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TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyössäni käsikirjoitin ja toteutin kehittelemästäni tarinasta lyhytanimaation animaticin, eli 
animoidun kuvakäsikirjoituksen. 

Projekti on henkilökohtainen, mutta jotta siitä olisi hyötyä työelämässäkin, päätin valita ajankohtaisen 
aiheen. Animaation tarina on täysin fiktiivinen, mutta sain idean animaatioon oikeasta tilanteesta. 
Tiivistettynä tarina käsittelee naisen kokemaa seksismiä urheilussa sekä ennakkokäsityksiä 
naiseudesta. Ensisijainen tarkoitus työssäni oli miettiä, miten rakennan kyseisestä aiheesta mielenkiin-
toisen juonen.

Työni eteni pääasiassa koulussa opittujen oppien mukaisesti. Sen lisäksi tutustuin aineistoon käsikirjoi-
tuksesta ja animaatiosta. Työ tehtiin piirtämällä ja muotoutui lopulliseen muotoonsa After effectsissä 
yhdessä äänen kanssa. Työn myötä opin huolellisen esisuunnittelun merkityksen animaatiotuotannossa.
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ABSTRACT

For my graduation work I made an animatic for animation based on story I wrote.

Project was personal, but I decided to aim for topical theme to prepare myself for future work. Story I 
wrote was completely fictional, though it’s based on real situation. For short, story is about a woman 
who faces sexism in sport. My main goal was to build an interesting narrative on topic I chose.

My work progressed based on tools I’ve learned from storytelling in school. I also refer to literature 
in screenwriting and animation. I made my work by drawing and it reformed into a detailed animation 
plan in After effects combined with a sound. In my work I learned the meaning of thorough planning in 
animation pre-production.
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1.JOHDANTO

Opinnäytetyökseni tein henkilökohtaiselle animaatioprojektilleni alustavan suunnitelman animaticin 
muodossa. Se toimii minulle kattavana pohjatyönä, kun jatkan sen tekemistä omalla ajallani lopulliseksi 
animaatioksi. 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa minulla oli ajatus siitä, että opinnäytteeni tulisi liittymään animaatioon. 
Animaatioissa minua kiehtoo tunteiden ja ideoiden välittyminen. Niissä toiminnallisuus ja hahmot 
kiinnittivät huomioni varhaisessa iässä, erityisesti piirretyt animaatiot ovat aina olleet minusta kiehtovia. 
Ajatuksena oli myös tehdä taiteellisesti itseni näköinen työ, jonka sisältö kuvastaisi arvomaailmaani. 
Määritin itselleni tavoitteeksi valita ajankohtaisen aiheen. Päädyin urheiluteemaiseen tarinaan, jolla 
halusin kiinnittää huomion naisten tasa-arvoisempaan kohteluun urheilijoina. Suunnitteluvaiheessa 
tähtäsin sisällöllisesti kiinnostavaan tarinaan, eli kuinka saisin aikaan mielenkiintoisen juonen.

Opiskeluvuosinani olemme harjoitelleet paljon tarinankerrontaa ja pääasiassa animoineet After 
effects -ohjelmalla. Lisäksi työharjoittelun kautta olen päässyt tekemään liikegrafiikkaa ja infograafisia 
animaatioita kyseisellä ohjelmalla. Omassa projektissani halusin kuitenkin tehdä animaatiota perintei-
sesti piirtämällä Clip studio paint -ohjelmalla, jonka sitten yhdistäisin After effectsissä äänen kanssa. 
Animaatiokurssilta minulla oli siitä hieman kokemusta, mutta tässä projektissa halusin todella koetella 
itseäni. Ammatillisesti lyhytanimaatioita ei yleensä tehdä yksin, joten tavoitteeni ovat erittäin korkealla. 
Käytännössä työ tulisi sisältämään monta osa-aluetta ohjaamisesta, käsikirjoittamisesta, editoinnista, 
äänisuunnittelusta sekä animaatiosta.

Opinnäytteeni kirjallisessa esittelen animaticin suunnitteluprosessia, sen etenemistä ja muutoksia, joita 
perustelen hyödyntäen koulussa opittuja työkaluja dramaturgiasta sekä aineistoa käsikirjoittamisesta ja 
animaatiosta.

2. AIHE

2.1. Lähtökohdat

Tulevan animaatioprojektini ideointi vei paljon aikaa. Se on tavallista, sillä sisällön ja idean pohtiminen 
on animaatioprojektin ensimmäinen vaihe, johon kannattaa panostaa sanoman välittämiseksi. 
Ideointivaiheessa pyrin aina tarkastelemaan aihetta mahdollisemman monesta näkökulmasta, minkä 
takia koen joskus ilmaisuvaikeutta luovissa töissä. Se tuntui turhauttavalta, koska olin pohjimmiltani 
innoissani siitä, että pääsisin tekemään itseni näköisen animaation. Halusin miettiä, miten voisin kertoa 
aiheesta vaikuttavan tarinan.

Lähdin siis purkamaan tyhjän paperin kammoa miettimällä, millaiset asiat herättävät minussa vahvoja 
tunteita tänä päivänä? Se olisi ehdottomasti tasa-arvo, joka on ollut myös tämän vuosikymmenen 
näkyvämpiä teemoja mediassa ja keskusteluissa. On vaikeaa olla mainitsematta parin vuoden 
takaista Me Too -kampanjaa, jonka kautta naiset ympäri maailman julkaisivat sosiaalisessa mediassa 
kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä. Viimeistään siitä lähtien keskustelu tasa-arvosta ja siihen 
liittyvistä epäkohdista on vakiintunut ajankohtaiseksi aiheeksi yhteiskunnassamme. Tasa-arvo merkitsee 
minulle oikeutta itsensä ilmaisulle sukupuolesta ja kansalaisuudesta riippumatta. Jokainen ansaitsee 
tulla nähdyksi ja arvostetuksi sellaisenaan kuin on. Herkkänä ihmisenä koen erityisen hämmentävänä, 
kun kohtaan räikeän syrjivää puhetta erityisesti toisen ulkonäöstä tai muista henkilön minäkuvasta 
muovaavista seikoista. Ulkonäkö on ensimmäinen asia, jonka näemme ihmisessä, jolloin saatamme 
tehdä huomaamatta johtopäätöksiä. Valistunut ihminen kuitenkin ymmärtää, ettei ulkonäkö määritä 
ihmistä.
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2.2. Aiheen muotoutuminen 

Näillä ajatuksilla lähdin kehittelemään aihetta miettimällä, mitä haluaisin konkreettisesti animoida. 
Alkuvaiheen ajatukset tasa-arvosta ja ulkonäöstä assosioin mielessäni sanaan keho, animoituja kehoja 
ja niiden liikettä. Tästä ajatusketjusta tuli lopulta epämääräinen olo, koska käsitin sen lopputuotteena 
todella abstraktina, enkä saanut siitä tarpeeksi tarttumapintaa lähteä suunnittelemaan kokonaista 
animaatiota.

Jotta saisin tulevaan animaatiooni omakohtaisen näkökannan, mietin tilanteita, joissa olen havainnut 
syrjintää. Aiheen ideointivaiheessa kannattaakin pysähtyä miettimään omaa arkielämää, sillä sieltä 
saattaa löytyä hyviä ideoita esimerkiksi tosielämän ihmisistä, keskusteluista ja tositilanteista (Aaltonen 
2002, 31). Ulkonäkö ja tasa-arvo edelleen mielessä, mieleeni tuli eräs tositapahtumaan perustuva 
tilanne:

Olin kesätöissä, kun taukohuoneen televisiosta tuli naisten aitajuoksua Rio De Janeiron kesäolympia-
laisista 2016. Työparini kommentoi sovinistisesti ruudulla näkyvää urheilijaa. Hän sanoi hänen näyttävän 
mieheltä ja ihmetteli rintojen kokoa. Niin absurdi kuin hänen kommenttinsa olikin, sen alla kytee 
tunkkainen käsitys siitä, että naisia pidetään edelleen katseen kohteina. Ei tavoitteellisina tekijöinä, 
vaan pahimmillaan seksiobjekteina.

Itselläni on joukkueurheilutaustaa roller derbyn kautta ja siten olen saanut aavistuksen siitä, mitä tavoit-
teellinen urheilu saattaa vaatia ammattitasolla. Kun todella rakastaa lajiaan, koko vapaa-aika ja kroppa 
omistetaan lajille. Tietyn tekniikan tai liikkeen hallitseminen vaatii tuhansia toistoja, jotta se pinttyisi 
lihasmuistiin. Se vaatii siis paljon työtä, jo harrastustoiminnassakin urheilulajista muotoutuu helposti 
elämäntapa. Harrastukseni myötä yllätyin myös siitä, miten suuri osa urheilusuorituksesta on henkistä. 
Tietenkin fyysinen kunto ja tekniikan hallinta on tärkeää, mutta päättäväisyys ja periksi antamattomuus 
on ratkaisevalla hetkellä olennaista.

Mielestäni sillä on todellakin väliä, miten puhumme ja millaisia sanavalintoja käytämme arjessa. Se, 
mitä työparini todella sanoi, särähti korvaani seuraavasti: Naisen ura ja tavoitteet ovat toissijaisia. 
Ensisijaista on se, että vastaat yleistä käsitystä naiseudesta. Hän siis mitätöi ruudussa olleen urheilijan 
tekemänsä työn, mitä hän on tehnyt päästäkseen olympialaisiin. Tämä tuntuu erittäin väärältä ja herätti 
itsessäni paljon vihaa.

Näiden ajatusten myötä sain siis ajatuksen ottaa aiheekseni naisten kokeman seksismin urheilussa. 
Se olisi mielenkiintoinen ja myös ajankohtainen, koska urheilunkin saralla on puhuttu mm. korkeista 
palkkaeroista naisten ja miesten välillä sekä naisurheilun näkyvyydestä mediassa.
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3. SUUNNITELMA

3.1. Premissi

Käsikirjoituksessa saattaa tuottaa ongelmia liiallinen materiaali tai materiaalin puute. Silloin on tärkeää 
löytää käsikirjoituksen ydin, jonka ympärille käsikirjoituksen voi luoda. Premissin, eli päälauseen mää-
rittäminen voi auttaa punaisen langan löytymisessä. Se ilmaisee yksinkertaisesti sen, mistä omassa 
tuotoksessa on kyse. (Nikkinen & Rosenvall 2015, 239.)

Vaikka olinkin varma urheilunäkökulmasta työssäni, havaitsemani tilanne kesätyössä herätti paljon 
ajatuksia omista kokemuksistani ja seksismin erilaisista ilmenemismuodoista. Sen takia tuntuu 
järkevältä rakentaa käsikirjoitus tietyn sanoman ympärille, koska sillä varmistetaan tarinan ymmärret-
tävyys ja viestin välittyminen katsojallekin. Havaitsemani tilanne tiivistyi siis mielessäni ajatukseen: 
Kun jotain tekee täydellä sydämellä, muulla ei ole väliä. Urheilijan sukupuoli tai ulkonäkö ei siis saa 
olla peruste syrjinnälle. Päälauseen määrittäminen auttoi huomattavasti suunnittelun etenemistä ja 
rajaamaan tarinani aihetta.

3.2. Synopsis ja treatment

Sain työparini kommentista sen verran negatiivista energiaa, että halusin soveltaa kyseistä tapahtumaa 
animaatiossani. Siinä kiteytyy asenteellisesti naisen näkeminen, tässä tapauksessa urheilijana. Ei 
intohimoisena, tavoitteellisena ihmisenä vaan katseen kohteena. Oman kokemuspohjan kautta en 
osaa sanoin kuvata tarpeeksi sitä, miten oudolta tuntuu olla ventovieraan arvosteltavana. Etenkin sek-
suaalisävytteinen kommentointi tuntuu vieläkin ahdistavammalta. Halusin siis pyrkiä kuvaamaan tätä 
kokemusta animaatiossani ja halusin kääntää päähenkilön ahdistavan kokemuksen voitoksi.

Synopsiksen avulla pyrin siis hahmottamaan itselleni, miten saisin rakennettua aiheesta kiinnostavan 
juonen. Siihen tiivistetään tarinan kulku luonnosmaisesti auki, että mitä se tulisi sisältämään. Vaikka 
minulla ei olekaan henkilökohtaista kokemusta aitajuoksusta, ajattelin sen soveltuvan hyvin tähän 
tarinaan. Se on fyysisesti haastava laji, lisäksi siinä on selkeä tavoite: Juosta radan aitojen yli mahdolli-
semman nopeasti kompuroimatta. 

Kilpailuun valmistuminen on siis selkeä tavoite, jonka ympärille juoni rakentuu. Siitä inspiroituneena 
ajattelin tehdä animaation naisurheilijasta, joka treenaa aitajuoksun mestaruuskisoihin. Lyhyessä 
animaatiossa haluaisin korostaa intensiivisesti kovaa työtä matkalla kisoihin. 
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Treatmentissa (LIITE 1), eli synopsiksen ja käsikirjoituksen välimuodossa, hahmotin kirjoittamani 
synopsiksen pohjalta juonen alusta loppuun toiminnan kautta. Treatment-vaiheen tarkoituksena 
oli pyrkiä eroon tausta-ajatuksista ja nähdä tarina sulavasti mielessäni pelkän tekstin avulla. Olen 
aiemmissa kouluprojekteissa laiminlyönyt treatmentin merkityksen, ja niin tein melkein tässä 
projektissa. Treatmentissa tarinan kulku oli niin selkeä, että minulle tuli siitä varmempi olo tarinasta.

SYNOPSIS:

”Syntyessään tyttö oli intohimoinen liikkuja. Varhaisin hän kuitenkin huomasi, että hänellä oli liikkujana 
eri pelisäännöt kuin pojilla. Vaikka hän kasvoi ilman merkittäviä esikuvia, hän jatkoi harrastamista. 
Aikuisena hän päättää osallistua aitajuoksun mestaruuskisoihin, johon hän valmistautuu huolella. 
Treenatessaan kisoihin hän joutuu tasapainoilemaan vapaa-ajan, työn, sosiaalisen elämän välillä, sillä 
hän ei saa urheilijana tarpeeksi taloudellista tukea. Hänen vapaa-aikansa menee täysin treenaamiseen, 
töihin, ja henkiseen valmistautumiseen. Kun kisat koittavat, yleisössä ei ole hirveästi ketään. Kisa on 
erittäin tiukka, aitajuoksun jälkeen kilpailijat onnittelevat toisiaan. Urheilija sijoittuu kolmanneksi, mutta 
silti hän koki ylittäneensä itsensä. Kisan seuraajat puhuvat kilpailijoista vähättelevään sävyyn.

Kisaaja poistuu turhautuneena kisapaikalta. Hänen mieleensä palaa aikaisemmat kerrat, kun häntä on 
vähätelty. Hän tulee entistä tietoisemmaksi ulkonäöstään ja ahdistuu ollessaan ihmisten ilmoilla. Hän 
on menneisyydessään kärsinyt kehonkuvansa vääristymästä. Hän on tehnyt paljon töitä sen kukistami-
seksi mutta kotiin päästyään murtuu.

Kisojen jälkeen hän heijastaa kisoja ja itseään uudesta näkökulmasta. Hän ei enää itse haluaisi kilpailla, 
mutta haluaisi silti jatkaa harrastuksensa merkeissä. Hän miettii, miten voisi hyödyntää osaamistaan 
jatkossa. Hän päättää ryhtyä lajinsa asiantuntijaksi opettamalla muita. Hän muuttaa kotiseudulleen val-
mentaakseen paikallisia junioreita. Ensimmäisenä treenipäivänä hän ei osannut odottaa, miten tunnettu 
hän on kotiseudullaan. Hänestä on tullut itse esikuva ja roolimalli tuleville harrastajille.”

Selkeän rakenteen takia pyrin soveltamaan 
havaitsemaani tapahtumaa klassisen draaman 
kaaren mukaan, joka koostuu alusta, kes-
kikohdasta ja lopusta. Erityisesti Freytagin 
malli näytti sellaiselta, joka muistuttaisi eniten 
kehitteillä olevaa juonta (KUVIO 1). Vaikka se 
onkin viisiosainen, noudatin mallia seuraavasti: 
Juonen alku koostuu treenivaiheesta, jonka 
aikana toiminta nousee keskikohtaan, eli kilpailu-
vaiheeseen. Kilpailussa tai sen jälkeen tapahtuisi 
päähenkilölle merkittävä käänne, jonka jälkeen 
toiminta laskee ja tahti rauhoittuu loppuratkai-
suun. Jotta juoneen saadaan vaikuttavuutta ja 
noudattaisi klassista draaman kaarta, minun tulisi 
hahmottaa kilpailun jälkeinen puolisko auki. Eli 
miettiä, mitä hän tekee merkittävän tapahtuman 
jälkeen. Ajattelin viedä tarinaa positiivisempaan 
suuntaan, koska jos se olisi päättynyt käännekoh-
taan, loppu olisi ollut liian julma. Minun tarinassani 
hahmo nousee ikävästä kokemuksesta valmenta-
jaksi uudessa ympäristössä. S KUVIO 1. Freytagin malli (Aaltonen 2002, 64)
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Luonnosteluvaiheessa näin hahmon selkeästi mielessäni. Hän on määrätietoinen ja toimelias, mutta juo-
nen edetessä hänestä paljastuu haavoittuvampi puoli.

Illustrator -ohjelman näkymä. Yhdistin pathfinder- työkalulla vektoriosat toisiinsa.

3.3. Hahmo

Vaikka tässä vaiheessa en lyönyt animaatiotekniikkaa varsinaisesti lukkoon, olin jälkikäteen sanottuna 
liiankin itsevarma siitä, ettei hahmo olisi liian yksityiskohtainen animointivaiheessa. Silti luomani 
päähahmo kuvaa melko hyvin omaa semi-realististä tyyliä, jossa hahmolla on usein anatomisesti 
realistiset mittasuhteet. Olin tehnyt hahmosta aiemmin luonnosmaisia kuvia, mutta varsinainen 
hahmotelma ja värimaailma syntyi vektorigrafiikkana Illustrator -ohjelmassa. Lähdin muotoilemaan 
hahmoa yksinkertaisista geometrisistä muodoista, joista pyöristin kulmia ja yhdistin vektoripolkuja. 
Tässä prosessissa oli tarkoitus katsoa, olisiko minun mahdollista yksinkertaistaa hahmoa lisää. 

Kun mietin kuvitustyyliäni esimerkiksi kaupallisissa töissä, kuvailisin itseäni hyvinkin muuntuvaksi 
erilaisiin tyyleihin. Muotoillessani hahmoa ymmärsin, että minulla olikin jo valmiiksi selvä näkemys 
hahmosta. Henkilökohtaisessa projektissani päädyin vähän realistisempaan tyyliin, koska se miellytti 
silmää ja tuntui minusta kaikista luonnollisemmalta tehdä. Lisäksi ulkonäkökeskeisessä teemassani 
kuvittelin sen soveltuvan hyvin. Ulkonäöllisesti halusin tehdä mahdollisemman normaalin näköisen 
urheilijan, joka ei olisi erityisen maskuliininen tai feminiininen.
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Alkuperäinen suunnitelma hahmosta vasemmalla ja oikealla uusi suunnitelma.

Hahmon väripaletti syntyi sinisen ja oranssin määrittämisellä, jonka jälkeen lähdin murtamaan 
sinisestä ja oranssista muita sävyjä.

Ensimmäisessä versiossa hahmo poikkeaa väritykseltään huomattavasti siitä, mihin lopulta päädyin. 
Urheiluteemasta inspiroituneena halusin käyttää rohkeita väriyhdistelmiä. Kun katsoo urheilussa 
käytettäviä värejä pelipaidoissa, urheiluvälineissä, maastossa, sieltä löytyy paljon kontrasteja. Päädyin 
siis vastaväriharmoniseen värimaailmaan, eli väreihin, jotka sijaitsevat väriympyrän vastakkaisilla 
puolilla. Vastavärit aiheuttavat keskenään erityisen kemian ja valitsemani oranssi ja sininen miellyttivät 
eniten silmää. Tällaisella värimaailma halusin luoda energisen tunnelman.

Odotetusti alkuperäinen värimaailma sai sellaisenaan ristiriitaisen vastaanoton, sillä sininen ihonvärinä 
on luonnoton. Ei vain sen takia että sininen on sävynä kylmä, mutta ihonvärinä se viittaa usein sairauteen 
ja kuolemaan. Sinisenä urheileva hahmo voi näyttää katsojasta kyseenalaiselta - miksi hahmo juoksee 
ja hikoilee, mutta näyttää siltä kuin veri ei kierrä? Tämän takia päätin ottaa negatiivisen palautteen 
tosissaan, joten päädyin varmuuden vuoksi käyttämään kontrastivärejä kaikkialla muualla paitsi ihossa. 
Tämän alkuperäisen suunnitelman ajatuksena oli luoda tarinaan fantasiamainen ulottuvuus. Eli vaikka 
hahmot eivät näyttäisi katsojalta, se ei estäisi katsojia samaistumasta hahmoihin.
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Suunnitelma päähahmon perusilmeistä vasemmalta oikealle: suru, aggressio ja ilo.

Kanssakilpailijoiden hahmosuunnitelma sekä väripaletti.

Päähahmolla on tarinassa pääasiassa kolme eri mielialaa, joten hahmotin ne etukäteen valmiiksi. 
Animaatiovaiheessa se olisi suurena tukena, koska animaatioiden viehättävyys piilee mielestäni 
hahmojen ilmaisuvoimassa. Mahdollisemman liioitteluilla ilmeillä maksimoidaan tunteiden välittyminen.

Muut tärkeät hahmot olivat päähenkilön kanssakilpailijat, joiden suunnittelussa halusin korostaa moni-
muotoisuutta ja jatkoin sielläkin vastaväri-teemaa pukeutumisessa ja hiuksissa.
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KUVA 2. Kahdeksan kuvakoon mittasarja (Hintikka, 2005)

3.4. Kuvakäsikirjoitus

Kun luin tekemääni treatmenttiä, näin tarinankulun selkeästi mielessäni. Kun teemana oli urheilu, 
halusin keskittyä rytmillisesti dynaamiseen kerrontaan. Alun treenikohtaus ja kisa etenisi nopeatempoi-
sesti, ja peripetian jälkeinen puoli menisi rauhallisemmassa tahdissa.

Kuvakäsikirjoitusvaiheeseen eli storyboardiin menin nopeasti, jotta mielikuvat kohtauksista sekä 
tarinan kulusta eivät unohtuisi (LIITE 3). Kuvista tuli siis hyvin luonnosmaisia, mutta pyrin silti tuomaan 
jo tässä vaiheessa ilmi hahmon ilmeitä ja liikettä, koska tarinassa tulisi olemaan paljon toimintaa. 
Kuvakäsikirjoituksessani käytin paljon liikeviivoja korostaakseni mm. liikerataa, törmäyksiä, kääntymisiä 
ja vauhtia. Selkeyden vuoksi lisäsin myös tekstiä kuvaamaan ääntä. Kuvakäsikirjoituksessa tein itselleni 
selväksi, millaisia kuvakokoja ja perspektiivejä tulisin käyttämään animaatiossa. 

Yleisesti kuvakoot määritellään kahdeksaan kuvakoon mittasarjaan (KUVA 2). Kyseisillä rajauksilla 
on yleisiä ohjeita, mitä kannattaa käyttää halutun ilmaisun välittämiseksi. Kun halutaan esitellä uutta 
ympäristöä ja tai halutaan painottaa tapahtumapaikkaa, sitä laajempi kuvakoko. Vuorovaikutusta ja 
hahmon ilmeitä kuvatessa käytetään tiiviimpiä kuvakokoja. (Kivi & Pirilä 2005, 112.)

Taiteellisen ilmaisun vuoksi en noudattanut kyseisiä ohjeistuksia kovin tarkkaan etenkään juonen alussa. 
Erityisesti treenivaiheessa käytin enemmän tiiviitä kuvakokoja. Toisaalta hahmokeskeisessä tarinassa 
se on luonnollista, sillä tarinassani oli kyse päähahmon valmistautumisesta kisaan ja hänen kasvustaan. 
Mutta treenivaiheessa kuva rajautuu pitkälti jalkoihin. Kyseisellä rajauksella halusin korostaa treenien ja 
työn jatkuvuutta paikasta toiseen. Muuten jalkojen liikesarjaa kohtauksesta toiseen olisi tylsää seurata, 
mutta nopeassa rytmissä se voisi mielestäni toimia. Paikkojen vaihtuessa pidin kuitenkin huolen siitä, 
ettei kuvakoko hyppää kohtausten välillä liian suureksi, sillä se olisi ollut katsojasta sekavaa. Toisaalta 
katsoin myös, että kuvakokojen vaihtelua oli tiiviistä rajauksesta huolimatta tarpeeksi.

Tekemäni kuvakäsikirjoituksen mukaan kohtauksia tuli yhteensä 69. Animaatiokurssin projektin pohjalta 
arvioin sen olevan pituudeltaan 2 minuutin luokkaa, joten ajattelin sen olevan pituudeltaan sopiva.
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3.5. Moodboard ja taustat

Animaation pääasialliset näyttämöt ovat juoksurata, puisto ja kaupunki.

Varhaisimmissa kuvituskuvissa asetin testiksi alkuperäisen hahmosuunnitelman luonnolliseen väriym-
päristöön Illustrator -vektoriohjelmalla, koska siinä on helppo vaihtaa värejä isoilta pinnoilta. Kuten 
etukäteen arvelinkin, jos pitäisin hahmon sinisenä, se vaatisi ympäristöltäkin erikoista värimaailmaa.
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Koska animaatio olisi nopeatempoinen, taustojen ja tapahtumapaikkojen pitäisi olla mahdollisemman 
selkeät. Selkeyden vuoksi pitäisin lopullisessa animaatiossa luonnollisen värimaailman.
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4. ANIMATIC

4.1. Tahditus

Yksinkertaisimmillaan animatic on animoitu kuvakäsikirjoitus. Ennen varsinaisen animaatiotuotan-
non aloittamista animaticilla olisi tarkoitus nähdä, toimiiko animaatioon kehitetty kuvakäsikirjoitus 
käytännössä. Useimmiten animatic voi olla, ja yleensä onkin, ulkoasultaan hyvin pelkistetty kuva-
kerronnallinen luonnos. Kerronnallisesti sen tulee silti olla tarpeeksi selkeä ja erityisesti animaation 
animaticissa on tärkeää määrittää sopiva tahti. Teeman huomioiden tarinan rytmitys on kiinnostavin asia 
työssäni. Tarinan rytmittäminen on sellainen asia, joka vaatii harjoitusta ja halusin testata tätä omassa 
projektissani. Tähtäsin melko kiihkeään tahtiin, joten minun piti kiinnittää erityistä huomiota, ettei se 
olisi kerronnallisesti liian hämmentävä.

Työstin varhaista animatic-versiota suoraan kuvakäsikirjoituksen luonnosmaisista kuvista, ja siirsin 
ne After effects -ohjelman aikajanalle. Ihan ensimmäiseksi tein tahdituksen suuntaa-antavasti ilman 
ääntä. Tässä vaiheessa kuitenkin ymmärsin, miten merkittävä rooli äänellä on tahdin määrittämisessä. 
Treenivaiheen tahdituksen ajattelin tehdä pääasiassa askelten kautta, joten toiminnalla on merkittävä 
osa tarinani rytmityksessä. Tarkoituksenani on luoda teeman mukaisesti hiostava ja kiihkeä tunnelma. 
Ennen animointivaihetta olisi jo etukäteen oleellista päättää, kuinka monen askeleen kautta kohtaukset 
pitää tahdittaa erityisesti treenivaiheessa. Tästä versiosta kuitenkin selvisi, että työ tulisi olemaan 
pituudeltaan noin 2 minuuttia pitkä, joten olin tyytyväinen, sillä yritinkin saada työn mahtumaan alle 
kolmeen minuuttiin.

4.2. Äänimaailma ja äänitys 

Kuvitellessani tarinan kuvakäsikirjoitusta, äänimaailma kulki sen mukana luonnollisesti. Se koostuu 
lähes kokonaan tehosteäänistä, hengityksestä ja askelista. 

Tavoitteenani oli painottaa nopeatempoisuutta äänen kautta. Vaikka paikka ja treeni muuttuisi, jalat ja 
vauhti käyvät nopeana koko ajan. Tarinan loppupuolella tahti rauhoittuu. Pohdin, että siellä voisi olla 
mahdollista käyttää musiikkia tai ambient-ääntä. Musiikki on ehdottomasti yksi voimakkaimmista 
tunnelman tehokeinoista animaation kaltaisissa töissä. Animaticia katsoessani tulin kuitenkin siihen 
tulokseen, ettei se tarvitsisi ainakaan melodista musiikkia. Käytin tunnelmointiin ambient -ääntä kolmen 
kohtauksen aikana (LIITE 4) tehostaakseni ahdistusta ja surua, jota päähahmo tuntee loukkauksen 
jälkeen.

Animaatiota suunniteltaessa minulle oli selvää, etten tulisi käyttämään oikeaa puhuttua dialogia 
kohtauksissa 47-48. Ajatuksenani oli, että animaation ja katsojan välillä olisi mahdollisemman 
matala kielimuuri sitä katsoessa. Sen takia päädyin käyttämään pääasiassa tekstiä. Alkuperäisessä 
suunnitelmassani oli tekstitykset suomeksi, mutta käänsin ne englanniksi. Katsoin animaticin edetessä, 
miten ratkaisen kyseisten kohtausten solvausäänet. Mieleeni tuli Don’t starve -pelin äänimaailma, jossa 
hahmosuunnittelu oli tehty niin, että hahmojen äänet edustivat instrumentteja. Kun hahmo puhui, se 
tehostui yhdessä dialogin kanssa tietyn instrumentin nuotteina. Tämän tyylinen ratkaisu on minusta 
mielenkiintoinen. Mutta koska äänisuunnittelu ei kuulu vahvimpaan osaamisalueeseeni, ajattelin pelkän 
tekstin ja hahmojen ilmeiden riittävän kuvaamaan odottavaa tunnelmaa kohtauksessa.

Tein itselleni listan mitä kaikkia ääniä tarvitsisin, ja mitä minun olisi mahdollista äänittää itse. Koulu 
tarjosi hyvät puitteet äänitykselle, joten päähahmon hengitykset ja murahtelut tein itse. Varhaisen hah-
mosuunnitelman mukaisesti pyrin luomaan hänelle vähän aggressiivisen ja samalla herkän sävyn. Muut 
taustaäänet aioin hankkia stock materiaaleina. Opiskelijana budjetti oli pieni, joten valitsin mahdollisem-
man paljon koulutyöhön sopivia lisenssejä niiden käyttöön. Vaatimuksina oli kuitenkin mahdollisemman 
selkeitä ja häiriöttömiä ääniä. 



12

Alkuperäisessä suunnitelmassa kohtaukset 24-25 menivät ilman keskellä olevaa kuvaa.

4.3. Kritiikki

Yksin työskennellessä on olennaisinta saada työstä palautetta. Yksin työskentelyn huonoja puolia on 
sokaistuminen pienille yksityiskohdille, joita ei itse huomaa, kun työskentelee pitkään ja yhtäjaksoisesti.

Kritiikin kautta sain paljon parannusehdotuksia. Ohjaaja huomautti, että kohtausten 24-25 välille kuuluisi 
jonkinlainen kohtaus pehmentämään treenivaiheen ja kisojen valmistautumiseen. En ollut tajunnut, 
miten jyrkästi kohtaukset toimivat keskenään. Kyseisten kohtausten välille olin suunnitellut kiihtyvän 
sydämenlyönnit transition merkiksi, mutta se ei itsessään riittänyt. Sain ehdotuksen, että hahmo sitoisi 
kengännauhansa kyseisten kohtausten välissä. Minusta se auttoi pehmentämään siirtymää kisoihin. 

Varsinainen tahditus After effectsissä äänen kanssa.
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Uusi piirtämäni kohtaus välissä 59-60.

Hahmotelma, miten muuntautuminen menisi radikaalim-
millaan.

Samalla minun piti palata treatment-versioon 
ja miettiä vähän uudestaan morph-kohtauksia 
(LIITE 4). Nimitin kyseiset kolme kohtausta 
morphiksi, koska niissä hahmo muuttuu surrea-
listisella tavalla muodottomammaksi. Kyseisellä 
kohtauksella pyrin kuvaaman päähahmon sisäistä 
ahdistusta ja surua mitä hän tuntee solvauksen 
jälkeen. Ensimmäisessä versiossa kohtaukset oli 
hieman epämääräisesti kuvattu, joten sain siitä 
lisäkysymyksiä ohjaajalta. Hahmotin kohtaukset 
vähän uudelleen ja ajoitin ne uudestaan, jotta 
voisin tehostaa ratkaisevan hetken jälkeistä pahaa 
mieltä. Varsinaisesta muutoksesta lisää osassa 6. 
Lopullinen työ.

Loppupuolella hahmo katsoo sanomalehteä, 
josta hän näkee uutisen eilisestä kilpailusta. 
Kohtauksessa hän heijastaa itseään ja eilistä kisaa 
uudesta näkökulmasta. Palautteen perusteella 
siitä ei käynyt tarpeeksi ilmi, että hahmo miettii 
seuraavaa siirtoaan. Sain ohjaajalta ehdotuksen, 
että käyttäisin tässä erikoislähikuvaa hahmon 
kasvoista. Sen lisäksi pieni zoom-liike kasvoihin 
tehostaa vaikutelmaa siitä, että hahmo miettii 
jotakin. Tehokeinona se saattaa olla hieman 
kliseinen, mutta tässä tapauksessa se oli minusta 
toimiva. 
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Jalat on tehty vektorigrafiikkana Illustratorissa. Animoin osat After effectissa. Ku-
vassa värisuunnitelma oli vielä alkuperäisen suunnitelman mukaan.

5. ANIMOINTI

5.1. Tekniikka

Alussa kun suunnittelin tätä työtä, olin melko varma, että tulisin osittain animoimaan käsin ja After 
effectsissä. Tein animaatiotestin ensimmäisestä juoksukohtauksesta After effectsissä, jonka osat 
(jalat) piirsin vektorina ja asetin niille transitiot aikajanalla. En pitänyt animaation lopputuloksesta. Olen 
käyttänyt aikaisemmissa projekteissa paljon vektoriosien animointia ja mielsin sen jokseenkin kliinisen 
näköiseksi. Otin etäisyyttä työhön ja mietin, pitäisikö kuitenkin tehdä animaatio kokonaan käsin. Käsin 
animoimisen huonoja puolia on ilman muuta työintensiivisyys. Käsin animoiminen on kuitenkin ollut 
itsellä haaveessa jo jonkin aikaa, joten ajattelin että nyt olisi mahdollisuus saada tarttumapintaa tähän 
tekniikkaan.

Aloitin animointivaiheen jaottelemalla kaikki kohtaukset still, kevyt FTF (frame to frame) ja FTF 
nimikkeellä (LIITE 5). Stillit ovat liikkumattomia kuvia, kevyt FTF on kohtaus, joka sisältää pientä liikettä 
ja FTF sisältää paljon liikettä. Vaikka kohtauksia on paljon, jaottelu auttoi työskennellessä hahmottamaan 
mitä pitää seuraavaksi tehdä ja mihin kohtauksiin pitää panostaa enemmän. Alkukartoituksen 
perusteella animaation ensimmäinen minuutti olisi erittäin työläs. Ajattelin silti tehdä kaikki kohtaukset 
järjestyksessä, jotta piirrostyyli pysyisi mahdollisemman samana alusta loppuun.

Tutustuessani Richard Williamsin teokseen, (The animator’s survival kit, 2009) ymmärsin, miten paljon 
osatekijöitä realistinen animaatio vaatii. Koska minulla on paljon aikaa vieviä kohtauksia tehtävänä, olisi 
liian kunnianhimoista ja aikaa vievää tähdätä elokuvallisen sulavaan animaatioon. Lisäksi animaticin 
luonteen ottaen sille ei olisi tarvetta.
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Williamsin (2009, 61-63) mukaan käsin animoimisessa lähestymistapoja on kolme:

1. Luonnollinen

Käytännössä aloitetaan piirtämään animaation liikkeen alusta eteenpäin ja edetään järjestyksessä. 
tekniikalla saadaan liikkeestä luonnollisen soljuva, mutta animoitava hahmo alkaa usein kutistua ja 
kasvaa holtittomasti, tehden jäljestä värisevää. Kohtaukset saattavat myös pidentyä tässä prosessissa.

2. Esisuunniteltu

Tekniikassa päätetään etukäteen, mitkä ovat liikkeen tärkeimmät kohtaukset, ja niiden väliin liikkeen 
kannalta toiseksi tärkeimmät kohtaukset. Kaikkien näiden välille piirretään jälleen poseeraukset, jotka 
toimivat kohtausten siirtyminä. Näin saadaan liikkeestä selkeä ja ajoitukseltaan oikea. Tekniikassa on 
vaarana menettää luonnollisen animointitapaan liikkeen soljuvuus, joten animaatiojäljestä saattaa tulla 
töyssyinen.

3. Yhdistelmä luonnollista ja esisuunniteltua 

Paras mahdollinen, molempia yhdistävä tekniikka, jossa esisuunnitellaan animoitava liike ja niiden välille 
tehdään luonnollista animaatiota. Osia saattaa joutua piirtämään uudestaan, mutta tekniikalla saadaan 
aikaan tasapainoinen animaatio.

Etukäteen ajatellen työn määrää ja tarkkaan ajoitettua suunnitelmaa, päädyin ottaa animointiin lähes-
tymistavaksi esisuunnitellun eli pose to pose -tekniikan. Koska lähdin tekemään animaatiota itselleni 
uudella tekniikalla, ajattelin soveltaa kyseistä tapaa parhaani mukaan ja silmämääräisesti katsoa, että 
liikkeistä tulisi tarpeeksi selkeät. Työn loppuvaihetta ajatellen halusin hahmottaa jo tässä vaiheessa 
mahdollisemman selkeästi, miltä aitajuoksu todellisuudessa näyttää ja siksi animoin melko pitkälle 
kyseisellä tekniikalla. Sitä kautta näin, onko liike luonnollisesti tahditettu.

Rakensin kohtaukset alkukuvasta, keskikuvasta ja loppukuvasta, jotka olisivat liikkeen kannalta 
tärkeimmät poseeraukset. Niiden väliin tulee toiseksi tärkeimmät poseeraukset ja edelleen niiden 
välille liikettä yhdistävät poseeraukset. Piirsin animaatiota Clip studio paint ohjelmalla. Olin hankkinut 
sen vähän ennen opinnäytetyön suunnittelun alkuprosessia, mutta siihen siirtyminen esimerkiksi 
Photoshopista oli vaivatonta, koska pikakomennot ja layersysteemit olivat samankaltaiset ja pääsin 
nopeasti kiinni timelinen ja animaatiokansioiden hallintaan. 

Kohtauksen 13 juoksu kuva kuvalta, jossa päähahmo juoksee kuvasta ulos. Havainnollistettuna 
punaiset ovat ensisijaisia poseerauksia (liikkeen alku, keskikohta ja loppu), siniset kuvat ovat seu-
raavaksi tärkeimpiä poseerauksia ja vihreällä näkyy kyseisten poseerausten siirtymät.
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Clip studio Paint -ohjelman näkymä.

Ehdoton työkalu animaation piirtämisessä oli etenkin stop motion animointitekniikasta tuttu Onion skin 
-ominaisuus, joka näyttää edellisen ja seuraavan piirroksen värillisinä ääriviivoina. Hahmoa piirtäessä ja 
etenkin liikettä hahmottaessa se oli tärkeä työkalu pitämään raajat ja kasvot mahdollisemman johdon-
mukaisina liikkeen alusta loppuun.

Havainnointi Clip studio paint - Onion skinistä kohtauksesta 6. Violetti ääriviiva kuvaa edellistä kuvaa, musta 
on nykyinen kuva ja vihreä on seuraava kuva.



17

Luonnosteluvaihe, johon luonnostelin pääposeeraus-
ten lisäksi tarpeellisen liikeradan ja perspektiivin.

Siistimisvaihe, johon viimeistään lisättiin liikkeen kan-
nalta oleelliset poseeraukset.

Väritysvaihe, jossa hahmotin etukäteen hahmojen 
pohjavärejä.

Tarpeellisten taustojen piirtäminen.

5.2. Haasteet

Niin kuin tehdessä tuli huomattua, liikkeen animointi käsityönä osoittautui haastavaksi. Erityisesti 
tarinan alkupuolisko ja kisakohta olivat kaikkein haastavimpia animoitavia, koska ne sisälsivät eniten 
toimintaa kuten juoksua ja hyppyjä. Animaatiota varten katsoin olympialaisten aitajuoksuja hidastettuna 
edestakaisin. Katsoin myös paljon kuvia aitajuoksusta, joita käytin referenssinä poseerauksiin. 
Animoinnin lisäksi jouduin siis tekemään taustatyötä, jotta toiminta ja liike näyttäisivät hyvältä.

Kuvakäsikirjoituksen mukaisesti kohtauksissa oli myös paljon perspektiivejä, jotka aiheuttivat päänvaivaa 
ja haastoivat omaa anatomista hahmottamiskykyä. Oli paljon hetkiä, jolloin jouduin imitoimaan 
esimerkiksi oven avaamista ja portaiden nousua. En ollut varautunut siihen, miten nopeasti keskitty-
miskykyni katosi piirtäessä, enkä siis pystynyt työskentelemään kovin yhtäjaksoisesti. Toisin sanoen 
animaatiovaiheesta tuli todella hallitseva osa koko projektia, jonka takia koko aikatauluni viivästyi.

Animoinnin vaiheet esimerkkinä kohtauksessa 5:
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Uudelleen määritetty morph-kohtaus

6. LOPULLINEN TYÖ

Työ piteni 40 sekunnilla alkuperäisestä animaticista. Työni kautta ymmärsin käytännössä, miten tärkeää 
on keskittyä esivaiheisiin ennen varsinaisen animaatiotuotannon aloittamista.

Animaatiovaiheissa myöhästyminen aiheutti kiireen loppua kohden, joten lisäsin työhön taustat vasta 
myöhemmin ja muut huomiota vaativat taustojen grafiikat, kuten sanomalehden ja julisteen. Niissä 
kohtauksissa piti pysähtyä vähän pitempään, joten sen takia animaticia joutui mitoittamaan uudelleen. 
Suurin uudelleenmitoitus tuli kuitenkin kritiikin perusteella surun pitkittymiselle morph -kohtauksissa 
(LIITE 4), jossa on nyt enemmän voimaa kuin entisessä suunnitelmassa.

Viimeisimpänä ratkaisin 11. hetken kohtauksen tekstiosuuden, eli solvauksen. Sen takia palasin käsi-
kirjoitusvaiheeseen: synopsiksessa olin määritellyt, että päähenkilölle sanotaan jotain sovinistista. 
Kuvakäsikirjoituksessa solvaus liittyi rintoihin, mutta piirrostyyliäni ajatellen huomasin vasta jälkikäteen, 
että piirrostyylini nähden solvaus olisi liian groteski. Vaihdoin sen vähän miedompaan solvaukseen, 
jonka kirjoitin uusimpaan treatmentiin (LIITE: 2), joka liittyy häneen ulkonäköönsä ja suoritukseen-
sa urheilijana. Palautteen perusteella miedommat kommentit eivät olleet sellaisinaan tarpeeksi 
selkeät, viitaten etenkin ei juokse kuin mies - kommenttiin ”doesn’t run like one though”. Sen takia 
lisäsin solvausten väliin takaumat kaatumisesta osoittaakseni, että kyseinen kommentti viittaa hänen 
kaatumiseensa maaliviivalla. Lähtökohtaisesti minua ärsyttää takaumien liiallinen käyttö esimerkiksi 
elokuvissa, koska ne tuntuvat aliarvioivan katsojan keskittymiskykyä. Kyseinen kohtaus on kuitenkin 
tarinan kannalta niin merkittävä, että päätin käyttää takaumia varmistaakseni, että solvaus liittyi hänen 
kaatumiseensa radalla.

Tekstin animoin turbulent displace -efektillä After effectissä, ja fonttina käytin permanent markeria, 
koska ne sopeutuivat hyvin piirrostyyliseen ympäristöön.
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Tekstin animoin turbulent displace -efektillä After effectissä, ja fonttina käytin permanent markeria, koska ne sopeu-
tuivat hyvin piirrostyyliseen ympäristöön.

Kuvakaappaukset käännekohdasta, fonttina on animoitu 
Permanent marker.

Animaticin työstön loppupuolella koin myöhemmin ongelmalliseksi sen, etten määrittänyt kovin 
tarkkaan värimaailmaa. Etenkin hahmosta saatu kritiikki ihonväristä sai minut epävarmaksi alkuperäises-
tä suunnitelmasta. Sen takia oli hyvä idea testata animaatiossa hahmojen pohjavärejä, että toimivatko 
ne keskenään. Mielestäni ne toimivat ainakin päähahmossa hyvin ja sen lisäksi värit toivat päähahmon 
ilmeisiin paljon voimaa. 

Vaikka animaticit ovat yleensä luonteeltaan melko pelkistettyjä, minun animatic on melko pitkälle 
animoitu. Toiminnallisuuden ja täsmällisen ajoituksen vuoksi siitä hahmottuu paremmin koko liikerata 
hypyistä juoksuun. Minusta oli kiinnostavaa tutkia aitajuoksun liikerataa ja juoksua, vaikka se olikin 
todella haastavaa.
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7. ARVIOINTI

Ammatillisesti lyhytanimaatiot tehdään ryhmässä, jonka jäsenet ovat erikoistuneet tuotannon eri 
osa-alueisiin. Olin siis tietoinen siitä, miten kunnianhimoinen projekti on tehdä lyhytanimaatiota yksin 
ja vieläpä tekniikalla, josta minulla ei ollut paljon kokemusta. Virallisessa produktiossa en olisi käyttänyt 
näin paljon aikaa animaticiin, mutta omana projektina valmistuin mahdollisemman tarkasti varsinaiseen 
animointivaiheeseen. Olen pääasiassa tyytyväinen tekemääni animaticiin, vaikka aikataulustani myö-
hästyminen ja viime hetken muutokset aiheuttivat stressiä. Työ oli minulle merkityksellinen, koska olen 
yleensä kiinnostuneempi tekemään visuaalisesti näyttävää, kuin sisällöltään mielenkiintoista työtä. 
Sen takia minusta oli hyvä keskittyä käsikirjoittamisen vaiheisiin tässä työssä, jotta visuaalinen ilme ja 
sisältö olisivat tasapainoisesti yhtä kiinnostavia. Kaikista vaiheista erityisesti kuvakäsikirjoittaminen ja 
animaticin tahdittaminen olivat kaikista mielenkiintoisimpia tehtäviä.

Työstä tuli minulle erittäin rakas, mutta samalla raskas. Animaatiovaihe otti ajallisesti isomman palan 
työskentelystä kuin aluksi oli tarkoitus. Mielestäni suurin kompastuskivi suunnitteluvaiheessa oli 
suuruudenhulluus: ryhdyin tekemään liian monimutkaista animoitavaa liian realistisella hahmolla. Kun 
kyseessä oli henkilökohtainen projekti, olin täysin itse vastuussa kaikessa. Tämä toi itselleni paljon 
vapautta, mutta samalla myös paineita. Koko prosessin aikana olisin voinut olla enemmän yhteydessä 
opinnäytetyön ohjaajiin ja esitellä työn etenemistä useammin. Ohjaajilta saatu palaute animaticista oli 
kullanarvoista, koska vaikka kuinka hyvin luulin valmistautuneeni lopulliseen tuotantoon, sieltä löytyi 
myös paljon parannettavaa. Olen siitä kiitollinen, koska mielestäni työ parani sen myötä huomattavasti.

Jos aloittaisin tekemään työtäni alusta kokemuksella ja tiedolla mitä minulla on nyt, olisin lyönyt 
aiheen lukkoon paljon aikaisemmin. Samalla olisin myös päättänyt, millä tekniikalla tulisin tekemään 
animaatiovaiheen. Suunnitteluvaiheessa minua kaduttaa, etten tehnyt enemmän hahmosuunnitelmia ja 
-luonnoksia kokeilumielessä. Keep it simple -sääntöä ei ole turhaan toistettu opiskeluvuosinani, koska 
nyt yksinkertaistaisin hahmoa entisestään. Animointivaiheessa olin todella teknisesti kiinnostunut 
liikkeen piirtämisestä, ettei mieleeni jäänyt tilaa animaatiovaiheen ilottelulle, eli liioitteluun ilmeissä ja 
liikkeessä. Jos olisin keskittynyt niihin enemmän, olisin hyötynyt käsin animoimisesta enemmän. 

Kaikessa haastavuudessaan oppimisprosessi oli valtava. Vaikka lopputulos ei vastannutkaan alkuperäisiä 
suunnitelmia, olen iloinen projektistani. Olen ylpeä siitä, että pitäydyin tässä aiheessa. Työ oli erittäin 
merkittävä myös siksi, että omat rajat tulivat hyvin selkeiksi. Niitä virhearviointeja, jotka tein suunnit-
teluvaiheessa, en tule jatkossa toistamaan. Osaan arvioida realistisemmin omaa työskentelyä, mikäli 
teen vastaavia projekteja jatkossa. 
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8. JATKOSUUNNITELMAT

Huomaan olevani todella erilainen asiakasluonteisissa projekteissa kuin omissa taiteellisissa töissäni. 
Omassa taiteessaan on luonnollisempaa olla emotionaalisesti kiinni työssään ja sen lopputuloksesta. 
Samalla se on kaikista tuhoisinta, jos eteneminen ei mene suunnitelmien mukaan tai jos mielikuvat 
lopputuloksesta eivät vastaa todellisuutta. Suurimmat paineet tulivat siis lähinnä omista korkeista odo-
tuksistani. Asiakastöissä en ole yhtä emotionaalinen, vaan osaan edetä loogisemmin ongelmien tai 
muutosten edessä, koska kyse on asiakkaasta. Omassa taiteessani minun täytyy jatkossa irrottautua 
tunnetasolla omista töistäni sen verran, että osaan edetä kylmän loogisesti ja tehdä nopeampia 
päätöksiä.

Aion jatkaa animaation työstämistä lopulliseen muotoonsa omalla ajallani. Nyt kun minulla on tarkkaan 
suunniteltu ja pitkälle animoitu animatic, minun on helppo soveltaa esisuunniteltua ja luonnollista 
animaatiota. Kiireen ja haasteiden takia laiminlöin tiettyjä kohtauksia toisia enemmän, joten aion palata 
niihin uudestaan. Katson vielä uudestaan kanssakilpailijoiden väritystä, koska mielestäni tein kyseisen 
suunnitelman kiireessä. Aion myös keskittyä enemmän hahmon ilmeikkyyteen ja lisätä liikerataan 
enemmän volyymia, nyt kun ne ovat teknisesti kohdillaan.
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Katja Jaakkola  
MES15 
opinnäytetyö – treatment 1 
 
 
Juoksijan jalat kulkee vimmatusti radalla. Kolmannella askeleella hän hyppää ja kaatuu. Takaisin 
radan alkupäässä juoksija katsoo päättäväisesti edessään olevia aitoja, ennen kuin juoksee aitojen 
yli uudestaan. Hän jatkaa koko päivän. Yleisurheilun mestaruuskisoja on mainostettu ympäri 
kaupunkia. 
 
Hänen kotona eteisessä kalenteri motivoi häntä valmistautumaan huolellisesti aitajuoksun 
mestaruuskisoihin. Päivä kuluu nopealla sykkeellä: Hän käy töissä postinkantajana. 
Rappukäytävällä hän suorittaa työnsä ripeästi ja pääsee usein juoksemaan rappuja ylös ja alas. Se 
on hyvä jatke päivän treeneihin, jossa hän suorittaa pikajuoksijaa vahvistavia drillejä, 
askeltikkausta. Jalat liikkuu ketterästi tikkojen yli, liikkuvuusharjoituksia aitojen yli, jolla jalat 
nousee koko liikeradallaan aidasta aitaa. Hapenottokykyä hän harjoittelee juoksemalla 
kaupungissa. Hän  saa vihjailevia huutoja perään, mutta hän on oppinut jättämään huomiotta. 
Ulkomaailma on suljettava ulos jotta voi keskittyä omaan suoritukseen. Se näkyy silloin treeneissä 
kun hän epäonnistuu tai kaatuu ja saa ruhjeita. Treenien jälkeen sekin on koetuksella kun joku 
tuntematon tarraa bussissa käsivarteen kiinni, kuin ei olisi lihaksia ennen nähnyt. 
 
Rutiininomaisesti päivä kulkee samaa rataa, jalat liikkuu töistä urheilukentälle, hän kaatuu ja 
saa mittailevia katseita. Askeleet tikkaa rappusia ylös töissä ja urheilukentällä aitojen, kotona 
hän pitää käsissään myöhästynyttä laskua vapisten. Aamuvarhain hän käy juoksulenkillä. 
Hikeä valuu päivästä päivään. Hänen kasvonsa ovat hurjat. 
 
Kilpailupäivänä juoksijan katsoo päättäväisesti edessään olevaa rataa. Hänen vierellään 
kilpakumppanit seisovat yhtä päättäväisesti. Yleisössä ei ole hirveästi ketään. Päivä on tyyni. 
Kuin synkronoidusti kilpailijat asettuvat polvelleen, valmiina lähtöön. Kaikki keskittyvät 
tulevaan juoksuun. Kuuluu lähtölaukaus, ja kilpailijat ponkaisevat juoksuun. Juoksun aikana 
he ylittävät aidat lähes yhtä aikaa, juoksu kiihtyy ja viime metreillä juoksija kaatuu maahan 
polvilleen, ja painaa päänsä alas.  
 
Hän nostaa katseensa ja lähes itkee onnesta. Kilpakumppani tarjoaa tukea nostaakseen 
hänet ylös. Juoksijat tervehtivät toisiaan juoksun päätteeksi hyvässä hengessä. Juoksija tuli 
kolmanneksi mutta silti hänestä tuntui että hän ylitti itsensä. Hän saa mitalin kaulaansa. 
 
(Lähtiessään hän kuulee yleisöstä jonkun sanovat hänelle jotain sovinistista.) 
 
Juoksija tuohtuu. Seuraavana päivänä kotona hän katsoo urheilusivuja, jossa oli 
yleisurheilukisoista paljon palstatilaa muista urheilijoista ja heidän saavutuksistaan. Hän 
katsoo sitä miettieliäänä. Sitten hän viskaa sen pois ja jättää mitalin pöydälle.  
 
Hän matkustaa kotikaupunkiinsa, ja perillä hän saapuu kentälle, jossa on lapsia. Hänet 
tunnistetaan. Lapset katsovat häntä uteliaina ja ihastellen. Hän palasi kaupunkiinsa 
valmentamaan lapsia, erityisesti tyttöjä juoksijoiksi. Lapsen silmissä hän on todellinen 
esikuva. 

LIITE 1: Treatment 1
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LIITE 2: Treatment 2

Juoksijan jalat käyvät vimmatusti juoksuradalla. Hän ottaa kolme isoa loikkaa, josta kolmannella hän hyppää ja 
perässä tuleva jalka kompastuu aitaan. Hän kaatuu. Takaisin radan alkupäässä juoksija katsoo hetken päättä-
väisesti edessään olevia aitoja. Hän henkäisee keuhkonsa täyteen ja lähtee uudelleen juoksuun. Yleisurheilun 
mestaruuskisan juliste liehuu  kentän reunalla

Kotonaan hän sulkee oven perässään. Rappukäytävällä hän juoksee postinkantajana ripeästi rappuja ylös ja 
alas jakaen postia. Urheilukentällä askel nousee tiuhaan tikkojen yli, sitten isojen aitojen yli nivelten koko 
liikeradalla aidasta toiseen. Myöhemmin hän lenkkeilee kaupungilla puiston kautta. Hän ohittaa useita jalan-
kulkijoita. Ohittaessaan miesporukan he katsovat olkansa yli hänen peräänsä ja vihjailevasti huutelee/vislaa 
hänen perään. Juoksija ei kiinnittänyt huomiota ja keskittyneesti puuskuttaa eteenpäin irvistäen.

Kuin nopealla filmillä, jalat liikkuu postin jaosta urheilukentälle. Hän juoksee aitojen yli. Hyppää liian aikaisin 
ja kompastuu aitaan. Noustessaan ylös hän saa kentällä olevilta ihmisiltä mittailevia katseita. Askeleet tikkaa 
rappusia ylös töissä ja urheilukentällä yli aitojen. Aamuvarhain hän käy juoksulenkillä lähellä urheilukent-
tää. Hiki valuu hänen kasvoista kauttaaltaan, kiihtyneessä tilassa hänen kasvonsa ovat irveellä, “mikään ei 
pysäytä minua”

Kilpailupäivänä juoksijan katsoo päättäväisen tyynesti edessään olevaa rataa. Hänen vierellään kilpakump-
panit seisovat yhtä päättäväisesti, kuin ympärillä ei olisi ketään muuta. Yleisössä ei ole hirveästi ketään. 
Juoksijan kasvot ovat kiviset, hän hengittää syvään, kun hän asettuu lähtöasentoon polvelleen, synkronoidus-
ti kilpailijoiden kanssa. Polvi nousee, kuuluu lähtölaukaus, ja kilpailijat ponkaisevat juoksuun. Juoksun aikana 
he ylittävät aidat lähes yhtä aikaa, juoksu kiihtyy, juoksija puristaa kroppaansa ilmettän myöten loppusuoralla 
ja kaatuu maahan polvilleen maaliviivalle, haukkoo henkeä kasvot kohti maata. 

Hän nostaa katseensa ja lähes itkee onnesta. Kilpakumppani tarjoaa tukea nostaakseen hänet ylös. Juoksijat 
tervehtivät toisiaan juoksun päätteeksi hyvässä hengessä. Hän saa pronssimitalin kaulaansa. Hän hymyilee. 

Juoksija nauttii hetkestä ja pitää mitaliaan kädessään. Hän kuulee takanaan katsojien keskustelun

”tarkoitatko häntä?” / ”you mean her?”

”joo..” / ”yeah...”

juoksijan ilme muuttuu odottavaksi

”..ihan miehen näköinen!” / ”she looks like a guy!”

Juoksijan hymy hyytyy. ja kääntyy katsomaan taakse puhujien suuntaan

Ei kuitenkaan juokse kuin mies / ”doesn’t run like one though”

Hän hymähtää turhautuneesti ja pyöräyttää silmiään kävellen poispäin.

hän kävelee pää painuneena alaspäin väkijoukon läpi. Hän jää seisomaan näyteikkunan viereen ja katsoo 
itseään kuvajaisesta. Hän sulkee silmänsä.

Silmät avautuu ja hän seisoo bussissa, hartiat kasassa. hän näyttää epävarmalta ja kääntyy itseensä päin ja 
sulkee silmänsä.

Kadulla hän kävelee ripeästi eteenpäin. Hän pidättelee itkuaan 

Kotona suihkussa Hän itkee ja kyyristyy, ja sitoo kätensä ympärilleen

Kotona hän pitelee käsissään sanomalehteä, jossa luki juttua yleisurheilusta. Kuvissa oli paljon juttuja muiden 
kilpailijoiden suorituksista. Hän nojaa taaksepäin ja hän katsoo ulos miettieliäänä. Taivaalla lentää lentokone.

Juoksija katsoo kauas, hän saapui urheilukentälle jossa on lapsia. Osa juoksee aitojen yli ja toiset venyttelevät 
nurmella. Lapset kääntyvät katsomaan häntä, ja he tunnistavat hänet. Lapset tulevat hänen luo ja katsovat 
häntä uteliaina ja ihastellen. Hänellä on kova ilme, hän katsoo kaikkia lapsia. Hän osoittaa radalle, vetää 
keuhkonsa täyteen ja puhaltaa pilliin.
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LIITE 3: Kuvakäsikirjoitus
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LIITE 4: Morph-kohtaukset
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 oppari – animointisuunnitelma 

 

kohtaus 1: FTF 
kohtaus 2: FTF 
kohtaus 3: kevyt FTF 
kohtaus 4: still 
kohtaus 5: FTF 
kohtaus: 6: FTF  
Kohtaus 7: FTF 
Kohtaus 8: FTF 
Kohtaus 9: FTF 
Kohtaus 10: kevyt FTF 
Kohtaus 11: FTF 
kohtaus 12: FTF -kamera-ajo 
kohtaus 13: FTF 
kohtaus 14: kevyt FTF 
kohtaus 15: kevyt FTF 
kohtaus 16: kevyt FTF 
kohtaus 17: kevyt FTF 
kohtaus 18: FTF 
kohtaus 19: FTF 
kohtaus 20: kevyt FTF 
kohtaus 21: kevyt FTF 
kohtaus 22: FTF 
kohtaus 23: FTF 
Kohtaus 24: FTF 
(*EXTRA* SHOELACE FTF) 
kohtaus 25: kevyt FTF 
kohtaus 26: still 
kohtaus 27: still (kuvitus) 
kohtaus 28: still 
kohtaus 29: kevyt FTF  
kohtaus 30: kevyt FTF 
kohtaus 31: still 
kohtaus 32: kevyt FTF 
kohtaus 33: kevyt FTF 
kohtaus 34: FTF 
kohtaus 35: FTF 
kohtaus 36: FTF 
kohtaus 37: FTF 
kohtaus 38: FTF 
kohtaus 39: kevyt FTF 
kohtaus 40: kevyt FTF 

kohtaus 41: FTF 
kohtaus 42: FTF 
kohtaus 43: still 
kohtaus 44: still 
kohtaus 45: still 
kohtaus 46: kevyt FTF 
kohtaus 47: kevyt FTF (tekstiosuus) 
kohtaus 48: kevyt FTF (tekstiosuus) 
kohtaus 49: kevyt FTF 
kohtaus 50: FTF 
kohtaus 51: kevyt FTF 
kohtaus 52: kevyt FTF 
kohtaus 53: still 
kohtaus 54: still 
kohtaus 55: kevyt FTF 
kohtaus 56: (morph 1: kevyt FTF) 

(morph 2: FTF) 
(morph 3: still)  

kohtaus 57: still 
kohtaus 58: still 
kohtaus 59: still 
*EXTRA* hhmm-miettimiskohtaus 
kohtaus 60: kevyt FTF 
kohtaus 61: still (lentokone) 
kohtaus 62: still (kuvitus) 
kohtaus 63: FTF 
kohtaus 64: still 
kohtaus 65: FTF 
kohtaus 66: FTF 
kohtaus 67: FTF 
kohtaus 68: kevyt FTF 
kohtaus 69: kevyt FTF 
 
 

TOTAL: 
still = 16 
kevyt FTF = 27 
FTF = 29 

LIITE 5: Animointisuunnitelma
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