
Vloggauksen pikaopas 

 

 
 
Kysymyksiä vloggaajalle: 
 
MITÄ ja MIKSI - miksi vloggaan, mitä haluan kertoa katsojille, mikä heitä kiinnostaa? 
 
KENELLE – Internetin ihmeellisessä maailmassa videot voivat levitä nopeasti ja suurelle 
yleisölle – mieti, mitä siis haluat kuvata ja kertoa videoissa. Voisitko kertoa saman kaverillesi, 
äidillesi tai täysin tuntemattomalle ihmiselle? Muista myös videossa esiintyvien suostumus 
kuvaamisen ja videon lataamiseen internetiin. 
 
MITEN - Videoista saa tehtyä erilaisia niitä editoitaessa, mutta jo kuvausvaihe vaikuttaa 
lopputulokseen: Millaisia kuvakulmia käytät, kuinka kerrot tarinaa katsojalle?  Heittäydy 
luovaksi ja kokeile rohkeasti uutta. On parempi kuvata paljon ja karsia liiat pois vasta 
editointivaiheessa. 
 
Sosiaalisessa mediassa ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa: kuinka tuntemasi vloggaajat 
kommunikoivat yleisönsä kanssa? Miten se näkyy? 
 
 

 

Leikkeestä leffaksi - iMovien perusteet iPadilla: 
 
1. Aloita luomalla uusi projekti iMovie-ohjelmassa oikean yläkulman + -kuvaketta painamalla. 
 
Valitse vaihtoehdoista “elokuva” ja haluamasi teema, jonka jälkeen pääset työstämään 
projektia oikean yläkulman “luo” -kohdasta. 
 
2. Videoiden, kuvien ja äänten tuonti projektiin tapahtuu oikean yläkulman valikosta “videot-
kuva-ääni” (oranssi laatikko kuvassa) 
 

o katkelmia voit esikatsella/kuunnella painamalla nuoli/play-symbolia 
 

o jos videoiden siirto takkuilee älypuhelimesta tabletille (esim- AirDrop ei onnistu), 
kannattaa kokeilla siirtää niitä esimerkiksi Facebookin Messengerin kautta 
lähettämällä videokatkelma keskustelussa ja lataamalla se keskustelusta laitteelle 

 
 



3. Editointityökalut: videota/ääntä koskettamalla vasempaan alakulmaan tulee valikko 
muokattava videoleike näkyy keltareunaisena 
 
sakset: leikkaaminen tapahtuu valitun leikkeen yli sormea vetämällä. Video leikkautuu valkean 
pystyviivan osoittamasta kohdasta. Videopätkiä voi myös monistaa/poistaa/irroittaa oikeasta alakulmasta 
 
nopeusmittari: valitun pätkän hidastaminen/nopeuttaminen vaikuttaa myös äänenkorkeuteen mikäli 
tämä asetus on päällä 
 
kaiutin: äänenvoimakkuuden säätäminen 
crecendo/diminuendo leikkeen alkuun/loppuun onnistuvat myös  
 
T-kirjain: tekstien lisääminen videon päälle 
 
kolme palloa: erilaisia filttereitä, kuten Instagramissa, joilla saa kuvatun videon näyttämään esimerkiksi 
rakeisemmalta 

 
 
 

Mikäli haluat esimerkiksi äänet pois tai tekstin näkymään vain tietyssä kohdassa, leikkaa tämä video-
/äänipätkä irralleen, jolloin voit tehdä muokkaukset vain kyseiseen pätkään. 
 
Poistaminen tapahtuu joko valitsemalla haluttu leike (keltaiset reunat) ja painamalla oikean 
alakulman “poista” tai pitämällä leike valittuna ja vetäisemällä sitä ylöspäin. 
 
Mikäli editoidessa sattuu virhe, ei hätää! Äärimmäisenä oikealla olevasta nuolesta (osoittaa oikealta 
vasemmalle alas) pääsee peruttamaan edellisen tehdyn toiminnon. 
 
Elokuvaprojekti tallentuu, kun poistut muokkaustilasta vasemmasta yläkulmasta. Valmiin videon 
saat katsottua (play-symboli), jatkettua muokkausta (alin kuvake) tai  tallennettua joko iPadin 
kuvakirjastoon tai ladattua haluamaasi palveluun (kuvassa ympyröity symboli). 


