
VIDEON TEKEMINEN ON HAUSKAA – MUUTAMA

TARKISTETTAVA ASIA

A. Jos suunnittelet kuvaavasi ihmisiä tai äänittäväsi heidän ääntään, niin muista
pyytää heiltä siihen lupa. Et sinäkään halua tulla salaa kuvatuksi. Itse pyysin
lapseltani luvan, että sain äänittää hänen ääntä videolleni. Kerroin lisäksi, että
te kuulette hänen äänensä. Tämä jännitti Heliä melkoisesti.

B. Muistakaa, että toisten kotien tai pihojen kuvaaminen kuuluu yksityisyyden
suojaan. Omassa kodissa kuvaaminen on sen sijaan sallittua. Vanhempien
kanssa voi esimerkiksi yhdessä keskustella sopivasta kuvauspaikasta ja sen
valaistuksesta.



VIDEON TEKEMINEN ON HAUSKAA –
MUUTAMA TARKISTETTAVA ASIA

C. Hassutteleminen ja pelleileminen on kivaa, mutta kukaan ei varmaan halua tulla
videollasi nolatuksi. Tästä voi olla ikäviä seurauksi, jos joku kokee kunniansa tulleen
loukatuksi.

D. Valitettavasti et voi vapaasti hyödyntää käytössäsi olevaa musiikkia, kuvia tai 
videoita. Tekijältä pitäisi aina pyytää lupa. Netistä pystyy kuitenkin löytämään
esimerkiksi musiikkia, jota voi hyödyntää. Itse turvauduin FilmoraGon valmiisiin
latauksiin.

Opettajan kanssa voitte jutella lisää tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta. 



VINKKEJÄ VIDEON TEKOON

Taideteoksestasi tekemässäsi videossa kannattaa
pohtia seuraavia asioita:

1. Näkökulma

2. Draaman kaari

3. Äänikerronta

4. Etenemisvauhti
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1. NÄKÖKULMA

A. Mitä sinä haluat kertoa videosi avulla?  Listaa paperille ylös keskeiset ideasi. 
Omalla videollani halusin kertoa teille Sammon tarinan, mutta myös esitellä 
teille mielikuvituksemme tuotetta.  

B. Millä tavalla saat tarinasi kiinnostamaan luokkatovereitasi? Itse ajattelin, että 
teitä saattaisi kiinnostaa itse tarina ja toisen lapsen ajatukset Sammosta.

C. Esiintyykö videollasi muutakin kuin tekemäsi taideteos? Itse toin videoon 
vaihtelua draaman kaaren kautta (seuraavassa diassa). 



2. DRAAMAN KAARI

A. Miten tarinasi alkaa ja miten saat katsojan kiinnostumaan? Päätin aloittaa 
videoni kuvilla, joissa esittelin tekoprosessiamme ja valmista teosta. Taustalle 
valitsin FilmoraGosta musiikin. 

B. Videoni keskivaihe oli tarina Sammosta. Videopätkällä näit minut.

C. Lopuksi editoin videoon Helin esittelyn Sammosta. En halunnut kuvata Heliä 
teille, mutta ajattelin että toisen lapsen äänen kuuleminen voisi olla kiva lisä.



3. ÄÄNIKERRONTA

A. Onko tarinassasi kertoja vai luotatko esiintyjien vuoropuhelun voimaan? Omalla 
videollani oli kaksi kertojaa.

B. Kiinnittäkää huomiota myös tunnelman ja äänensävyjen vastaavuuteen. Ennen 
kuvaamista harjoittelin Sampo tarinan kertomista ja mietin myös äänen käyttöä.

C. Onko taustalla hälyääniä? Olisiko tarpeen käyttää mikrofonia vai riittääkö 
kuvauspaikan rauhoittaminen? Kuvasin oman videoni kotona rauhallisessa 
paikassa. Ulkoista mikrofonia ei valitettavasti ollut käytössä, joten puhuimme 
melko kovaa ja lähellä kuvaajaa. 



4. ETENEMISVAUHTI

A. Millainen on videosi rytmi ja tempo? Voisiko rytmitys muuttua kesken tarinaa? 
Tihentyvällä rytmillä voitte luoda esimerkiksi jännitystä. Oma videoni rytmi 
säilyi suhteellisen samanlaisena. 

B. Riittääkö katsojalle aikaa omien ajatusten muodostamiseen, eteneekö tarinasi 
kuin pikakelauksella vai onko se tylsä? Tein videon tarkoitukselliseksi lyhyeksi, 
jotta katsoja ei ehtisi kyllästyä. Pitkät videot voivat olla todella puuduttavia. 1-3 
minuuttia on hyvä kesto teosesittelylle.



A. Kannattaa miettiä kuvauspaikan valaistus ja siisteys. Hyvässä valaistuksessa
videosi on parempi laatuinen. Sotkuinen tila taas vie huomion taideteokseltasi.

B. Kuvakulmat. Minusta oli mukava kuvata taideteosta eri puolilta sekä lähempää
ja kauempaa. Yritin tehdä sen rauhallisesti liikoja pomppimatta. Koska edition 
videon pystyin leikkaamaan tarpeettomia kohtia pois videostani. 

C. Editointi helpotti videon tekemistä. Editointiohjelman avulla pystyi kokoamaan
videoni eri osat yhteen kätevästi. Minun käyttämiäni osia olivat: Kansikuva, 
lopputekstit, tarinan kerronta ja teoksen esittely.

VIELÄ MUUTAMA NIKSI



A. Käytössäni oli Android-puhelin, joten latasin siihen FilmoraGo-
sovelluksen. Applen puhelimissa on iMovie.

B. FilmoraGo on varsin helppo käyttää, joskin aikaa editointiin meni. Minusta oli
mukava editoida mallivideo ja tuoda sen kautta teille ideoita. Tämä oli minulle
ensimmäinen kerta, kun käytin ohjelmaa.

C. FilmoraGosta video kannattaa ladata puhelimen kuviin (Save to Camera roll). 
Siirron jälkeen lähetin sen WeTransferin kautta tietokoneelle, josta se ladattiin
YouTubeen.

FilmoraGo



A. Voit tehdä videon ilman editointia.

B. Kannattaa kuitenkin suunnitella videokäsikirjoitus ennen kuvaamista.

C. WeTransfer on hyvä videon lähettämiseen. Voitte myös sopia opettajan kanssa
muista jakamiskeinoista.

Yksinkertainen video



MILLAISIA AJATUKSIA TEOSVIDEOISTA HERÄSI? 

Mikäli jaatte tekemänne videot toisillenne, niin voitte jutella niistä esimerkiksi
seuraavien kysymysten kautta. 

1. Millaisia ajatuksia videoista heräsi? Mikä yllätti? 

2. Mitä videossa tapahtui? 

3. Mitä mieltä olette videon toteutuksesta?


