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ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis was to create a new presentations film DVD to 

replace the old VHS version for Naisten Valmiusliitto ry. The aim was to 

create four presentation films designed for different uses. The first was 

meant to work as a presentation film shown publicly in the Internet. The 

second and the third were meant to demonstrate the association’s members 

and activities during meetings. The final was meant to run in the back-

ground during seminars to demonstrate the association’s members and ac-

tivities. 

 

In the theoretical frame of reference, the execution of the work is present-

ed along with the used equipment and software. 

  

The film material used was recorded during a three day lasting training 

event in April 2011. The development into the working DVD was execut-

ed during the same summer. Fifty of the DVD copies was created to be 

distributed by Naisten Valmiusliitto ry. 

 

 The result of the work was that one person wasn’t enough to make the 

perfect working result. The result of the work could have been more flaw-

less, more comprehensive and more consistent if it were done by multiple 

people. 
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1 TYÖN TAVOITTEET JA TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS 

Opinnäytetyön tavoitteena on valmistaa Naisten Valmiusliitolle DVD, jota 

käytetään seminaareissa sekä muissa esittelytilaisuuksissa. DVD:n on tar-

koitus sisältää neljä erilaista esittelyvideota eri esittelytarkoituksiin, sekä 

mahdollistaa videotiedostojen toiston ja kopioinnin tietokoneella. Toiston 

helpottamiseksi DVD sisältää videotiedostot eri formaateissa laadun ja 

käyttökelpoisuuden perusteella. DVD:n videotiedostot suunnitellaan ja ra-

kennettaan käyttämällä videomateriaalia, joka kuvattiin Naisten Valmius-

liiton koulutustapahtumassa. DVD:n ja sen kansien ulkoasu suunnitellaan 

hyödyntämällä Naisten Valmiusliiton logoa sekä heiltä saatuja valokuvia 

tapahtumasta, jossa videomateriaalikin kuvattiin. 

1.1 Naisten Valmiusliitto 

Naisten Valmiusliitto on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perus-

tettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 11 naisten vapaaehtoista maanpuolus-

tus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii noin 145.000 

naista. 

 

Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen 

liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia 

toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Liiton toiminta ei ole soti-

laallista. (Naisten Valmiusliitto, 2013a) 
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2 TYÖN TOTEUTUS 

Työ toteutetaan hyödyntämällä useita eri laitteita ja tietokonesovelluksia. 

Videomateriaali kerättiin kolme päivää kestävän harjoitusleirin aikana 

Lappeenrannassa ja itse materiaalin työstäminen lopullisiksi DVD:iksi to-

teutetaan noin kolme kuukautta kestävän harjoittelu-jakson aikana 

HAMK:n Riihimäen yksikössä. 

2.1 Laitteet 

Suurin osa työstä toteutetaan tietokoneella hyödyntämällä sen useita sovel-

luksia, mutta ennen videomateriaalin editointivaihetta, kerättiin se PMW-

EX1R Full HD videokameralla kuvaamalla.  

 

Valmiiden esittelyvideoiden DVD:lle tallentamisen jälkeen, sen pintaan 

tulostetaan sille suunniteltu näyttävä etiketti Microboards Print Factory 

laitetta käyttämällä. 

2.1.1 XDCAM EX PMW-EX1R Full HD Memory Camcorder 

PMW-EX1R on SONY:n tuottama HD kamera, jonka valmistus on lope-

tettu uusien versioiden myötä. Kameralla on mahdollista tuottaa laadultaan 

monipuolisia erilaisia MP4 digitaalisia videoita, muutamalla kameran tal-

lennusasetukista kuvantaajuutta tai kuvasuhdetta tai jopa molempia. Ka-

mera pystyy tuottamaan SD, HQ ja HD laatuista videota käyttäjän valin-

nan mukaan. Kamerassa on kaksi muistikortti-paikkaa varmistamaan pi-

demmän yhtäjaksoisen tallennusajan. (Yleiskatsaus.) 

 

Kuva 1. PMW-EX1R Full HD Memory Camcorder 



 Naisten Valmiusliiton esittelyvideo DVD:n toteutus 

 

 

3 

2.1.2 Microboards Print Factory CD/DVD Printer 

Print Factory oli Microboads:n levytulostinlaite perheen lippulaiva. Se 

pystyy tulostamaan kuvan levylle nopeasti ilman että kuvanlaatu kärsisi. 

Tulostimen ominaisuuksia ovat sen korkea resoluutio, helppokäyttöisyys 

ja halpa levykohtainen hinta. Se pystyy automaattisen levynsyöttö ominai-

suutensa ansiosta tulostamaan enimmillään sata levyä peräkkäin, mikä 

mahdollistaa samanaikaisen työskentelyn tulostuksen ohella. (Microbo-

ards, 2013.) 

 

 

Kuva 2. Microboards Print Factory 

2.2 Sovellukset 

Suurin osa työstä tehdään Adobe Premiere pro – videoneditointiohjelmal-

la. Sound Forge – äänitysohjelmalla äänitetään puheraita, joka lisätään 

Premiere pro:lla työstettäviin esittelyvideoihin editoitavaksi ääniraidaksi. 

 

Adobe Photoshop – kuvankäsittelyohjelmalla suunnitellaan kannet ja eti-

ketti DVD:lle, jolle valmiit editoidut esittelyvideot tallennetaan. Etiketin 

tulostusasetukset määritellään Sure Thing Label Designer – ohjelmalla. 

2.2.1 Adobe Premiere pro 

Premiere Pro on tehokas videoneditointiohjelma, joka hyödyntää useiden 

video- ja ääniraitojen lomittamista sekä videokirjaston käyttöä. Muokatta-

vat videopätkät tuodaan ohjelman sisäiseen kirjastoon, josta niitä voi ko-

pioida aikajanalle. Ohjelmassa myös on mahdollista valita yksittäisiä vi-

deopätkiä videoraidalta ja muokata niitä vapaan tilan mukaan, millaisiksi 

tahansa alkuperäisen videotiedoston määreiden sisällä. Aikajanalla olevien 
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kohtausten välistä siirtymää voidaan muokata erilaisilla siirtymäominai-

suuksilla.  

2.2.2 Adobe Photoshop 

Photoshop on monipuolinen kuvankäsittelyohjelma. Luomalla ja käyttä-

mällä erilaisia kerroksia, kuvassa on mahdollista liikutella ja muokata yk-

sittäisiä paloja kokonaisesta kuvasta. Erilaiset muokkaustyökalut ja toi-

minnot helpottavat kuvankäsittelyä. Opinnäytetyössä Photoshop:ia käyte-

tään kansien ja etiketin suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

2.2.3 Sound Forge 

Sound Forge ohjelmisto mahdollistaa lähes minkä tahansa digitaalisen ää-

nen editoinnin, äänittämisen, pakkaamisen ja masteroinnin (Sony, 2013c). 

Tässä työssä ohjelmistoa käytettiin vain juontopuheiden tallentamiseen ja 

pakkaamiseen käyttökelpoiseksi Premiere Pro:ssa. 

2.2.4 Sure Thing Label Designer 

Sure Thing Label Designer on Microboards Print Factory:n mukana tuleva 

etiketin suunnittelu ja tulostus ohjelma. Sen avulla määritellään etiketti ja 

tulostusasetukset Print Factory:n käyttöä varten. 
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3 VIDEOMATERIAALIN HANKINTA 

Opinnäytetyössä valmistettavan DVD:n lopullisten esittelyvideoiden val-

mistusta varten kuvattiin videomateriaali Naisten Valmiusliiton niin sano-

tussa viikonlopun kestävässä ”Wilma” NASTA-harjoituksessa 15.–

17.4.2011. Kuvattu videomateriaali talletettiin MP4-formaattiin 1080p re-

soluutiolla. 

3.1 Kuvaussuunnitelma 

Tarkkaa kuvaussuunnitelmaa oli mahdotonta tehdä tapahtuman monipuo-

lisen kohde-tarjonnan ja muuttuvan aikataulun takia (Liite 2). Tästä syystä 

alustava aikataulu sovittiin aamupalavereissa, ja tarkempi aikataulu sovit-

tiin taukojen aikana ennen kuvattavia tapahtuma-kohteita. 

3.1.1 Ensimmäinen päivä 

Ensimmäisen kuvauspäivän työt alkoivat lähes heti paikalle päästyämme. 

Ensin tuli hakea henkilöllisyyskortti ja varustus tapahtumaa varten. Tapah-

tuman ohjelma alkoi esittelypuheilla ja aikaa kuvaus välineiden valmiste-

luun oli rajallisesti. Esittelypuheiden jälkeen oli aikaa käydä aikataulua lä-

pi tarkemmin.  

 

Tauon jälkeen siirryttiin toisaalle avajaistapahtumaa varten. Avajaisten 

tärkeitä kuvaus kohteita olivat osallistujien marssi, lipunnosto sekä ava-

jaisten aikana pidetyt puheet. 

 

Avajaisten jälkeen palattiin takaisin tapahtuman perusalueelle, jonka jäl-

keen alkoivat koulutus tapahtumat ympäri aluetta. Loppu päivä meni kier-

rellessä koulutus pisteitä, joita olivat muun muassa Katuturvallisuus, Hen-

kilökohtainen turvallisuus, Tietoturva ja Majoittuminen maastoon. 

3.1.2 Toinen päivä 

Tapahtuman toinen päivä oli melko pitkä ja toimintatäyteinen. Aamulla 

siirryttiin toisaalle samaan paikkaan, jossa edellisenä päivänä kuvattiin 

avajaiset. Siellä koulutettiin palontorjunta taitoja sekä kuinka toimia säh-

kökatkoksen aikana.  

 

Perusalueelle palaamisen jälkeen, palattiin kuvaamaan edellisen illan 

maastoon majoittuneita. Heille opetettiin erilaisia maastotaitoja, kuten 

trangian käyttöä.  

 

Maastosta palaamisen jälkeen osallistujat jakautuivat määriteltyihin ryh-

miin kiertämään koulutus pisteitä ympäri aluetta. Kuvaamisen helpottami-

seksi, ryhmistä valittiin yksi, jonka mukana kulkea ja samalla kuvata toi-

mintaa. Koulutus pisteitä oli muun muassa Kodinturvallisuus, Apuvä-

lineidenkäyttö hätätilassa, Itsepuolustus, Ensiapu ja Toiminta kriisitilan-

teessa. 

 



 Naisten Valmiusliiton esittelyvideo DVD:n toteutus 

 

 

6 

Tapahtuman osallistujat olivat jaettu koulutettaviksi ilmoittautumisen mu-

kaan teemoittain. Kullekin koulutusohjelmaryhmälle oli omat aikataulunsa 

tukemaan teemaa, jolle he kukin olivat ilmoittautuneet (Liite 2). Illan päät-

teeksi pidettiin illanviettotapahtuma, johon kukin koulutusohjelmaryhmä 

oli valmistanut esityksen heille koulutettavaan teemaan liittyen.  

3.1.3 Kolmas päivä 

Viimeinen päivä alkoi aamuhartauksella. Sen jälkeen kuvaaminen tapahtui 

kiertelemällä eri koulutusluennoilla kuvaamassa kouluttajia ja osallistujia. 

Luentojen aiheita oli muun muassa Suurpetojen kohtaaminen, ikääntymi-

sen haasteet, päihteet ja sosiaalinen tietoturva. 

 

Koulutusluentojen jälkeen pidettiin Päättäjäiset ja lipunlasku. Tapahtuma 

päättyi, kun paikat olivat siistitty ja varusteet palautettu. 
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4 VIDEOMATERIAALIN KÄSITTELY 

Videomateriaalia kertyi kolme päivää kestäneen harjoitustapahtuman ai-

kana noin 150 videoleikettä, joiden yhteiskestoksi muodostui vajaa viisi 

tuntia. Materiaali katsotaan läpi ja jaotellaan käyttökelpoisuuden mukaan. 

Täysin käyttökelvoton ja epäonnistunut materiaali rajataan pois.  

 

Yli- tai alivalottunut videomateriaali rajataan tarpeellisuuden mukaan pa-

ranneltavaksi. Materiaali tuodaan paranneltavaksi Premiere pro – vi-

deoneditointiohjelmaan. Valoisuus- ja väritasoja muokkaamalla pelaste-

taan materiaalista niin paljon kuin vain on mahdollista. 

 

Käyttökelpoinen materiaali tuodaan Premiere pro – ohjelmaan editoita-

vaksi pelastetun muun videomateriaalin lisäksi. Käytettävää materiaalia 

alkuperäisestä viidestä tunnista jäi vajaa kolme ja puolituntia editoitavaksi. 

Videopätkät käydään uudestaan läpi Premiere prossa yksitellen ja niistä 

rajataan käytettäviä kohtauksia. Jos alkuperäisessä videopätkässä on useita 

käyttökelpoisia kohtia, luodaan toinen samanlainen alkuperäinen video-

pätkä aikajanalle, mutta rajataan siitä haluttu toinen kohtaus. Kun kaikki 

alkuperäiset videopätkät saadaan rajattua uusiksi kohtauksiksi, aloitetaan 

kohtausten yhdistäminen lopullisiksi tuotettaviksi esittelyvideoiksi. 

4.1 Tuotettavat videot 

Kuvatuista videomateriaaleista on tarkoitus luoda neljä toisistaan poikkea-

vaa esittelyvideota eri tarkoituksiin. Videot kootaan yhdistämällä käsikir-

joituksien perusteella äänitetty juonto mahdollisimman yhteensopiviin edi-

toituihin videokohtauksiin. Yhteistä videoille ovat kuitenkin alun otsikko 

ja lopputekstit. Fontteina teksteille käytetään Arial-fonttia, koska se on 

Naisten Valmiusliiton käyttämä tekstifontti. 

4.1.1 Nettivideo 

Lyhyin tuotettavista videoista on nettivideo. sen tarkoituksena on olla ly-

hyt esimerkki Naisten Valmiusliiton toiminnasta ja houkutella katsojia liit-

tymään liittoon. Nettivideon oli alun perin tarkoitus olla puoliminuuttia 

pitkä, mutta juonnon kesto pidensi sitä (Liite 1/3). Naisten Valmiusliitto 

laittoi nettivideon Youtube:en julkisesti esiteltäväksi (Traileri Arjen tur-

vallisuutta NASTA harjoituksista 2011). 

4.1.2 Naistenvalmiusliitto-video 

Liitto-aiheisen videon teemana on esitellä liiton jäseniä ja kuinka he naut-

tivat liiton toiminnasta.  

 

Liitto-videon kestoksi oli alun perin määritelty kolmesta neljään minuuttia 

(Liite 1/1). Tämä lopulta rajattiin kolmeen minuuttiin ja neljäänkymme-

neen sekuntiin käyttämällä taustamusiikkia runkona videon kestolle.  
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Esittelyvideo rakennettiin jakamalla juontopuhe sen kappalejaon mukaan. 

Kunkin kappalejaon kohdalle asetettiin kohtaus tai useampi niin, että nii-

den puheraidat sopisivat yhteen juonnon kanssa. 

4.1.3 NASTA-harjoitus-video 

NASTA-harjoitus-videon teemana on harjoituksen monipuolinen toiminta. 

Tämä esittelyvideo kasattiin lähes samalla tavalla kuin liittovideo. Ainoita 

eroja ovat videon oma juonto, teemakohtaiset kohtaukset, joista video ka-

sataan, sekä vähemmän alkuperäisen videomateriaalin ääniraitaa. (Liite 

1/2.) 

4.1.4 Taustavideo 

Taustavideon ideana on pyöriä taustalla messuilla ja muissa vastaavissa 

tapahtumissa. Taustavideon alkuperäinen suunniteltu kesto oli puolituntia, 

mutta se rajautui lopulta kahteenkymmeneen minuuttiin (Liite 1/3). 

 

Taustavideo kasattiin liiton kouluttamien teemojen mukaan, esittelemällä 

kutakin teemaa kerrallaan. Yhden teeman päätyttyä, alkaa uusi teema.   

Kunkin teeman alkaessa videolla näkyy teema-otsikko.  

 

Taustavideoon lisättiin loppuvaiheessa vielä taustamusiikin lisäksi äänirai-

taa käytetystä videomateriaalista. Taustamusiikki täytyi editoida toista-

maan itseään ilman katkoja koko lopullisen videon keston ajaksi. 

4.2 Ääniraidat 

Esittelyvideoiden lopullinen ääniraita kasataan runkona toimivasta juonto-

puheesta, tunnelmaa luovasta taustamusiikista ja videomateriaalin omasta 

ääniraidasta. Kaikki esittelyvideot eivät kuitenkaan sisällä kaikkia kolmea. 

Nettivideo-versio sisältää vain juonnon ja taustavideo-versio sisältää kai-

ken muun paitsi juonnon. 

4.2.1 Juontopuhe 

Kullekin esittelyvideolle on oma juontonsa, joka toimii itse videon runko-

na, paitsi taustavideo-versiolla (Liite 1). Juonto äänitettiin tunnissa 

HAMK:n Riihimäen toimipisteen äänitystiloissa. Kertojana tallennettavas-

sa juontopuheessa toimii Naisten Valmiusliiton järjestämä puhuja Salla-

maari Repo. 

 

Äänityshuone on äänieristetty ja sijaitsee seinän takana huoneesta jossa 

äänityslaitteisto sijaitsevat. Huoneiden välillä on ikkuna, josta äänittäjä ja 

äänitettävä henkilö pystyvät näkemään toisensa (Kuva 3). Keskustelu toi-

mii mikrofoonien ja kuulokkeiden avulla molemmansuuntaisesti.  
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Kuva 3. Ikkuna äänityshuoneiden välillä 

4.2.2 Taustamusiikki 

Taustamusiikkia käytetään kaikissa muissa esittelyvideoissa paitsi netti-

versiossa. Taustamusiikkina käytetään internetin kautta etsittyä ilmaiseksi 

käytössä olevaa musiikkia. Kyseisen taustamusiikin käyttö on ilmaista 

kunhan laittaa tekijän tiedot lopputeksteihin (Lisenssi, DanoSongs). Käy-

tettävä kappale on nimeltään ”I’m Gonna Go – Instrumental”. Taustavide-

ota varten kappaleesta muokataan myös pidennetty versio itse. 

4.2.3 Kuvausmateriaalin äänimateriaali 

Kuvausmateriaalin ääniraitaa käytetään juonnossa olevien taukojen välillä 

silloin kun ne tukevat juontoa tai omalla tavallaan sopivat yhteen esittely-

videon aiheen kanssa. 
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5 DVD-TOTEUTUS 

Valmiit esittelyvideot poltetaan tyhjälle DVD-levylle, jonka jälkeen etiket-

ti tulostetaan levyn pintaan. Tyhjän kotelon kuvalliset kannet tulostetaan ja 

leikataan sopiviksi määriteltyjen mittojen mukaan. Sopivankokoiset tulos-

tetut kuvat taitellaan ja asetetaan muovikansiin sopiviksi. Lopuksi asete-

taan kotelon väliosa, johon levy laitetaan, paikalleen alakanteen ja DVD 

paikalleen sille, jolloin tuotos on valmis. 

5.1 DVD:n ulkoasu 

DVD:n ulkoasun perusteemana on Naisten Valmiusliiton logo. Se esiintyy 

taustalla kansissa ja etiketissä. 

5.1.1 Etiketti 

DVD:n etiketti suunniteltiin yksinkertaiseksi, mutta näyttäväksi. Se rajat-

tiin DVD:n muotoon Naisten Valmiusliiton logosta. Logoa koristamaan 

etikettiin kirjoitettiin liiton nimi ja DVD:n kuvaava nimi (Kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Sisäkansi ja etiketillinen DVD 

5.1.2 Kannet 

Kotelon etu- ja sisäkannet tulostetaan yhteen, jotta taitettuna ne pysyvät 

kasassa ja ovat paksumpi kokonaisuus pysymään paremmin kansissa. Etu-

kannen on tarkoitus kuvata isoa ja iloista Naisten Valmiusliiton toiminnas-

ta nauttivaa joukkoa (Kuva 5). Sisäkannet sisältävät listan Naisten Valmi-

usliiton jäsenjärjestöistä sekä tekijänoikeustiedot DVD:lle ja sen kansille 

(Kuva 4). 
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Kuva 5. Etukansi 

Kansissa käytetyt valokuvat kuvasi Naisten Valmiusliiton Sanna Mertsal-

mi. Takakansi sisältää useamman edellä mainitun kuvan. Kuvat aseteltiin 

ympäröimään takakannen tekstiosuutta, joka sisältää listan DVD:lle tal-

lennetuista esittelyvideoista sekä niiden ajallisen pituuden (Kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Takakansi 
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5.2 Tallennusformaatit 

Esittelyvideot tallennetaan eri formaatteihin käyttötarkoituksen, laadun ja 

käytettävyyden mukaan. Kaikki esittelyvideot tallennetaan MP4 ja WMV 

muotoihin, mutta nettivideosta tallennetaan myös FLV -versio. 

Taulukko 1. DVD-videon tallennusformaatit 

Formaatti Kuvaus 

MP4 MPEG-4 formaatti oli alkuperäisen videomateriaalin tiedosto-

muoto. Se on muihin valittuihin videoformaatteihin verrattuna 

korkealaatuisempi, jonka takia kyseisen formaatin videot täytyi 

tallentaa pienemmällä resoluutiolla. Jos MPEG-4 formaatin vi-

deotiedostot olisi tallennettu 720pikselin resoluution sijasta 

1080pikselin resoluutiolla, olisi kyseisten videotiedostojen tiedos-

tokoko ollut liian iso DVD levylle tallennettavaksi.  

 

WMW 720p Windows Media Video formaatti on Windows Media Player:lla 

toimiva videontoistomuoto. Tämä tallennusmuoto valittiin, koska 

Windows Media Player löytyy lähes kaikista Windows käyttöjär-

jestelmää käyttävistä tietokoneista. 

FLV 1080p Flash-video formaatti on yleinen videontoistomuoto internetissä. 

Siksi nettivideosta tehtiin erikseen yksi versio kyseistä käyttöä 

varten. 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn valmistumisen jälkeen oli selvää, että yksi henkilö ei riitä 

parhaan mahdollisen lopputuloksen toteuttamiseksi. Videomateriaalia ku-

vatessa tapahtumassa, jonka voi kuvata vain kerran, olisi ollut parempi ol-

la useampia kuvaajia, jotta editoitaessa olisi mahdollista luoda mahdolli-

simman yhtäjaksoinen, mutta useita kuvakulmia käyttävä kokonaisuus. 

Yksin kuvatessa oli mahdollista, että sivulliset pilaavat kuvattavan pätkän 

tai kuvakulmaa vaihtaessa saattaa jäädä jotain hyödyllistä kuvaamatta. 

 

Kuvausten päätyttyä selvisi, että muutama kameran hyödyllinen ominai-

suus oli jäänyt huomaamatta. Kohinaominaisuus olisi ollut hyvä vähentää 

kokonaan pois, koska se sai sisällä kuvatut kohtaukset näyttämään hei-

kompilaatuisilta kuin ne todella oli ja harmaasävysuodatin olisi ollut hyö-

dyllinen äärimmäisen kirkkaissa olosuhteissa ulkona kuvattaessa. 

 

Videomateriaalien varmuuskopioiminen oli pelastava tekijä työtä tehtäes-

sä. Kaikki kuvattu materiaali ei mahtunut kameran muistikorteille, jonka 

takia ne täytyi tyhjentää tietokoneelle uuden materiaalin keräämiseksi. 

Tietokoneen lisäksi materiaali tallennettiin ulkoiselle kiintolevylle var-

muuden varaksi. Tämä osoittautui hyväksi ideaksi, koska kannettava tieto-

kone, jolle materiaalit oli tallennettu, hajosi korjaamattomaksi myöhem-

min viimeisen kuvauspäivän iltana. 

 

Videomateriaalin editointi ei onnistunut juurikaan ensimmäisten työviik-

kojen aikana, koska Adoben ohjelmistot, kuten Premiere pro ja Photoshop 

eivät suostuneet toimimaan. Monta päivää kestäneiden ongelmien jälkeen 

ohjelmistot saatiin käyntiin käyttämällä admin-tunnusta, jolla on enemmän 

käyttöoikeuksia ohjelmille kuin oppilaiden normaaleilla tunnuksilla. 

Työskentely ei silti toiminut ongelmitta, koska ohjelmisto ei silti toiminut 

normaalilla suoritustasolla ja oli erittäin herkkä kaatumaan kesken työs-

kentelyn. Kesti ainakin kuukauden ennen kuin Premiere pro toimi lopulta 

normaalisti ilman ongelmia. 

 

Kun työskentely ei onnistunut Premiere pro:n toimimattomuuden takia, 

käytettiin aika hyödyksi tutkimalla mainoksissa ja tv-ohjelmissa esiintyviä 

videopätkien siirtymiä kuvakulmien tai kohtausten vaihtuessa. Tämän tut-

kimuksen perusteella kävi ilmi, että siirtymäefektejä tulisi käyttää mahdol-

lisimman vähän yhtäjaksoisen videon luomiseksi. Kuitenkin tarpeen mu-

kaan lopullisissa esittelyvideoissa käytettiin muutamia siirtymäefektejä 

luomaan tunnelmaa tai parantamaan yhtenäisyyttä. Kyseisiä siirtymäefek-

tejä olivat erilaiset häivytystoiminnot. 

 

Ennen juontopuheiden äänitystä työ perustui lähinnä käytettävän materiaa-

lin karsimiseen. Juontopuheiden äänitys viivästyi, koska äänityshuone ja 

laitteisto eivät olleet heti käyttökunnossa. Ennen juontopuheen äänitystä 

määritettiin mahdollinen puheen kesto lukemalla ja ajoittamalla juonto it-

se. Lopulliset juontopuheet osoittautuivat kuitenkin nopeatahtisemmiksi, 

jonka ansiosta esittelyvideoiden pituudet laskivat lähemmäs alun perin 

suunnitellun kaltaiseksi. 
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Loppujenlopuksi työskentely muistutti suuresti palapelin kasaamista. Esit-

telyvideoita editoitaessa käytännössä juonto tai teemat toimivat vihjeinä, 

joiden perusteella palapelin palat kasattiin. Videopätkiä siirreltiin yhdestä 

paikasta toiseen tai muokattiin sopivammaksi palaksi muiden videoleik-

keiden väliin. Aikajanaa täytettiin, kunnes siinä ei ollut enää yhtään auk-

koa jäljellä. Tarvittaessa jokin pala täytyi vaihtaa vastaavan kokoiseen pa-

rempaan palaan. 

 

DVD:n kansien ja etiketin suunnittelu tapahtui samalla tavalla. Vihjeenä 

toimi pohjalla Naisten Valmiusliiton logo, jonka päälle aseteltiin kuvia tai 

tekstiä luomaan näyttävän kokonaisuuden. 

 

Loppuvaiheessa esittelyvideoiden ja kansien suunnittelu toimi Naisten 

Valmiusliiton avustuksella. Liiton projektin yhteyshenkilönä toiminut Lot-

ta Mertsalmi sekä Sanna Mertsalmi, jolta kansissa käytettävät kuvat saa-

tiin, antoivat mielipiteensä tarvittavista pienistä muutoksista tai lisäyksistä 

esittelyvideoihin tai niiden ääniraitoihin. 

 

Työn valmistumisen jälkeen valmista DVD:tä katsoessa huomaa, että esit-

telyvideoita työstettäessä korvat tulivat kuuroiksi osalle ongelmille ääni-

raidassa tai silmät sokeiksi tärinäöille tai nopeille liikkeille videossa. Lop-

putuloksena siis videot eivät ole täydellisiä, koska niissä on peniä virheitä. 

Käytetyt äänipätkät voivat olla liian hiljaisia tai niissä saattoi olla tausta-

kohinaa ja videossa saattoi olla liian nopeita kameran liikkeitä. 

 

Lopputuloksena siis on, että vastaavanlaiset työprojektit kannattaa tehdä 

useamman henkilön ryhmissä luomaan monipuolisuutta kuvausmateriaa-

leihin ja useampia mielipiteitä valmistettavien videoiden suunnitteluun. 

Lisäksi muut työntekijät voivat huomata asioita, joita itse ei huomaisi. 
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