
 OMAN ELÄMÄN 
DOKUMENTOINTI



Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on 
rohkaista jokaista nuorta kertomaan 
itselleen tärkeistä asioista.

Tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään 
videon keinoin ja perehtyä dokumentaari-
seen kerrontaan.

Tehtävien avulla itseilmaisutaidot ja 
tekniset taidot kehittyvät.

Tavoitteena on tehdä oma video suunni-
tellusti alusta loppuun asti.

Älypuhelin

Paperia ja kynä

Selfiekeppi tai jalusta 

TAVOITTEETTARVIKKEET

7.-9. -LUOKKA
4 x 60 min sisältää itsenäisen työskentelyn



KERRO VIDEON KEINOIN

Tehtäväkokonaisuuden aikana jokainen tekee 
videon, jossa dokumentoi omaa elämäänsä tai 
jotain, mitä pitää tärkeänä asiana tuoda esiin. 
Se voi olla miete, toive, unelma tai tunne.

Video kuvataan kotona omalla älypuhelimella,
tablet-laitteella tai kameralla. Videoiden editointi 
tapahtuu myös omilla laittella. Tehtävien avulla 
harjoitellaan kuvaamaan mahdollisimman tiiviisti.

Open alustus 10 min



NÄYTÄ TUNTEET

Piirrä paperiin kaksi viivaa niin, että saat neljä yhtä
suurta saraketta. Nimeä sarakkeet otsikoilla:

1. Rakastan 

3. Toivon

2. Vihaan

4. Pelkään

Kun kaikki ovat saaneet tehtyä 

sarakkeet alkaa nopea sanojen 

kirjoittaminen jokaiseen sarak-

keeseen. Aikaa kirjoittamiseen 

on yhteensä 5 minuuttia, jonka 

jälkeen ei saa enää kirjoittaa. 

Opettaja ottaa aikaa. Kirjoita 

niin monta sanaa jokaiseen 

sarakkeeseen kuin vain ehdit.

Yksin 15 min



ILMAISE MIELIPITEESI

Kirjoita paperin toiselle puolelle 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä epäkohtia näet päivittäin?

 2. Mistä olet kiitollinen?

 3. Kuka on suosikki-ihmisesi tai suosikki eläimesi ja miksi?

 4. Mitä ilman et voisi elää?

 5. Mikä asia ärsyttää sinua eniten ja miksi?

 6. Mistä asoista tulet todella hyvälle tuulelle?

 7. Mikä on asia, joka jokaisen ihmisen pitäisi tietää?

Vastauksia ei tarvitse 

näyttää muille. Vastaat 

vain itseäsi ja tulevaa 

videotasi varten.

Yksin 15 min



AIHEEN VALINTA

Katsokaa yhdessä Metkan sivuilta tutoriaali 
nimeltään ”Aiheen valinta”: Vinkkejä videobloggaukseen

Videon katsomisen jälkeen jokainen vielä täydentää jo

kirjoittamiaan asioita paperille. Oman aiheen voi jo valita.

Yhdessä 15 min

http://mediametka.fi/oppimateriaali/vinkkeja-videobloggaukseen/


YHTEINEN VIDEO
Yhdessä 15 min 

Keskustelkaa vielä lopuksi 
yhdessä jokaisen aiheista. 

Voitte myös tehdä luokan yhteisen videon, jonka 
aiheen valitsette äänestämällä eri teemoja.



Toisella oppitunnilla suunnitellaan lisää 
omaa videota ja perehdytään
teknisiin seikkoihin.



OMAN VIDEON IDEOINTI
Yhdessä 15 min 

Vastaa kirjallisesti seuraaviin kohtiin.  

Lähetä vastauksesi opettajalle yhdessä sovittuun paikkaan.

Näkökulma

Kuvauspaikka

Millaisen rajauksen aiheesi ympärille teet? Esim. mielenterveydestä voi kertoa monen eri 
näkökulman kautta. Erilaisia harrastuksia, esim. digipelaamista voi käsitellä myös eri tasoilla.

Miten kerrot? 
Mihin sijoitat kameran? Istutko vai seisotko? Esiintyykö videolla muita ihmisiä?
Onko videossa useita kohtauksia? Miten aiheestasi kannattaa kertoa?

Missä paikoissa videon konkreettisesti kuvaat?



KAMERALLE PUHUMINEN
Yhdessä ja yksin 15 min 

Katsokaa yhdessä Metkan sivuilta tutoriaali nimeltään ”Kameralle puhuminen”: 

Vinkkejä videobloggaukseen

Sano yksi lause ja katso sen jälkeen otos. 

Otoksen voi kuitenkin poistaa tehtävän 

teon jälkeen.

Videon katsomisen jälkeen jokainen 

kokeilee oman älypuhelimen tai kameran 

kanssa kameralle puhumista. 

http://mediametka.fi/oppimateriaali/vinkkeja-videobloggaukseen/


KUVAUSPAIKKA
Yhdessä ja yksin 15 min 

Katsokaa yhdessä Metkan sivuilta tutoriaali nimeltään ”Kuvausympäristö”:
Vinkkejä videobloggaukseen

Videon katsomisen jälkeen jokainen nauhoittaa lyhyen otoksen jossain muussa tilassa.

Jos on mahdollista voi käydä myös ulkona kuvaamassa.

Sisätiloissa pitää muistaa kiinnittää huomiota valoon.Huomioi ulkokuvauksessa äänen laatu.

http://mediametka.fi/oppimateriaali/vinkkeja-videobloggaukseen/


Kolmannella oppitunnilla puhutaan vielä
näkökulmasta, käydään läpi tekijänoikeuksia 
ja aloitetaan kuvaaminen itsenäisesti!



MUISTILISTA
Open alustus 10 min

Ota huomioon, että editointia ei välttämättä tarvita, jos kuvaa 

videonsa yhdellä otolla (eli nauhoitus koko ajan käynnissä). 

Jos kuvaat videosi kotona, muista vielä varmistaa huoltajaltasi, että 

se sopii myös hänelle (vaikka et häntä kuvaisikaan). Koti on yksityis-

aluetta ja kaikki eivät halua omaa kotiaan kuvattavan. 

Jos haluat käyttää videollasi musiikkia, ole tarkkana tekijänoikeus-

asioiden kanssa. Esimerkiksi osoitteesta creativecommons.fi löydät 

lisätietoa tekijänoikeuksista. Avoimen sisällön käyttäminen on sallittua 

mihin tahansa tuotokseen, mutta silloinkin on kohteliasta ilmoittaa 

tekijän nimi lopputeksteissä. Kun julkaisee sisältöä esim. Youtubessa, 

pitää olla oikeudet julkaista kaikki materiaali, mitä videolla käytetään.

http://creativecommons.fi/


NÄKÖKULMA
Yksin 10 min

Dokumentaarinen kerronta on kiinni todellisen elämän tapahtumissa. Toisin 

kuin fiktioelokuvissa dokumenteissa yleensä esitellään oikeasti tapahtuneita 

asioita ja esitellään oikean elämän henkilöitä. Toki myös dokumenttielokuvissa 

dramaturgian avulla luodaan tapahtumaketjuja, jotka eivät ole välttämättä 

oikeasti tapahdu. 

Pohdi vielä ennen kuvaamista miten ja mistä 
näkökulmasta tuot valitsemasi teeman esiin. 

 - Mitä haluat videollasi sanoa? 

 - Millaisia tulkintoja haluat katsojille 
 antaa videosi avulla?



VIDEON TEKEMINEN
Yksin 100 min 

Kuvaaminen

Julkaisu

Editointi

On aika aloittaa oman videon kuvaaminen. Ennen kuin lähdet matkaan mieti vielä hetki 

videon jälkikäsittelyä.

Sopikaa opettajan kanssa miten videot julkaistaan. Näytättekö videot yhteisesti luokan kesken vai 

näkeekö vain opettaja videon. Valmiit videot voi ladata esimerkiksi YouTube -palveluun ja asettaa 

piilotetuksi. Kun video on piilotettu sen linkkiä voi jakaa muillekin.

Editoitko videon vai  kuvaatko yhdellä otolla? Jos editoit videosi voit tutustua maksuttomiin 

editointiohjelmiin, joita voi ladata omaan älypuhelimeen. Huomioi, että tätä tehtävää varten 

ei tarvitse ladata mitään maksullisia sovelluksia. 



INFO
Antti Pentikäisen artikkeli:
Videokerronnan uudet muodot

Toiminnallinen harjoitus:  
Kohti elokuvaa

Graafinen suunnittelu ja taitto:

Roope Lipsanen
Alkuperäisteksti: 

Helena Sorvali 

Tuotanto: 

Mediakasvatuskeskus Metka ry

LUE LISÄÄ

TEKIJÄT

http://mediametka.fi/open-oppimispolku/videokerronnan-uudet-muodot/
http://mediametka.fi/oppimateriaali/elokuvaharjoituksia/


Mediakasvatuskeskus Metka ry on 

valtakunnallinen mediakasvatusjärjestö. 

Toimintamme keskiössä ovat lapset, nuoret, 

kasvatustyötä tekevät aikuiset 

sekä huoltajat.

Toimintaa tukee: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oivallus-seminaari Minun elokuvani -palvelu Yhteispohjoismainen käsikirjoituskilpailu

mediametka.fi

http://mediametka.fi

