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Insinöörityön tarkoituksena oli työstää kampanjavideo Kalliolan Nuoret ry:n järjestämälle 
kampanjalle. Kampanjavideon tarkoituksena oli tukea kampanjan sanomaa tuomalla julki-
suudesta tuttuja miehiä kertomaan omista nuoruudessa mieltä vaivanneista kysymyksistä. 
 
Yhdistys aloitti kampanjan työstämisen, kun huomattiin, kuinka E-talo-hankkeeseen liitty-
vissä chat-hetkissä poikien lähettämiä kysymyksiä oli murto-osa tyttöjen lähettämiin kysy-
myksiin verrattuna. Kalliolan Nuoret ry ryhtyi keräämään nuorisotyöalalla työskenteleviä toi-
mijoita mukaan kampanjaan ja etsimään julkisuudesta tuttuja henkilöitä mukaan. Kampan-
javideon tehtävä oli viestittää pojille, että ei ole yhtä tapaa kasvaa mieheksi. Kampanjassa 
haluttiin myös kertoa pojille, että mieltä painavista asioista kannattaa puhua ja siihen on 
lupa. Kaikilla on lupa kysyä. Kampanjaan lähti mukaan kymmenen julkisuudesta tuttua hen-
kilöä, Juno, Pikkis, Kevin Tandu, Sebastian Sorsa, Juudas Kannisto, Pauli Aalto-Setälä, 
Antti Kaikkonen, Veikko Kähkönen, Kristoffer Ignatius ja Ville Hakanen. 
 
Kampanjavideon käsikirjoituksesta vastasi Kalliolan Nuoret ry:n kaksi nuorisotyöntekijää, 
jotka olivat myös kampanjavideon tuottajia. Kuvaukset suoritettiin kahtena päivänä huhti-
kuussa 2015, ja kun kuvaukset saatiin päätökseen, aloitti leikkaaja oman työnsä. Kampan-
javideo laitettiin toukokuussa 2015 sellaisiin jakelukanaviin, joihin nuoren pojat törmäävät 
arjessa. Julkaisukanavaksi tuli täten sosiaalinen media. Sosiaalisesta mediasta palveluiksi 
valittiin YouTube, Facebook ja Instagram. Sosiaaliseen mediaan tähtääminen näkyi jo tuo-
tantovaiheessa, koska kuvauksista laitettiin eri ihmisten toimesta Instagram-kuvapalveluun 
”behind-the-scenes”-materiaalia. Rahan ja sitä myöten resurssien puute laski hieman videon 
laatua, mutta kampanja ei tästä silti kärsinyt ja se tuli hyvin esiin. Kampanjan onnistumista 
mitattiin sosiaalisen median katselukerroista ja muutoksista Kalliolan Nuoret ry:n E-talo 
hankkeen kahdenkeskisissä chat-hetkissä.  
 
Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia kampanjavideon tuottamisen työnkulku ja tuoda esiin 
erilaisia ongelmia ja niiden ratkaisut. Raportti toimii hyvänä opetusmateriaalina opiskelijoille, 
jotka suunnittelevat tai tekevät kampanjavideoita. 

Avainsanat Videotuotanto, esituotanto, jälkituotanto, jälkikäsittely, videoku-
vaus 
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The purpose of the final year project was to do a campaign video what tells to the boys that 
they can ask questions what are bothering their mind. The campaign video aimed to sup-
port the campaign message by featuring celebrity men who talk about problems they strug-
gled with in their youth. 
 
The association started a campaign when they saw that boys only presented a fraction of 
questions compared to girls in a internet chat room where boys and girls can ask questions 
what are bothering their mind. The youth association began to gather people who work in 
the field of youth work and look some celebrities to speak in the video. The main task of the 
campaign video was to let boys know that there is no one way to become a man. The second 
task was to tell the boys that it is good to talk about things that are terrifying and not keep 
them in because we all have permission to ask.  
 
The manuscript of the video was the responsibility of two youth workers of the association. 
The workers were also the producers of the campaign video. Video shoots were done on 
two days in April 2015, and when the video shoots were completed, the editor started his 
own work. The campaign video was published on social media distribution channels, which 
young boys encounter in everyday life. YouTube, Facebook and Instagram were the se-
lected services. The decision to use social media showed already in the production stage, 
because the crew uploaded some "behind-the-scenes" footage on Instagram. Money, and 
therefore the lack of resources, decreased slightly the video quality, but the campaign did 
not suffer and it was successful. The success of the campaign was measured in the number 
of playbacks and clicks on social media and clicks and changes in the internet chat mo-
ments. 
 
The purpose of this thesis was to study a campaign video production workflow and deter-
mine various problems and their solutions. The thesis serves as a good educational material 
for students who are planning or doing campaign videos. 

Keywords Video production, pre-production, post-production, editing, 
filming 
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1 Johdanto 

Insinöörityön tarkoituksena on #LupaKysyä-kampanjan kampanjavideon kuvaaminen. 

Kampanjan juuret ovat Kalliolan Nuoret ry:ssä jossa huomattiin, että pojat tuntevat usein 

itsensä hyvin epävarmaksi ja pyörittelevät ajatuksia päässään sen sijasta, että puhuisivat 

asiasta jonkun kanssa. Tätä asiaa ei Kalliolan Nuoret ry:n mielestä tajuta tai huomata 

tarpeeksi, ja yhdistys päätti aloittaa kampanan tämän asian puolesta. Kampanja tehtiin 

koskemaan alalla toimivia ammattialisia ja myös muita nuorten kanssa eläviä aikuisia.  

Kampanjaan on tilattu kaksi erilaista videota. Niitä varten haastatellaan kymmentä hyvin 

erilaisista taustoista tullutta miestä, joista osa on nuoria vieläkin ja osa on joskus ollut 

nuoria. Videoissa esiintyjät kertovat erilaisia tarinoita omasta nuoruudestaan. Itse toimin 

kampanjavideoiden kuvaajana. Tämä osuus on myös osa insinöörityötäni. Videon lisäksi 

kampanjalle tuotetaan myös useita muita osia.  

Raportissa perehdytään myös siihen, mitä kampanjat ovat ja miksi niitä tehdään. Rapor-

tissa esitellään myös kampanjavideon työstämisen kolme päävaihetta: esituotantovaihe, 

tuotantovaihe ja jälkituotantovaihe. Lopuksi kuvataan #LupaKysyä-kampanjavideoiden 

tuotannonvaiheet ja se miten kampanjassa onnistuttiin. 
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2 Kampanja 

Sanakirja sanoo kampanjan olevan mielipiteisiin vaikuttamiseen tarkoitettu operaatio, 

yleensä tarkasti tiettyihin päämääriin rajattuna. Kampanja on käsitteenä hyvin laaja-alai-

nen: sillä voidaan tarkoittaa hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä. Sillä voidaan tarkoittaa 

esimerkiksi julkaisukanavayhdistelmiä, joita käytetään aikataulun mukaan jaksottaen. 

Kampanjaan pätevät samanlaiset lainalaisuudet kuin pienimuotoiseen mainontaan. 

Kampanjalla on myös omia erityispiirteitä, mutta kohderyhmän valinnassa, tavoiteaset-

telun suunnittelussa ja toteutuksessa ei eroja paljon ole. [1.] 

Kun kohderyhmä ja selkeät ja mitattavat tavoitteet kampanjalle on päätetty, voidaan aloit-

taa kampanjan suunnittelu. Kun tavoitteet on selvitetty, edetään budjetointiin ja aikatau-

lun laatimiseen. Hyvin tehdyllä budjetilla määritellään toiminnan rajat, ja tällöin myös tur-

hat odotukset jäävät pois ja joskus kyseenalaistetaan koko kampanja. Yritysmaailmassa 

kampanjabudjetti voi näyttää siltä, että kampanjaa ei pysty kannattavasti toteuttamaan. 

Tällöin kannattaa miettiä kuinka nopeasti syntyvä tappio pystytään kuromaan kiinni vai 

pystyykö sitä lainkaan kuromaan kiinni. Esimerkiksi uuden tuotteen julkistuskampanja 

voi olla pitkäänkin tappiollinen. [2.]    

Mediavalinta kannattaa tehdä budjetoinnin jälkeen tai sen aikana, mutta käytännössä 

mediavalinta tehdään usein jo ennen budjetoinnin aloittamista. Kaikilla medioilla on omat 

luonteensa. Ulkomainos herättää huomion liikkeellä oltaessa, mutta sitä katsotaan vain 

lyhyen aikaa. Lehti-ilmoituksen näkee läheltä, ja lukija voi palata siihen monta kertaa. 

Kun radiossa ääni välittää yksin koko asian, televisiossa äänen tukena on kuva. Kam-

panja myös muuttuu jos tekstiä tai videoita tulkitaan tietokoneen näytöltä eikä esitteestä 

tai televisiosta. [1.] 

Myös sosiaalinen media on noussut mediaksi jota käytetään kampanjan tarpeisiin. Sosi-

aalisen median hyöty tulee siitä, löytyykö kohderyhmä verkosta, koska ainahan asia ei 

ole näin. Mutta jos kohderyhmä kuitenkin oleskelee jossain tietyssä sosiaalisen median 

palvelussa, kannattaa sinne itsekin mennä. Omat ongelmansa sosiaalisessa mediassa 

on. Esimerkiksi ihmiset ovat paljon suorasanaisempia sosiaalisessa mediassa kuin kas-

vokkain, ja kovin herkän kannattaa pysyä sieltä pois. [3.]  
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Seuraavassa vaiheessa voidaan miettiä mainontaa, jos sellaiselle on tarvetta. Jos tar-

vetta mainonnalle on, täytyy miettiä mainonnan tavoitteita: Mitä mainonnalla halutaan 

saavuttaa, ja mitä mainonnan vastaanottajan halutaan tekevän? Vaikka mainontaa ei 

käytettäisikään, täytyy miettiä, että mikä on kampanjan sävy ja millaisiin välineisiin kam-

panja sopii. [2.] Jos kampanja suunnitellaan yritykselle, se ei saa olla irrallaan yrityksen 

muusta viestinnästä ja koko yrityksen toiminnasta. [1.]     

Kampanjoihin kannattaa usein hakea myös yhteistyökumppaneita, mutta yhteistyökump-

paneiden haku voi tuntua riskialttiilta. Hyvä tapa löytää yhteistyökumppaneita on kysyä 

ystäviltä, tuttavilta ja muilta yhteistyökumppaneilta, että tietävätkö he sopivia ehdokkaita. 

Turvallinen tapa on myös kilpailuttaa vaihtoehdot, koska tällöin saadaan vertailtua vaih-

toehtoja numeroin. [2.] 

3 Kampanjavideon tuotanto 

Aivan kuten muutkin AV-tuotannot myös kampanjavideon tuotanto jaetaan yleisesti kol-

meen eri vaiheeseen: esituotantoon, tuotantoon ja jälkituotantoon. Esituotanto käsittää 

tuotannon suunnittelun, jossa määritellään sisältö ja luodaan esimerkiksi käsikirjoitus. 

Tuotanto käsittää videomateriaalin kuvaamisen ja jälkituotannossa materiaali kootaan ja 

viimeistellään. [4.]  

Tuotanto jaetaan yleensä seitsemään työvaiheeseen: 

- toimeksianto 

- sopimukset 

- ennakkosuunnittelu 

- valmistus 

- hyväksyminen 

- viimeistely ja jakelu. [5.] 
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3.1 Esituotantovaihe 

Kuten kaikissa muissakin videoprojekteissa, myös kampanjavideota tehtäessä täytyy 

asiat suunnitella huolellisesti ja tehokkaasti. Projektista tulee tehdä sopimus, josta jokai-

nen osapuoli ymmärtää oman paikkansa projektin kulussa. Myös kesken projektia syn-

tyvät mahdolliset lisätyöt on helppo jakaa, kun niistä on keskusteltu projektin sopimuste-

kovaiheessa [6].  

Työryhmä kootaan projektin koon ja haastavuuden mukaan. Työryhmän koko voi vaih-

della muutamasta henkilöstä kymmeniin henkilöihin. Videotuotannot ovat usein laajoja, 

ja niihin voi liittyä usein haastavia tietokoneanimaatioita tai piirrosanimaatioita, jolloin työ-

ryhmältä vaaditaan runsaasti erityyppistä osaamista. Projektia johtaa tuottaja apunaan 

käsikirjoittaja, joka vastaa sisällöstä, ja ohjaaja, joka vastaa tuotteen tyylistä. Joissain 

tapauksissa tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja on sama henkilö. [5.] 

Ilman näkemystä tulevasta valmiista tuotteesta on hyvin vaikeaa saada tuotanto pysy-

mään budjetissa ja aikataulussa. Tämän lisäksi tuotteen viesti voi jäädä epäselväksi tai 

jopa kokonaan sivuutetuksi. Asioiden selkeä suunnittelu ennen tuotantovaihetta ehkäi-

see näin tapahtumasta. Ennakkosuunnitteluun kannattaa varata runsaasti aikaa, koska 

kaikki ongelmat, mitkä ratkaistaan ja selkiytetään suunnitteluvaiheessa, ovat poissa 

tuontantovaiheesta. Lisäksi on huomattavasti kustannustehokkaampaa miettiä asioita 

paperilla kuin käytännössä tuotantovaiheessa. [7.] 

Synopsis 

Itse videotuotteen suunnittelu voidaan aloittaa synopsiksella, jossa kerrotaan tiivistetysti, 

mitä tuotanto pitää sisällään ja miten sopimuksessa tai toimeksiannossa määritellyt asiat 

tullaan kertomaan. Synopsis on tietyllä tavalla eräänlainen ajatuskartta ideoista ja aja-

tuksista, joita tekijöillä on tulevasta tuotannosta. Tästä syystä synopsiksesta ei tule 

useinkaan selkeä ja yksiselitteinen. [7.] 

Synopsiksen muoto ja tyyli vaihtelevat tekijän ja synopsiksen käyttötarkoituksen mu-

kaan. Asiakkaalle tehtävän synopsiksen lähtökohtana on asiakkaalle tehtävä tuote, 

mutta synopsis voi olla myös myyntikirjeen tapainen suunnitelma, jolla haetaan rahoi-

tusta. Lähtökohdasta riippumatta synopsiksen tehtävä on antaa käsitys siitä, millaista 

tuotetta ollaan tekemässä. [5.] 
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Yksi synopsiksen tärkeimmistä tehtävistä on auttaa käsikirjoittajaa samaan selkeä mie-

likuva tulevasta tuotannosta. Siksi synopsiksen olisi hyvä sisältää ainakin tuotannon kes-

keinen tavoite ja sisältö, kohderyhmä, tyyli ja rakenne. Lisäksi synopsis usein sisältää 

tekniset määrittelyt, vastuualueet sen mitä kanavaa pitkin tuote välitetään. Synopsiksen 

avulla pystytään tekemään jo alustavia kustannusarvioita ja aikatauluja. [7.] 

Käsikirjoitus 

Käsikirjoitus pitää sisällään kuvaustekniset asiat, jotka tulevat näkymään lopullisessa 

tuotteessa. Käsikirjoituksessa pyritään konkretisoimaan synopsiksen ideat ja ajatukset. 

Hyvässä käsikirjoituksessa kaikki epäolennaiset asiat on karsittu pois, jolloin se on pel-

kistetyn selkeä. Käsikirjoituksessa luodaan tavat, joilla tuotteessa olevat asiat ilmaistaan. 

Käsikirjoitus sisältää enimmäkseen tekstiä, mutta apuna voidaan käyttää erilaisia kaavi-

oita tai piirroksia. Käsikirjoituksen tekeminen on luovaa, ja usein taiteelliset näkemykset 

voivat taistella toimeksiantoa ja synopsista vastaan. [7.]  

Käsikirjoituksen tehtävänä on hahmotella valmis tuote ja toimia kommunikoinnin väli-

neenä työryhmän sisällä ja asiakkaan kanssa. Käsikirjoituksen perusteella jokainen työ-

ryhmän jäsen pystyy hahmottamaan lopputuloksen yksiselitteisesti, ja tällöin myös ryh-

män jäsenet pystyvät tekemään omat suunnitelmat käsikirjoituksen perusteella. Käsikir-

joituksessa on vain runko, jonka ympärille valmis tuote rakentuu, jolloin kaikkea ei tar-

vitse kirjoittaa paperille tai miettiä valmiiksi. On myös hyvä jättää tilaa muiden työryhmän 

jäsenten luovalle panokselle. Käsikirjoitus edustaa suunnitteluvaiheen lopputulosta, ja 

koska tilaajan on pystyttävä käsikirjoituksen pohjalta päättämään, onko suunnitelma sitä, 

mitä hän tilannut käsikirjoituksen selkeys tulee entistä tärkeämmäksi. Lopulliselle käsi-

kirjoitukselle on aina saatava tilaajan hyväksyntä, ennen kuin yhtäkään kameraa tai mik-

rofonia otetaan esille. [5.] Kuvassa 1 on esimerkki käsikirjoituksesta. 
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Kuva 1: Esimerkki käsikirjoituksesta 
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Tuotantosuunnitelma ja kuvakäsikirjoitus 

Valmis ja hyväksytty käsikirjoitus laajennetaan tuotantosuunnitelmaksi, jonka avulla tuo-

tantoa hallitaan. Tuotannon sujuvuuden kannalta kannattaa tuotantosuunnitelma tehdä 

aina kirjallisesti. Tuotantosuunnitelmaan kuuluu erillinen tuotantokäsikirjoitus, johon koo-

taan käsikirjoituksen pohjalta tehdyt suunnitelmat. Tuotantosuunnitelma auttaa myös 

työryhmän jäseniä suunnittelemaan omaa työtään, koska tuotantosuunnitelmaan kirja-

taan myös eri työvaiheiden arvioitu työaika. [5.] 

Kuvakäsikirjoituksessa eli storyboardissa suunnitellaan, miten eri kohtaukset hahmotel-

laan visuaalisesti. Kohtaukset jaetaan otoksiksi, ja jokaisesta otoksesta piirretään yksi 

kuva, josta ilmenevät kuvakoot, kuvakulmat, kameran liikkeet sekä esiintyjien asemat ja 

liikkeet. Otoksesta piirretään tv-ruudun muotoinen kuva ja kuvan viereen voidaan kirjoit-

taa tapahtumat ja mahdolliset ääniefektit, repliikit tai muut huomautukset. [8.]  

3.2 Tuotantovaihe 

Suunnitteluvaiheen jälkeen voidaan aloittaa tuotantovaihe, jossa aloitetaan materiaalin 

koostaminen valmiiksi tuotteeksi. Uusi koostettava materiaali tehdään käsikirjoituksen 

pohjalta. Kalustoa valittaessa kannattaa ottaa huomioon tuotannon vaatimukset. Koska 

nykypäivänä kameroita, valaistusratkaisuja ja äänentallennusvälineitä on moneen tarkoi-

tukseen ja jopa valokuvaukseen tarkoitetut kamerat toimivat hyvin pienemmissä tuotan-

noissa, täytyy kaluston valinnassa olla järki mukana. [9.] 

Äänen tallennus 

Usein sanotaan että ääni on puolet elokuvasta ja tämä pitää paikkansa, sillä äänen mer-

kitystä ei voi aliarvioida, koska huonolla äänellä ei tee mitään. AV-tuotannoissa ääni tal-

lennetaan mikrofoneilla. Mikrofoni toimii, kun siinä oleva herkkä kalvo värähtelee ilman-

paineen voimasta ja muuttaa värähtelyn sähköjännitteen vaihteluksi. Mikrofonin toiminta 

periaate muistuttaa kaiutinta, jonka toimintaperiaate on päinvastainen.  Pienissä kame-

roissa on mikrofoni usein rakennettu jo valmiiksi kameran runkoon. Tämä äänentallen-

nusratkaisu tallentaa myös zoomin moottorin sekä kameran käsittelyn äänet. Erillisellä 

mikrofonilla näistä äänistä pääsee eroon. Erillinen mikrofoni liitetään kameraan 3,5 mm:n 
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stereopistokkeella tai kalliimmista kameroista löytyvällä XLR-mikrofoniliittimellä. XLR-lii-

tin on paljon häiriöttömämpää ja usein ammattimikrofonit liitetäänkin 3,5 mm:n liittimeen 

XLR-välikaapelin avulla. Erillisiä mikrofoneja saa käsimikrofoneina, nappimikrofoneina ja 

suuntamikroneina. Suosituimpana mikrofonina on näistä suuntamikrofoni, joka on usein 

kiinni mikrofonipuomissa tai kameran telineessä.  Mikrofonin tulisi aina osoittaa äänen-

lähdettä, ja sen tulisi olla myös niin lähellä äänilähdettä kuin mahdollista. [10.] 

Mikrofonit voidaan toimintaperiaatteen mukaan jakaa dynaamisiin ja kondensaattorimik-

rofoneihin. Vielä oman ryhmänsä muodostavat hyvin harvinaiset nauhamikrofonit. Dy-

naamisessa mikrofonissa mikrofonikalvo liikkuu äänen paineen vaihteluiden mukaisesti 

ja kalvoon kiinnitetty puhekela synnyttää jännitteen vaihtelua sähkömagneettisen induk-

tion avulla. Mikrofoni siis taltioi tämän värähtelyn, ja sitä voidaan toistaa äänenä. Dynaa-

miset mikrofonit ovat suosittuja niiden yksikertaisen toimintaperiaatteen vuoksi ja koska 

ne eivät tarvitse virtaa toimiakseen. Kondensaattorimikrofonissa synnytetään sähkö-

kenttä, jossa mikrofonikalvo liikkuu. Mikrofonissa oleva etuvahvistin muuttaa mikrofo-

nikapselin impedanssin ja kalvolta lähtevän jännitteen standardin mukaiseksi. Tämä tar-

koittaa, että kondensaattorimikrofoni tarvitsee aina virtaa. Se voi olla joko mikrofonin si-

säinen virtalähde tai vaihtoehtoisesti erillinen jännitesyöttö eli phantom-syöttö. Konden-

saattorimikrofonin etu on sen pieni koko ja sen herkkyys äänille. [10.] 

Mikrofoneja käytettäessä kannattaa mikrofonista tarkastaa sen taajuusvaste, herkkyys, 

rungonvaimennus ja suuntakuvio. Tärkein on suuntakuvio (kuva 2), joka kertoo, mistä 

suunnasta mikrofoni tallentaa ääntä. [10.] 

 

 

Kuva 2: Mikrofonien suuntakuviot [11]. 

Hertassa mikrofoni tallentaa edestä tulevia ääniä hyvin, mutta mitä sivummas mennään, 

sitä huonommin äänet tallentuvat, ja takana oltaessa mikrofoni ei tallenna ääniä juuri 

ollenkaan. Superhertassa suuntakuvio on kapeampi kuin hertassa. Hyperhertta tai hau-

likkokuvio on kuten superhertta, mutta suuntakuvio on kapeampi ja häntä on pidempi. 
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Kahdeksikkomikrofoni tallentaa ääniä kahdelta vastakkaiselta suunnalta. Pallokuvioi-

sessa mikrofonissa kalvo on vain toiselta puolelta avoin, joten jokaisesta suunnasta tu-

levat äänet taltioituvat yhtä voimakkaasti. [11.] 

Valaisu 

Teknisestä näkökulmasta ajateltuna kuvaaminen on mahdotonta ilman valaistusta. Oli 

valo sitten luonnollista valoa tai keinotekoista eli lampuilla tuotettua, sitä on oltava. Au-

rinko on ainoa luonnollinen valon lähde. Valo tulee auringosta kohteeseen suoraan kirk-

kaalta taivaalta tai pilvien läpi. Pilvettömältä taivaalta tuleva valo on kovaa. Valon määrä 

on suuri ja siitä syntyvät varjot ovat terävärajaisia. Pilvien läpi paistava valo taas on peh-

meää. Mitä enemmän pilviä, sitä suurempi määrä valoa suodattuu pilviin, ja täten varjot 

ja valon määrä pienenevät. Ulkona luonnollisen valon ja varjojen kanssa taistelu helpot-

tuu, kun käyttää erilaisia heijastimia, joilla voi valoa lisätä tai vähentää. Aurinko vaikuttaa 

myös valon väriin. Valon väri ilmoitetaan kelvinasteina eli lämpöasteina, ja sen yksikkönä 

käytetään isoa K-kirjainta. Värilämpötila vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon pilvet suo-

dattavat valoa tai millä korkeudella aurinko on. Auringon värilämpötila vaihtelee välillä 

3000 K-8500 K. Mitä korkeampi värilämpö on, sitä sinisempi väri, ja toiseen suuntaan 

mentäessä väri muuttuu oranssin kautta punaiseen. Jos pilviä ei ole, voidaan valoa suo-

dattaa myös erilaisilla heijastinkalvoilla. [10.] 

Pelkällä auringon valolla ja heijastavalla levyllä pystyy jo tekemään vakuuttavia valaistus 

ratkaisuja, mutta kun auringonvaloa ei ole saatavilla, otetaan lamput esille. Kolmipiste-

valaisu (kuva 3) on erittäin hyväksi todettu tapa yksittäisten kohteiden valaisemiseen. 
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Kuva 3: Kolmipistevalaisu [13]. 

Kolmipistevalaisussa tarvitaan nimensä mukaisesti kolme valonlähdettä. Ensimmäinen 

valo sijoitetaan kohteen taakse (back). Valon tarkoituksena on valaista hiukset ja olka-

päät. Takaa tuleva valo irrottaa myös kohteen taustastaan. Toinen valo on päävalo (key), 

joka sijoitetaan 45 asteen kulmassa kohteen eteen noin kahden metrin korkeuteen. Pää-

valo nimensä mukaisesti tuo tärkeimmän valon kuvaan. Kolmas valo (fill) sijoitetaan 

myös kohteen eteen 45 asteen kulmaan vastakkaiselle puolelle kuin päävalo. Kolmas 

valo silottaa päävalon luomia varjoja. [12.] 

Kamera 

Videokamerat ovat suhteellisen helppoja käyttää, varsinkin kun ottaa huomioon, kuinka 

paljon ne sisältävät monimutkaista elektroniikkaa ja hienomekaniikkaa. Näppäimet ja 

muut säätimet voidaan jakaa usein käytettyihin ja harvemmin käytettyihin. Usein käytet-

tyjä säätimiä ovat esimerkiksi virtakytkin, zoomivipu, tarkennusvipu ja toistossa käytettä-

vät näppäimet, ja harvemmin käytettyjä säätimiä ovat esimerkiksi asetusvalikon näppäi-
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met ja valkotasapainon käsisäädöt. Harvemmin käytetyt näppäimet sijaitsevat usein nes-

tekidenäytön alle tai näyttöön avattavissa valikoissa. Peruskameran osiin kuuluvat ob-

jektiivi, näyttö, etsin, akku ja lisävarustekisko. [14.] 

Ensivaikutelma digitaalisesta videokamerasta saattaa olla pelkkä mystinen laite täynnä 

näppäimiä ja kytkimiä, ja niissä esiintyvä lyhenteet tuntuvat salakirjoitukselta. Kamera on 

kuitenkin suunniteltu käyttäjälle, ja siitä on yritetty saada ergonominen ja käytännöllinen, 

vaikka aina suunnittelijan ja käyttäjän ajatukset eivät kohtaa eri näppäinten sijoittelussa. 

Kameroissa on myös usein nestekidenäyttöön pohjautuva valikkojärjestelmä, joka myös 

voi vähentää näppäinten määrää. Säädettäviä ja valittavia asioita on kamerassa paljon, 

ja se myös saattaa tuskastuttaa uusia käyttäjiä. Uudet käyttäjät usein turvautuvatkin 

täysautomatiikkaan, jolloin käsisäädöistä päästään. Täysautomatiikan avulla kuvaajan ei 

tarvitse muuta kuin etsiä kuvattava kohde kameran okulaarista eli etsimestä tai kameran 

näytöstä ja aloittaa kuvaaminen. Kuvasta tulee tällöin teknisesti hyvännäköistä mutta si-

sältöön ei automatiikka auta. [14.] 

Kameravaihtoehtoja on paljon ja kameran valinnassa kannattaakin olla tarkkana, ettei 

ota tarpeettoman järeää kameraa. Kameroissa tallentaminen on tapahtunut 1990-luvun 

puolivälistä asti digitaalisena, kun Sony esitteli ensimmäiset digitaaliset videokamerat. 

Edullisimmillaan perustoiminnoilla varustetun saa kameran noin 200 euron hintaan. Täl-

löin kamera kuvaa normaalilla kuvanlaadulla (standard definition,SD), jossa kuvaruudun 

pikselikoko on 720 x 576. Samaa kuvakokoa käytetään digitaalisissa televisiolähetyk-

sissä. Hieman kalliimmissa terävän kuvanlaadun (high definition, HD) kameroissa video 

tallentuu vähintään pikselikoolla 1280x720 [10]. Pikselikoon kasvu tekee kuvasta parem-

pilaatuisen [15]. Kuvassa 4 on esitelty kolme eri pikselikokoa eli resoluutiota.  
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Kuva 4: Pikselikoot eli resoluutiot [16]. 

Videokameroiden termit 50i ja 25p tarkoittavat, kuinka monta kuvaa ne ottavat sekun-

nissa. 50i tarkoittaa, että kamera tallentaa 50 puolikuvaa sekunnissa ja 50 puolikuvaa 

muodostavat 25 kokokuvaa. Kukin videojärjestelmän kuva muodostuu kahdesta puoli-

kuvasta. Tällaista videojärjestelmää kutsutaan lomitetuksi, ja se merkitään kirjaimella i. 

Hieman kalliimmissa kameroissa kuvat tallentuvat lomittelemattomasti, ja tällöin kamera 

tallentaa 25 tai jopa 50 kokokuvaa sekunnissa. Tämä tarkoittaa, että kuvan molemmat 

kentät tulee taltioitua samanaikaisesti, lomittelemattomassa muodossa kuva pysyy terä-

vämpänä ja parempilaatuisena. Lomittelemattoman tallennuksen tunnistaa kirjaimesta 

p. [10.] Kuvassa 5 on esitelty lomitellun ja lomittelemattoman tallennuksen eroja. 
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Kuva 5: Lomiteltu ja lomittelematon kuva [17]. 

Hieman haastavampaan käyttöön tarkoitetut teräväpiirtokamerat jaotellaan kahteen ryh-

mään tallennusmedian mukaan: HDV ja AVCHD (kuva 6). HDV-tallennuksessa kuvapik-

seleitä on 1440 x 1080, AVCHD:ssä puolestaan 1920 x 1080. HDV:tä pidetään hieman 

parempana ja myös kalliimpana, koska siihen voi vaihtaa objektiiveja, kun taas AV-

CHD:ssä tämä ei ole mahdollista. AVCHD:n hyvänä puolena on sen pieni koko. [10.] 

Kuva 6: HDV:n ja AVCHD:n merkinnät [16]. 

Kameroissa materiaali tallentuu suurimmaksi osaksi muistikortille, DVD-levylle, kiintole-

vylle tai joissain tapauksissa videonauhalle, joka on jo harvinainen. Kameroissa käytet-

tävät muistikortit ovat samoja, joita käytetään digitaalisissa valokuvakameroissakin. 

Tämä tallennusmedia tekee kamerasta pienikokoisen, ja niitä käytetäänkin paljon kypä-

räkameroissa. Tiekoneista tuttu kiintolevy on kameroissakin usein kiinteä eikä sitä voi 

vaihtaa vaan se tyhjennetään suoraan jollekin toiselle kiintolevylle. Kiintolevyn etuna voi-

daan pitää sen käyttökustannuksia. DVD- tai Blu-ray-levylle tallentavat kamerat on suun-
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niteltu samalla lailla käytettäväksi kuin pikakuvakamera eli Polaroid-kamera: kuvattu ma-

teriaali on heti katsottavissa omasta DVD- tai Blu-ray-soittimesta ilman erillisiä johtoja. 

Tallennusmedioista tällä hetkellä kovimmassa käytössä on muistikortti. Muut muodot 

ovat jäänet kauas taakse, ja ne luultavasti poistuvat ainakin harrastekameramarkkinoilta. 

[10.] 

Ennen kuvauksien aloittamista kannattaa miettiä, että tarvitaanko kameralle jalustaa tai 

jokin muu kuvausta helpottava kiinnitystapa vai kuvataanko käsivaralla. Käsivaralla ku-

vaamisessa on hyvät puolensa. Esimerkiksi jos kuvauksen aikana täytyy liikkua paljon, 

jalusta olisi vain tiellä ja hidastamassa liikettä. Käsivaralla kuvaamisessa on kuitenkin 

omat riskinsäkin, koska kuvan tärinä ja heiluminen voivat olla erittäin suuria kuvattaessa 

käsivaralla. Jalustoja (kuva 7) on myös monta eri tyyppiä, ja varmasti jokainen löytää 

itseään miellyttävän jalustan. [18.] 

 

Kuva 7: Kameran jalustavaihtoehtoja [19]. 

Kuvausperiaatteet 

Rajaaminen on kuvan rakentamisen perusta. Rajaamalla valitaan, että mitä kuva-alassa 

näkyy. Sommittelu on kuvattavan kohteen eri osatekijöiden jäsentämistä miellyttävällä, 
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kiinnostavalla ja selkeällä tavalla rajauksen sisällä. Sivistyssanakirja määrittelee kompo-

sition kokoonpanoksi, taiteelliseksi sommitteluksi, yksityiskohtien yhdistämiseksi ja ehjän 

taiteellisen kokonaisuuden järjestämiseksi. Kompositiolla tarkoitetaan visuaalisten osa-

tekijöiden järjestämistä tavalla, joka tekee vaikutelmasta mielihyvää tuottavan ja esteet-

tisesti täydellisen kokonaisuuden. [10.] 

Taidehistorioitsijat ovat yrittäneet kuuluisien kuvien perusteella esittää joukon sommitte-

lukaavoja. He ovat piirtäneet lävistäjiä, kolmikulmioita, ympyröitä, ellipsejä ja kaikenlaisia 

muita geometrisia kuvioita. Avuksi on yritetty keksiä myös ihannemittoja ja mittasuhteita, 

jotka auttaisivat sommittelun vaikeuksissa. Monia teorioita on laadittu, niitä on sovellettu 

ja myös hylätty. Mutta pysyvimmältä vaikuttaa kultainen leikkaus eli sektio aurea. Se 

saadaan jakamalla jana siten, että pienempi osa suhtautuu suurempaan samoin kuin 

suurempi suhtautuu koko janaan eli suhdelukuna ilmaistuna 5:8. Tämä toimii myös kuva-

alassa: kun kuvaruudun pitkästä ja lyhyestä sivusta haetaan näin kultaisen jaon piste ja 

ne yhdistetään vastakkaisen sivun kultaisen leikkauksen pisteiden kanssa, ollaan ihan-

teellisen sommittelun kullakin linja-viivalla. [10.] 

Kuvauksen aloittelijat työskentelevät usein kuten amatöörivalokuvaajat ja tekevät muu-

tamia samoja virheitä: Jos kohteena on henkilö, kasvot sijoitetaan kuvan keskelle, ylös 

jää turhaa tilaa ja alhaalta henkilö rajautuu poikki. Näiden virheiden takia kuvan koko-

naisuus jää huomaamatta. Henkilökuvan rajaus tehdään helposti muutaman ohjeen 

avulla. Pään päälle jätetään tilaa jokaisessa kuvakoossa paitsi erikoislähikuvassa. Aivan 

tarkkaa sääntöä siihen, miten paljon tilaa jätetään, on vaikea esittää. Pää ei saa ottaa 

kiinni kuvaruudun ylälaitaan. Turhaa tilaakaan ei saisi olla. Yhtenäisyys eri kuvien välillä 

on tärkeää, etenkin vastakuvissa. [10.] 

Kun silmälinja sommitellaan kultaisen säännön mukaisesti, jää kuvattavan henkilön pään 

päälle sopivasti tilaa. Oikeaoppisesti rajatussa henkilökuvassa silmät sommitellaan 

usein kuvaruudun ylimmän ja keskimmäisen kolmanneksen rajaviivan tuntumaan. Kat-

seen suunta on myös tärkeä sommittelullinen perustekijä. Kuvattavan henkilön katseen 

suunnassa on oltava enemmän tilaa kuin kohteen takana. Tämä jo taidemaalareiden 

esittämä ohje pätee yleensä myös tv-kuvan rajauksessa. [10.] 

Yleiskuva (kuva 8) on mahdollisimman laaja kuva, ja siinä näytetään kokonaisuus, missä 

ollaan. Yksityiskohdat eivät tule erottumaan tässä kuvakoossa. 
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Kuva 8. Yleiskuva [20]. 

Laajassa kokokuvassa (kuva 9) ihminen näkyy ympäristössään. Yläpuolella ja alapuo-

lella on paljon tilaa. Laajaa kokokuvaa käytetään vain silloin, kun halutaan valot osaksi 

sommitelmaa.  

 

Kuva 9. Laaja kokokuva [20]. 
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Kokokuvassa (kuva 10) ihminen näkyy kokonaan. Pään päällä ja jalkojen alla ei ole 

turhaa tilaa. Tätä laajempaa kuvaa ei kovin usein televisiossa käytetä, koska 

kokokuvassa ympäristö näkyy jo varsin hyvin. 

 

Kuva 10. Kokokuva [20]. 



  18 

 

  

 

Laajassa puolikuvassa (kuva 11) ihminen näkyy reiden puolivälistä ylöspäin. Pään päällä 

ei ole turhaa tilaa alas lasketut kädet näkyvät kokonaan. Kohdehenkilön vartalo on 

keskeinen kuvaelementti. 

 

Kuva 11. Laaja puolikuva [20]. 

Puolikuvassa (kuva 12) näkyy puolet ihmisestä ja rajaus tehdään noin navan kohdalta. 

Pään päällä ei ole turhaa tilaa. Puolikuva on ensimmäinen kuvakoko johon mahtuu kaksi 

henkilöä. 
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Kuva 12. Puolikuva [20]. 

Puolilähikuvassa (kuva 13) rajaus tehdään kainaloiden tai rinnan kohdalta. Pään päällä 

ei ole turhaa tilaa ja tärkeintä on ihminen. Tätä käytetään yleisesti keskusteluohjelmissa.              

 

Kuva 13. Puolilähikuva [20]. 
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Lähikuvassa (kuva 14) näkyy ihmisen kasvot ja olkapään kaarta. Pään päällä ei ole tilaa 

tai päälakea rajataan leikaten. 

 

Kuva 14. Lähikuva [20]. 
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Erikoislähikuva (kuva 15) tuo esille jonkin yksityiskohdan, vaikkapa osan kasvoista. Tätä 

kuvakokoa käytetään ohjelman huippukohdissa. [20.]  

 

Kuva 15. Erikoislähikuva [20]. 

Polven alapuolelta rajattavaa kuvakokoa ei ole. Laajapuolikuva siis rajataan polven ylä-

puolelta reidestä. Yleiskuvassa jalkaterätkin näkyvät selvästi ja pään päällä on tilaa. Eri-

koislähikuvan rajauksessa on oltava tarkkana: Esimerkiksi jos kaulaa on liikaa kuvassa, 

voi syntyä niin sanottu ”kaulan katkaisu”. Aina pitää jättää pään päälle tilaa paitsi lähiku-

vissa. [10.]  

Puolilähikuva, puolikuva ja kokokuva ovat yleisimmät ohjelmantuotannossa käytetyt ku-

vakoot. Kokokuvaa käytetään yleensä tilanteen esittelyyn. Useimmiten ohjelman alussa 

näytetään laaja kuva, ja siihen palataan muutama kerta ohjelman edetessä sekä lo-

pussa. Muuten keskusteluohjelmat kuvataan pääosin puolikuvana ja puolilähikuvana. 

[10.] 

Huomiopiste on kuvan yksityiskohdista se, mikä ensimmäisenä vangitsee katsojan huo-

mion. Se on sommittelun painopiste. Huomiopisteitä on kuvassa useita, koska ihmisen 

katse on aktiivinen. Ensimmäisen kiinnostusta herättäneen, tärkeimmän huomiopisteen 

jälkeen katse hakee heti uusia kiinnekohtia. Jos kuvassa tapahtuu liikettä tai jos kuvaa 
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jotenkin muutetaan, huomiopisteet vaihtuvat ja liikkuvat luonnollisesti tapahtumien seu-

rauksena. Ammattikielessä puhutaan, että kuva kestää, jos kuvan kiinnostavuus – siis 

katsottavuus – lisääntyy huomiopisteiden lisääntyessä. Tämä on elokuvia tehtäessä to-

della tärkeää. Kasvoissa huomiopiste on silmät. Tästä syystä silmät sommitellaan nou-

dattamalla kolmasosasääntöä. Kuvaruudun kolmasosien leikkauspisteet ovat sommitte-

lullisesti hyviä paikkoja, joihin kannattaa sijoittaa huomiopiste. [10.] 

3.3 Jälkituotanto 

Videon jälkituotanto sisältää leikkauksen eli editoinnin johon sisältyy myös mahdollisten 

efektien ja animaatioiden lisääminen. Editoinnin periaate muistuttaa sitä, että suuresta 

sanojen sekamelskasta muodostetaan kauniita ja merkityksellisiä lauseita. Koska kuvaa-

jien raakamateriaali saattaa olla epäjärjestyksessä, täytyy leikkaajan järjestää raakama-

teriaali uudestaan. Kuvaaja saattaa usein aloittaa kuvauksen muutamaa sekuntia aikai-

semmin, kuin itse tapahtuma alkaa, ja tällöin leikkaajan on vielä tarkastettava kuvattu 

materiaali ja valittava mikä materiaaleista on käytettävää. Suurissa tuotannoissa leik-

kausassistentit käyvät materiaalin läpi kuvaussihteerin muistiinpanojen mukaan. Materi-

aalin tarkastelun jälkeen tehdään raakaleikkaus, jonka jälkeen nähdään, että tarvitaanko 

lisää materiaalia. Raakaleikkauksen jälkeen leikkaaja aloittaa itse leikkaustyön ja tekee 

saatavilla olevista videoista suunnitelman näköisen ja selkeän kokonaisuuden.  

Sisällön lisäksi leikkausvaiheessa on tärkeä pitää silmällä kokonaispituutta ja rytmitystä. 

Kokonaispituus voi helposti venyä pitkäksi, kun hyvää materiaalia on paljon tai toisaalta 

jäädä pieneksi täytemateriaalin puuttuessa. Videon rytmillä on suuri merkitys: Esimer-

kiksi toimintaelokuvissa kuvat vaihtuvat nopeaan tahtiin, kun taas erittäin tunnelmalli-

sissa draamaelokuvassa sama kuva pysyy kauan. Videon onnistuneeseen rytmiin kuu-

luu myös videon tapahtumien kannalta katsottuna sulava looginen jatkuvuus. Jos vide-

olla on ääniraita tai videolle on suunniteltu musiikkia tai muuta ääntä niin sen editointi 

kuuluu myös leikkausvaiheeseen. [14.]   

Leikkaustyön voi jakaa seuraaviin päävaiheisiin: 

- videoleikkeiden asettelu omiin osajaksoihin 

- videoleikkeiden yhtenäiseksi hienosäätäminen 
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- osajaksojen säätäminen mieleiseksi 

- videoleikkeiden vaihtumisen suunnittelu 

- äänen käyttö. 

Videoleikkauksella ja tekstinkäsittelyllä on paljon yhtäläisyyksiä. Molemmissa tavoit-

teena on saada mahdollisimman selkeä ja tehokas kommunikaatio. Tekstissä voi sana-

järjestystä muuttamalla saadaan tekstistä soljuvaa ja toimivaa, ja videossa sama voi-

daan tehdä videoleikkeitä siirtämällä. [14]   

Leikkauksen lisäksi jälkituotantotöihin kuuluu tehosteiden ja alku- ja lopputekstien teko. 

Tehosteilla voidaan videoon luoda värinvaihteluita tai jopa ilotulituksia. Leikkausohjelmat 

ja tehosteohjelmat tarjoavat suuren määrän erilaisia tehosteita, jotka voidaan jakaa ryh-

miin toimintojensa mukaan: Esimerkiksi videossa voidaan jäljitellä vanhaa elokuvaa li-

säämällä siihen seepianruskea tai mustavalkoinen tehoste, jotka usein löytyvät tehos-

teena ”Vanha Filmi”.  Digitaalisen videon tehosteet tunnetaan myös nimellä suodattimet. 

Alku- ja lopputekstit tehdään viimeisenä ja yhtä tapaa tehdä tekstejä ei ole suuren font-

timäärän vuoksi. [14.]   

Viimeisenä työnä on julkaisun teko sille julkaisualustalle, joka on suunnitemassa määri-

telty. Internet on tapa levittää videoita kaikkialle, missä vain on älypuhelin tai tietokone. 

Vimeon ja YouTuben suosion myötä internetin käyttö videoiden julkaisemisessa on kas-

vanut ja jopa luonut uuden tubettaja-työnimikkeen [20]. Myös fyysisen tallenteen teko on 

hyvin helppoa, kunhan omistaa tyhjän dvd-levyn ja jonkin autorointiohjelman, joka luotu 

DVD-levyjen luomiseen. Yksinkertaisimmilla ohjelmilla pystyy tekemään DVD:n, jossa 

on vain yksi elokuva eikä mitään muuta, kun monipuolisimmilla ohjelmilla pystyy luomaan 

ammattitason DVD:n valikkoineen kaikkineen. [14.]   

4 #LupaKysyä-kampanja 

Tein insinöörityön käytännön osuuden #LupaKysyä-kampanjan kampanjavideon pa-

rissa. Roolini tässä projektissa oli kuvaaja, tehtäviini kuului materiaalin kuvauksen lisäksi 

kuvaamiseen liittyvien ongelmien ratkaisu ja kaluston hankkiminen.    
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4.1 Lähtotilanne 

Helsinkiläisessä Kalliolan Nuoret ry:n e-Talo-hankkeessa, joka pitää kysymyspalstaa in-

ternetissä, huomattiin suuria eroja poikien ja tyttöjen kysymysten välillä. Tyttöjen kysy-

mykset pyörivät paljon seurustelun ja seksuaalisuuden ympärillä, ja kysymyksiä tytöiltä 

tuli paljon. Poikien kysymykset jäivät tasolle, onko penikseni tarpeeksi pitkä ja onko nor-

maalia olla homo. Lisäksi pojilta tuli kysymyksiä tyttöihin verrattuna murto-osa. Asiaa 

pohdittuaan Kalliolan Nuoret ry:n e-Talo-hankkeessa ymmärrettiin, että pojat on liian 

usein vastuutettu huolehtimaan itsestään ja ratkomaan ongelmat itse, sen sijaan että 

hyvinvointia tuettaisiin aikuisten avulla. Poikien häiriökäyttäytyminen saatetaan leimata 

usein myös kurittomuudeksi, eivätkä pojat siksi välttämättä saa tarvitsemaansa tukea. 

Pojille ei myöskään anneta tarpeeksi tilaa tuoda omaa itseään esille, eikä herkkyyden tai 

haavoittuvaisuuden näyttämistä sallita tarpeeksi maskuliinisessa suorittamisen kulttuu-

rissa. Tämä on johtanut siihen, että apua tullaan pyytämään tai ongelmiin tartutaan ul-

kopuolelta usein vasta, kun ollaan jo pitkällä ongelmien kuilussa. [21.]   

Tähän tilanteeseen Kalliolan Nuoret ry:n e-Talo-hankkeessa päätettiin tehdä kampanja 

#LupaKysyä. Kampanjan tavoitteeksi asetettiin ensimmäisenä sellaisen ilmapiirin luonti, 

jossa pojat voivat ilmaista herkkyyttä ja haavoittuvuutta sekä hakea apua ilman pelkoa 

leimautumisesta. Tähän ilmapiiriin kuuluu tuoda esiin maskuliinisuuden ja poikana ole-

misen useat ulottuvuudet ja mahdollisuudet. Toiseksi tavoitteeksi kampanjalle asetettiin 

herättää alan ammattilaisia pohtimaan, miten he pojat työssään kohtaavat, ja nostaa 

esiin myös ammattilaisten vastuun poikien hyvinvoinnissa. Lisäksi kampanjan avulla on 

helppo tuoda esiin alalla toimivien pienten toimijoiden arvokasta ja asiantuntevaa työtä. 

Kampanjan jatkokehitys riippuisi nuorten antamasta palautteesta ja itse kampanjan on-

nistumisesta. [21.] 

Kampanjalle haluttiin video, jossa julkisuudesta tutut henkilöt kertovat omasta nuoruu-

destaan ja silloisista ajatuksista. Tällä tavoin pojat voisivat ymmärtää tuttujen henkilöiden 

kautta olevansa normaaleita kasvuiässä olevia poikia. Kampanjavideolla oli tärkeä rooli 

kampanjan onnistumisessa. Kampanjavideon täytyisi saada nuorten heräämään ja ym-

märtämään kampanjan pääsanoma eli se, että kaikilla on lupa kysyä. Kampanjaan sisäl-

tyi myös kampanjavideon lisäksi nuorten tekemä rap-kappale ja siihen musiikkivideo, 

klubi-ilta, joka toimi myös kampanjan aloitustilaisuutena, sekä kampanjasivut Kalliolan 

Nuoret ry:n internetsivuille. Myös nuorten itse järjestämässä kampanjan klubi-illassa esi-

tettäisiin ensimmäisen kerran kampanjan rap-kappale ja kampanjavideo.  
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Sosiaalisen median haltuun ottoa lukuun ottamatta kampanja alkaisi klubi-illasta, joka 

järjestettäisiin toukokuun alussa 2015. Alkuun heräteltäisiin nuorten kiinnostus asiaa 

kohtaan, ja koulujen alettua myös nuorten kanssa työskentelevät otettaisiin huomioon. 

Näihin ammattilaisiin otettaisiin kontaktia alan messuilla ja muissa alan tapahtumissa. 

Kampanja kestäisi joulukuuhun asti, mutta Facebook-sivut ja sieltä ja YouTubesta löyty-

vät videot jäisivät muistuttamaan tästä tärkeästä asiasta. Kampanjan tavoitetta saada 

nuoret pojat puhumaan ja kysymään mieltä askarruttavista asioita pystyttäisiin mitta-

maan ainakin E-talo-projektin kahdenkeskisissä chat-tuokioissa, joissa lähetettyjen ky-

symysten määrän kasvusta voidaan tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä.  

4.2 Suunnittelu ja esituotanto 

Kun ajatusta kampanjasta Kalliolan Nuoret ry:ssä lähdettiin toteuttamaan ja suunnitelmat 

sekä budjetointi oli tehty, alkoi rekrytointi ja vastuunjako. Kampanjan vastaavina tuotta-

jina toimivat Kalliolan Nuoret ry:stä Katri Peräaho ja Tero Rapo, ja he jakoivat vastuut 

seuraavasti: Kampanjasivut olivat Katri Peräahon ja Ilona Mäen vastuulla. Klubi-ilta ja 

Musiikkivideo olivat Tero Rapon vastuulla. Kampanjavideo oli Elina Sorsan ja minun vas-

tuulla. Tästä osuudesta muodostui myös osa insinöörityötäni. Valokuvaaja toimi Panu 

Pahkamaa, jonka vastuulla oli kuvata still-kuvat kaikista esiintyjistä (kuva 16) niin videolla 

kuin klubi-illassa sekä making-of-materiaalia sosiaaliseen mediaan. Kuvia sosiaaliseen 

mediaan otti myös Elina Sorsa. Kampanjan budjetti oli minimaalinen ja videolla esiintyvä 

henkilöt saivat palkkioksi vain hyvän mielen. [22.] 



  26 

 

  

Kuva 16. Esimerkki henkilökuvasta 

Videoon oli jo ideoitu aiemmin käsikirjoitus tuottajien toimesta. Siinä video määriteltiin 

niin, että sen tuli viestittää hyvää mieltä ja turvallisuutta. Jokaisesta esiintyjästä kuvattai-

siin oma osio, jossa he kertovat omista nuoruudessa mieltä painaneista kysymyksistä, 

ja näistä leikataan yksi kokonaisuus. Tämän lisäksi jokainen kertoo nuoruudestaan oman 

onnistumistarinan, joita ripoteltaisiin kesän ja syksyn aikana eri sosiaalisen median alus-

toihin. Videossa esiintyvät puhujat olisivat rennosti kuvassa, esimerkiksi istumassa tai 

säkkituolissa makoilemassa (kuva 17). Videossa olevien puhekohtauksien väliin täyte-

materiaaliksi tulisi puhujille jotain ominaista tekemistä, joka ei kuitenkaan olisi ensimmäi-

nen asia, joka henkilöstä tulisi mieleen. Esimerkiksi jalkapalloilija ei välttämättä potkisi 

palloa, vaan sen sijasta kirjoittaisi vaikka runoja. 
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Kuva 17: Haastattelutilanne. 

Kampanjavideon työstö jatkui castingillä, jota hoiti Elina Sorsa. Kun esiintyjät oli saatu, 

alkoi käsikirjoituksen ja aikataulun työstö, mitä hoitivat Elina Sorsa ja minä kuitenkin Eli-

nan ottaessa tästä päävastuun. Aikataulua työstettäessä huomattiin, että kuvatun mate-

riaalin editoimiseen tarvitaan myös apua, ja leikkaajaksi saatiin Tomi Kirvesmies. [22.] 

4.3 Toteutus 

#LupaKysyä-kampanjavideon kuvaukset hoidettiin kolmena päivänä huhtikuussa 2015. 

Ensimmäisenä päivänä kuvattiin neljän esiintyjän haastattelut, toisena päivänä kuuden 

ja kolmantena kahden esiintyjän haastattelut. Kuvaustilanteessa mukana olivat vain ku-

vaaja ja ohjaaja/toimittaja/kuvaussihteeri. 

Kuvauspaikkana oli Poikien Talo Helsingin Vallilassa. Poikien Talo on monelle nuorelle 

turvapaikka, jossa heitä ei syrjitä tai kiusata. Tiloissa voi keskustella asioista, joita kukin 

pitää tärkeänä, ja asioita voi pohtia ammattilaisten kanssa. Talossa työntekijöinä on 



  28 

 

  

vain miehiä, ja se on vain pojille tarkoitettu. Helsingin Hakaniemessä on myös vain ty-

töille tarkoitettu Tyttöjen Talo. Mottona Poikien Talossa on  

Olet tervetullut, hyväksytty ja arvokas juuri sellaisena kuin olet. 

Tule mukaan silloin kuin itse haluat 

Ole kanssamme se aika, minkä tarvitset 

Jatka elämäsi matkaa sitten, kun sinusta tuntuu 

että olet siihen valmis! 

Muun muassa edellä mainituista syistä tila sopi myös kampanjan hengen takia kuvaus-

paikaksi mainiosti. [23.] 

4.4 Kalusto 

Kampanjavideoon tarvittava kalusto saatiin Lari Salon kautta Metropolia Ammattikorkea-

koulun kalustosta. Kalustoksi päätettiin ottaa Panasonicin kamera kamerajalustalla, 

Sennheiserin langaton nappimikrofoni ja lisäksi lisävalaistusta LED-valopaneeleilla. Pa-

nasonicin kamera (kuva 18) valikoitui, koska mikrofonin pystyi liittämään suoraan kame-

raan XLR-liittimen avulla. Esimerkiksi nykypäivänä erittäin suosituista DLSR-kameroissa 

ei tätä liitintä ei ole, vaan ääni tallennetaan 3,5 mm:n liitimen avulla. Jakkiliitin on hieman 

alttiimpi häiriöille, ja ilman erillistä adapteria siihen ei voi liittää XLR-mikrofonia, joka ryh-

mällä oli käytössä. Nappimikrofoni valittiin puomimikrofonin sijasta sen takia, että ku-

vaustilanteessa ei ollut puomimiestä hoitamaan puomin operointia. Käteen annettava 

mikrofoni ei sen sijaan olisi sopinut videon suunniteltuun ulkoasuun. Lisävalaistusta ei 

tarvittu kuvaustilanteessa lainkaan, koska tilan oma kylmäsävyinen valaistus lisättynä 

takaa tulevaan luonnolliseen valoon riitti hyvin. Ikkunoista tulevaa luonnollista valoa hie-

man pehmennettiin valkoisilla ikkunaverhoilla.  
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Kuva 18: Videon kuvauksissa käytetty Panasonic AG-HPX171-kamera [24]. 

4.5 Kuvamateriaali 

Kuvattu materiaali oli tiedostomuotoa MXF ja täysteräväpiirtokuvaa eli 1080/50i, joka 

vastaa 1920 x 1080 pikseliä.  

Kuvakokona käytettiin haastattelutilanteessa puolikuvaa ja täytemateriaalissa melkein 

kaikkia kahdeksaa kuvakokoa pois lukien erikoislähikuvaa ja kokokuvaa. Haastatteluti-

lanteessa kuvattava sai itse päättää oman asennon ja missä on luonnollisimmillaan 

(kuva 17). Useimmat halusivat istua ja saivat siten itsellensä rennon tunnelman minkä 

piti näkyä videolla. 

Sommittelussa otettiin haastattelu huomioon katseen suunta ja polvet sekä muut nive-

let, koska haluttiin välttää ikävä jalan poikki menemisen tunnelma. Täytemateriaalissa 

sommittelussa otettiin vielä hieman rennompi ote, ja koska moni halusi potkia palloa tai 

tanssia täytyi, myös se ottaa huomioon sommittelussa.  



  30 

 

  

4.6 Jälkituotanto 

Jälkituotantoon ei jäänyt paljon aikaa, ja se täytyi tehdä ripeästi. Ensimmäisen kuvaus-

päivän päätyttyä Tomi Kirvesmies alkoi tehdä alustavaa leikkausta ja jälkieditointia. Teh-

tävä alkoi materiaalin läpi käymisellä ja äänien säätämisellä. Valokuvaajana toiminut 

Panu Pahkamaa suunnitteli kampanjan värimaailman, logon (kuva 19) ja videolla esiin-

tyvän grafiikan. Leikkausvaiheessa huomattiin, että materiaalia olisi voinut kuvata huo-

mattavasti enemmän. Toisena kuvauspäivänä lisämateriaalia kuvattiinkin lisää, ja video 

saatiin näillä materiaaleilla koostetuksi. Ääniraitana taustalla soi kampanjavideollakin 

esiintyneen räppärin Pikkiksen ja hänen artistitoverinsa Jonboin kappale ”Härkää sar-

vista”. Kappale valittiin videolle Pikkiksen esiintymisen lisäksi kappaleen kampanjalle so-

pivan sanoman vuoksi. 

   

Kuva 19: #LupaKysyä-kampanjan logo. 

Toukokuussa 2015 kampanjavideo tuli lopulliseen asuunsa, ja se julkaistiin YouTubessa 

ja Facebookissa. Elokuussa julkaistiin myös ensimmäiset tarinavideot Facebookiin, ja 

syyskuussa YouTubessa julkaistiin kampanjavideosta leikatut yksittäisen esiintyjän vi-

deot. Näiden videoiden lisäksi YouTubessa julkaistiin myös yhteistyökumppaneiden ter-

vehdysvideoita (kuva 20). 
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Kuva 20: Kampanjan videot Facebookissa. 
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4.7 Kampanjavideon näkyvyys 

#LupaKysyä-kampanjan videoita katsottiin yhteensä 12 586 kertaa. Facebookin osuus 

tästä luvusta oli 7 769 ja YouTuben osuus oli 4 817. Suurimmat yksittäiset katselut olivat 

Facebookissa julkaistu Juudas Kanniston tarina 2 900:lla, ja toiseksi suosituin oli Pik-

kiksen tarinavideo 1 900 katselukertalla. Katsotuimpia videoita YouTubessa olivat itse 

kampavideo ja kampanjan räp-kappaleen musiikkivideo. Facebook-tykkääjiä touko-

kuusta joulukuun loppuun oli 740. Instagramiin tavoitettiin seuraajia 264 (87 julkaisua), 

Twitter-seuraajia 389 (208 twiittiä). #LupaKysyä-verkkosivulla www.e-talo.fi/lupakysyä 

vierailtiin 1 803 kertaa. Kuvassa 21 on esitelty sosiaalisen median seuraajien jakautumi-

nen eri palveluiden kesken. 

Kuva 21: #LupaKysyä-kampanjan sosiaalisen median seuraajat. 

Kampanjan tiimoilta järjestetyt tapahtumat olivat #Lupakysyä-klubi-ilta Oranssilla 9.5., 

Kalliola Rock, Kulosaaren koulun hyvinvointipäivä, Vesalan yläasteen seksuaaliterveys-

päivä ja Vuosaaren liikuntapuiston liikuntatatapahtuma yhdessä Yeesin ja Jook Joint Mo-

vementin kanssa. Lisäksi kampanjan loppuseminaari järjestettiin nuorten toimintakeskus 

Hapessa joulukuussa. Yhteistyökumppaneilta sekä muilta alan ammattilaisilta tuli hyvää 

palautetta kampanjasta ja sen kulusta. Kampanjan jatkokehittelystä on jo tehty alustavia 

suunnitelmia. 

Seuraajat

Instagram Facebook Twitter
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Kampanja sai osakseen myös medianäkyvyyttä. Sen tiimoilta tehtiin radiovierailuja kah-

teen eri paikkaan: YLE X:n ohjelmassa aiheena oli poikakoodi ja vieraana tällöin oli 

Kalle Laantera Poikien Talolta. Kalle Laantera kävi myös Radio Helsingin aamussa ker-

tomassa kampanjasta. Printtimediassa näkyvyys kampanjalla oli Aamulehden isänpäi-

vänumeron koko sivun artikkeli #LupaKysyä-kampanjasta. Artikkeli sisälsi myös haas-

tattelun Tero Rapolta e-Talolta ja Tommi P. Pesoselta Poikien Talolta. Tämän lisäksi 

Tunne & Mieli-lehdessä (5/2015) oli yhden sivun ”puffi”. 

5 Yhteenveto 

Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia kampanjavideon tuottamisen työnkulku ja tuoda 

esiin erilaisia ongelmia ja niiden ratkaisut. Raportti toimii hyvänä opetusmateriaalina 

opiskelijoille, jotka aloittavat kampanjavideon tekemistä. Kampanjavideon työstämisessä 

pätevät samat säännöt kuin kaikilla muillakin videoprojekteilla, ja ne sisältävät kolme 

päävaihetta: esituotantovaihe, tuotantovaihe ja jälkituotantovaihe. 

Jokainen kampanjavideotuotanto on erilainen, ja ne voivat olla monen kokoisia. Tuotan-

toon voi osallistua kymmeniä ihmisiä tai vain yksi. #LupaKysyä-kampanjan videotuotan-

nossa opin, että pienelläkin määrällä henkilöitä kuvauksissa saadaan aikaan hyviä kam-

panjavideoita. #LupaKysyä-kampanjavideon työstämisen ohella opin myös, että rahalli-

sen panostuksen rooli on suuri tuotannoissa ja pienellä summalla saa aikaan hieman 

vaatimattomampia tuotoksia. Tuotannon näkökulmasta video kuitenkin onnistui tehtä-

vässään, mutta rahallisen panostuksen puute ja sitä myöten resurssien puute näkyi hie-

man lopullisessa tuotteessa. Tämä ei kuitenkaan haitannut kampanjan viestin läpi me-

noa, vaan se tavoitti kohdeyleisön. Havaitut konkreettiset vaikutukset olivat e-Talon kah-

denkeskisissä chateissa, jotka lähtivät poikien osalta jyrkkään kasvuun syyskuusta. 

Tämä oli koko kampanjan perimäinen syy, joten kampanjaa voidaan pitää hyvin onnis-

tuneena. 

Kuvauksien onnistumisesta vastasi kaksi ihmistä, joista toinen olin minä. Tämä kasvatti 

hieman painetta ja loi stressiä, mutta opin myös paljon lisää kuvausten läpi saamisesta. 

Tuotannon jälkeen olen myös paljon itsevarmempi kuvaaja ja uskallan myös lähteä te-

kemään tuotantoja, jossa vastuullani on muutakin kuin pelkkä kuvaaminen. 
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