
 

 

SOVELLUSKIRJASTO 

Sovelluskirjastoon on koottu esimerkkejä erilaisista sovelluksista mediaklubitoimintojen avuksi. Sovelluskirjastoon voi lisätä sovelluksia ja ohjelmia 

muiden nähtäville. Tarkoitus on koota mahdollisimman kattava kirjasto ohjaajien avuksi työskentelyyn. Kategorioita voi lisätä tarpeen mukaan ja 

sovellusten kommentointi ohjausnäkökulmasta on toivottavaa. Näin saadaan tietoa mitä sovelluksia on käytetty ja miten ne ovat käytännössä 

toimineet. 

 

Huomio! Sovelluskirjastossa voi olla sovelluksia joiden suositus ikäraja voi olla 16+. Kirjastossa on myös sovelluksia, joiden kanssa on hyvä käydä 

läpi käyttäjäturvallisuutta sekä käsitellä asioita mitä sovelluksen avulla kannattaa jakaa ja mitä ei.  

 

Kokoava alusta, käsitekartat ym. Kommentit  
Padlet Toimii hyvin kokoavana alustana. Padletille 

pystyy luomaan seinän ilman sisään kirjautumista 

ja seinälle pystyy lisäämään kuvia, äänitiedostoja, 

videota ym. Padletin käyttö onnistuu sekä 

tietokoneella, tabletilla että mobiililaitteilla. Jos 

ohjelmaan luo tunnukset, pystyy pääkäyttäjä 

luomaan seiniä esimerkiksi eri klubikertoja varten 

ja säilyttämään ja jakamaan tiedostot 

tarvittaessa.  

 

www.padlet.com                                            

Popplet 
(Ikäraja 4+) 

Käsitekarttojen luomiseen tarkoitettu ohjelma. 

Ladattavissa maksullisena myös Applen laitteille. 

www.popplet.com  

Kuvakollaasit ja kuvanmuokkaus  
Canva mahdollistaa esimerkiksi some-kampanjakuvien, 

julisteiden ym. tekemisen omista tai valmiista 

kuvista muokattavia pohjia hyödyntäen. Ohjelma 

toimii verkossa ilmaisen kirjautumisen jälkeen. 

www.canva.com  



Osa pohjista on maksullisia, mutta ilmaisia 

vaihtoehtoja on tarjolla runsaasti.  

 

Fotor Toimiva kuvakollaasityökalu, jonka pystyy 

lataamaan useimmille laitteille, mutta sitä pystyy 

käyttämään myös online-toimintona. Fotorin 

ilmaisversiossa on rajatut, mutta laajat 

käyttömahdollisuudet eikä ohjelman käyttöä 

varten välttämättä tarvitse luoda tunnuksia. 

 

www.fotor.com  

Photastic Collage Sovellus kuvakollaasien tekemiseen   

Coolage Sovellus kuvakollaasien tekemiseen   

Framatic (iOS) 
(ikäraja 4+) 

Sovellus kuvakollaasien tekemiseen   

Sarjakuvat ja tarinankerronta  
Strip Designer 
(ikäraja 9+) 

maksullinen sarjakuvasovellus (2,99E) iOSille. 

Sarjakuvasovellusta voi hyödyntää teemaan 

liittyvän sarjakuvan tekemiseen. Sovellus 

mahdollistaa sarjakuvan tekemisen omista 

kuvista.  

 

  

Storyboard That 
(ikäraja 13+) 

Online sarjakuvatyökalu, johon pystyy ilmaisella 

käyttäjällä tekemään kaksi sarjakuvaa viikossa 

rajatuilla käyttövaihtoehdoilla.  

 

www.storyboardthat.c
om 

 

Little Story Creator 
(iOS) 
(ikäraja 4+) 

mahdollistaa monimuotoisen tarinallisen 

toteutuksen aiheesta. Ohjelmilla pystyy luomaan 

tuotoksen, joka etenee videomaisesti ja 

toteutuksessa pystyy yhdistelemään videota, 

kuvaa ja ääntä.  

 

  

Book Creator 
(Windows) 

mahdollistaa monimuotoisen tarinallisen 

toteutuksen aiheesta. Ohjelmilla pystyy luomaan 

  



tuotoksen, joka etenee videomaisesti ja 

toteutuksessa pystyy yhdistelemään videota, 

kuvaa ja ääntä.  

Little Story Maker 
(iOS) 

mahdollistaa oman kuvakirjamaisen tarinan 

kokoamisen aiheesta kuin aiheesta. Ohjelma on 

helppokäyttöinen ja selkeä. 

  

Puppet Pals 2 (iOS) työkalu nukkeanimaatioiden tekemiseen. Puppet 

Pals 2ssa on laajat käyttöominaisuudet ja helppo 

käytettävyys. Ohjelma on maksullinen. 

  

Äänitys ja videot  
Podcasteja voi hyödyntää kuuntelussa aiheeseen liittyen. 

Podcastina voi toteuttaa esimerkiksi äänikirjan 

tuottamisen jostakin aiheeseen liittyvästä 

kirjasta. Podcastien kuunteluun ja tekemiseen voi 

perehtyä seuraavan Anne Rongaksen (2011-

2015) tekemän ”Podcast- kuinka seurata, kuinka 

tuottaa” diasarjan kautta:  

http://www.slideshare.net/arongas/podcast-

kuinka-seurata-kuinka-tuottaa . 

  

Periscope 
(ikäraja 4+) 

Mahdollistaa livevideolähetykset. Lähetykset voi 

rajata näkymään vain tietylle ryhmälle. 

www.periscope.tv  

Magisto (Android, 
iOS) 

Videon editointiin tarkoitettu sovellus   

Easy Video Editor 
(Windows) 

Videon editointiin tarkoitettu sovellus   

Windows Movie 
Maker (Windows) 

Videon editointiin tarkoitettu ohjelma   

iMovie (Mac) Videon editointiin tarkoitettu ohjelma   

Video Collage (iOS, 
Android) 

Sovellus videokollaasien koostamiseen   

Pelit ja koodaus  
Slush Smackdown Koodia hyödyntävä peli, jossa kamppaillaan 

vastustajan kanssa koodikielellä.  

 

www.slushsmackdown
.com 

 



Code Combat Koodia hyödyntävä peli. www.codecombat.com  

Verkkosivut ja blogit  
Wordpress Mahdollistaa omien verkkosivujen ja blogien 

koostamisen. 

 

www.wordpress.com  

Tumblr 
(ikäraja 13+) 

Mahdollistaa oman blogin perustamisen. www.tumbrl.com  

Instagram 
(ikäraja 13+) 

Sovellus kuvien julkaisemista ja kommentointia 

varten. 

  

Pinterest 
(ikäraja 13+) 

Sivusto kuvien koostamiselle, etsimiselle ja 

julkaisemiselle. 

www.pinterest.com  

Vinkkejä muihin hyödyllisiin sovelluksiin ja ohjelmiin  
Desibelien mittaus Desibelien mittausta esimerkiksi mopoista tai 

tapahtumista (Esim. Desibel Metro (Windows)). 

  

Noppasovellus Noppien heittelyä sovelluksella esimerkiksi lauta- 

tai roolipelejä varten. (Esimerkiksi Dice Roller 

(Windows)). 

  

Viittomat Tukiviittomat sanakirja   

Taloushallinta Taloushallintaa sovelluksen avulla (Esim. Track 

My Budget). 

  

Työpaikat Avoimet työpaikat ja niiden seuranta: 

Työpaikkahaku (Windows ym.), Monster (iOS) (K-

17),  

Tuntilistan teko: esim. TimeSheet (iOS) ja Simple 

Timesheet (Windows). 

  

Nuorten suosimat 
viestintäsovellukset 

WhatsApp, Kik Messenger, Snapchatt, Instagram, 

Ask.fm ym. 

  

 

 


