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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
VALIANT 
Iso-Britannia, 2005                             
 
Ohjaaja: Gary Chapman 
 
Suomenkielisissä äänissä: Pete Lattu,  
Petri Liski, Sasu Moilanen, Juha Muje,  
Aarre Karén 
 
Kesto: 77 min. 
 
Genre: animaatio 

Ikäraja: S 
 
Koulukino suosittelee kuudesluokkalaisista 
yläasteikäisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: animaation 
tekeminen, toinen maailmansota, viestintä, 
stereotypiat, sotasankaruus 
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SYNOPSIS 
Kuninkaalliset kirjekyyhkyt kuljettavat tärkeitä 
viestejä Englannin ja Ranskan välillä toisen 
maailmasodan pyörityksessä. Kirjekyyhkyt 
ovat suuria sotasankareita, urheita ja uljaita. 
Valiant, pieni metsäkyyhky haluaa olla yksi 
heistä. Hän värväytyy joukkoihin ja joutuu 
elämänsä vaarallisempaan tehtävään, josta 
moni kyyhky ei ole selvinnyt haukkojen 
kynsiin joutumatta. 
 
 

ENNEN ELOKUVAA 
 
Toinen maailmansota 
 
Käykää läpi toisen maailmasodan vaiheita: 
 
Mitkä tapahtumat johtivat toiseen 
maailmansotaan? 
Missä sodittiin? 
Mitkä maat olivat osallisina? 
Miten kauan kesti? 
Miten päättyi? 
 
Tietoa toisesta maailmansodasta 
verkkotietosanakirja Wikipedian sivuilta: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmans
ota 
 
 
Miten syntyy animaatio? 
 
1) Keskustelkaa luokassa mitä tiedätte 
animaatiosta. 
 
Mitä tarkoittaa animaatio? 
Millaisia erilaisia animaatioita olette nähneet? 
Miten kuvat / savihahmot / nuket saadaan 
liikkumaan? 
 
2) Kuvat liikkumaan -harjoitus 
Kynäanimaatio on helppo tapa 
havainnollistaa sitä miten animaatiot syntyvät. 
Välineiksi tarvitaan vain tavallista A4-paperia  
ja tussikyniä. Aikaa tehtävän tekemiseen 
menee noin 10 minuuttia. 
 

1. Leikatkaa valkoisesta A4-paperista neljä 
samankokoista paperikaistaletta. Antakaa 
jokaiselle yksi kaistale. 

 
 
 
 
 

 

 
2. Taittakaa kaistale keskeltä kahtia niin, 

että siitä tulee ikään kuin avattava kortti. 
 
 
 
 
 

 
3. Avatkaa kortti auki ja piirtäkää tussilla sen 

oikealle puolelle lähelle reunaa jokin 
melko yksinkertainen kuva, esimerkiksi 
kasvot. 

 
 
 
 
 
 

4. Sulkekaa kortti. Kortin kansilehdestä 
näkyy himmeästi läpi sisään piirretty kuva. 
Piirtäkää kuva kansilehdelle läpi, mutta 
muuttakaa jotakin kohtaa hieman,  
esimerkiksi piirtäkää tällä kertaa silmät 
suljetuiksi. 
 
 

 
 
 
 

5. Rullatkaa kansilehti kynän ympärille niin, 
että kansilehden kuva jää rullan 
sisäpuolelle. Alkakaa sitten liikuttaa kynää 
nopeassa tahdissa edestakaisin niin, että 
kansilehti vuoroin käpristyy ja vuoroin 
suoristuu. Tällöin molemmat kuvat 
näkyvät nopeasti vuorotellen ja näyttää 
siltä kuin silmät räpsyisivät vuoroin kiinni 
ja auki. 

 
6. Kiertäkää katsomassa toistenne 

kynäanimaatioita ja keskustelkaa siitä 
miten liike syntyy. 
 

 
 

ELOKUVAN JÄLKEEN 
 
Sotasankaruus 
 
1) Minkälainen ihminen on sankari? 
 
2) Miksi Valiant haluaa mukaan sotaan? 
 
3) Elokuvan alussa näytetään kuninkaallisten 
kirjekyyhkyjen joukkoihin värväytymismainos. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
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Millaisen kuvan se antaa tehtävästä? Onko 
kuva totuudenmukainen? 
 
4) Eversti luutnantti Gutsy on suuri 
sotasankari jota kaikki ihailevat. Valiant ja 
hänen ystävänsä luulevat jo Gutsyn 
menehtyneen lentokoneen mukana, mutta 
Gutsy ilmestyykin paikalle ja kertoo, että kone 
putosi, laskuvarjo ei auennut, susilauma tuli 
vastaan ja lopulta hänen piti vielä raivata 
tiensä piikkilangan läpi. Kertoiko Gutsy 
totuuden? Miksi vaaroja liioitellaan? 
 
 
Tiimityö 
 
1) Muistelkaa ketkä kaikki kuuluivat Valiantin 
tiimiin. (Valiant, Bugsy, lontoolainen city-
kyyhky, Lofty, sotureiden sukua, sekä 
urheilulliset Toughwood ja Tailfeather). 
Minkälaisia he olivat ulkoisilta 
ominaisuuksiltaan ja luonteeltaan? 
Minkälainen rooli kullakin heistä oli tiimissä? 
 
2) Millainen on hyvä tiimi? Tarvitaanko tiimiin 
johtohahmo? Millainen rooli sinulla on 
ryhmässä? Haluaisitko olla jossakin muussa 
roolissa? 
 
 
Viestittäminen 
 
Elokuvan idea pohjautuu tositapahtumiin. 
Ensimmäisessä ja toisessa 
maailmansodassa käytettiin paljon 
viestikyyhkyjä välittämässä sodankäynnille 
merkittäviä viestejä. Niiden ansiosta useita 
ihmishenkiä on säilynyt, mutta samalla moni 
viestikyyhky on menehtynyt tehtävissään. 
 
1) Pohtikaa mitä erilaisia tapoja välittää 
viestejä on olemassa. (savumerkit, morsetus, 
kirjekyyhky, elekieli, sähke, faksi, puhelin, 
tekstiviesti, sähköposti jne.) Tehkää taululle 
aikajana, jonne jäsennätte eri tapojen 
käyttöönotto ajankohdan.  
2) Mitkä viestimet ovat yhä käytössä? Mitä 
hyviä tai huonoja puolia eri viestimissä on? 
Millaisiin tilanteisiin ne soveltuvat? Millainen 
väärinymmärtämisen mahdollisuus niissä on? 
 
 

 
 
 

 
Viestikyyhky on arvoituksellinen lintu 
 
Viestikyyhkyt ovat yhä tärkeissä tehtävissä. 
Sen ainutlaatuinen kyky suunnistaa takaisin 
kotilakkaansa tuhansien kilometrien takaa on 
kiehtonut ihmismieltä kautta historian. 
Maailmankirjallisuudessa on paljon tarinoita, 
joissa viestikyyhky on ollut tärkeässä 
asemassa. Kaikki varmaan muistavat mikä 
lintu toi Nooan arkkiin tiedon 
vedenpaisumuksen päättymisestä. 
Viime vuosisadalla kirjekyyhky kaupallistettiin 
palavien lemmensanomien vertauskuvaksi. 
Mutta kyyhkyä - rauhan ja rakkauden 
symbolia - on käytetty myös sodan lintuna. 
Roomalaiset sotajoukot viestivät kirjekyyhkyn 
välityksellä voitoistaan ja tappioistaan. Eikä 
nykyisinkään olla pekkaa pahempia, sillä 
puolustusvoimilla, niin idässä kuin 
lännessäkin, on viestikyyhkyjä 
tiedustelutehtävissä. Mikä sen helpompaa 
kuin kiinnittää huomiota herättämättömän 
linnun jalkaan huippuunsa kehitettyjä 
valvonta- ja vakoilulaitteita. 

 
Viestikyyhkyllä on tässä rauhattomassa 
ajassa myöskin vielä rauhanomaisia 
tehtäviä. Mm. Italiassa niiden varmaa vaistoa 
ja erehtymätöntä suunnistamiskykyä 
käytetään liikenneonnettomuuden uhrien 
auttamiseen: verinäytekapselit lähetetään 
kyyhkyn siivin sairaalaan, missä 
loukkaantuneiden veriryhmät pystytään 
määrittelemään jo ennen ambulanssien 
tuloa. 
Suomen Viestikyyhky-yhdistys 
www.viestikyyhky.fi 

 
 

 
”Tiput” ja ”pulut” 
 
1) Elokuvan pääosassa olivat kyyhkyset ja 
haukat. Muidenkin lintujen nimiä mainittiin 
elokuvassa. Muistelkaa mitä muita lintuja 
mainittiin ja missä yhteyksissä (”kolibrin 
mentävä aukko”, ”come on kalkkunat”, ”en ole 
mikään hömötiainen” jne.) 
 
2) Millainen on kana-aivo? Entä pulu tai tipu? 
Onko pöllö tyhmä vai viisas? Millaisia 
merkityksiä lintujen nimille löytyy?  
Pohtikaa pareittain millaisia lintuihin liittyviä 
sanontoja muistatte sekä mitä niillä 
tarkoitetaan. 
 

http://www.viestikyyhky.fi/
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3) Kyyhkynen on rauhan ja rakkauden 
symboli. Mitä tarkoittaa symboli? 
Symboloivatko jotkut muut linnut jotakin? 
Mitkä muut asiat symboloivat rauhaa ja 
rakkautta? 
 
 
Stereotyypit 
 
1) Selvittäkää mitä stereotyyppi tarkoittaa. 
 
2) Muistelkaa elokuvaa. Ranskalaiset olivat 
hiiriä ja saksalaiset haukkoja. Miten heidän 
kansalaisuutensa tuotiin esiin? Listatkaa 
olemuksessa ja tavoissa olevia viittauksia 
kansalaisuuteen. 
 
3) Millainen on stereotyyppinen 
suomalainen? 
Pohtikaa: Miltä näyttää? Millainen 
luonteeltaan? Miten pukeutuu? Minkä 
niminen? Mitä syö? Mitä juo? Mitä harrastaa? 
 
4) Pohtikaa yhdessä: Samaistutko 
suomalaisen stereotypiaan? Miten 
totuudenmukaisia stereotypiat ovat? Miten ne 
syntyvät? 
 
 

 
Stereotyyppi on voimakkaasti 
yksinkertaistettu kuvaus jostain 
ihmisryhmästä. Termiä käytetään usein 
negatiivisessa merkityksessä 
kuvaamaan ihmisryhmiin kohdentuvia 
ennakkoluuloja. Yleisiä stereotyyppejä 
ovat esimerkiksi tyhmä blondi, 
naismainen homoseksuaali ja donitseja 
ahmiva poliisi.” 
 
Lähde: www.wikipedia.fi 

 
 
 

Normandian maihinnousu 

 
1) Valiantin perille tuomalla viestillä on suuri 
vaikutus sodankäyntiin. Mitä viestissä olisi 
voinut lukea? Miten se vaikutti sodankäyntiin? 
 
2) Selvittäkää kirjojen tai internetin avulla 
miksi Normandian maihinnousu on ollut 
historiallisesti merkittävä tapahtuma, milloin 
maihinnousu tapahtui sekä missä Normandia 
on. 
 

Oman pala-animaation tekeminen 
 
Animaatioiden liike koostuu lukuisista 
peräkkäisistä kuvista, jotka nopeasti 
perätysten nähtynä muodostavat liikkeen. 
Hyvä tapa havainnollistaa tätä on plärävihko, 
jossa jokaisella sivulla kuva muuttuu hiukan. 
Kun vihkoa sitten plärätään sormilla, voidaan 
nähdä jatkuva liike. Plärä tehdään samoin 
kuin kynäanimaatio. Kuvia tehdään enemmän 
ja lopuksi ne nidotaan yhteen vihoksi. 
 
Animaation tekemiseen tarvitaan 
videokamera. Jos kamerassa on framerec –
toiminto, voidaan sillä kuvata valmis 
animaatio, jota ei tarvitse leikata 
tietokoneella. Framerec kuvaa jokaisella 
painalluksella ¼ sekunnin mittaisen pätkän. 
Animaatiota tehdessä kuvaa liikutetaan aina 
hieman jokaisen painalluksen välissä. 
Framerec toiminnolla yhteen sekuntiin 
mahtuu neljä kuvaa, joten kuva ei ole täysin 
sulavasti liikkuvaa, mutta metodi on 
huomattavasti nopeampi ja sopii näin 
paremmin kouluun harjoitukseksi. Animaation 
tekeminen on kuitenkin melko hidasta ja 
siihen kannattaa varata aikaa, mutta 
lopputulos on palkitseva oma animaatio. 
 
Varsinaisen animaation tekemistä ennen 
kannattaa tehdä pieni harjoittelupätkä, jossa 
kameran toiminnot tulevat tutuksi ja 
huomataan miten paljon hahmoja kannattaa 
liikuttaa kerralla. Harjoitteluanimaatiossa 
voidaan liikuttaa vaikka yksi hahmoista kerran 
taustan päästä päähän. 
 
Ihanteellinen ryhmäkoko on enintään 10 
ihmistä, jotka tekevät yhdessä tarinan ja 
hahmot sekä vuorottelevat kuvauksessa ja 
liikuttamisessa. Tällöin kaikille riittää riittävästi 
tekemistä kuvausvaiheessa. 
 
TARVIKKEET: videokamera, jossa framerec -
toiminto, jalusta, monitori, pahvia, tusseja, 
sinitarraa, teippiä 
 

1. Aloitetaan suunnittelemalla lyhyt 
tarina (kesto valmiina max. 1 
minuutti). Tarinan voi kehittää itse, 
mutta myös runon, valmiin tarinan tai 
laulun pohjalta. 

 
2. Kun tarina on valmis askarrellaan 

pahvista tarinassa seikkailevat 
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hahmot. Hahmojen on hyvä olla 
vähintään 5-10 cm kokoisia. Pieniä 
palasia on vaikeampi liikuttaa. 
Hahmoissa ei tarvitse olla liikkuvia 
osia. Ensimmäisellä kerralla 
kannattaa tehdä melko yksinkertainen 
animaatio. Kun tekniikka on hallussa, 
voidaan kokeilla liikkuvia raajoja ja 
vaihtuvia ilmeitä. 

 
3. Hahmojen lisäksi mietitään missä 

tarina tapahtuu. Jos tarina sijoittuu 
metsään, täytyy ympäristön tulla 
katsojalle selväksi? Metsään tarvitaan 
ainakin puita, mutta halutaanko sinne 
myös sininen taivas ja vihreä nurmi? 
Taustaan ei kannata tehdä liikaa 
pieniä yksityiskohtia, jotta hahmot 
erottuvat siitä. Taustapahvin tulee olla 
kooltaan vähintään A3, jotta hahmot 
mahtuvat liikkumaan. Ympäristön voi 
piirtää tai maalta suoraan 
taustapahviin tai sen voi leikata 
erillisistä paloista, jotka kiinnitetään 
taustaan sinitarroilla. Tällöin 
animaatiosta saadaan 
kolmiulotteisempi kun hahmo voi 
liikkuu myös esimerkiksi puun takaa. 

 
4. Taustapahvi teipataan kiinni lattiaan. 

Kamera asetetaan jalustalle niin, että 
se osoittaa kohti lattiaa. Kamera on 
hyvä olla kytkettynä monitoriin, jolloin 
kaikkien animaation tekijöiden on 
helpompi katsoa mitä tehdään. Kuva 
rajataan niin, että lattiaa eikä teippejä 
ei näy, ainoastaan taustaa. On 
tärkeää, että kamera ja taustapahvi 
pysyvät kuvauksen ajan paikoillaan. 
Kaikki heilahdukset näkyvät 
maanjäristyksinä valmiissa 
elokuvassa. 

 
5. Taustan irtonaiset osat (puut, kukat 

jne.) kiinnitetään taustaan sinitarralla. 
Silloin niitä on halutessa helppo 
liikutella. 

 
6. Kuvattaessa kameran pitää olla 

framerec –toiminnolla. Eli kun kuvaus 
nappia painetaan kamera kuvaa ¼ 
sekunnin ja lopettaa sen kuvattuaan 
kuvauksen itse. Kuvattaessa on 
tärkeää että roolit ovat selvät. Yksi 
henkilö kuvaa ja yksi liikuttaa. 

Liikuttaja siirtää hahmoa noin 1 cm 
kerralla haluttuun suuntaan. Kun hän 
on valmis, hän kertoo sen kuvaajalle 
joka tietää, että silloin kuvata. Kuvaaja 
puolestaan antaa liikuttajalle luvan 
liikuttamiseen kuvattuaan. On tärkeää, 
että lupia odotetaan jotta vältytään 
kuvaamasta vahingossa liikuttajan 
käsiä. 

 
7. Animaatio kuvataan siinä 

järjestyksessä kun se tulee lopultakin 
olemaan (jos tarkoituksena on leikata 
tietokoneella, voidaan kuvata 
kohtauksia eri järjestyksessä). 
Animaatio kannattaa kuvata kerralla 
kokonaan ja katsoa vasta kun se on 
kuvattu. Kuvatessa saa puhua, koska 
äänet tehdään erikseen kun kuva on 
valmis. 

 
Animaatiossa äänillä on suuri merkitys kuvan 
luomisessa todelliseksi uskottavaksi 
maailmaksi. Piirretty metsä, josta kuuluu 
linnunlaulua tuntuu todellisemmalta kuin 
pelkkä kuva. Jos puu kaatuu, tuntuu sen 
kaatuminen vaikuttavammalta kun sen 
maahan osuessa kuuluu tömähdys. Myös 
musiikki taustalla voi luoda tunnelmaa. 
 
Esimerkkejä äänen ja kuvan suhteesta ja 
lisää tietoa äänistä: 
http://www.aanipaa.tamk.fi/ 
 

1. Katsokaa läpi kuvaamanne animaatio. 
Katsokaa animaatio kohta kohdalta 
läpi ja listatkaa ylös minkälaisia ääniä 
tarvitsette. Muistilista ääniä varten: 
 
Puhe: onko henkilöhahmojen välillä 
keskustelua? Kirjoittakaa ylös  

 mitä he sanovat? Katsokaa 
valmiiksi missä kohdassa repliikit 
sanotaan ja varmistakaa samalla 
miten paljon aikaa puheelle on. 
Muistakaa, että kaikkea ei tarvitse 
sanoa. Kuva kertoo itsessään jo 
paljon esimerkiksi hahmon ei 
kannata sanoa ”menen nyt kotiin”, 
jos näemme kuitenkin hänen 
menevän kotiinsa. 
 

 Kertojan ääni: kertojaa ei kannata 
käyttää ellei se ole tarinalle 
välttämätön. Usein kertojan 
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äänellä kerrotaan sitä mitä kuva jo 
näyttää ja silloin se on turhaa. 
Kertojan ääni sopii, jos tarina on 
sadun muodossa tai jos ääni 
kertoo jotakin yllättävää mitä kuva 
ei paljasta tai on ristiriidassa 
kuvan kanssa. Kertojan ääntäkin 
miettiessä on hyvä tarkastaa 
miten paljon kuvattua kuvaa on ja 
harjoitella etukäteen esimerkiksi 
miten paljon 10 sekunnissa ehtii 
sanoa. Jos kertojan ääni 
kirjoitetaan etukäteen kannattaa 
mitata sekuntikellolla miten pitkä 
se on eli miten pitkään kuvaa on 
kuvattava. 
 

 Ääniefektit: Ääniefektit ovat 
ääniä, jotka tulevat jostakin 
kuvassa näkyvästä kohteesta. 
Esimerkiksi ovi narisee 
avattaessa. 
 

 Taustaäänet: Taustaäänet ovat 
ääniä, joiden aiheuttajaa ei näy, 
mutta ne muodostuvat 
ympäristöön kuuluvista äänistä. 
Esimerkiksi avonaisesta ikkunasta 
saattaa kuulua sisään liikenteen 
melua, vaikka autoja ei näy, silloin 
tiedämme että asunto on 

kaupungissa. 
 

 Musiikki: Musiikki voi tulla joko 
kuvassa näkyvästä lähteestä 
esimerkiksi radiosta tai se voi 
toimia ainoastaan 
taustamusiikkina. 

 
2. Kun olette saaneet listattua kaikki 

tarvitsemanne äänet, alkaa 
pohtiminen miten äänet toteutetaan. 
Useimmissa tapauksissa äänen voi 
luoda itse luovuuttaan käyttäen 
melkein mistä vain. Voitte käyttää 
avuksi erilaisia soittimia tai luoda 
ääniä äänteillä, taputuksilla, 
koputuksilla, hankaamalla käsiä 
yhteen tms. 
 

3. Videokameran toiminnolla audiodub 
saa jälkiääniettyä kuvan päälle, niin 
että ainoastaan ääni tulee. Jos 
materiaalia leikataan tietokoneella 
voidaan äänet nauhoittaa erikseen ja 
liittää vasta leikatessa kuvan päälle. 
Tällöin on helppo etsiä tarkka kohta 
johon esimerkiksi ääniefekti kuuluu. 

 
YLEn Mediakompassi-sivuilta löytyy lisätietoa 
ja harjoituksia animaatiosta: 

http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusos

iot/animaatio
 
 
 

Tehtävät on laatinut ohjaaja ja 
elokuvakasvatuksen kouluttaja 

 Hanna Karppinen.  

 

http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusosiot/animaatio
http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusosiot/animaatio

