
Vetoa Elinvoimaan - kehittämishanke

• Auttaa Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yrityksiä 
2020 poikkeusoloissa löytämään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia 
ja luomaan verkostoja yhteistyölle

• Toimenpiteinä pienryhmätoiminta, klinikkatoiminta sekä tiedon koonti 
ja jakaminen. Monipuolinen viestintä on avainasemassa.

• Hanketta hallinnoi maaseudun kehittämisyhdistys Leader PoKo ry, 
joka toimii Leader-ryhmä periaatteiden mukaisesti ja on puolueeton.



Videon suunnitteluprosessi

IDEOINTI
Tuotevideo,vinkkivideo,tapahtu-

mavideo jne.

LAITTEET
Älypuhelin/videokamera,mikrofo-

nit, kuvausjalustat jne.

SUUNNITTELU
Käsikirjoitus, kuvakoot, 

kuvauspaikka jne.

KUVAUS
Kuvakulmat, ääni, valaistus jne.

EDITOINTI
Leikkaus, tekstitys, ääniraita jne.

JAKELU
Kanavat, versiot, CTA



Vinkit laadukkaampiin videoihin
1. Äänenlaatu

• Puhu hieman normaalia reippaammin 
• Harkitse ns. ”haulikkomikin” ostamista

2. Valo
• Kuvaa pehmeässä luonnonvalossa
• Sisäkuvauksessa hyvään lopputulokseen riittää yksi pehmeä valo

3. Kuvausjalusta
• Jalustalla vähennät kuvan heiluntaa
• Ei kannata ostaa kaikista halvinta, jos kameraa pitää liikuttaa



Helmien talo



”Helmien talon esittelyvideo”

Kommentit videosta

- Rauhallinen ja miellyttävä esitystapa

- Upeasti olet yhdistänyt kuvia ja videoita

- Taidokas tekstitys, puhut hieman laajemmin ja 
tekstitys kertoo avainkohdat

- Lopun yhteystiedoista iso plussa!

Videon kehitysideat

- Olisi vielä miellyttävämpi katsoa ilman ”blurrattuja” 
ylä- ja alareunoja

- Video on hieman pitkä. Onko sama asia mahdollista 
kertoa tiiviimmin?

- inShotin vesileiman ottaisin pois

- Harkitse tarvitseeko aina tehdä sinun koko nimen 
esittelyä? J



”Helmien talon oman tuotannon reikäpohjat ja koristekannet.”

Kommentit videosta

- Upeaa heittäytymistä

- Vinkkien ja oppien antaminen omista tuotteista!

- Olet luonteva ja ääntäsi on miellyttävä kuunnella.

Videon kehitysideat

- Olisi vielä miellyttävämpi katsoa ilman ”blurrattuja” 
ylä ja alareunoja

- Video on hieman pitkä. Onko sama asia mahdollista 
kertoa tiiviimmin?

- inShotin vesileiman ottaisin pois

- Voisko videota jaksottaa kuvilla? 1.vaihe, 2.vaihe 
jne. 

- Mistä voin ostaa tuotteet?



Ylä-Tuuhosen maatila



”Vanhan vellikellon kilkatus kutsuu päivälliselle.”

Kommentit videosta

- Sopivan mittainen, 39 sekuntia

- Hieno idea tuoda esille teidän historiallisia 
rakennuksia ja yksityiskohtia (vellikello)

- Tämä tilojen ja toiminnan esittely on juuri yksi 
teema, mikä nostettiin esille viimeksi

Videon kehitysideat

- Tehosteteksteillä voisi kertoa lisätietoa Vellikellosta 
tai vaihtoehtoisesti, jos olisi lisättynä kertojan äänin 
jälkikäteen taustalle

- Voisiko lopussa olla kuva, jossa kutsutaan oikeasti 
päivälliselle ravintolaan?



”Ilta-aurinko ja laineiden liplatus.”

Kommentit videosta

- Ei liian pitkä

- Hieno idea hyödyntää teidän upeita  maisemia

- Toimii yllättävän hyvin ilman ”lisämausteita”

- Laineiden ääni toimii tehosteena

Videon kehitysideat

- Miten saataisiin ihmiset tulemaan paikan päälle 
katsomaan maisemia, uimaan ja saunomaan?

- Voisiko tehosteteksteillä tai kertojan äänellä 
kertoa jotain maisemasta tai vaikka 
ajankohtaisista asioista?

- Mahdollisesti staattinen kuva loppuun



Riikan JoogaHetki



”Be Safe, rakkaudella”
Kommentit videosta

- Sinua on supermiellyttävä kuunnella. Tuo läsnäolo 
ja aitous on mahtavaa. -> Kannattaa hyödyntää 
enemmän!!

- Video on sopivan mittainen

- Se on kuvattu spontaanisti

- Sisällössä on hienosti yhdistetty ajankohtaiset asiat 
ja joogatunnit

Videon kehitysideat

- Tekstitykset

- Kameran asennossa pientä viilausta

- Voisi olla vielä parempi kun kävelisit luonnossa

- Kuvien lisäys (esim tulevien joogatuntien aikataulu 
lopussa)



”Miksi bolsteri on Yin tunnilla niin ihana”
Kommentit videosta

- Lyhyt ja ytimekäs

- Taustamusiikki sopi tähän erinomaisesti

- Teksti videon päällä on toimiva tehokeino

- Iso plussa videon otsikosta ja esittelytekstistä

Videon kehitysideat

- Vastaavat  videot voisi kestää sen 30-90 sek, joissa 
annat muutaman vinkin bolsterin käyttöön

- Kuvilla jaksotusta videoon

- Taustamusiikki ja tehostetekstit toimivat hyvin

- Loppukuva harkintaan aina välillä



T:mi Hannu Niemi



”Hannun lauluesitys”

Kommentit videosta

- Hienosti laulat

- Olet luontevasti kameran edessä

- Äänentoisto toimii upeasti

Videon kehitysideat

- Video kannattaa kuvata mieluummin puhelin 
vaakatasossa

- Video voisi olla vähän lyhyempi tai sitten ainakin 
laitat selkeän jaksotuksen, kun kappale vaihtuu. 
Esim editoimalla kuvan, jossa kappaleen nimi

- Lyhyet välispiikit myös kappaleiden välissä olisivat 
kivoja

- Voisiko tausta olla hieman hillitympi?

- Laita aina Facebook Storiesiin ilmoitus uudesta 
videostasi



Videomainonta Sosiaalisessa 
mediassa



Videon maksettu mainostaminen
1. Miten luon videomainoksen?

2. Miten kohdistan mainontaa 
videoni katsojille?



Canva– Tärkeimmät 
ominaisuudet



Mikä on Canva?

• Australialainen graafiseen suunnitteluun tarkoitettu 
ohjelmisto/nettisivu

• Canvassa on tarjolla yli miljoona kuvaa ja erilaisia fontteja sekä 
grafiikoita

• Äärimmäisen helppokäyttöinen ”Drag and Drop” –käyttöliittymä
• Canvaa käytetään selaimessa tai mobiilisovelluksella
• Saatavilla laadukas ja monipuolinen ilmaisversio sekä maksullinen 

Canvas Pro



Miten pääsen alkuun?

• Siirry osoitteeseen canva.com
• Käyttöliittymä on suomenkielinen
• Luo tili

• Suosittelen rekisteröitymään Googlella tai sähköpostiosoitteella

• Olet valmis aloittamaan kuvien editoinnin!



Kuvan suoristaminen: Pidä kuvat linjassa



Kuvan rajaus (cropping)



Tekstin lisäys kuviin



Kuvan suodatus



Kuvan hienosäätö



Yhdistä kuvia ruudukkopohjilla



Lisää kuviin ikoneja



Hyödynnä kuvissa kehyksiä



Tarrojen lisääminen



Käytä kuvan taustana tekstuureja



inShot– videoiden jatkokehitys



Inshot editointiharjoitukset

1. Canvalla editoidun kuvan lisääminen videoon
2. Kuvan ja videon kuvasuhteiden synkronointi
3. Videon ääniraidan editointi
4. Videon ja kuvien siirtymien muokkaus
5. Kertaus vesileiman poistosta



”We don´t have a choice on whether we do SOCIAL media, 
the question is how well we do it?” -Erik Quolman

Kiitos




