
MIksi video?  - videopedagogiikkaa ja 
videovinkkejä 

mervi maatela
km, luokanopettaja, draamapedagogi

mediakasvattaja, oppikirjailija
tubeconin tuottaja &”tubeope”



oma tieni videoiden ja youtuben pariin

oma 

https://www.opettaja.fi/tyossa/ideoita-videoista-youtubesta-ja-tubettajilta-saa-paljon-aineksia-opetukseen/
https://www.opettaja.fi/tyossa/ideoita-videoista-youtubesta-ja-tubettajilta-saa-paljon-aineksia-opetukseen/


https://www.youtube.c
om/channel/UCy5mIfI
JLL44gJo8U_7esdQ

Omat kanavani

https://www.instagra
m.com/mervin_videov
inkit/

https://www.youtube.com/channel/UCy5mIfIJLL44gJo8U_7esdQ
https://www.youtube.com/channel/UCy5mIfIJLL44gJo8U_7esdQ
https://www.youtube.com/channel/UCy5mIfIJLL44gJo8U_7esdQ
https://www.instagram.com/mervin_videovinkit/
https://www.instagram.com/mervin_videovinkit/
https://www.instagram.com/mervin_videovinkit/


Miksi video? 



https://www.youtube.com/watch?v=7u10R6vsgCQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7u10R6vsgCQ&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=yW8ovoKG_eg


MITÄ VIDEON TEKEMISESSÄ OPPII ?
 

- Yhteistyötaitoja 
- Media - ja monilukutaitoa
- Asioiden ja ilmiöiden havainnollistamista
- Visuaalista hahmottamista
- Käyttämään kerronnan eri keinoja 
- Käyttämään digilaitteita ja erilaisia sovelluksia
- Tekemään omaa digimateriaalia

 - Ilmaisemaan itseään kameran monin eri keinoin 
 - Ilmaisemaan omia tunteitaan sekä vaikuttamaan muihin

- Tuomaan itsestä uusia puolia ja taitoja esiin 
- Dokumentoimaan työvaiheita  (videoportfoliot) 
- Toimimaan fiksusti somen kanavissa niin sisällöntuottajana kun teknisenä 
toteuttajana  



-Monilukutaito on valmiutta toimia 
tekstien kanssa eri tilanteissa ja 
hyödyntää eri tilanteisiin sopivia 
lukemisen tapoja. 

-Monilukutaitoa opitaan yhteisöissä ja 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

-Tekstien lukeminen ja tuottaminen 
edellyttää monilukutaitoa eli taitoa lukea, 
ymmärtää ja tulkita sekä kirjoittaa ja 
tuottaa monimuotoisia tekstejä 
erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin 
välinein. 

(Kansallinen lukutaitostrategia 2030)

Medialukutaito
Medialukutaito on:
-taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita, ja 
arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. 

-taitoa tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin 
tarkoituksiin ja viestiä median kautta. 

-taito käyttää mediavälineitä ja toimia 
turvallisesti ja vastuullisesti median 
parissa. 

(Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma)

Monilukutaito

https://uudetlukutaidot.fi/


Video yhteishengen rakentajana 

Yhteiset projektit, retket ja tapahtumat kasvattavat aina luokan 
yhteishenkeä ja jäävät mieleen. Video on tässä oiva väline! 
Videonteko vaatii monenlaista tekemistä ja osaamista, joten lasten eri 
taidot pääsevät hyvin esiin! Monelle video on luontaisin ilmaisun 
väline. 

VIDEOVINKIT: 
- Meidän luokan tai koulun esittelyvideo
- Meidän luokan maskotin esittely
- “Ystäväni-kirja” - videona: eli haastattelut, gallupit… 
- Retkien ja muiden tapahtumien tallenteet, joita on kiva 

katsoa yhdessä jälkikäteen ja palata tunnelmiin yhdessä. 
- Hassuttelut, haasteet, hölmöilyt, yllätykset.. 



Helppo videovinkki esimerkiksi pienille oppilaille: 
Oman lempipehmon - tai esineen esittely kameralle:

Miksi se on tärkeä sinulle?
Keneltä tai mistä olet saanut sen?

 Missä tilanteessa käytät esinettä 
tai leikit sillä?

 Missä säilytät esinettä tavallisesti?
Otatko matkoille mukaan? 
Missä paikoissa se on käynyt? 
Onko esine koskaan hukkunut? 
Mitä tekisit jos se häviäisi?

 



videot näkyville koulun omaan blogiin?



 VIDEOIDEOITA ERI TUBEGENREISTÄ   



yleisvinkkejä videoihin: 

* haastattelutuokiot, viikon vieras ! (luokkakaverit, koulun muu 
väki, vierailijat, fiktiiviset hahmot, maskotit…) 

*kirjavinkkaus / lukunurkka -sarja

*luokan maskotin oma sarja

*jatkokertomukset, elokuvat 

*kuvis-ja kässätöiden esittely, “taidekanava/-näyttely” 



HAASTEvideot



haastevideoita kouluun: lukuhaasteet, erilaiset testit (ymppä, fyke), 
liikuntahaasteet, matikkahaasteet… 

Ystävyyshaaste - video 

http://www.youtube.com/watch?v=0a2kxA5AEdo
http://www.youtube.com/watch?v=J-khdlYN8yU


JONKIN ILMIÖ-JAKSON 
KOKONAISUUS VIDEOLLE

https://vimeo.com/169294187
https://vimeo.com/169294187


my day- videot: kenen tahansa oma päivä kuvattuna, 
henkilö, eläin, kasvi, rakennus….
toteutus: näyteltynä tai animoituna

my day - videot 



http://www.youtube.com/watch?v=Tk99EaglxXg


my day - formaatin avulla esim. koulun esittely, retket, juhlat ja arki talteen!  

Koskelan koulun karjalanpiirakka-päivä
Nivankylän koulun esittelyvideo

http://www.youtube.com/watch?v=m8HdOvynAZo
http://www.youtube.com/watch?v=n1I3gvWDJUc


10 FAKTAA-ja top 5 VIDEOT

 “  tiesitkö, että..? “

http://www.youtube.com/watch?v=EElCEg9aflE


hyviä faktavideoita malliksi 

ville mäkipellon kanava
bright side- kanava

http://www.youtube.com/watch?v=Ac4RKAP2sPY
http://www.youtube.com/watch?v=hwzhqySOvkE


faktat esille animaation avulla  

http://www.youtube.com/watch?v=jJaLym5PpsE
http://www.youtube.com/watch?v=5tsLaCFTPpM
http://www.youtube.com/watch?v=32Vgd2YBe4s


10 FAKTAA IHMISESTÄ 

5 FAKTAA JUPITERISTA

http://www.youtube.com/watch?v=bJ_fyqpPobM
http://www.youtube.com/watch?v=SaySbEIuAdc


haastattelut , gallupit

Haastattelustudioon esim.  Julius Caesar, 
josta faktat esille haastattelun 
lomassa+teksityksenä  

“Vainottujen krisittyjen” haastattelu katakombeissa 
( 5.lk uskonto) 

http://www.youtube.com/watch?v=CnoT6gi_HJw
http://www.youtube.com/watch?v=KVRY3JhVxNY


Aiheena esim. Suomen nisäkkäät: Etsitään 
eläimestä 3-5 faktaa, jotka tulevat esiin 
pehmojen /käsinukkien haastattelussa ja voidaan 
lisätä tekstityksenä videoon.

haastattelijana käsinuket, pehmot… 

Runebergin haastattelu: 
Haastattelun voi toteuttaa myös animaation avulla

http://www.youtube.com/watch?v=Yo-vZ4ASRRU
http://www.youtube.com/watch?v=P4kDBpeafbU


uutisjutut aiheesta kun aiheesta 

https://vimeo.com/166473980

Green screenin hyödyntäminen! 

https://vimeo.com/166473980
http://www.youtube.com/watch?v=xRURYt5PqzM


videoanimaatiolla voi havainnollistaa aihetta kun aihetta

stop motion - appi ! 

http://www.youtube.com/watch?v=2j__Zoc5iJo


henkilöesitelmät, historiikit, tarinat animaatioina

Minna Canthin elämäkerta animaationa Esim. Historian / Raamatun kertomuksia animaationa

http://www.youtube.com/watch?v=QwXLMLTyySo
http://www.youtube.com/watch?v=AajTbYxa3sA


LEGO-VIDEOT: HISTORIA, USKONTO, TARINANKERRONTA...

http://www.youtube.com/watch?v=8VU_VoRPz5k


“would you rather - videot - mielipiteet esiin!  

http://www.youtube.com/watch?v=_R5-LUJrJVU
http://www.youtube.com/watch?v=omCLJNnF728


diy - ja tutorial-videot (kuvis, kässä, kotitalous) 

hakusanat: “ how to..”   “tutorial”     ” diy” 

https://youtu.be/SlfCDFBHT0I
http://www.youtube.com/watch?v=SlfCDFBHT0I
http://www.youtube.com/watch?v=zlJoJ1Wl41Y


 draw my life/piirrän ja kerron-videot(elämäkerta, tarinat, hahmot)

http://www.youtube.com/watch?v=D7IbcIyM9UI
http://www.youtube.com/watch?v=XwiWvhFA25w


WHAT’S IN MY BAG & UNBOXING - VIDEOT

- esitellään paketista tai laukusta otettavia esineitä. 
hyvä formaatti esim. itsensä esittelyyn (käsilaukun 
tärkeät tavarat) tai  kirjan esittelyyn tai tarinan 
kerrontaan (nostetaan jonkin aiheen sanoja, 
esineitä) sekä kielten tunneille (video!) 

http://www.youtube.com/watch?v=MJSGqIOIR3c


OMAT LYHYTELOKUVAT, PIENET TARINAT 

6.LK MINI-KAUHUELOKUVA EKA KOULUPÄIVÄ (LPS- ANIMAATIO

http://www.youtube.com/watch?v=FqZExxlbqz0
http://www.youtube.com/watch?v=Cqq364Nx3u0


Elokuvatraileri (esim. imovie) jostain kirjasta tai tarinasta 

http://www.youtube.com/watch?v=bx_SWYeCfIU


pelivideot: tarinankerronta

tarinan voi kertoa myös selostamalla 
videopeliä esim. minegraftia . 

http://www.youtube.com/watch?v=JY1txVLInMs
http://www.youtube.com/watch?v=SX_yCfv3CoQ


ASMR  - VIDEOT (ÄÄNIMAISEMAT, TUNNETAIDOT) 

Kirjastostakin voi löytyä uusi äänimaailma - näitä etsimään ! 

http://www.youtube.com/watch?v=tYkUnROWg7s
http://www.youtube.com/watch?v=1ZmWeup9P_o


Varhaiskasvatukseen sopivaa materiaalia: Mervin tekemät MediaMetkan videot: 

Oman tarinan kuvaus           Kehonkieputin ( stop motion - animaatio) 

http://www.youtube.com/watch?v=bmJlPTbDEGE
http://www.youtube.com/watch?v=aWLPepjNx58


kuvausvälineet, editointi ? 
*pädi, oma älypuhelin, mikä tahansa videokamera! 
*editointiohjelmia: 
- helpoimmat äpit: imovie, VN VIDEO, kinemaster
- animaation tekoon: stop motion studio

* musiikit: äppien ja youtuben audiolibraryt, omat musat! 
*Green screen taustakangas (riittää vihreä lakana!) 
* lisämikki, kohdevaloja tarvittaessa
* lisärekvisiittaa esim. uutisstudioon 



lisää vinkkejä kuvaamiseen, 
välineistöön, sisältöön jne. löytyy 
parhaiten itse youtubesta.
- lähes kaikesta videontekoon 

liittyvästä löytyy opastevideot! 

kannattaa kysyä lapsilta ja nuorilta 
jatkuvasti päivittyvistä hyvistä 
applikaatioista esim. editointiin  



Kirjallisuuden käsittelyyn videovinkkejä: 
- Animaation avulla kirjahahmojen, kirjan 

juonen ja kirjailijoiden esittelyt tai 
esim.runon kuvitus

- esim.Pikku Myyn myday - video
- Green screen- taustan käyttö (esim. hyppy 

kirjan sivuille, tausta sadun kuvitukseen)
- TOP 3 kirjaa (kansien, sisällön, koon jne 

perusteella) - What’s in my bag - formaatti! 
- Suosikkisatuni esim. lapsuudesta esittelyyn 
- Lue videolle satu, runo..  rooliasut käyttöön! 
- Gallup “kuinka usein luet” tms. 
- Kirjailijan tai kirjahahmon näytelty 

haastattelu 
- Lukuhaaste, tietovisa … 
- Kirjaston esittelyvideo

http://www.youtube.com/watch?v=3620baGWFCM
http://www.youtube.com/watch?v=3Uw1TY5nics


 lue videolle ! 

http://www.youtube.com/watch?v=9dCUElnaRM0


Esimerkiksi aiheena Aleksis Kivi ja 7 veljestä

5 videovinkkiä 

1. Haastattelu 
2. 3 faktaa Eerosta (0:25)  
3. Piirrosvideo runosta (0:40)
4. Tietovisa (1:23) 
5. Asuntoesittelyvideo 

http://www.youtube.com/watch?v=aDWByJX2bF0


Vihreä tausta = green screen - toiminto animaatiossa

http://www.youtube.com/watch?v=lC1v4U-IsW8
http://www.youtube.com/watch?v=YOfcJZUK1sc


Imovien - ohjevideo     VN videoeditorin - ohjevideo 

http://www.youtube.com/watch?v=8KEy36B5WlE
http://www.youtube.com/watch?v=_SH4o2nRk_4


Tutorial - video animaation tekoon stop motionilla  

http://www.youtube.com/watch?v=5Kdg_071B9A


tsemppiä ja rohkeutta videoiden 
teon pariin!

kiitos! 


