
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



Hyödynmaan tila



Puintikausi aloitettu heinänsiemenen puinnilla

Kommentit videosta

- Aiheena erinomainen -> teidän maatilatoiminnan 
viljelyvaiheiden esittelyä

- Ihmiset pääsevät kurkistamaan kiinnostavasti tilan 
arkeen

- Lampaiden mukanaolosta ja puimurin äänistä 
plussaa

- Videon kuvasuhde on oikea!

Videon kehitysideat

- Vähän olisi voinut olla pidempi ja kertoa 
heinäsiementen puinnista faktoja, tekstein ja 
kertojan äänellä

- Olisi kiva ollut nähdä puimurin kuljettaja

- Ehkä vielä kiinnostavampi kuvauskulma puimurin 
ulkopuolelta



Vehkaniemen loma- ja juhlatila



Vehkaniemen tilan ja huoneiden esittelyä

Kommentit videoista

- Lyhyitä ja ytimekkäitä

- Kuvattuna hienosti puhelin vaakatasossa

- Huoneen sisällä kuvattu video, ehdoton suosikkini

- Kuvanlaatu oli hyvä

Videoiden kehitysideat

- Näistä upeista maisemista olisi kiva nähdä lisää 
videoita, hieman pidempiäkin

- Osa videoista oli kuvattu vähän turhan kaukaa

- Lisätkää videoihin tekstityksin/kertojan äänellä 
fakta ja historiatietoa Vehkaniemestä

- Yrittäjät ja henkilökunta esille videoihin

- Diaesitysvideot, joissa kuvia 
majoitusvaihtoehdoista



Droppi veripalvelu



Dropper veripalvelun esittely
Kommentit videosta

- Puhut erittäin selkeästi

- Vaikka video on jo melko vanha, se on teknisesti 
laadukkaasti toteutettu

- ”Dropper” logo on upeasti esille koko videon ajan

- Hienosti näytätte konkreettisesti, miten verinäyte 
otetaan

- Videon jälkeen katsojalle on selkeä kuva, mikä 
”Dropper” –veripalvelu on

Videon kehitysideat

- Tekstitykset

- Ulkopuolinen asiantuntija?

- Hieman lyhyempi toimii, erityisesti Facebookissa

- Jaksoittaisin videota osa-aluesiin (Jakajana toimii 
kuvat)

- Loppuun joku staattinen kuva, mitä seuraavaksi? 
(yhteystiedot, mistä saa lisätietoja



Väärinkutomo



”Langat pyörimään loimeksi”

Kommentit videosta

- Hienoa, että olet tehnyt nyt ensimmäisen videon

- Ajatus ja idea ovat erinomaiset! -> Näytetään 
seuraajille kutomisprosessia käytännössä

Videon kehitysideat

- Video kannattaa kuvata Facebookiin mieluummin 
puhelin vaakatasossa

- Hieman voisi olla parempi valoitus

- Voisitko vähän kertoa tekstein tai puheella 
”laitteesta”

- Video voisi olla hieman pidempi, jossa jo näkyy 
miten laitetta käytetään konkreettisesti



AAG-infra Oy – Cafe Virtainportti



Sunnuntai brunssimme on katettu
Kommentit videosta

- Upea ajatus tuoda esille konkreettisesti brunssin 
herkut

- Video oli sopivan mittainen

- Tämä on se toimintatapa tuottaa tehokkaasti lyhyt 
videoita -> puhelin käteen ja kuvaamaan!

- Lopun esittely oli hyvä ja erittäin luonteva

Videon kehitysideat

- Video kannattaa kuvata Facebookiin mieluummin 
puhelin vaakatasossa

- Voisiko kertoa hieman puheella, mitä kaikkea 
herkkuja pöydässä on

- Olisi ollut mukava nähdä videolla näkyvän naisen 
tervehdys myös videon alussa

- Loppuun olisi voinut vielä lisätä kuvan, jossa on 
kerrottuna brunssin tiedot



Pakohuonepeli Kiipeli



Pakohuonepeli Kiipelin esittely
Kommentit videosta

- Mahtavaa, että olet laittanut ”itsesi likoon” -> olet 
luonteva, ole videoilla esillä jatkossakin

- Video oli riittävän lyhyt ja ytimekäs Instagramiin

- Tekstitys oli tehtynä!

- Verkkosivuosoitekin oli hienosti videon lopussa

Videon kehitysideat

- Aittarakennusta olisi voinut näkyä vähän lisääkin

- Hieman ehkä enemmän olisit voinut kertoa 
pakohuonepelin teemasta jne. -> Toki tästä voit 
tehdä uuden videon

- Videon esittelytekstissä olisi voinut vielä mainita 
mistä löytyy lisätietoja sekä kertoa milloin taas 
pääsee pelaamaan



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


