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Mikä on video?Mikä on video?

Video on kertomus kuvilla ja äänillä, Video on kertomus kuvilla ja äänillä, 
joka tapahtuu määrätyssä ajassa. joka tapahtuu määrätyssä ajassa. 

Ja koska video on kertomus on siinä Ja koska video on kertomus on siinä 
oltava tarina, ja mielummin hyvä oltava tarina, ja mielummin hyvä 
tarina.tarina.



    

Mitä materiaaleja käyttämme Mitä materiaaleja käyttämme 
videossa?videossa?

Digitaaliset materiaalitDigitaaliset materiaalit

Digitaalisia kuviamme ja videoitamme jotka olemme Digitaalisia kuviamme ja videoitamme jotka olemme 
ottaneet kameroillamme ja puhelimillamme.ottaneet kameroillamme ja puhelimillamme.

Digitaalisia kuviamme ja videoitamme jotka olemme Digitaalisia kuviamme ja videoitamme jotka olemme 
kopioineet verkosta, saaneet ystäviltämme, jne.kopioineet verkosta, saaneet ystäviltämme, jne.



    

Kuinka käsittelemme Kuinka käsittelemme 
digitaalisia materiaaleja?digitaalisia materiaaleja?

Digitaaliset materiaalit ovat (yleensä) suoraan Digitaaliset materiaalit ovat (yleensä) suoraan 
käytettävissä Shotcut ohjelmassakäytettävissä Shotcut ohjelmassa



    

Vanhat valokuva-albumimmeVanhat valokuva-albumimme
Irtonaiset valokuvamme sekalaisissa Irtonaiset valokuvamme sekalaisissa 
säilytyspaikoissaansäilytyspaikoissaan
Lastemme ja lastenlastenmme ”taideteoksia”Lastemme ja lastenlastenmme ”taideteoksia”
Vanhat matkaliput, teatterilipput, menut, Vanhat matkaliput, teatterilipput, menut, 
postikortit, jnepostikortit, jne
Muut paperiset tai ”litteät” kuvammeMuut paperiset tai ”litteät” kuvamme

Paperiset materiaalit

Mitä muita materiaaleja Mitä muita materiaaleja 
käyttämme videossa?käyttämme videossa?



    

Kaikista materiaaleista voidaan ottaa valokuva tai Kaikista materiaaleista voidaan ottaa valokuva tai 
video, joko kameralla tai puhelimella mutta kuvien video, joko kameralla tai puhelimella mutta kuvien 
laatu saattaa olla hyvin heikko.laatu saattaa olla hyvin heikko.

Kuvat voidaan digitoida kaupallisesti tai skannata Kuvat voidaan digitoida kaupallisesti tai skannata 
monitoimitulostimella. Tulostimen voi ostaa noin monitoimitulostimella. Tulostimen voi ostaa noin 
€50,00 tai skannauksen voi tehdä ilmaiseksi €50,00 tai skannauksen voi tehdä ilmaiseksi 
kirjastossa.kirjastossa.

Kuinka digitoimme nämä pKuinka digitoimme nämä paperiset aperiset 
materiaalit materiaalit?materiaalit materiaalit?



    

Filmi diapositiivit Filmi diapositiivit 
Filmi negatiivitFilmi negatiivit

KaitafilmitKaitafilmit

Filmi materiaalit

Mitä muita materiaaleja Mitä muita materiaaleja 
käyttämme videossa?käyttämme videossa?



    

Kaikista materiaaleista voidaan ottaa valokuva tai video, joko Kaikista materiaaleista voidaan ottaa valokuva tai video, joko 
kameralla tai puhelimella mutta kuvien laatu saattaa olla hyvin heikko.kameralla tai puhelimella mutta kuvien laatu saattaa olla hyvin heikko.

Vanhat negatiivit ja vanhat diapositiivit:Vanhat negatiivit ja vanhat diapositiivit:
Filmit ja diat voidaan skannata dia/negatiiviskannerilla joka maksaa Filmit ja diat voidaan skannata dia/negatiiviskannerilla joka maksaa 
noin €150,00 tai skannauksen voi tehdä ilmaiseksi kirjastossa.noin €150,00 tai skannauksen voi tehdä ilmaiseksi kirjastossa.

Kaitafilmit:Kaitafilmit:
kaitafilmit voidaan digitoida kaupallisesti, ja jkaitafilmit voidaan digitoida kaupallisesti, ja jotkin (mutta eivät kaikki) otkin (mutta eivät kaikki) 
voidaan digitoida ilmaiseksi kirjastoissa tarkoitukseen soveltuvilla voidaan digitoida ilmaiseksi kirjastoissa tarkoitukseen soveltuvilla 
digitointilaitteilladigitointilaitteilla

Kuinka digitoimme filmi  Kuinka digitoimme filmi  
materiaalit?materiaalit?



    

VHS, 8mm, MiniDV ja muut videonauhatVHS, 8mm, MiniDV ja muut videonauhat
CD Ja DVD levytCD Ja DVD levyt
Kasettinauhat ja muut ääninauhat Kasettinauhat ja muut ääninauhat 
Vinyyli-äänilevytVinyyli-äänilevyt

Analogiset materiaalit

Mitä muita materiaaleja Mitä muita materiaaleja 
käyttämme videossa?käyttämme videossa?



    

Kaikista materiaaleista voidaan ottaa valokuva tai video, joko kameralla tai Kaikista materiaaleista voidaan ottaa valokuva tai video, joko kameralla tai 
puhelimella mutta kuvien laatu saattaa olla hyvin heikko.puhelimella mutta kuvien laatu saattaa olla hyvin heikko.

VHS, 8mm, MiniDV ja muut videonauhat:VHS, 8mm, MiniDV ja muut videonauhat:
voidaan digitoida kaupallisesti, ja jvoidaan digitoida kaupallisesti, ja jotkin videonauhat (eivät kaikki) voidaa digitoida otkin videonauhat (eivät kaikki) voidaa digitoida 
ilmaiseksi kirjastoissa tarkoitukseen soveltuvilla digitointilaitteilla. Myös omaa kameraa ilmaiseksi kirjastoissa tarkoitukseen soveltuvilla digitointilaitteilla. Myös omaa kameraa 
voidaan käyttää, mutta se vaatii firewire kortin tietokoneeseen.voidaan käyttää, mutta se vaatii firewire kortin tietokoneeseen.

CD Ja DVD levyt:CD Ja DVD levyt:
vaativat erikoisen tietokoneohjelman (monia ilmaisia ohjelmia) jolla kuvat ja videot vaativat erikoisen tietokoneohjelman (monia ilmaisia ohjelmia) jolla kuvat ja videot 
siiretään digitaaliseen muotoon.siiretään digitaaliseen muotoon.

Kasettinauhat, muut ääninauhat ja Vinyyli-äänilevyt:Kasettinauhat, muut ääninauhat ja Vinyyli-äänilevyt:
Vaativat myös erikoisen ohjelman jolla tiedostot voidaan digitoida USB porttien kautta.Vaativat myös erikoisen ohjelman jolla tiedostot voidaan digitoida USB porttien kautta.

Kuinka digitoimme anlogiset Kuinka digitoimme anlogiset 
materiaalit?materiaalit?



    

Jos haluamme tehdä materiaaleistamme  Jos haluamme tehdä materiaaleistamme  
videon on meidän ensiksi päätettävävideon on meidän ensiksi päätettävä

 5 asiaa 5 asiaa

- Mitä kuvia esittelemme- Mitä kuvia esittelemme

- Mikä on esityksen tarkoitus- Mikä on esityksen tarkoitus

- Kenelle niitä esittelemme- Kenelle niitä esittelemme

- Kuinka niitä esittelemme- Kuinka niitä esittelemme

- - KERTOVATKO KUVAT TARINAN?KERTOVATKO KUVAT TARINAN?



    

Mitä kuvia esittelemme?Mitä kuvia esittelemme?

- Lapsiamme pieninä- Lapsiamme pieninä

- Äskeinen lomamme- Äskeinen lomamme

- Syntymäpäivät- Syntymäpäivät

- Häät- Häät

- Ylioppilasjuhlat- Ylioppilasjuhlat

- Eläkkeelle pääsy- Eläkkeelle pääsy

- Harrastuksia- Harrastuksia

- Lemmikkejä- Lemmikkejä

- Jotain muuta?- Jotain muuta?



    

Mikä on esityksen tarkoitus?Mikä on esityksen tarkoitus?

- Dokumentti tapahtumasta/henkilöstä/tms.- Dokumentti tapahtumasta/henkilöstä/tms.

- Tilaisuuden esittely- Tilaisuuden esittely

- Merkkipäivä tervehdys/onnittelu- Merkkipäivä tervehdys/onnittelu

- Muisto osallistujille- Muisto osallistujille

- Kuvanäyttely - Kuvanäyttely 

- Ilmoitus tapahtumasta/tapahtuneesta- Ilmoitus tapahtumasta/tapahtuneesta

- Jokin muu?- Jokin muu?

    



    

KENNELLE ESITÄMME KUVAMME?KENNELLE ESITÄMME KUVAMME?

- Muistoina itsellemme- Muistoina itsellemme
- Lapsillemme, lapsenlapsillemme,- Lapsillemme, lapsenlapsillemme,
- Sukulaisille- Sukulaisille
- Ystäville- Ystäville
- Työtovereillemme- Työtovereillemme
- Vieraillemme- Vieraillemme
- Harrastus ystäville- Harrastus ystäville
- Kaikenlaiselle yleisölle- Kaikenlaiselle yleisölle
- Joillekkin muille?- Joillekkin muille?



    

Kuinka esitämme kuvamme?Kuinka esitämme kuvamme?

Tässä tietoiskussa keskitymme esittämään Tässä tietoiskussa keskitymme esittämään 
kuvamme videona jonka valmistamme Shotcut kuvamme videona jonka valmistamme Shotcut 
ohjelmalla.ohjelmalla.

Mutta tarkastellaan hetki muitakin tapoja Mutta tarkastellaan hetki muitakin tapoja 
kuvien esittämiseen.kuvien esittämiseen.



    

Mitä muita tapoja kuin video on Mitä muita tapoja kuin video on 
esittää kuviamme?esittää kuviamme?

Valokuva-albumeilla? Kuvakirjoilla? Dia esityksillä? Videoina?

Vai jollain muulla 
tavalla?

S
om

es
sa

?

Blogissamme tai Vlogissamme?

K
otisivuillam

m
e?Facebookissa?

Twitterissä?

Li
nk

ed
ln

is
sä

?

Tiedotteissa?

Aikakausilehdissä? 
Mainoksilla?

Julisteissamme? - Tauluina tai kuvamontaasina seinällämme



    

Linkkejä hyödyllisiin ohjelmiinLinkkejä hyödyllisiin ohjelmiin

Shotcut
Fast Stone Image Viewer

Adobe Brige

Glimpse

Gimp

Libre Office 

4K Downloader
  OBS StudioOBS Studio  

Audacity
Ashampoo burning studio free

https://www.download.fi/audio_video/videon_editointi/shotcut-64-bit.cfm
http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm
https://www.adobe.com/fi/products/bridge.html
https://glimpse-editor.github.io/
https://www.download.fi/tyopoyta/kuvankasittely/gimp_for_windows.cfm
https://fi.libreoffice.org/lataa/luotettavin-libreoffice/
https://www.4kdownload.com/products/product-videodownloader
https://obsproject.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.ashampoo.com/uk/gbp/pin/7110/burning-software/burning-studio-free


    

Linkkejä muihin ohjelmiinLinkkejä muihin ohjelmiin

Openshot

VSCD Video Editor

Lightworks

Black Magic Resolve

Avid Media Composer

HitFilm

Kdenlive

VideoPad

https://www.openshot.org/fi/download/
http://www.videosoftdev.com/free-video-editor
https://www.lwks.com/
https://www.blackmagicdesign.com/support/
https://www.avid.com/media-composer-first
https://hitfilm.com/express/westworld-to-yuma
https://kdenlive.org/download/
http://www.nchsoftware.com/videopad/index.html
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Kiitos osallisutumiseta!Kiitos osallisutumiseta!
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