yksityiskohtaan tai esimerkiksi 
henkilöön.

Editointiohjelmia on monia ja kenttä elää jatkuvasti. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että tableteista on tulossa 
näppäriä työkaluja tarinoiden editointiin esimerkiksi 
oppilaitoksissa. Samalla laitteella saa kuvattua, 
äänitettyä ja editoitua. Silti myös vanhat kuvat ovat 
käytettävissä. Tietokoneella edioinnissa voi aloittaa 
ilmaisella Windows live –elokuvatyökalulla, minkä 
tueksi tarvitaan Audacity-ohjelema äänien editointiin 
jos on tarkoitus luoda monipuolista äänimaisemaa. 
Vaativampaan käyttöö soveltuu Adobe Premiere 
Elements –ohjelma, mikä sopii sekä PC- että 
macintosh – tietokoneisiin. Macissä on valmiina 
iMovie-editointiohjelma ja samaa ohjelmaa kannattaa 
käyttää myös iPadissä ja iPhonessa. 

Varmista että tarinallasi on sopiva rytmi. Jos tarina ei 
kulje eteenpäin se on tylsä. Jos se taas on liian nopea 
yleisö ei pysy perässä. Memorial tarvitsee hitaamman 
rytmin ja seikkailutarina taas nopeamman. 

Koukuta yleisösi huomio heti ja säilytä se koko tarinan 
ajan. Integroi tarinaan sekä omia että yleisösi tunteita. 
Näytä kuvia sen aikaa, että niiden informaatio ehditään 
havainnoida ja niihin liittyviä tunteita ehditään kokea. 
Ideaalipituus valokuvan näyttämiselle on 3-4 sekuntia. 
Jos et tiedä miten pitkään kuvaa pitäisi näyttää aloita 5 
sekunnista ja muokkaa kestoa tarpeen mukaan. Tekstiä 
tulisi näyttää niin pitkään että sen ehtii lukea kahteen 
kertaan.

Yleisin käytetty siirtymä kuvien välillä on häivytys 
mustaan.

EDITOINTIVAIHEESSA VOIT VIELÄ MUOKATA 
TARINAN KAIKKIA OSIA

• Mitkä ovat välttämättömiä ja tarpeellisia osia 
tarinassa?

• Miten paljon kerrot suoraan ja mitä jätät 
katsojan mielikuvituksen varaan?
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PC Mac
iPad/
iPhone

Aloit-
telija

Windows 
live 
elokuva-
työkalu
MovieMaker 
Open Shot

iMovie iMovie

Koke-
neempi 
edi-
toija

Adobe 
Premiere 
Pro

Adobe 
Premiere 
Pro

iMovie

Editointiohjelmia on runsaasti. Tässä taulukossa 
yleisimpiä digitarinoiden eidtoinnissa käytettyjä 
ohjelmia.



Tarinan 
jakaminen

Tarinan tekeminen on vienyt sinut identiteettimatkalle. 
Valmistaudu ensi-iltaan miettimällä miten haluat 
esitellä tarinasi. Kun tarinan kertojasta tai aiheesta 
tietää hiukan enemmän itse tarina saa lisää syvyyttä.

Jos haluat jakaa tarinasi verkossa (esim. YouTube, 
Vimeo) suosittelen, että lisäät siihen Creative 
Commons –lisenssin Nimeä-Ei muutoksia 
3.0-Muokkaamaton.

Näin varmistat, että omia valokuviasi tai tarinaasi ei 
käytetä osana jotain muuta teosta.

EDITOINTIVAIHEESSA VOIT VIELÄ MUOKATA 
TARINAN KAIKKIA OSIA

• Kuka on tarinan yleisö?

• Onko tarinan merkitys muuttunut matkan 
varrella?

• Mitä tarinallesi tapahtuu kun se on valmis?

• Esitetäänkö tarina jollekin henkilölle tai 
ryhmälle vai jääkö se vain omaan käyttöösi? 

• Entä internet ja sosiaalinen media?

• Mitä lisätietoa haluat jakaa tarinasta?



Esimerkkejä 
tarinoiden 
käytöstä

Patient Voices –sivustolla on useita terveydenhoitoon 
liittyviä tarinoita niin potilaiden, työntekijöiden, 
omaisten kuin opiskelijoidenkin kertomina 
http://www.patientvoices.org.uk

The Center for Medical Transport Researc 
http://www.tcmtr.org/stories/ 

Suomalaisia digitarinoita voit katsoa osoitteessa 
dstfinland.ning.com 

Pumppu-hankkeen työttömien tarinoita tekivät 
sairaanhoidon opiskelijat 
http://www.laurea.fi/fi/cofi/hankkeet/Sivut/Digitari
nat.aspx

Elävä kertomus – living story kertoo narraation 
käytöstä ilman digiulottuvuutta 
http://elavakertomus.wordpress.com/hankkeet-proje
cts/ 

University of Houston on julkaissut useita esimerkkejä 
opetuksessa käytetyistä tarinoista 
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.html 

http://www.patientvoices.org.uk
http://www.patientvoices.org.uk
http://www.tcmtr.org/stories/
http://www.tcmtr.org/stories/
http://www.laurea.fi/fi/cofi/hankkeet/Sivut/Digitarinat.aspx
http://www.laurea.fi/fi/cofi/hankkeet/Sivut/Digitarinat.aspx
http://www.laurea.fi/fi/cofi/hankkeet/Sivut/Digitarinat.aspx
http://www.laurea.fi/fi/cofi/hankkeet/Sivut/Digitarinat.aspx
http://elavakertomus.wordpress.com/hankkeet-projects/
http://elavakertomus.wordpress.com/hankkeet-projects/
http://elavakertomus.wordpress.com/hankkeet-projects/
http://elavakertomus.wordpress.com/hankkeet-projects/
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.html
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.html
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