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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on jäähallin LED-paneeleissa käytettävän 

grafiikan suunnittelu ja toteutus jääkiekkojoukkue Jukureille. Toimeksianto 

suoritettiin SM-liiga kaudella 2017–2018. Suoritin samalla opintoihin kuuluvaa 

työharjoittelua Jukureilla. Toiveenani olikin, että voisin toteuttaa työharjoittelun 

ja opinnäytetyön samassa paikassa.  

 

Historiani yhteistyöstä Jukureiden kanssa alkaa vuodesta 2014, kun suoritin 

projektiopintoja Jukureiden AV-tiimissä Mestiksen kaudella 2014–2015. Tä-

män lisäksi suoritin AV-tuotannot mediastudioympäristössä -kurssin, jossa toi-

min vastaavanlaisissa työtehtävissä Jukureiden organisaatiossa kaudella 

2015–2016. Työskentelin Jukureiden AV-tiimissä useissa eri työtehtävissä. 

Kokemukseni sai minut kiinnostumaan visuaalisen median merkityksestä kat-

sojan tyytyväisyyteen ottelutapahtuman aikana.  

 

Teoriaosuudessa tutkitaan graafisen suunnittelun työvaiheita ja sen merkitystä 

työn lopputuloksen kannalta. Graafisessa suunnittelussa on tärkeää miettiä, 

miten haluttu viesti halutaan ilmaista kohderyhmälle. Opinnäytetyössä tutkin 

eri elementtien, kuten kuvien, värien, sommittelun ja typografian vaikutusta oi-

keanlaisen viestin aikaansaamiseksi. Lisäksi käyn opinnäytetyössä läpi ani-

mointiin ja videoeditointiin liittyviä käsitteitä, kuten green screen -tekniikkaa ja 

avainkehyksillä tehtävää animointia. 

 

Opinnäytetyössä kehitän ottelutapahtuman aikana käytettäviä yleisön toimin-

taa tukevia videotiedostoja, jotka toistetaan jäähallin LED-paneeleilla. Videot 

valmistetaan käyttämällä ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja videoeditointiohjel-

mia. Työssäni noudatan Jukureiden laatimaa graafista ohjeistusta. Käsittelen 

neljännessä luvussa tarkemmin ledien suunnittelua ja graafista ilmettä. 

 

Opinnäytetyössäni käsittelen käyttämiäni videoeditointimenetelmiä sekä -oh-

jelmia. Halusin myös selvittää, millaisia vaikutuksia tekemilläni ledeillä oli ylei-

sön toimintaan. Ottelutapahtuma on suuria tunteita herättävä tapahtuma, jo-

hon yleisön viihtyvyys vaikuttaa erittäin paljon. SM-liigaan nousun myötä 
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yleisö odottaakin nyt visuaalisesti näyttävämpää tapahtumaa Jukureilta. Jää-

hallin uudistukset, kuten päätyledien hankinta, mahdollistaa monipuolisen au-

diovisuaalisen kokemuksen, jossa ledit, mediakuutio sekä jäähallin audiojär-

jestelmä luovat yhtenäisen kokonaisuuden. Tästä johtuen yksi tarvittava uu-

distus olikin LED-grafiikan kehittäminen. Opinnäytetyö tehdään toimeksian-

tona Jukurit HC Oy:lle.  

 

2 GRAAFISEN ULKOASUN MERKITYS VIESTINNÄSSÄ 

2.1 Graafinen suunnittelu 

Graafinen suunnittelu näkyy jokapäiväisessä elämässämme, vaikka emme 

kiinnittäisi siihen huomiota. Muun muassa tv-mainokset, paikallislehden etu-

sivu, lempiurheiluseuran verkkosivut, kaduilla olevat mainokset, virvoitusjuo-

mapullon etiketit ym. ovat kaikki graafisen suunnittelun tulosta. Graafisella 

suunnittelulla tarkoitetaan tiivistettynä ulkoasun suunnittelua. Sitä voidaankin 

pitää eräänlaisena taiteen muotona, jolla autetaan katsojaa tulkitsemaan tietty 

viesti hyvin ja helposti. (Graafinen 2015.) Kuvassa 1 Jukureiden jääkiekko-

joukkueen kotisivun graafinen ulkoasu. 

 

 Kuva 1. Esimerkki graafisesta ulkoasusta  
 

Graafista suunnittelua käytetään kaikenlaisessa viestinnässä. Se on visuaali-

sen viestinnän menetelmä, johon yhdistyy kuvien, tekstien ja symbolien 

käyttö. Graafisen suunnittelun tarkoitus onkin luoda viestistä mahdollisimman 

miellyttävän näköinen. (Itewiki s.a.) Sen tavoitteisiin kuuluu muun muassa 

tehdä viestistä informatiivinen, mielenkiintoa herättävä, tasapainoinen sekä 

kuvien käyttö niin, että se tukee viestiä (Loiri & Juholin 1998, 70).  
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Graafinen suunnittelu on harvoin yhden henkilön harteilla. Yleensä prosessi 

aloitetaan toimeksiantona, jossa määritellään tuotteelle toiveet ja tavoitteet. 

Näihin kuuluvat muun muassa kohderyhmä, tuotteen tarkoitus ja tavoitteet, 

tuotteen laatu, formaatti eli muoto, värillisyys, budjetti, aikataulu, tiimi sekä 

vastuunjako. Toimeksiannon jälkeen kootaan työryhmä, jonka osana graafi-

nen suunnittelija työskentelee. (Loiri & Juholin 1998,156-157.) Työssään graa-

fiselta suunnittelijalta vaaditaankin hyvän visuaalisen silmän ja hahmotusky-

vyn lisäksi runsaasti luovaa ongelmanratkaisukykyä, luovaa ajattelua sekä tie-

tysti visuaalisten työkalujen osaamista (Graafinen 2015).  

 

2.2 Visuaalinen markkinointi 

Suurin osa ympärillämme olevasta informaatiosta saadaan näköaistin kautta. 

Noin 75 % kaikesta viestinnästä kulkee ensimmäisenä silmien kautta muoka-

ten ihmisen tietoista ja tiedostamatonta ajatusmaailmaa. Yrityksille ei ole vii-

sasta jättää huomioimatta tätä mahdollisuutta vaikuttaa asiakkaan käsitykseen 

yrityksen imagosta sekä tuotteista. On tärkeää huomioida, millainen muisti-

kuva asiakkaiden mielikuviin jää. Muistijälkien muodostumiseen vaikuttaa se, 

mitä asiakas näkee, kuulee ja kokee. Näistä asiakkaan muistijäljistä lopulta 

koostuu yrityksen imago. (Nieminen 2004, 8.) 

 

Asiakkaan saamaan mielikuvaan ei voi kuitenkaan aina vaikuttaa, ellei yritys 

aktiivisesti pyri suunnittelemaan viestintäänsä. Suunniteltu markkinointi ja 

viestintä ohjaa asiakkaan mielipiteitä yrityksen todellista identiteettiä tai ima-

goa kohti. Imagon kehittäminen on eräänlainen oppimisprosessi, joka ei kos-

kaan lopu, vaan sitä tulee aktiivisesti kehittää ja seurata. (Nieminen 2004, 27.) 

 

Visuaalinen markkinointi on siis yksi markkinoinnin osa-alueista, jossa hyö-

dynnetään visuaalisia herätteitä. Sen tarkoituksena on muun muassa yrityk-

sen arvojen, palvelukulttuurin ja identiteetin visualisointi. Lisäksi visuaalisella 

markkinoinnilla voidaan vahvistaa tuotekuvaa, tehdä yritys tai tuote tunnetuksi 

sekä vahvistaa asiakkaan ostohalua. (Nieminen 2004, 8-9.) Visuaalisessa 

markkinoinnissa yritetään siis tehdä mahdollisimman positiivista ja houkuttele-

vaa kuvaa yrityksestä tai tuotteesta visuaalisia keinoja hyödyntäen.  
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Visuaalisen markkinoinnin perustana käytetään usein AIDA-kaava (kuva 2). 

AIDA-kaavalla tarkoitetaan asiakkaan prosessia ennen kuin hän päätyy osta-

maan tietyn tuotteen tai palvelun. Visuaalisessa markkinoinnissa onkin tär-

keää miettiä, miten tavoitetaan asiakkaan huomio ja kiinnostus. Näiden jäl-

keen pohditaan, miten saadaan herätettyä asiakkaan ostohalu ja viimein osta-

maan tuote. (Corporate Finance Institution s.a.) Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että ensin asiakas kiinnittää huomiota tuotteeseen, minkä jälkeen hän 

kiinnostuu siitä. Seuraavaksi hän alkaa ajattelemaan, että hän tarvitsee juuri 

tämän tietyn tuotteen ja lopulta hän ostaakin sen.  

 

 

Kuva 2. AIDA-kaava 
 

Opinnäytetyön toimeksiannon tehtävissä ei suoranaisesti tehty markkinointia, 

eikä haluttu saada aikaan ostopäätöksiä. AIDA-kaava oli kuitenkin hyödyksi, 

kun haluttiin tarkastella miten yleisö saataisiin toimimaan ledeissä näkyvien 

kehotusten mukaan.  

 
 

2.3 Värit 

Värien käyttöä visuaalisena menetelmänä ei voi vähätellä. Markkinoinnin asi-

antuntijat ovat sitä mieltä, että ihmiset yhdistävät alitajuntaiset tietyt värit tiet-

tyihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin viesteihin. (Forsberg 2013.) Värisommittelu eli 

värioppi on käsite, joka kattaa kaiken väreihin liittyvän opin. Hyvällä väriopin 

soveltamisella värejä voidaan käyttää erilaisten tunnelmien ja vaikutuksien 

luomiseen. Opiskelemalla mm. päävärit, lähivärit, välivärit ja vastavärit opitaan 

Attention Interest Desire Action
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samalla niiden psykologiset vaikutukset katsojassa (kuva 3). Värien tarkoitus 

visuaalisessa markkinoinnissa on herättää katsojan huomio sekä kiinnostus. 

Väreillä muodostetaan sommittelun tunnelma ja haluttu vaikutus. Näitä voivat 

olla esimerkiksi inspiroiva, raikas, aggressiivinen ja harmoninen. (Nieminen 

2004, 187.) 

 

 

Kuva 3. Värien psykologia ja vaikutus ihmismieleen (Peltomaa, s.a.) 
 

Jukureiden käyttämä sininen ja keltainen värimaailma on valittu seurahistorian 

perusteella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö värivalinnoilla olisi merki-

tystä. Niemisen mukaan (2004, 193) keltaisen värin merkitys on herättää huo-

miota ja se toimiikin usein esimerkiksi tiekylttien taustavärinä. Keltaisella vä-

rillä halutaan luoda vaikutus voimasta, valoisuudesta sekä energisyydestä. Si-

nisen värin merkitys on keveys sekä ilmavuus ja sen vaikutuksia ovat viileys 

sekä hiljaisuus. Yhdessä värit antavat mielikuvan mm. voimasta, ilosta, reip-

paudesta, raikkaudesta sekä luotettavuudesta. Sinisellä ja keltaisella tunnus-

värillä Jukurit luovat pienoiskuvan imagostaan ja heille tärkeistä ideologioista 

sekä arvoista.   
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2.4 Typografia 

Typografia on yksi osa-alue painotuotteen muodostelusta. Se luodaan typo-

grafista välineistöä ja aineistoa käyttämällä. Tähän kuuluu kirjainten valinta, la-

delman muotoilu sekä vierusten määrittely. Paperin tai digitaalijulkaisun poh-

jan värin ja kuvituksen valinta on osa typografiaa. Yksinkertaisemmin ilmais-

tuna typografia tarkoittaa graafista ulkoasua. (Loiri & Juholin 1998, 32.)  

 

Hyvä graafinen ulkoasu tukee tekstin sanomaa yhtä hyvin kuin itse tekstin si-

sältö. Se myös vaikuttaa positiivisesti tekstin viestin ymmärtämisessä. Onnis-

tunut typografia tekee lukemisesta miellyttävää ja helppoa. Typografian suosi-

tellaan olevan mieluummin hienovaraista kuin dramaattista. Voimakkaan ar-

vokkuuteen tähtäävän ilmaisun käyttö ilman typografian osaamista voi johtaa 

esimerkiksi tahattomaan humoristisuuteen. (Loiri & Juholin 1998, 33.) 

 

Digitaalisessa typografiassa on tärkeää tietää erilaisten selaimien ja käyttöliit-

tymien rajoitteet. Painettu fontti pysyy sellaisenaan kuin se oli painovaiheessa. 

Digitaalisen fontin näkyminen lukijalle vaihtelee sen mukaan, millaista näyttö-

laitetta käytetään. Digitaaliseen mediaan erikoistuneen typografin tulisi tietää, 

mitkä fontit ovat turvallisia käyttää ja minkälaisia eroja niissä on eri näyttölait-

teilla tai asetuksilla. Hyvin pienikokoiset fontit muuttuvat pehmennettynä sut-

tuisiksi ja voivat täten olla vaikealukuisia. (Timo 2006.) Esimerkkinä tästä on 

eri käyttöjärjestelmien erot tekstin pehmennysominaisuuksissa (kuva 4). 



11 
 

 

Kuva 4. Fonttityyppien vertailu pehmennyksellä ja ilman (Timo 2006) 
  

Fontin valinta on iso osa typografiaa. Eri fontit on suunniteltu erilaisia tarkoi-

tuksia varten. Fontit voivat olla juhlallisia, koristeellisia, jämäköitä ja virallisia, 

mutta myös hauskoja ja epävirallisia, taiteellisia, moderneja tai futuristisia. Oli 

kyse sitten painetusta tai sähköisestä informaatiovälineestä, fontti ja grafiikka 

muodostavat yhdessä dokumentin visuaalisen ilmeen. (Timo 2006) 

 

Fonttityypit jaetaan ominaisuuksiensa perusteella geneerisiin päätyyleihin. 

Päätteellistä (serif) fonttityyliä käytetään yleensä sanomalehdissä ja paine-

tussa tekstissä. Päätteellisen fontin pienet koukerot ja väkäset helpottavat lu-

kemista. Kyseisen fonttityypin kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä pienessä 

fonttikoossa ne muuttavat helposti sumeaksi ja suttuiseksi. Päätteetön (sans-

serif) fonttityyli on puolestaan suoraviivaista ja tasaista. Näytöillä fonttityyli on 



12 
 

usein tarkka ja helppolukuinen. Fonttityylin kanssa käytetään usein avaraa vä-

litystä. (Timo, 2006) Kuvassa 5 näkyy fonttityyppien eroavaisuuksia.  

  

 
Kuva 5. Fonttityylien erot 
 

2.5 Video 

Video on mainonnan nopeimmin kasvava muoto. Bannerimainonta, sähköpos-

timarkkinointi, blogit ja sosiaalisen median mainonta ovat edelleen kovassa 

käytössä, mutta video on saanut runsaasti jalansijaa markkinoinnissa. Osan 

videon kasvusta selittää sen tuottamisen helppous ja halpa hinta. Nykyään 

monet pienen budjetin mainostajat suosivat videota, sillä saatavilla oleva lait-

teisto ja kamerat ovat halpoja mutta laadukkaita. Tiedonsiirto on nopeaa ja vi-

deoita voi editoida tavallisella tietokoneella tai älypuhelimella. Tämän myötä 

videomainoksissa on alettu suosimaan rennompaa, amatöörimäisempää tyy-

liä, joka vetoaa kuluttajaan. (Video on vallannut mainosmaailman 2015.) 

 

On tutkittu, että näkö- ja kuuloärsykkeitä sisältävä viesti jää 58% paremmin 

mieleen sekä pitää katsojan otteessa. Nykypäivänä videot synnyttävät helposti 

ns. viraali-ilmiöitä ja niitä jaetaan muuta mediaa enemmän mahdollistaen lä-

hes ilmaisen markkinoinnin videon levitessä internetin syövereissä. Leviämistä 

helpottaa myös se, että esimerkiksi Googlen hakutuloksilla video löytää tiensä 

etusivulle 53 kertaa muuta mediaa paremmin. Jopa lyhyellä muutaman sekun-

nin mainoksella voi olla vaikutusta kuluttajan ostopäätökseen. (Video on val-

lannut mainosmaailman 2015.) 

 

Forbesin vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin yritysjohtajien miel-

tymyksiä videomainnonnasta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 65 % johtajista on 

joskus avannut palveluntarjoajan sivun videomainoksen jälkeen. Heistä 59 % 

katsoo mieluummin videota kuin lukee tekstiä sekä 80 % katsoo nykyään 

enemmän videoita kuin vuosi sitten. (Forbes 2010.) 
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Ciscon tekemän analyysin mukaan 82 % kuluttajien internetliikkeestä on vide-

osisältöä vuonna 2021. Tästä 13 % näkyy suoratoistona. On myös arvioitu, 

että ihmisen kestäisi 5 miljoonaa vuotta katsoa kaikki maailmanlaajuisissa IP-

verkoissa kuukausittain tehty videomateriaali vuonna 2021. Lisäksi vuonna 

2021 internetin läpi kulkee joka sekunti miljoona minuuttia videosisältöä. 

(Cisco 2017.) Tästä analyysista huomaa, miten paljon videomateriaalia liikkuu 

internetissä nykyaikana. 

 

3 VIDEOEDITOINTIOHJELMISTOT JA EDITOINTITEKNIIKAT 

Kuvattu materiaali tulee editoida sopivaksi kokonaisuudeksi. Editointivai-

heessa videoon yhdistetään äänitehosteet, grafiikka, selostus ja musiikki. En-

nen editointia on tärkeä selvittää tuleva käyttötarkoitus ja käyttöympäristö, 

jotta tiedetään, miten materiaalia on käsiteltävä. Esimerkiksi musiikkivideoissa 

ääni menee usein videon edelle ja täten videon editointi rakennetaan äänen 

ympärille. (Keränen ym. 2000, 217.) 

 

Nauhureilla tehtyä editointia kutsutaan lineaariseksi editoinniksi. Tämä tarkoit-

taa yksinkertaisimmillaan kopiointia, jossa kuvauksen jälkeinen käyttökelpoi-

nen materiaali siirretään nauhasta toiselle. Tietokoneilla tapahtuvaa editointia 

puolestaan kutsutaan epälineaariseksi editoinniksi. Kuvattu materiaali siirre-

tään digitaalisena versiona tietokoneelle mahdollistaen rajattomat muokkaus-

mahdollisuudet, toisin kuin lineaarisessa editoinnissa. Epälineaarisessa edi-

toinnissa ääni- ja kuvamateriaalista rakennetaan kokonaisuus aikajanalle. (Ke-

ränen ym. 2000, 218.) Teknologian kehityksen ja saatavuuden kasvaessa 

epälineaarinen editointi onkin syrjäyttänyt lineaarisen editoinnin lähes koko-

naan.  

 

3.1 Videoeditointi nykyään 

 

Videoeditointiohjelmistojen käyttö on ollut hurjassa kasvussa viime vuosina 

ohjelmistojen saatavuuden helpotuttua. Lähes kenellä tahansa on nykyaikana 

mahdollisuus hankkia ilmaisia editointiohjelmia. Niiden käyttöä on helppoa 
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opetella esimerkiksi YouTube-videoista. Myös ammattikäytössä olevat ohjel-

mistot ovat nyt edullisia hankkia. Kalliiden lisenssien sijaan ohjelmistoja on 

mahdollista ”vuokrata” kuukausimaksulla samaan tapaan kuin esimerkiksi 

suoratoistopalveluita. Markkinoiden johtopaikasta ammattilaiskäytössä taiste-

levat Adoben, Sonyn sekä Applen ohjelmistot.  

 

 

Kuva 6. Adobe After Effectsin ja Adobe Premiere Pron käyttöliittymien vertailu (kuvakaap-
paus, muokattu Adobe Photoshopilla) 
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Toimeksiannon tehtävissä käytin pääsääntöisesti Adoben After Effects sekä 

Premiere Pro-ohjelmia, joiden käyttöön olin jo aikaisemmin tutustunut opin-

noissani. Toinen syy käyttää Adoben ohjelmistoja on niiden hyvä kommuni-

kointi keskenään. Videoita voi surutta siirrellä ohjelmasta toiseen. Lisäksi sekä 

After Effectin että Premiere Pro saa toimimaan niin, että yhtä projektia voi 

muokata samaan aikaan reaaliajassa molemmissa ohjelmissa. Eri valmistajien 

ohjelmien käyttäminen sekaisin olisi hidastanut työtahtia reippaasti. Myös yh-

tenä hyvänä syynä käyttää Adoben ohjelmistoja oli niiden samankaltaisuus 

käyttöliittymän ja toimintojen suhteen. After Effects sekä Premiere Pro käyttä-

vät molemmat samanlaista työtilaa, jossa editointi perustuu aikajanalla muo-

kattavaan tiedostoon. Kuvassa 6 näkyvät työtilat ovat hyvin samankaltaisia, 

joskin molemmissa ohjelmissa on näkyvillä niiden erikoistuneita toimintoja. 

 

3.2 Adobe After Effects 

Adobe After Effects on Adobe Systemsin kehittämä markkinoiden johtava epä-

lineaarinen videoiden jälkituotantoon erikoistunut ohjelma. Sillä voi tehdä digi-

taalisia erikoistehosteita ja kuvakompositioita. Lopullinen kuvakompositio 

muodostuu päällekkäisistä tasoista, joita voidaan editoida sekä animoida. Oh-

jelmasta löytyy myös perustavanlainen epälineaarinen editori, äänimikseri 

sekä videon pakkaaja. (American Graphics Institute 2018a.) After Effects on 

monipuolinen työkalu, jonka lukuisat eri ominaisuudet voivat häkellyttää aloit-

televan käyttäjän.  

 

Ohjelman monipuolisuuden takia monet oman alansa ammattilaiset raapaise-

vat vain pintaa After Effectin lukuisista toiminnoista. Kokenut VFX-suunnittelija 

saattaa käyttää ohjelmaa vain monimutkaisten erikoisefektien tekemiseen. 

Editoija taas voi käyttää ohjelmaa ainoastaan videon otsikon muotoiluun. Li-

säksi animaattori saattaa hallita vain 2D-sarjakuvahahmojen animoinnin. Juuri 

tämän takia on vaikea tarkalleen sanoa, mitä ohjelmalla voi tehdä. Yksinkertai-

sesti vaihtoehtoja on vain liikaa. (Ward 2016.)  
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Videoiden leikkaukseen ohjelmaa ei kuitenkaan suositella. Monesta muusta 

ohjelmasta, kuten esimerkiksi Adoben omasta Premiere Prosta, löytyy huo-

mattavasti paremmat ominaisuudet videon leikkaamiseen sekä esikatseluun. 

Yleensä After Effectiä käytetään efektien lisäämiseen raakaleikattuun videoon. 

 

Tasot eli layerit ovat elementtejä, jotka muodostavat komposition. Ilman niitä 

kompositio olisi vain tyhjä kehys. Tasojen määrässä ei ole rajoitetta, vaan työn 

monipuolisuus ja laajuus määrittää usein niiden määrän. Joissakin komposi-

tioissa voi olla tuhansia tasoja, kun taas toisiin voi riittää vain yksi taso. Tasoja 

käyttäessä voidaan muokata valittua kuvamateriaalia niin, että se ei vaikuta 

muihin kuvamateriaaleihin. (Adobe After Effects CS6 2012, 17.) Esimerkiksi 

on mahdollista käyttää samaa kuvamateriaalia useammassa tasossa eri efek-

tein.  

 

Ohjelmalla on mahdollista tehdä useita eri tyyppisiä tasoja, kuten kuvassa 7 ja 

8 näkyy. Video- ja äänitasot perustuvat käyttäjän ohjelmaan tuoduista materi-

aaleista, kuten esimerkiksi kuvista, musiikkitiedostoista sekä videosta. Osa ta-

soista sisältää erikoistoimintoja. Niitä voi luoda suoraan ohjelmalla. Näihin 

kuuluvat muun muassa valot, nollaobjektit, säätötasot ja kameraa ohjaavat ta-

sot. Lisäksi on mahdollista tehdä ns.  synteettisiä tasoja, jotka sisältävät After 

Effectillä tehtyjä visuaalisia elementtejä kuten tekstiä ja muotoja. Precomposi-

tion tasoilla voidaan napata kompositiosta lähdemateriaalia muokattavaksi toi-

seen kompositioon. Näin voidaan helposti siirtää monta tasoa yhteen tasoon. 

Precomposition tasoja käytetään yleensä silloin, kun halutaan lisätä sama 

efekti useampaan tasoon. (Adobe 2017.)  
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Kuva 7. Projektipaneeli mistä löytyy tuodut ja luodut tasot sekä esikatselu (Adobe After Ef-
fects, kuvankaappaus) 

  

 

Kuva 8. Kompositio- sekä aikajanapaneeli (Adobe After Effects, kuvankaappaus) 

 

Opinnäytetyön toimeksiantoa tehdessäni tutustuin pintaa syvemmin ensim-

mäistä kertaa After Effectin laajaan, useita kymmeniä efektejä sisältävään 

efektikirjoon. Ohjelmassa on jo pelkästään kuvan sumentamiselle jopa 27 eri-

laista efektiä, joista jokaisella on oma toimintonsa ja säädettävät ominaisuu-

det. Yllättävän paljon työajasta meni oikean efektin löytämiseen, sillä vaihto-

ehtoja oli todella paljon. Efektien määrä kuitenkin antoi lisää työkaluja videoi-

den muokkaamiseen niin, että lopputulos vastasi hyvin mielikuvaa videoista, 

jotka tahdoin toteuttaa.  
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Yksi After Effectin suosituimmista ominaisuuksista on template, joka on erään-

laisia yhteisön luomia malleja. Lyhyesti template on muokattavissa oleva After 

Effects-projektitiedosto, jossa valmiita kompositioita voi muokata lisäämällä 

esimerkiksi omaa videomateriaalia. Template toimii hieman samalla tavalla 

kuin nettisivujen CSS bootstrapit. Templatet sisältävät myös valmiiksi luodun 

visuaalisen tyylin. Mallit templateille ovat useimmiten suunniteltu helposti käy-

tettäväksi. Ne sisältävät hyvin organisoidun rakenteen, mitä voi muokata ilman 

suurempaa tietämystä sen sisältämästä monimutkaisesta tiedostorakenteesta. 

(Ward 2015.) Esimerkki templatesta on kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Esimerkki Adobe After Effectsin templatesta (Adobe After Effects, kuvakaappaus) 

 

Mielestäni yhteisön luomien mallien käyttäminen on suositeltavaa, kun halu-

taan nopeasti luoda laadukkaita videoita. Kuitenkin ammattilaiseksi aikovalle 

suosittelen ohjelman opettelun tekemällä itse animoinnin ja jälkityön. Mallien 

käyttö on tehty hyvin yksinkertaiseksi ja niiden käyttäminen ei kehitä omia edi-

tointitaitoja kuin tiettyyn pisteeseen asti. Toimeksiannon tehtävissä en käyttä-

nyt templateja juuri tästä syystä.  

 

3.3 Adobe Premiere Pro 

After Effectin tavoin Adobe Systemsin Premiere Pro on markkinoiden johtava 

epälineaarinen videoeditointi ohjelma. Toisin kuin After Effects sitä ei useim-

miten käytetä videoiden jälkituotantoon, vaikka siitä löytyykin jälkituotannossa 

käytettäviä ominaisuuksia kuten esimerkiksi värinkorjaus. Premiere Pron vah-

vuus on selkeä käyttöliittymä, joka After Effectin tavoin käyttää aikajanaa edi-

toinnin perustana.  
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Premiere Prota (kuva 10) voidaan käyttää kaikenlaisessa tavallisessa editoin-

nissa. Ohjelmaa voidaan käyttää leikkaamiseen eli kuvien, äänen tai videon 

liittämiseen yhteen. Ohjelmalla on laaja käyttäjäkunta, johon kuuluu muun mu-

assa tuotantoyrityksiä, uutisasemia, harrastelijoita sekä mainostoimistoja. 

(American Graphics Institute 2018b.)  

 

 

Kuva 10. Adobe Premiere Pro käyttöliittymä (Adobe Premiere Pro, kuvakaappaus)  

 

Toimeksiannon työtehtävissä käytin Premiere Prota lähinnä videoiden raaka-

leikkaamiseen sekä valmiiden ledien ja introjen yhdistämiseen. Ennen toimek-

siantoa olin huomattavasti edistyneempi Premiere Pron käytössä After Effec-

tiin verrattuna. Kuitenkin ohjelman rajallisten animaatiotoimintojen takia oli Af-

ter Effectillä työskentely paljon käytännöllisempää ledejä tehtäessä. 

 

3.4 Green screen ja Chroma key  

Chroma key, tai puhekielessä usein joko green screen tai blue screen, on tek-

niikka, jonka avulla videoihin tai valokuviin saadaan luotua erilaisia taustoja. 

Chroma key -tekniikalla kuvattava kohde voidaan irrottaa taustasta ja täten 

siirtää johonkin toiseen video- tai valokuvaan. Tekniikan avulla saadaan ai-

kaiseksi jotain sellaista, mitä tavallisesti kuvaamalla ei voitaisi toteuttaa. Esi-

merkiksi nykyään tekniikkaa käytetään päivittäin säätiedotuksissa, joissa me-

teorologin taustalla on ainoastaan sininen tai vihreä kangas, vaikka katsoja 

näkee kuvassa sääkartan. Chroma keyllä voidaan yhdistää yksi tai useampi 
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kuva uuteen taustaan. (FMNT.FI 2017.) Kuvassa 11 on esimerkki green 

screenin käytöstä. 

 

 

Kuva 11. Esimerkki Green screenin käytöstä Hollywood-elokuvassa (Dailysuperhero.com 
2016)  

 

Green ja blue screenit ovat mahdollisimman kaukana ihmisen luonnollisesta 

ihonväristä. Myös kameroiden sensorit ovat herkimmät juuri näille väreille. Tä-

män takia juuri kyseiset värit ovat muodostuneet standardiksi tekniikan käy-

tössä. Kankaiden käytössä on pieniä eroja. Esimerkiksi vihreä kangas on hie-

man helpompi valaista, mutta se ei heijasta väriä niin hyvin kuin sininen. Jot-

kut kamerat havaitsevat vihreän värin hieman paremmin kuin sinisen. Useam-

mat kuvan- tai videonkäsittelyohjelmat kuten Adobe Premiere, Adobe After Ef-

fects, Final Cut Pro ja Sony Vegas sisältävät chroma key -ominaisuuksia. Tek-

niikka kehittyy jatkuvasti ja se onkin muuttunut helpommaksi käytettävyydel-

tään ja saatavuudeltaan myös peruskäyttäjille. Alun perin tekniikkaa alettiin 
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kehittää jo 1930-luvulla. Tekniikka oli käytössä jo vuonna 1933 Linwood Dun-

nin elokuvassa ”Flying Down to Rio”, jossa käytettiin lukuisia kotitekoisella op-

tisella tulostimella tuotettuja erikoistehosteita. Saman vuoden Linwood Dunnin 

elokuvassa ”The Invisible Man” käytettiin kyseistä tekniikkaa näyttelijän näyt-

tämiseen näkymättömänä. Näyttelijä puettiin saman värisiin vaatteisiin kuin 

tausta ja näiden vaatteiden päälle tuli vielä roolihahmon vaatteet. (FMNT.FI 

2017.) 

 

Tärkein asia Chroma keyn käyttämisessä ei suinkaan ole ohjelma tai editointi 

vaan tasainen valotus. Toinen huomioitava asia on kohteen sijainti taustakan-

kaaseen. Kohde suositellaan pitämään mahdollisimman kaukana taustasta, 

jotta vältyttäisiin varjoista ja valon eroavuuksista taustassa. Täten vältetään 

ylimääräiset jäljet tai rypyt kuvasta editointivaiheessa. (Driscoll 2007.)  

 
 

3.5 Keyframe-animointi 

Termi ”keyframe” eli avainkehys sai alkunsa jo elokuvateollisuuden alkuai-

koina, kun ensimmäinen animoitu elokuva ”Gertie The Dinosaur” luotiin. Silloin 

avainkehyksellä merkattiin animaation alku ja loppu. Avainkehysten ja ani-

moinnin pioneerina toimi Disneyn tuotantoyhtiö. Animaation alkuaikoina koke-

neemmat animoijat merkitsivät aamulla animaation avainkehyksen, joiden vä-

liin nokkimisjärjestyksessä alempana olevat nuoremmat animaattorit tekivät 

ns. välikehykset, joilla animaation liike saatiin aikaiseksi. Välikehyksien ani-

mointi manuaalisesti oli aikaa vievää puuhaa, mutta onneksi nykyään tietoko-

neiden videoeditointiohjelmat tekevät sen automaattisesti. Näin ne antavat ke-

nelle tahansa mahdollisuuden toimia kuin entisajan kokeneempi animaattori. 

(Devis, 2013.) 

 

Avainkehyksillä luodaan ja kontrolloidaan animaatioita, äänen ominaisuuksia, 

efektejä sekä monia muita muutoksia, joiden halutaan tapahtuvan videossa. 

Avainkehyksillä merkitään aikajanalle kohta, johon halutaan määrittää esimer-

kiksi tiedoston läpikuultavuus tai äänenvoimakkuus. Jos muutos halutaan 

saada aikaan esimerkiksi hiljattain videon edetessä, tarvitaan vähintään kaksi 

avainkehystä halutun toiminnon alkuun ja loppuun. (Adobe After Effects CS6 

2012, 30.)   
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Adoben ohjelmistoissa avainkehykset merkitään sekuntikellon kuvalla (kuva 

12). Ensimmäinen avainkehys luodaan painamalla sekuntikelloa. Ilman toista 

avainkehystä valitun muuttujan arvot pysyvät samana koko videon ajan. Ani-

maation aikaan saamiseksi on tärkeää muistaa siirtää toistopäätä eteenpäin 

haluttuun kohta. Tällöin ohjelma luo automaattisesti toisen avainkehyksen luo-

den animaatiolle alku -ja loppukohdan. (Devis, 2013)

  

Kuva 12. Sekuntikelloa painamalla luodaan ensimmäinen avainkehys Adoben Premiere Pro 
ohjelmassa (Devis, 2013) 

 

Säätämällä avainkehysten paikkaa aikajanalla animaatiota voidaan joko no-

peuttaa tai hidastaa. Mitä kauempana avainkehykset ovat toisistaan, sitä hi-

taammin animaatio suoritetaan. Vaihtamalla muuttujan ”position” arvoa (kuva 

13) voidaan määrittää tason sijainti animaation alussa sekä lopussa. Näin 

saadaan aikaan haluttu liike animaatiossa. (Devis, 2013.) Toimeksiannon teh-

tävissä käytin pääsääntöisesti Adobe After Effectiä animoimisessa. Siinä on 

lähes vastaavanlainen avainkehys animointiin kuin Premiere Prossa. Nykyään 

suurin osa ammattilaiskäyttöön tarkoitetuista videoeditointiohjelmista käyttää 

animaation perustana avainkehyksiä. Näistä suosituimpia ovat Adoben ohjel-

mistot, Final Cut Pro sekä Sony Vegas.    
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Kuva 13. Muuttujan arvot sekä animaation kesto Adoben Premiere Prossa (Devis, 2013) 

 

4 KEHITYSTEHTÄVÄ MIKKELIN JUKUREILLA 

Tässä luvussa esittelen toimeksiantajan ja työtehtäväni organisaatiossa.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja Jukurit HC Oy on mikkeliläinen jääkiekkoseura, 

joka syntyi Mikkelin Palloilijoiden ja Pallo-Kissojen jääkiekkoseurojen fuusioitu-

essa 28.7.1970. Jukurit merkittiin yhdistysrekisteriin 17.11.1970 ja se yhtiöitti 

toimintansa 15.5.2009. Menestystä Jukurit ovat raivanneet jääkiekkoliiton 

Mestis-sarjassa seitsemällä mestaruudella, neljällä hopeasijalla sekä yhdellä 

pronssilla. Jukurit on Mestiksen historian menestynein joukkue. Viimeisin Mes-

tiksen mestaruus saavutettiin kaudella 2015–2016, jonka jälkeen Jukureiden 

organisaatiolle myönnettiin kaudelle 2016–2017 liigalisenssi nostaen mikkeli-

läisen jääkiekkoseuran ensimmäistä kertaa historiassa korkeimmalle tasolle 

Suomen jääkiekossa. (Jukurit s.a.)  

 

Jukureiden ottelutapahtuma koki suuria muutoksia SM-liigaan nousun jälkeen. 

Markkinointiin ja jäähallin tekniikkaan panostettiin huolella. Kauden aikana Ju-

kurit lisäsivät huomattavasti näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa, järjestivät 

teemapäiviä otteluille sekä Jukurit -applikaatio lanseerattiin käyttöön. Jäähallin 

visuaalisesta ilmeestä vastasi uusi AV-tiimi, joka koostui minun lisäkseni toi-

sesta harjoittelijasta, ohjaajasta, koordinaattorista ja ääniteknikosta. 

 

4.1 Tunne se tunne 

Jukureiden noustessa 2016–2017 kaudella SM-liigaan oli joukkueen teema 

hyvinkin selkeä: tänne on noustu ja tänne jäädään. Kaudella käytetty nokkela 

slogan ”Tulen. Jään.” kiteytti hyvin joukkueen asettamat tavoitteet kaudelle. 

Tarkoitus oli nousta kunnialla SM-liigaan, eikä vain jäädä jumbosijoille.  

Kaudella 2017–2018 kyseinen slogan oli tietysti jo epäajankohtainen ja uutta 

teemaa lähdettiin rakentamaan ottelutapahtumasta. Kauden alussa pidetyistä 
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AV-tiimin palavereista kävi ilmi selkeä teema mitä tavoiteltiin. Jukurit halusivat 

herättää kuluttajien mielenkiinnon viime kauden huonon menestyksen jälkeen 

luomalla uniikin ottelutapahtumaelämyksen. Tavoitteena oli luoda ottelutapah-

tuma, jossa yleisön toimintaan voidaan vaikuttaa visuaalisin keinoin sekä 

luoda mahdollisuuksia yleisölle olla mukana ottelutapahtumassa. Jukurit halu-

sivat luoda SM-liigan kärkipäätä olevan ottelutapahtuman. 

 

Tärkeimmäksi elementiksi muodostui fiiliksen luominen. Ottelutapahtumasta 

oli tarkoitus rakentaa tunnepitoinen elämys, joka herättäisi vielä ottelun jäl-

keenkin asiakkaissa tunteita. Näin muodostui uusi slogan kaudelle: ”Tunne se 

tunne”. Ottelutapahtumaa lähdettiin markkinoimaan ajatuksella, että jääkiekko 

on muutakin kuin pelkkä ottelu. Visio kaudelle oli selkeä ja näin ollen suurin 

osa toimeksiannon tehtävistäni muodostui ottelutapahtumaa tukevien ledien 

valmistamisesta ja suunnittelusta. 

 

Ennen kauden alkua ledeille annettiin Jukureiden viestintävastaavan toimesta 

suuntaa antavat visuaalista teemaa koskevat ohjeistukset. Ledien tulisi nou-

dattaa suurimmalta osin Jukurien käyttämää sinikeltaista värimaailmaa. Tä-

män lisäksi minua pyydettiin tekemää ns. ”sydänkäyrä” -video, joka olisi esillä 

useassa kaudelle tehdyissä medioissa.  

 

4.2 Toimeksiannon työtehtävät 

Tiimissä työskentely oli hyvin oma-aloitteista. Esimerkiksi ottelutapahtuman 

LED-materiaalin tuottaminen oli lähes kokonaan minun vastuullani. Sain Juku-

reilta listan tehtävistä ledeistä ja suuntaa antavan kuvauksen millä teemalla 

niitä tehtäisiin. Jos joku ei miellyttänyt Jukureita, se korjattiin jälkikäteen muok-

kaamalla tai tekemällä kokonaan uusi versio videosta.  

 

Työtehtävien kirjo toimiessani digituottajana työharjoittelussa Jukureilla oli 

kohtuullisen laaja. Tehtävissä vaadittiin laajaa AV-tekniikan osaamista sekä 

taitojen soveltamista. Aika moni uusi asia opeteltiin ns. lennosta virheistä oppi-

malla. Yksi työtehtävistäni oli operoida ns. ”fiiliskameraa”, joka oli sijoitettuna 

aitioiden väliin tasanteelle. Nimensä mukaisesti fiiliskameran tarkoituksena oli 

kuvata tunteita nostattavaa materiaalia näytettäväksi mediakuutiolla. Näihin 
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kuuluivat muun muassa pelikatkolla kuvattavat pelaajien ja valmentajien haas-

tattelut, pelin aikana tapahtuvat erikoistilanteet, pelaajien siirtyminen kentälle 

sekä tietysti yleisön kuvaaminen. Vaikka fiiliskamera otettiin käyttöön kaudella 

2017–2018, se oli kohtalaisen uusi ja innovatiivinen idea SM-liiga joukkueiden 

ottelutapahtumaa vertaillessa. Harvalla joukkueella oli käytössä omaa kame-

raa, jonka videokuvaa voisi näyttää mediakuutiolla. Monet joukkueet käyttivät 

vain Neloselta suoratoistona saatua materiaalia. Jukureiden SM-liiga joukku-

een lisäksi työskentelin A-nuorten organisaation parissa kuvaten ottelunau-

hoja sekä editoimalla sosiaalisessa mediassa käytettäviä videoita. 

 

4.3 Ledit 

LED eli hohtodiodi tai tuttavallisemmin ledi on sähkövirran avulla valoa sätei-

levä puolijohdekomponentti. Ledejä on pitkään käytetty elektronisten laitteiden 

merkkivaloina ja näyttötauluissa. Vasta viime aikoina niiden käyttö on myös 

yleistynyt valaistuksessa teknologian kehittyessä valovoimaisemmaksi. Eten-

kin valkoisen ledin keksiminen vauhditti prosessia. Ledin suurimmat edut ovat 

niiden vähäinen energian käyttö, iskunkestävyys ja tarkka valon kohdistus, 

joka vähentää valosaastetta esimerkiksi kaupunkialueilla. (Whelan 2013.) Toi-

meksiannon tehtävissä työskentelin ainoastaan jäähallin LED-näyttöjen pa-

rissa (kuva 14).  

 

Kuva 14. Ikioma Areenan vasen päätyledi (DIGITEKNO, muokattu Adobe Photoshopissa) 

 

Opinnäytetyön kirjoittamisen aikaan Mikkelin jäähallilla oli käytössä yhteensä 

kuusi ledipaneelia. Niistä neljä oli pienempiä sisääntulojen yläpuolella olevia 
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ledejä ja kaksi isompaa päädyissä olevaa lediä. Tämä mahdollisti sen, että 

joka puolelta yleisöä pystyi näkemään lediltä näytettävää mediaa. Ledien tois-

tamiseen käytetty ohjelma hyväksyi vain 1920x1200px olevia videotiedostoja, 

jotka editoitiin Adobe After Effects ohjelmalla. Usein haluttiin kaikkien ledien 

näyttävän samaa mediaa, joten käytännöksi tuli editoida kaikki samaan aikaan 

näkyvät ledit yhteen videotiedostoon käyttäen taulukkoa (kuva 15) ohjeena.  

Kuva 15. Ledien pikselit ja sijainti näytöllä  

 

Ennen kauden alkua tehtävät ledit jaettiin kolmeen kategoriaan. Yleiset ledit 

ovat pelin kulkuun liittyviä ja niiden tarkoitus on tuoda informaatiota katsojille. 

Näihin kuuluivat muun muassa maaliledit sekä yli- ja alivoimaledit. Fanipäätyä 

tukevat ledit ovat nimensä mukaisesti Jukureiden kannattajien toimintaa tuke-

via. Niiden tarkoitus on aiheuttaa fanikatsomossa reaktioita. Näihin kuuluu 

muun muassa ”Taistele Jukurit”-ledi, jolla yleisö saatiin esimerkiksi alivoiman 

aikana huutamaan ”Taistele Jukurit, taistele!”. Viimeisenä kategoriassa on hal-

lin musiikkia tukevat ledit, joiden tarkoituksena oli saada yleisössä reaktioita 

yhdessä musiikin kanssa. Tästä esimerkkinä on Elastisen ”Anna Soida” -kap-

paletta varten tehty ledi, jossa teksti on animoitu välkkymään samaan tahtiin 

musiikin rytmin kanssa. 
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4.4 Ledien suunnittelu ja graafinen ohjeisto 

Ledien suunnittelu aloitettiin käymällä läpi toimeksiantajan toiveita ja ideoita 

ledien graafisesta ulkoasusta. Nyrkkisääntönä oli noudattaa Jukurien käyttä-

mää graafista ohjeistusta (liite 1), josta ilmeni logojen ja värimaailman käyttö-

ohjeet.  

 

Logo 

 

Jukurien logoa (kuva 16) voidaan käyttää joko värillisenä tai mustavalkoisena. 

Pääasiassa logosta käytetään ainoastaan viikinkitunnusta, johon voi yhdistää 

tarvittaessa JUKURIT-tekstilogon. Tekstilogon käyttö ilman viikinkitunnusta oli 

ohjeistuksessa kielletty.  

 

Kuva 16. Jukurit viikinkitunnus ja tekstilogo (Jukurit graafinen ohjeisto, 2016) 
 

Värit 

 

Lähes kaikki Jukureiden omasta mediasta noudattaa sinikeltaista värimaail-

maa. Tästä johtuen ledien värimaailma oli alusta asti itsestäänselvyys. Graafi-

sessa ohjeistuksessa mainittiin tärkeimmät päävärit (kuva 17), joihin ledien vä-

rimaailman tulisi perustua. Ohjeistuksesta ilmenee myös tarkat värikoodit, 

joista pystyi helposti varmistamaan käyttääkö oikeaa väriä. Suurin osa teke-

mistäni ledeistä noudattaa tätä ohjeistusta. Osaan ledeistä halusin tehdä tar-

koituksella ohjeistuksesta poikkeavan värimaailman. Esimerkiksi Tunne se 

tunne -ledissä käytän mustaa taustaa keltaisen sijasta. Keltainen tausta olisi 
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yksinkertaisesti ollut liian pirteä ja se olisi vienyt tekstiltä liikaa huomiota. Mus-

talla taustalla luodaan kuva suuresta ja pysyvästä tunteesta, mihin otteluta-

pahtumalla pyrittiin.  

 
Kuva 17. Graafisen ohjeiston mukaiset värikoodit (Jukurit graafinen ohjeisto, 2016)  
 
 

Typografia 

 

Typografian suhteen toimeksiantajalla ei ollut kirjallista ohjeistusta. Ennen toi-

meksiannon työvaihetta käydyissä palavereissa päätettiin käytettävät fontit. 

Yleensä digitaalisiin julkaisuihin valitaan fontti sen mukaan mikä näyttää hy-

vältä. Tässäkin tapauksessa tehtiin niin. Jukureilla oli ollut jo pitkään käytössä 

Colossalis BQ Black -fontti (kuva 18), joten sen käyttäminen sopi hyvin yhteen 

Jukureiden muun grafiikan kanssa. Fontti on tyyliltään jämäkkä, huomiota he-

rättävä ja selkeä lukea. Tämän takia se sopi hyvin jäähallin hälinässä käytettä-

väksi. 

 

Kuva 18. Colossalis BQ Black fontti (Fonts geek, s.a.)  

 

Ledien typografia parani kauden myötä pikkuhiljaa virheistä oppimalla. Ensim-

mäiset versiot maaliledeistä olivat selkeästi liian pienellä fonttikoolla tehty. 

Niissä olevia tekstejä oli vaikea lukea kaukaa katsottuna. Tekstin sommitte-

lussa oli myös opeteltavaa. Käytin aluksi aivan liikaa keskitettyä tekstiä, joka 
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sai ledit näyttämään hieman halvalta. Joissakin maaliledeissä taas olin käyttä-

nyt turhan paljon efektejä. Esimerkiksi yhdessä maali-introssa teksti ilmestyi 

räjähdyksen saattelemana ledin reunalta (kuva 19). Se näytti lähinnä enem-

män koomiselta kuin jännittävältä. Opinkin näistä virheistä ja korvasin yliam-

puvat ja halvan näköiset ratkaisut yksinkertaisella, selkeällä ja helposti luetta-

valla typografialla.        

 

Kuva 19. Vanha versio maaliledin introsta 

 

4.5 Maaliledit 

Työni Jukureilla alkoi informaatiota näyttävien ledien valmistuksesta. Jääkie-

kossa on jo pitkään käytetty mediakuutiota ottelun aikana tapahtuvien tilantei-

den toistamiseen. Esimerkiksi maalitilanteet näytetään hidastettuna tilanteen 

jälkeen pelitauon aikana. SM-liigaan liittyvien uudistuksien myötä tilanteet saa-

daan suoraan Nelosen materiaalin kautta toistettua. Se ei vaadi kuin kanavan 

vaihtamisen mediahuoneessa olevasta järjestelmästä. Hidastuksista näkee 

hyvin mitä tapahtui. Kuitenkin usein vähemmän jääkiekkoa seuranneelle ja 

etenkin joukkueesta tietämättömälle jää epäselväksi maalintekijä. Tähän Juku-

rit halusivat muutoksen. Mediakuutiolta tulevan videon lisäksi jokaiselle pelaa-

jalle tarvittiin omat graafiset maaliledit, josta ilmenee pelaajan kuva, nimi sekä 

numero. Maaliledit tulisi näyttää samaan aikaan hidastuksien kanssa, jotta 

yleisö voi nähdä reaaliajassa kuka teki maalin.  

 

Työtä helpottaakseni tein aluksi After Effectiin eri ledien kohdalle punaisen vä-

risen kuution kuvamaan ledien sijaintia. Näin pystyin helposti tarkistamaan, jos 

animaatio menee ledin reunojen yli toiselle ledille. Kuutiot olivat helposti piilo-

tettavissa tarvittaessa, käyttäen ohjelmasta löytyvää ”piilota media” -toimintoa. 

Kuvissa 20 ja 21 esimerkki tästä. 
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Kuva 20. Ledien sijainnin merkitsevät punaiset palkit (Adobe After Effects, kuvankaappaus) 

  

Kuva 21. Punaiset palkit aikajanapaneelissa (Adobe After Effects, kuvankaappaus) 

 

Ennen kuin pääsin editoimaan videota ledeillä sopivaksi, oli saatava kuvattua 

pelaajat. Still-kuvan sijaan pelaajista otettiin video pelipaidassa. Videot kuvat-

tiin Xamkin studiossa niin, että jokaisesta pelaajasta otettiin puolilähikuva kol-

mella eri liikkeellä. Ensimmäisessä videossa pelaaja käänsi katseensa kame-

raan oikealta, toisessa vasemmalta sekä kolmannessa alhaalta. Video kuvat-

tiin käyttäen kolmipistevalaisua ja vihreää kangasta taustalla. Menetelmää 

käyttäen editointivaiheessa oli mahdollista poistaa videosta kaikki muu tausta 

paitsi itse pelaaja.  

 

Kuvattu materiaali editoitiin Adobe After Effects ohjelmalla käyttäen chroma 

key-ominaisuutta. Chroma keyn avulla vihreä tausta voidaan suodattaa pois 

muuttamalla se läpinäkyväksi. Näin saadaan haluttu kuva erotettua taustasta, 

ja se voidaan muun muassa siirtää uuteen taustaan. Kyseisessä tapauksessa 

pelaajien profiili haluttiin saada irti taustasta ja siirtää se valmiiksi animoidulle 

taustalle, joka voidaan näyttää ledeillä. Taustan lisäksi editoin videoon teksti-

kentän animaatiolla, josta ilmeni pelaajan nimi ja numero. Teksti laitettiin liik-

kumaan oikealta vasemmalle käyttäen transform -toimintoa. Teksti näytti silti 
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hieman liian staattiselta, joten lisäsin myös Gaussian Blur sekä Turbulent 

Displace -efektit. Gaussian Blur näkyi vain tekstin ilmestyessä ja haihtui lo-

puksi pois luoden lisää liikkuvuutta tekstille. Turbulent Displace sai tekstin vä-

rähtelemään satunnaisesti. Efektit lisättiin kuvan 22 mallin mukaan käyttäen 

keyframe animaatiota.    

 

 

 

Kuva 22. Gaussian Blur sekä Turbulen Displace efektit (Adobe After Effects, Kuvankaappaus) 

 

Jokaiselle pelaajalle pelipaikasta huolimatta luotiin oma maaliledi. Tämä tar-

koitti, että yhteensä maaliledejä tuli 27 kappaletta. Jokaiselle pelaajalle oman 

ledin luominen tyhjästä olisi ollut hyvin työläs ja aikaa vievä projekti. Teinkin 

siis ensimmäisestä ledistä hyvän pohjan, johon pelaajien profiilit ja tekstit oli 

helppo vaihtaa muuttamalla tiedostoa tai tekstikenttää. Pohjan valmistuessa 

työ eteni nopeasti vaihtamalla pelaajien kohdalla videotiedostoa ja pelaajan ni-

men tekstikentässä. Työtä hidasti se, että monella pelaajalla oli oma sponso-

rinsa, joiden ledeihin tulevissa logoissa oli suuria eroja laadussa ja resoluuti-

ossa. Kuvassa 23 näkyy pelaajan numero 16 valmis maaliledi.  

 

 

Kuva 23. Valmis maaliledi, jossa näkyy pelaajan sponsorin logo (Adobe After Effects, Kuvan-
kaappaus) 
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Valmis maaliledi jäi hieman tasapaksuksi. Jukureilta tulikin toive lisätä ns. 

maali-intro pelaajaledin eteen, jossa olisi hieman räiskyvämmät efektit. Sain 

idean lisätä vilkkuvan ”JUKURIT MAALI” -tekstin sekä taustalle sinikeltaiset 

strobovalot näytettäväksi ennen pelaajalediä (kuva 24). Lopuksi leikkasin 

maali-intron ja pelaajaledin yhteen Adoben Premiere Prolla  

 

 

Kuva 24. Valmis intro maaliledille 

 

Ottelutapahtuman aikana kyseistä lediä käytettiin myös maalisummerin soi-

dessa. Tämä toimi todella hyvin yleisön toiminnan kannalta. Keltaiset strobo-

valot räiskyivät pimeässä hallissa voimakkaasti maalisummerin lyödessä tah-

tia. Yleisön huomio kiinnittyi heti ledeillä toistuvaan mediaan. Otteluiden ai-

kana seurasin yleisön toimintaa. Huomasin, että maalin tullessa monen katse 

siirtyi ledeille ikään kuin odottaen sieltä tulevaa tietoa maalintekijästä. Osalle 

yleisöstä tästä tuli selkeästi ehdollistettu toiminto summerin soidessa. 

 

4.6 Fanipäätyä tukevat ledit 

Fanipäädyn toimintaa tukeville ledeille ei ollut kovin tarkkaa ohjeistusta toisin 

kuin maaliledeille. Olin saanut Jukureilta listan, missä kerrottiin mitä tekstiä le-

deissä toivottaisiin olevan. Silti esimerkiksi värit, animaatiot ja ledien pituus oli 

annettu minun päätettäviksi.  

 

Lähdin siitä ajatuksesta, että jokaisella ledillä pitää olla jokin toiminto, joka saa 

yleisön syttymään innosta tai aiheuttamaan edes jonkinlaisen reaktion. Tarkoi-

tuksena oli, että joka kerta kun ledi näkyy LED-paneelilla, niin yleisössä syt-

tyisi siitä ns. ahaa-elämys. Heille tulisi siis tunne, että nyt pitäisi tehdä jotain. 
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Olin aikaisemmilla kausilla huomannut yleisön huutavan usein ”Taistele Juku-

rit, taistele!”. Uskon, että tämä oli yleensä faniporukan yhteishengessä orkest-

roitu taisteluhuuto. Mieleeni heräsi kysymys, että voisinko saada tuon saman 

efektin aikaan käyttäen ledejä silloin kun sitä eniten pelissä tarvitaan. Tämän 

kaltaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi alivoimalla pelaavan joukkueen kan-

nustaminen.  

 

Fanipäädyn toimintaa tukevien ledien ei tarvinnut olla visuaalisesti kovinkaan 

näyttäviä vaan pyrin yksinkertaiseen, mutta toimivaan ratkaisuun. Tarkoituk-

sena oli ainoastaan saada yleisön huomio. Lisäksi sen tehtävänä oli helpottaa 

tunnelmaa nostavissa kannatushuudoissa. Taistele Jukurit -ledissä käytin Ju-

kureiden suosiman sinikeltaisen värimaailman lisäksi animoitua tekstiä. 

 

Aloitin ledin valmistamisen jakamalla päätyledit kahteen osaan luomalla va-

semmalle puolelle keltaisen pohjavärin ja oikealle sinisen. Tämän jälkeen ani-

moin tekstin niin, että teksti ”Taistele Jukurit” ilmestyisi vasemmalta. Samalla 

se pienenisi ja asettuisi niin, että sana ”taistele” olisi päätyledin vasemmalla 

puolella keltaisella pohjalla ja sana ”Jukurit” oikealla puolella sinisellä pohjalla. 

Käytin aluksi tekstissä samaa väriä molemmille sanoille ja kokeilin eri värikom-

binaatioita, mutta muun kuin sinisen tai keltaisen värin käyttö pilasi värimaail-

man yhtenäisyyden. Ratkaisu tähän oli käyttää molemmille sanoille omaa väri-

ään kuvan 25 mukaisesti.

 

Kuva 25. Taistele Jukurit -ledin värimaailma (Adobe After Effects, kuvankaappaus) 
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Staattinen teksti ei luonut mielikuvaa kannatushuudon rytmistä, joten lisäsin 

kuvan 26 mukaisen Bounce-efektin molempiin teksteihin ilmestymään vuoro-

tellen. Efektillä teksti saatiin ikään kuin hyppäämään isompaan fonttikokoon 

nopeasti luoden käsityksen rytmistä, jossa kannatushuuto huudetaan. Tämän 

myötä sen tarkoitus oli vähentää yleisön kynnystä alkaa kannustushuutoon.  

 

Kuva 26. Taistele Jukurit-ledin Bounce-efekti (Adobe After Effects, kuvankaappaus) 

 

Sain ledistä positiivista palautetta Jukureilta ja fanipäädyn asiakkailta. Lediä 

käytettiin useimmiten alivoimatilanteessa, jonka aikana yleisönkannatushuu-

doilla toivottiin olevan positiivinen vaikutus joukkueen motivaatioon. Kyseinen 

ledi toimi myös hyvänä pohjana työlleni fanipäädyn ledien kanssa. Palautteen 

perusteella visuaalisesti yksinkertainen, isolla fontilla animoitu teksti toimi hy-

vin käyttötarkoituksessaan. Oli ilo huomata ottelua seuratessa tekemieni le-

dien vaikutus yleisössä. Jokaisella ledin käyttökerralla yleisössä alkoi raikuva 

”Taistele Jukurit” -huuto.  

 

Kauden loppuun mennessä fanipäätyä tukevia ledejä oli seitsemän kappa-

letta. Useimmat näistä olivat suoraan yleisöä aktivoivia ledejä, joissa kehotet-

tiin huutamaan erilaisia kannustushuutoja. Aktivoivien ledien lisäksi tein tun-

nelmaa nostattavia ledejä. Esimerkiksi ottelutapahtuman alkuintron aikana 

käytettävä strobovalo sekä Jukureiden maalin yhteydessä näytettävä animoitu 

Tunne se tunne -teksti (kuva 27) olivat tällaisia. 
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Kuva 27. Tunne se tunne -ledi (Adobe After Effects, kuvankaappaus 

 

Tunne se tunne -ledin tein uuteen pohjaan, jossa animoin tekstin vaihtamaan 

väriä ja samalla liikkumaan aaltomaisesti. Ledissä käytin mustaa taustaa, sillä 

se loi hyvän kontrastin maaliledeissä käytettyjen sinikeltaisten strobovalojen 

kanssa. Tämän lisäksi sinikeltaisia ledejä tuntui olevan muutenkin jo tarpeeksi.    

 

4.7 Musiikkia tukevat ledit 

Musiikki on ollut aina iso osa jääkiekko-ottelun ottelutapahtumaa. Ottelutapah-

tuman musiikilla vaikutetaan yleisön tunnetiloihin ja pyritään luomaan yleisölle 

yhtenäinen tunnetila. Ottelun alussa musiikilla luodaan usein odottava ilma-

piiri, jolla katsojaa valmistellaan ottelun alkuun. Ottelun aikana musiikkivali-

koima vaihtuu kappaleisiin, joiden mukana on helppo taputtaa rytmiä tai laulaa 

laulun sanoja. Näin luodaan yhteisöllisuuden tunnetta katsojien välille. Suoma-

lainen yleisö reagoi kohtalaisen maltillisesti musiikkiin ja seuraakin enemmän 

taputuksia ja huutosakin laulua. Yleisöä voi olla vaikea saada automaattisesti 

seuraamaan musiikkia, mutta esimerkiksi tutut kannustuslaulut toimivat hyvin 

innostajana. (Heikkinen 2016.)  
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Musiikkia tukevien ledien tehtävänä oli madaltaa yleisön kynnystä ryhtyä mu-

kaan taputukseen ja kannatuslauluihin. Jukureilla oli kauden aikana käytös-

sään pari toimivaa kappaletta lediä varten. Näihin kuuluivat Elastisen Anna 

Soida -kappale ja Everybody Clap Your Hands -kappaleen uudelleenmiksattu 

versio. Molemmissa kappaleissa on selkeä rytmi ja kappaleiden sanoissa ke-

hotetaan liittymään mukaan taputukseen.  

 

Visuaalisesti yksinkertainen ledi toimisi parhaiten tässä tapauksessa. Jukurei-

den toiveesta kaikkien ledien ei kuitenkaan pitäisi olla ulkoasultaan samanlai-

sia. Päädyin siis tekemään musiikkia tukeville ledeille uuden pohjan hieman 

erilaisella visuaalisella tyylillä (kuva 28). Tärkein ja haastavin osuus ledeissä 

oli mielikuvan luominen musiikin rytmistä. Molemmissa kappaleissa oli lähes-

tulkoon samalainen tempo rytmin suhteen. Ongelmana kuitenkin oli, että aikai-

semmin käyttämäni Bounce-efekti ei toiminut halutulla tavalla nopealla tem-

polla. Tämän takia katsoin paremmaksi kokeilla keyframe animointia niin, että 

teksti ”Jos olet mukana taputa tähän tahtiin” välkkyisi näkyvän ja läpinäkyvän 

välillä musiikin tahdissa. Koko kappaleen editointi ja rytmin kohdalleen saami-

nen osoittautui hankalaksi ja aikaa vieväksi projektiksi. Uskoin efektin aikaan-

saamiseen olevan helpompiakin ratkaisuja, joten pitkän manuaalisen työn si-

jaan turvauduin YouTube-tutoriaalien ihmeelliseen maailmaan.   

 

Kuva 28. Jos olet mukana taputa tähän tahtiin-ledi (Adobe After Effects, kuvankaappaus) 

 

Verkkovideossaan Odisho (2017) kertoo ohjeita Adobe After Effects CC2017 

ohjelmiston uudesta ominaisuudesta, jossa tekstikenttä saadaan reagoimaan 
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halutulla tavalla musiikin tahdissa automaattisesti. Ominaisuudella After Effec-

tiin tuotu äänitiedosto voidaan yhtä nappia painamalla muuttaa uudeksi 

layeriksi. Täten tiedoston jokaiselle sekunnille luodaan keyframe, joka kertoo 

äänenvoimakkuuden sillä sekunnilla. Tämän jälkeen layeristä voidaan erotella 

turhat äänet kuten basso tai lauluosuudet pois, jotta jäljelle jäisi tasainen ja 

tunnistettava rytmi. Käytin tätä ominaisuutta tekstin läpinäkyvyyden säätämi-

seen, toisin kuin Odisho videossaan. Uuden layerin keyframet pystyi yhdistä-

mään tekstikentän läpinäkyvyyden mittariin niin, että aina rytmin lyödessä tah-

tia teksti muuttui näkyväksi.  

 

Ledin käyttäminen molemmissa kappaleissa oli mahdollista niiden lähes sa-

mankaltaisen tempon takia. Ledi oli käytössä useaan kertaan ottelun aikana ja 

se toimi erittäin hyvin tehtävässään aktivoida yleisö taputtamaan. Olin aluksi 

hieman skeptinen kaikkien tekemieni ledien vaikutuksen vahvuudesta ylei-

söön. Kuitenkin kauden loppua kohti huomasin yleisön syttyvän kannustus-

huutoon tai taputukseen nimenomaan ledien, eikä musiikin tai ottelutilanteiden 

vaikutuksesta.  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Videoiden käyttö viestinnässä ja markkinoinnissa on kasvanut paljon viime 

vuosina. Videolla voidaankin viestiä tehokkaasti. Nyky-yhteiskunta elää kiireen 

keskellä, joten lyhyt ja ytimekäs viesti videon muodossa tavoittaa katsojan 

mielenkiinnon nopeasti. Tietokoneiden videoeditointiohjelmien myötä videoi-

den tekemisestä on tullut entistä helpompaa myös tavallisille käyttäjille. Am-

mattilaisille tarkoitetut videoeditointiohjelmat ovat helposti saatavilla myös har-

rastelijoille.  

 

Osa oppimisprosessiani oli Adobe After Effects järjestelmän perusteellinen 

käyttäminen editoinnissa. Lähes jokaiseen ohjelman käytössä ilmenneeseen 

ongelmaan löytyi jonkinlainen tutoriaali internetistä. Jukureiden organisaa-

tiossa ei ollut ledien editoimiselle erikoistunutta henkilöä, joka olisi voinut neu-

voa editoinnissa. Näin ollen internetin tutoriaalit olivat pelastava tekijä oman 

työn parantamisessa.  
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Kokemattomuuteni animoinnista sekä graafisesta suunnittelusta tuli nopeasti 

toimeksiannon työtehtävissä vastaan. Yritin peitellä ensimmäisissä ledeissäni 

vähäistä ymmärrystä graafisesta suunnittelusta ja visuaalisesta markkinoin-

nista lisäämällä niihin turhia efektejä. Tästä syntyi halvalta ja epäammattimai-

selta näyttäviä ledejä. Koin kuitenkin, että virheiden tekiminen alussa oli tär-

keää. Kun vertaillaan kauden alussa ja lopussa tehtyjä ledejä, niin voidaan ha-

vaita, että opinnäytetyöstä saadun kokemuksen myötä on tullut ymmärrys 

siitä, millainen on hyvä graafinen ulkoasu.  

 

Hyvä graafinen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää oikeanlaisen viestin välit-

tämisessä asiakkaalle visuaalisessa markkinoinnissa. Graafiselta suunnitteli-

jalta vaaditaankin hyvää tuntemusta erilaisista visuaalisten työvälineiden käy-

töstä. Lisäksi häneltä vaaditaan ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta. Graafi-

sen suunnittelijan on tärkeää tietää, millaisia mielikuvia väreillä voidaan luoda. 

Myös typografian merkitys halutun viestin tukemisessa on tärkeää tiedostaa. 

Graafisessa suunnittelussa tulisi muistaa, että hyvä visuaalinen tyyli vaihtelee 

aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi jäähallissa on aivan eri tavoitteet millä 

graafisilla keinoilla halutaan vaikuttaa kuin esimerkiksi TV-mainoksilla.  

 

Kauden kuluessa opin ymmärtämään paremmin graafisen suunnittelun tavoit-

teita. Käytettävien ledien ei tarvinnut olla visuaalisesti kovinkaan näyttäviä. 

Jäähallin melussa ja melskeessä selkeä, hyvin sommiteltu ja isolla fontilla va-

rusteltu animaatio toimi parhaiten yleisön toiminnan tukemisessa. Tärkeintä oli 

viestin perille saaminen. Tärkeää oli myös luoda kuva kannatushuudon ryt-

mistä. Rytmin luominen animaatiolla kuten esimerkiksi ”Taistele Jukurit” -le-

dissä sai fanipäädyn kannustamaan samassa tahdissa ja vähensi kynnystä 

kannatushuutoon ryhtymisestä. 

 

Kauden aikana yleisö tottui uusiin ledeihin ja niistä tulevaan informaation. 

Tämä näkyi esimerkiksi sillä, että Jukureiden tehdessä maalin yleisön katso 

kohdistui ensin ledeille odottamaan tietoa maalintekijästä. Alivoiman alkaessa 

tavaksi tuli näyttää ”Jukurit alivoima” -ledi yhdessä ”Taistele Jukurit” -ledin 

kanssa. Tällä yhdistelmällä yleisö saatiin kannustamaan kotijoukkuetta entistä 

helpommin riippumatta Jukureiden kyseisen pelin menestyksestä. Yleisön toi-

minnasta voidaan päätellä, että ledillä oli aktivoiva vaikutus yleisössä. Ennen 



39 
 

ledien käyttöönottoa, huonosti mennen ottelun aikana yleisöä saattoi olla vai-

kea motivoida kannustamaan. Aktivoivat ledit vaikuttivat koko hallin tunneti-

laan. Uskon myös, että pelaajien motivaatio nousi, kun yleisö saatiin kannus-

tamaan reippaasti. 

 

6 PÄÄTÄNTÖ 

Tässä luvussa arvioin opinnäytetyöni toteutusta ja opinnäytetyön prosessin 

etenemistä. Tarkastelen myös kohtaamiani haasteita toimeksiannon tehtävän 

toteutuksessa. Lisäksi pohdin jatkokehittämisideoita ottelutapahtuman visuaa-

lisen ilmeen kehittämiseksi.  

 

Työn lopputuloksena toimeksiantajalle valmistui SM-liiga kaudella 2017–2018 

käytettävää jäähallin LED-paneelien grafiikkaa. Grafiikkaa näytettiin otteluta-

pahtuman aikana erilaisissa tilanteissa. Työn tarkoituksena oli parantaa ottelu-

tapahtuman viihtyvyyttä sekä helpottaa informaation kulkua yleisölle esimer-

kiksi pelitilanteista. Kaiken kaikkiaan erillisiä LED-paneeleilla näytettäviä grafii-

koita tuli yhteensä 47, joista 27 kappaletta oli maaliledejä. Ledit olivat jaettu 

kolmeen eri kategoriaan niiden käyttötarkoituksesta riippuen. Opinnäytetyös-

säni käsittelen ainoastaan kategorioiden tärkeimpiä ledejä.  

 

Opinnäytetyön toimeksiannon harjoittelun yhteydessä työskentelin toisessa 

yrityksessä esimiestehtävissä kokopäiväisesti. Kokopäivätyötäni tein arkipäivi-

sin. Tällöin työharjoittelu ja opinnäytetyön tekeminen sijoittui yleensä viikonlo-

puille. Tästä johtuen on sanomattakin selvää, että stressitasot olivat minulla 

aika korkealla. Lisäksi vapaa-ajan puute ei myöskään helpottanut asiaa. Työ-

kiireiden takia en omasta mielestäni päässyt täysin toimeksiannon antamiini 

tavoitteisiin. Minulla oli paljon ideoita ledien kehittämiseen, mutta valitettavasti 

kaikkia niitä en ehtinyt toteuttamaan.  

 

Kehitysideoina olisi ollut muun muassa maaliledien uudelleen tekeminen ko-

konaan paremmalla visuaalisella suunnittelulla. Kauden lopuksi tein muuta-

man testiversion uusista maaliledeistä. Niitä ei kuitenkaan ehditty kuin testata 

parissa viimeisessä ottelussa. Uudessa versiossa suunnittelin päätyledeille 

animaation, jossa kiekko lähestyy näyttöä ikään kuin se menisi maaliin. Tä-

män lisäksi maaliledien tekstin fontti vaihdettaisiin isompaan, jotta se näkyisi 
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paremmin yleisölle. Lisäksi yleisön toimintaa tukevia ledejä olisi voinut suunni-

tella enemmän, sillä yleisön toiminta ei rajoitu pelkästään kannustushuutoihin 

ja taputuksiin. Esimerkiksi yleisö olisi voinut kannustaessa nousta seisomaan. 

Myös yleisöä olisi voinut kehottaa käyttämään enemmän Jukurit-sovellusta tai 

ostamaan tuotteita erätauolla.  

 

Jäähallin ottelutapahtumaa tukevien ledien suunnittelu ja toteutus itsenäisesti 

oli haastava ja laaja projekti. Käsiteltävä aihe oli minulle jokseenkin vieras, 

sillä en ollut ennen toimeksiantoa työskennellyt juurikaan animaation parissa. 

Kokemukseni ottelutapahtuman videotuotannosta oli helpottava tekijä. Ym-

märsin AV-tuotannon prosessin ja olin useasti nähnyt ottelutapahtuman visu-

aalisen median vaikutuksen yleisössä. Tämän ansioista tiesin jo etukäteen 

minkälaisiin visuaalisiin ärsykkeisiin yleisö reagoi parhaiten. 

 

Hienointa projektissa oli nähdä oman kehityksen kaari sekä ledien vaikutus 

yleisössä. Lähtökohdista huolimatta opin After Effectillä animoinnin nopeasti ja 

ledien visuaalinen ilme parani koko prosessin ajan. Olin hieman skeptinen 

aluksi ledien vaikutuksesta yleisön toimintaan. Skeptisyys kuitenkin osoittautui 

turhaksi, kun huomasin miten yleisö ryhtyi taputukseen ja raikuvaan kannus-

tushuutoon ledien vilkkuen taustalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 
LÄHTEET 

Aamulehti. 2015. Video on vallannut mainosmaailman. WWW-dokumentti. 
Päivitetty 5.10.2015. Saatavissa: https://mainosmyynti.aamulehti.fi/2015/10/vi-
deo-on-vallannut-mainosmaailman/ [viitattu 9.10.2018] 
 
Adobe. 2017. Layers overview. WWW-dokumentti. Päivitetty 29.6.2017. Saa-
tavissa: https://helpx.adobe.com/after-effects/using/creating-layers.html [vii-
tattu 20.10.2018.] 
 
Adobe After Effects CS6. 2012. Classroom in a book. The official training 
workbook from Adobe Systems. Yhdysvallat. 
 
American Graphics Institute. 2018a. What is After Effects. WWW-dokumentti. 
Päivitetty 30.9.2018. Saatavissa: https://www.agitraining.com/adobe/after-ef-
fects/classes/what-is-after-effects [viitattu 20.10.2018] 
 
American Graphics Institute. 2018b. What is Premiere Pro. WWW-dokumentti. 
Päivitetty 27.9.2018. Saatavissa: https://www.agitraining.com/adobe/premiere-
pro/classes/what-is-premiere-pro [viitattu 23.10.2018] 
 
Cisco. 2017. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 
2016–2021. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.9.2017. Saatavissa: 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-net-
working-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html#_Toc484813989 
[viitattu 9.10.2018] 
 
Corporate Finance Institution. s.a. What is the AIDA Model in Marketing? 
WWW-dokumentti. Saatavissa: https://corporatefinanceinstitute.com/resour-
ces/knowledge/other/aida-model-marketing/ [viitattu 9.11.2018] 
 
Dailysuperhero.com. 2016. Check Out These BATMAN V. SUPERMAN Be-
fore and After Green Screen Set Photos. WWW-dokumentti. Päivitetty 
8.04.2016. Saatavissa: http://www.dailysuperhero.com/2016/04/check-out-
these-batman-v-superman.html [viitattu 31.10.2018] 
 
Devis, A. 2013. Video Editing: Animation and Keyframe Basics in Adobe 
Premiere Pro. WWW-dokumentti. Päivitetty 8.3.2013. Saatavissa: 
https://www.premiumbeat.com/blog/animation-keyframing-premiere-pro/ [vii-
tattu 6.11.] 
 
DIGITEKNO. s.a. Ikioma Areena – Mikkeli. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://www.digitekno.fi/referenssit/toimituksiamme/ikioma-areena-mikkeli [vii-
tattu 7.11.2018] 
 

https://mainosmyynti.aamulehti.fi/2015/10/video-on-vallannut-mainosmaailman/
https://mainosmyynti.aamulehti.fi/2015/10/video-on-vallannut-mainosmaailman/
https://helpx.adobe.com/after-effects/using/creating-layers.html
https://www.agitraining.com/adobe/after-effects/classes/what-is-after-effects
https://www.agitraining.com/adobe/after-effects/classes/what-is-after-effects
https://www.agitraining.com/adobe/premiere-pro/classes/what-is-premiere-pro
https://www.agitraining.com/adobe/premiere-pro/classes/what-is-premiere-pro
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html%23_Toc484813989
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html%23_Toc484813989
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/aida-model-marketing/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/aida-model-marketing/
http://www.dailysuperhero.com/2016/04/check-out-these-batman-v-superman.html
http://www.dailysuperhero.com/2016/04/check-out-these-batman-v-superman.html
https://www.premiumbeat.com/blog/animation-keyframing-premiere-pro/
https://www.digitekno.fi/referenssit/toimituksiamme/ikioma-areena-mikkeli


42 
 

Driscoll, E. 2007. The keys to Chromakey: How to use a green screen. WWW-
dokumentti. Päivitetty 1.9.2007. Saatavissa: https://www.videomaker.com/arti-
cle/f5/13055-the-keys-to-chromakey-how-to-use-a-green-screen [viitattu 
24.10.2018] 
 
FMNT.FI. 2017. Chroma keyn avulla uusia ulottuvuuksia kuvaamiseen. Blogi. 
Päivitetty 24.01.2017. Saatavissa: http://fmnt.fi/chroma-keyn-avulla-uusia-ulot-
tuvuuksia-kuvaamiseen/ [viitattu 24.10.2018] 
 
Fonts geek. s.a. Colossalis Bq Black. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
http://fontsgeek.com/fonts/Colossalis-BQ-Black [viitattu 8.11.2018] 
 
Forbes. 2012. Video in the C-Suite: Executives embrace the non-text web. 
PDF-dokumentti. Saatavissa: https://images.forbes.com/forbesinsights/Stu-
dyPDFs/Video_in_the_CSuite.pdf [viitattu 9.10.2018] 
 
Forsberg, T. 2013. Näin värit vaikuttavat kuluttamiseen. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-6549366. Päivitetty 22.3.2013. Luettu 
07.11.2018. 
 
Graafinen. 2015. Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa. WWW-dokumentti. 
Päivitetty 17.1.2015 Saatavissa: https://www.graafinen.com/suunnit-
telu/yleista/graafinen-suunnittelu-pahkinankuoressa/ [viitattu 31.10.2018] 
 
Heikkinen, J. 2016. Urheilutapahtumien musiikki on uhoa, kansallistunnetta ja 
tunnelmointia. WWW-dokumentti. Päivitetty 04.05.2016. Saatavissa: http://tie-
teestajataiteesta.fi/urheilutapahtumien-musiikki-on-uhoa-kansallistunnetta-ja-
tunnelmointia/ [viitattu 6.11.2018] 
 
Itewiki. s.a. Graafinen suunnittelu. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://www.itewiki.fi/opas/graafinen-suunnittelu/ [viitattu 3.11.2018] 
 
Jukurit. s.a. Tiedote: Jukurit nousee Liigaan! WWW-dokumentti. Saatavissa: 
https://jukurit.fi/fi-fi/article/tiedotteet/tiedote-jukurit-nousee-liigaan/524/ [viitattu 
1.11.2018] 
 
Keränen, V; Lamberg, N & Penttinen, J. 2000. Multimedia. 1.painos. Porvoo: 
WSOY. 
 
Loiri, P & Juholin, E. 1998. HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirja. Jyväskylä: 
Gummerus Kirjapaino Oy. 
 
Nieminen, T. 2004. Visuaalinen markkinointi. Porvoo: WS Bookwell Oy. 
 

Odisho, J. 2017. How to make ANYTHING React to Music & Audio in Adobe 
After Effects! (CC 2017 Tutorial). Verkkovideo. Saatavissa: https://www.you-
tube.com/watch?v=ZmmTA9N5ySw&t=188s [viitattu 06.11.2018] 
 

Peltomaa, J. s.a. Värien psykologia ja merkitys viestinnässä. WWW-doku-
mentti. Saatavissa: http://brandnews.fi/varien-psykologia-merkitys-viestin-
nassa/ [viitattu 7.11.2018] 
 

https://www.videomaker.com/article/f5/13055-the-keys-to-chromakey-how-to-use-a-green-screen
https://www.videomaker.com/article/f5/13055-the-keys-to-chromakey-how-to-use-a-green-screen
http://fmnt.fi/chroma-keyn-avulla-uusia-ulottuvuuksia-kuvaamiseen/
http://fmnt.fi/chroma-keyn-avulla-uusia-ulottuvuuksia-kuvaamiseen/
http://fontsgeek.com/fonts/Colossalis-BQ-Black
https://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/Video_in_the_CSuite.pdf
https://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/Video_in_the_CSuite.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-6549366
https://www.graafinen.com/suunnittelu/yleista/graafinen-suunnittelu-pahkinankuoressa/
https://www.graafinen.com/suunnittelu/yleista/graafinen-suunnittelu-pahkinankuoressa/
http://tieteestajataiteesta.fi/urheilutapahtumien-musiikki-on-uhoa-kansallistunnetta-ja-tunnelmointia/
http://tieteestajataiteesta.fi/urheilutapahtumien-musiikki-on-uhoa-kansallistunnetta-ja-tunnelmointia/
http://tieteestajataiteesta.fi/urheilutapahtumien-musiikki-on-uhoa-kansallistunnetta-ja-tunnelmointia/
https://www.itewiki.fi/opas/graafinen-suunnittelu/
https://jukurit.fi/fi-fi/article/tiedotteet/tiedote-jukurit-nousee-liigaan/524/
https://www.youtube.com/watch?v=ZmmTA9N5ySw&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=ZmmTA9N5ySw&t=188s
http://brandnews.fi/varien-psykologia-merkitys-viestinnassa/
http://brandnews.fi/varien-psykologia-merkitys-viestinnassa/


43 
 

Timo. 2006. Saavutettavaa typografiaa – Osa 1. Blogi. Saatavissa: https://saa-
vutettava.fi/2006/03/24/saavutettavaa-typografiaa-osa-1/ [viitattu 9.11.2018] 
 

Ward, C. 2015. What Are After Effects Templates? WWW-dokumentti. Päivi-
tetty 14.8.2015. Saatavissa: https://www.rocketstock.com/blog/what-are-after-
effects-templates/ [viitattu 20.10.2018.] 
 
Ward, C. 2016. What Can You Do With Adobe After Effects? WWW-doku-
mentti. Päivitetty 29.2.2016. Saatavissa: 
https://www.rocketstock.com/blog/what-can-you-do-with-adobe-after-effects/ 
[viitattu 13.10.2018.] 
 
Whelan, M. 2013. LEDs and OLEDs. WWW-dokumentti. Saatavissa: 
http://edisontechcenter.org/LED.html [viitattu 6.11.2018] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/2353/Downloads/%20https/saavutettava.fi/2006/03/24/saavutettavaa-typografiaa-osa-1/
file:///C:/Users/2353/Downloads/%20https/saavutettava.fi/2006/03/24/saavutettavaa-typografiaa-osa-1/
https://www.rocketstock.com/blog/what-are-after-effects-templates/
https://www.rocketstock.com/blog/what-are-after-effects-templates/
https://www.rocketstock.com/blog/what-can-you-do-with-adobe-after-effects/
http://edisontechcenter.org/LED.html


44 
 

 

 

 

Liite 1 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

Liite 2 

 

 


