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Muistot tarinoina täydennyskoulutus

• Muistot tarinoina kurssi sopii työelämässä toimiville 
ammattilaisille sekä sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.  
Tavoitteena on kurssilaisten henkilökohtainen 
oppimisprosessi, joka syventää ammatillista kohtaamista ja 
vuorovaikutusta. Keskeistä on oppia havainnoimaan ja 
kuuntelemaan asiakasta sekä tekemään hänet näkyväksi ja 
osalliseksi toimintaympäristössään. Kurssi toteutetaan 
käytännönläheisesti hyödyntäen osallistujien kokemuksia ja 
tietoja. Osallistujat toteuttavat koulutuksen aikana ohjatusti 
muistoalbumin, muistorasian ja digitarinan. 

• Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ja vanhustyön henkilöstö, 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö (esim neuvola ja 
perhetyö) sekä järjestöjen toimijat (esim Martat)



Tavoitteita

• ihmisen yksilöllinen kohtaaminen

• Läsnä oleva ja arvostava vuorovaikutus

• kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen 

• havainnoiminen ja dokumentoiminen

• näkyväksi tekeminen 

• osallisuuden vahvistaminen



Menetelmiä

• Muistoalbumi

• Muistorasia

• Digitarina



Toteutus

• Pilottikurssi (testiryhmä) , johon osallistuu työntekijöitä Villa 
Tapiolasta ja Kirkkonummen päiväkodeista, yhteensä 10–12 
henkilöä

1. kerta (4h) 15.9.2015 klo 13–17: teoriaa ja harjoituksia 
havainnoimisesta, kuuntelemisesta, vuorovaikutuksesta

• Harjoitustyönä muistoalbumi

• Valmistautuminen seuraavaa kertaa varten: ideoi muistorasian 
aihetta ja kerää muistorasiaa varten materiaalia

• Palaute muistoalbumityöskentelystä 



2.kerta (4h)22.9.2015 klo 13–17:  muisteleminen ja 
saduttaminen

• Harjoitustyönä muistorasian valmistaminen

• Johdatus digitarinaan

• Valmistautuminen seuraavaa kertaa varten: 

• Valitse työpaikallasi asiakas tai ryhmä, jonka/joiden kanssa 
tulet toteuttamaan digitarinan

• Tee käsikirjoitus, kuvaa ja nauhoita puhe, valitse musiikki

3. kerta (7h) 8.10.2015 klo 9-16 Digitarinan valmistaminen ja 
valmiiden digitarinoiden esittäminen 



Muistoalbumi

• Valmistetaan albumi, jonka aihe ja sisältö 
valitaan osallistujien omista kiinnostuksen 
kohteista. Se voi olla muistoja lapsuudesta, 
kouluajasta, nuoruudesta, omasta perheestä 
tai harrastuksesta.  Muistoalbumi on kooste 
itselle tärkeistä asioista.

• Albumiin kirjoitetaan, leikataan lehdistä kuvia 
ja lauseita, liimataan valokuvia, kiiltokuvia, 
pääsylippuja, tarroja jne. 



Muistoalbumin toteutuksia

• Päiväkodissa voidaan tehdä ryhmän yhteinen albumi, jossa 
esitellään ryhmän lapsia ja aikuisia sekä heidän 
kiinnostuksen kohteita. 

• Vanhemmat voivat tehdä yhdessä lasten kanssa oman 
albumin. Se voi olla esimerkiksi lapsen kasvunkaari, 
kesämuistoja, mummolassa, ystäviä jne

• Vanhusten parissa tehtävä albumi voi liittyä esimerkiksi 
entisiin aikoihin, muotiin, musiikkiin, urheiluun, ruokaan jne

• Aikuinen / Ikääntyvä itse tai yhdessä omaisten kanssa voi 
valmistaa albumin, jossa on tallennettu kuvia ja tekstejä 
omaan elämään liittyen. Albumi kulkee mukana esim
vanhusten palvelutaloon, jossa työntekijät saavat tutustua 
häneen myös albumin avulla. 



Muistoalbumin tekeminen voidaan aloittaa 
käyttämällä lehtikuvia

Valitaan aihe, joka tuntuu tärkeältä ja 
merkitykselliseltä



”Rakkaus alkaa isästä ja äidistä. He ovat aina yhdessä, 
auttavat ja tukevat toisiaan kun tulee ongelmia 
elämässä.  Minä opin heiltä rakastamaan, 
kuuntelemaan toisia ja antamaan enemmän kuin 
odottamaan takaisin.  Minä haluan että rakkauden 
tunne säilyy ja jatkuu omilla lapsillani samalla tavalla.”



Albumi sidotaan kampasidontalaitteella



Muistorasia

• Muistorasia kertoo esineiden, kuvien, 
dokumenttien, materiaalien ja värien 
välityksellä henkilön eletystä elämästä. 
Muistorasia on visuaalinen elämäntarina. 
Muistorasian aihe voi olla myös jokin teema, 
kuten harrastus.

• Muistorasian tekemiseen käytetään erilaisia 
materiaaleja, kuten kuvia, pikkuesineitä, 
kangasta, lankoja, kiiltokuvia jne. 



Muistorasian toteutuksia 

• Päiväkodissa voidaan toteuttaa muistorasia 
pienryhmätyöskentely esimerkiksi syksyn 
toimintakauden alussa ja näin edistää uuden 
lapsiryhmän vuorovaikutusta, tutustumista ja 
ryhmäytymistä.

• Muistorasiatyöskentelyssä voidaan kokeilla 
erilaisia luovia menetelmiä ja välineitä kuten 
sadutus, iPad-sanelut ja valokuvaus.

• Työskentelyä voidaan käyttää aikuisen 
havainnoinnin tukena lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman työstämisessä



Kuunteleminen, kuulluksi tuleminen ja 
lapsen näkyväksi tekeminen.



Muistorasia työskentelyn aikana jokaisella lapsella on 
mahdollisuus kertoa oma tarinansa ja kuulla toisen lapsen tarina 

oman elämänsä tärkeästä ja merkityksellisestä kokemuksesta.



”Olen asunut Norjassa kolme vuotta. Minulla on hyviä muistoja siitä ajasta. 
Arvostan norjalaista kulttuuria, ihmisiä, luontoa. Norjalaiset elävät avoimina 
uutta kohti, mutta myös vanhaa kunnioittaen.  Jos joku kysyisi, milloin minä olin 
onnellisin, mieleen tulisi juuri minun aika Norjassa. Näen usein unissa Norjan 
maisemia.” 



Digitarina

• on muutaman minuutin mittainen, itse tehty 
videotallenne, keskimäärin noin 3 minuuttia.

• Menetelmä sopii omien tarinoiden ja muistojen 
kertomiseen kaiken ikäisille.  Tarinan voi tehdä 
harrastuksesta, eletystä elämästä, 
elämänvaiheesta tai muusta itselle tärkeästä 
asiasta, josta haluaa kertoa digitaalisesti.

• Digitarinan avulla opitaan mediataitoja, 
kerrontataitoja, löydetään omia vahvuuksia ja 
digitarinan tekeminen on voimaannuttavaa!



Digitarinan tekeminen

• Kun sopiva idea ja aikataulu on mietitty, 
digitarina käsikirjoitetaan, mukaan liitetään 
kuvia, videoita, piirroksia, lisätään musiikki ja 
tarina kerrotaan omalla äänellä sekä 
editoidaan videonmuokkausohjelmalla 
esimerkiksi elokuvatyökalulla, joita ovat 
esimerkiksi Windows Movie Maker, Avid, 
Adobe Premiere, Final Cut Pro tai Applen 
iMovie. 



KANSIOT

Etene vaiheittain, tallenna eri tallenteet omiin 
kansioihinsa:

• Käsikirjoituskansio

• Äänikansio

• Kuvat-kansio

• Muokatut kuvat – kansio

• Minun elokuva – kansio, nimeä elokuvasi

• Valmis elokuva EXPORT – kansio

• Tallenna valmis elokuva muistitikulle, DVD:lle tai 
CD:lle





VAIHEET
1. Käsikirjoitus on kertojaääni, joka liitetään kuviin, videoihin, piirroksiin ja se 
vie tarinaa eteenpäin. Talleta käsikirjoitus – kansioon.

2. Valitse kuvat, videot, piirrokset, talleta kuvat – kansioon.

3. Talleta muokatut kuvat, videot ja piirrokset muokatut kuvat- kansioon.

4. Nauhoita käsikirjoitus eli kertojaääni rauhallisessa tilassa Movie Makerilla: 
työkalut – aikajanan selostus/Tools, Narrative timeline,

• Aloita selostus/Strat narration. Talleta ääni –kansioon. Nyt sinulla on 
kaikki elokuvan tekoon tarvittava materiaali.

5. Avaa Movie Maker: File , Open Project, New Project, Save Project As: 
Minun elokuva. Talleta projekti  Minun elokuva – kansioon.

6. Tuo aineisto elokuvaasi: 

• Import Pictures (kuvat)- Import – kuvat, piirokset siirtyvät kokoelmaan

• Import Videos (videot). Import- videot siirtyvät.

• Import  Audio or Music (musiikki).Import – ääni ja musiikki siirtyy



VAIHEET

• Näet video-, audio ja tekstiraidan aikajanalla. Valitse Showtime ja 
viet aikajanalle kuvaa ja ääntä vetämällä. Voit vaihtaa kuvien 
järjestystä, säädellä aikaa: esim. yhden kuvan kesto tarinassa on 3-7 
sekuntia.

• Edit Movie: lisää tarinaasi otsikko. Voit editoida kirjaimia, tekstiä , 
kuvien/äänen kestoa, häivyttää ääntä ja tuoda efektejä ja lisätä 
tarinaasi musiikkia. Kokeilemalla oppii!

• Muistathan tekijänoikeudet: Mainitse lopputekstissä ilmaisista 
lähteistä käyttämäsi kuvat, videot ja musiikki. Mieti vielä, onko 
tarinasi julkinen vai vain omaan käyttöön (lupa tarinan 
esittämiseen).

7. Talleta valmis elokuva Export –kansioon – muistitikulle, DVD:lle tai 
CD:lle



Esimerkki Digitarinasta, Hanako:
• https://vimeo.com/123841789

Hyödyllisiä linkkejä:
• http://www.finlex.fi (1961/19610404, tekijänoikeus)
• http://tehosto.yle.fi (ilmaiset äänitehosteet)
• http://www.pachd.com.sounds.html (ilmaiset äänitehosteet)
• http://www.jamendo.com (ilmainen musiikki)
• http://www.ilmainen.org/kuvapankki/ (ilmaisia kuvia)
• http://pixabay.com/(ilmaisia kuvia)
•

• iMovie    http://koti.mbnet.fi/pranta/vidper10.htm
• Windows Movie Maker http://windows.microsoft.com/fi-

fi/windows-live/movie-maker-trim-video-how-faq
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