
kurkistus tubemaailmaan & video 
työvälineenä

mervi maatela
km, luokanopettaja, draamapedagogi

mediakasvattaja
tubeconin tuottaja &”tubetulkki”



OMA VIDEOHISTORIANI





..ja niin päädyttiin YouTubeen...

http://www.youtube.com/watch?v=jfbSR3CYHm8




kävijämäärät:tubecon 2014:5000    2015:10 000    2016: 18500    2017: 17 500 

http://www.youtube.com/watch?v=gU99EarPiAM


youtube lukuina: 
*yli miljardi päivittäistä käyttäjää
*toiseksi suosituin hakukone netissä
*videoita katsotaan yli miljardi tuntia päivässä
*suomessa yli 2 miljoonaa käyttäjää
*15-25 V. YLI 90% KATSOO JOSKUS TUBETTAJIEN SISÄLTÖÄ



MITÄ TUBETTAMINEN OIKEN ON? 

YOUTUBEN KULUTUSTAVOISSA ON KAKSI SELKEÄÄ RYHMÄÄ: 
1. youtuben “core”-tilaajat: yleensä alle 25-v. jotka 

tilaavat tiettyjä kanavia 
2. youtubea tarvepohjalta, hakukoneena käyttävät: 

etsivät yleensä tietoa johonkin tiettyyn tarpeeseen 
( esim. “miten jokin toimii” - videot)  



Tubettaminen: Videoiden tekeminen ja lataaminen 
Youtubeen eli nettialustalle, jonne kuka tahansa voi 
ladata mitä tahansa videoita. 

videoita tehdään omasta elämästä, siitä, mikä on 
itselle tärkeää.
vloggaaminen = videobloggaus
= yksi tubettamisen muoto / genre. 





        Miisan kanava

https://www.youtube.com/user/mmiisas
https://www.youtube.com/user/mmiisas


       MIISAN KANAVA: https://www.youtube.com/user/mmiisas

https://www.youtube.com/user/mmiisas


http://www.youtube.com/watch?v=ANhFGIx8CJM




         RONIN KANAVA https://www.youtube.com/user/RoniTheGamer

https://www.youtube.com/user/RoniTheGamer


http://www.youtube.com/watch?v=c085okQm788


miksi heitä seurataan? miksi heitä seurataan? 
*aitous, rosoisuus

*lähestyttävyys, samaistuttavuus 

*mielenkiintoinen persoona

*viihdyttävä sisältö

*samat kiinnostuksen kohteet

*inspirointi



interaktiivisuus muissa someissa





fanikulttuuri





tubegenret



video osaksi oppimista?

*voisiko video olla yksi ilmaisun ja havainnoinnin väline 
muiden joukossa? 
*voisiko ryhmällä / luokalla / ohjaajalla / opella olla oma 
kanava, jonne videot laitetaan?
*mitä ideoita voisi saada youtube-maailmasta?  

 



tubegenret: 
*VLOGIT (päiväkirjamaisuus, myday-videot, omat harrastusvideot..)

*pelikanavat (minergraft!! ) 

*lifestylekanavat (kokkaus, muoti, meikkaustutoriaalit) 

*huumorikanavat (sketsit, komediat) 

*musiikkikanavat (+ musically!) 

*muut (oma erikoinen kanava kuten hydraulic press channel, asmr, tutoriaalit) 



tubeformaateista vinkkejä omiin (opetus)videoihin?
*haasteet
*my day-videot
*pelivideoiden selostukset, tarinankerronta esim. 
minegraftissa tai simssissä
*”draw my life”-videot
*haastattelut, “asiantuntijastudiot” 



tubeformaattivinkit jatkuu..
*treenivideot
*piirros - ja “diy”-videot
*how to….- videot”
*lps-videot
*legovideot



Haastevideot: liikunta, fyke, matikka, äikkä,...

musiikki, kuvis… mikä vaan haasteen muotoon! 

haastevideot
: 



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 



draw my life= elämäntarinan/tapahtuman kuvitus  draw my life

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


10 FAKTAA-VIDEOT: ELÄIN, -PAIKKA,- HENKILÖESITELMÄT, 

 “  tiesitkö, että..? “

http://www.youtube.com/watch?v=EElCEg9aflE
https://vimeo.com/239420320
https://vimeo.com/239420320


WHAT’S IN MY BAG & UNBOXING - VIDEOT



pelivideot: tarinankerronta

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


 kirjavinkkaukset! 

http://www.youtube.com/watch?v=aOoBBJlIz3k
http://www.youtube.com/watch?v=hHqtJqYQzbU


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

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

http://www.youtube.com/watch?v=8MqkEb3Je90
http://www.youtube.com/watch?v=TfylxvwetJg
https://youtu.be/SlfCDFBHT0I


https://youtu.be/SlfCDFBHT0I 

https://youtu.be/SlfCDFBHT0I


lps-videot: tarinankerronta, musavideot, kielet

http://www.youtube.com/watch?v=U99Epj4Lmhg
http://www.youtube.com/watch?v=qDS2nN1pCPs


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

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


MUSICALLY- VIDEOT: MUSATUNNIN VIIHDYKE! 

http://www.youtube.com/watch?v=43b1NJIB7Ig
http://www.youtube.com/watch?v=wAffMGFfKl0


muita 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” 



muita videon tekoon liittyviä vinkkejä: 
*ope: antaa aiheen ja faktat, jotka tulee videossa näkyä 
esim. 10 faktaa sibeliuksesta, 5 faktaa karhusta..
*anna oppilaiden keksiä ja toteuttaa itse
*kaikki eivät halua esiintyä / näkyä videoilla. videoiden 
teossa tarvitaan myös käsikirjoittajaa, editoijaa, 
musiikintekijää, animaattoria, lavastajaa….

 



kuvausvälineet, editointi ?

*  pädi / oma älypuhelin riittää / mikä tahansa videokamera ;) 
*  editointiohjelmia: imovie, movie maker, adobe premiere, sony 
vegas…
*  musiikki: you tuben audiolibrary, epidemic sound, omat musat!
*  green screen, lisämikki, valoja
*  rekvisiittaa 
*  kuvauspiste, “studio” 



LUOKAN/RYHMÄN OMA VIDEOKANAVA - YOU TUBEEN VAI EI ? 
https://yksityisille.hub.elisa.fi/kun-lapsi-tubettaa-5-vinkkia-vanhemmalle/

*luokan oma juttu / projekti, joka yhdistää! 
*medialukutaito paranee, opitaan digitaitoja ja       
somessa fiksusti toimimista (kommentointi) 
*portfolio - tuotokset&muistot näkyväksi ja säilöön!
*monelle luontaisin ilmaisun väline

https://yksityisille.hub.elisa.fi/kun-lapsi-tubettaa-5-vinkkia-vanhemmalle/


youtuben tärkeät muistisäännöt:

älä julkaise: 
*  sukunimiä
*  osoitteita, kuten koulun nimeä
*  kenestäkään kuvia ilman lupaa
*  kanavan ei tarvi olla julkinen 

 



LINKKEJÄ LIITTYEN YOUTUBE-KANAVAN SÄÄNTÖIHIN JA PERUSTAMISEEN SEKÄ  
TUBETTAJIEN OIKEUKSIIN NETISSÄ: 

https://yksityisille.hub.elisa.fi/kun-lapsi-tubettaa-5-vinkkia-vanhemmalle/

http://www.digiboom.fi/oikeudet-digitaalisessa-mediassa

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fi/communityguidelines.html

https://yksityisille.hub.elisa.fi/kun-lapsi-tubettaa-5-vinkkia-vanhemmalle/
http://www.digiboom.fi/oikeudet-digitaalisessa-mediassa
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fi/communityguidelines.html


vinkkejä tubettajalta videoiden tekoon: 

http://www.youtube.com/watch?v=X__90su7S14


VIDEONEUVOKSEN KANAVA : 
VINKKEJÄ OMAN YOUTUBE-KANAVAN TEKOON 
https://www.youtube.com/channel/UCr-ho-JteLA6WkJYPb2UlZQ

https://www.youtube.com/channel/UCr-ho-JteLA6WkJYPb2UlZQ


luokan oma instagram-tili
* fiksun ja kivan kommentoin-

nin harjoittelua

*insta-stories aiheesta kun ai-

heesta

*omien töiden kuvaaminen

*luokan maskotin päiväkirja



videonteon / you tuben parhaat puolet:
* paikka ihan jokaiselle - kaikki kukat saavat kukkia!
* oman identiteetin etsiminen videoiden avulla
* vertaistuki, samankaltaisten ihmisten ja   
elämänkokemusten löytäminen ja jakaminen
* maailma tutuksi! 
* kuvaaminen on kivaa! itselleen nauraminen ;) 



videovinkkejä (identiteetti, murrosikä, erilaisuus) 

tuure boelius: olen homo
mansikka: vartalo 

http://www.youtube.com/watch?v=bB-3RPodhao
http://www.youtube.com/watch?v=OiABQsvErS8


videovinkkejä: murrosikä, identiteetti

“joona jeesaa”         henkka remes: 25 faktaa minusta-tyttö vai poika? 

http://www.youtube.com/watch?v=HQXJKolW0Ls
http://www.youtube.com/watch?v=NANAfgeDCTg


     MANSIKKA: SÄ OOT SÄ

http://www.youtube.com/watch?v=VOYToNg5nK8


justimusfilms: masa ja teurastaja: meil on lanit

http://www.youtube.com/watch?v=lcb8uafr0cw


justimusfilms: ystävyyden patoutumat

http://www.youtube.com/watch?v=VyK7ZDq0anw


Eräjorman video

https://youtu.be/ei_5qScqE4M


tsemppiä ja rohkeutta videoiden 
teon pariin! 

kiitos! 



Tehtävänäsi on kuvata itsestäsi pieni minivlogi eli kertoa kameralle itsestäsi

1. Voit kertoa vapaasti parin minuutin ajan esim. seuraavista aiheista: 
- ensimmäinen kertani elokuvissa
- ensimmäinen päiväni opettajana / muussa ammatissa
- mitä tein eilen / viikonloppuna
- oma harrastukseni
- jokin lapsuusmuisto

2. Voit kertoa itsestäsi jatkamalla näitä lauseita ( tai muutamia niistä) 

* Pidän / rakastan …
* En pidä / vihaan ….
* En ole koskaan ….
* Olen jo pitkään ….
* En suostuisi mistään hinnasta ….



* Jos voisin muuttaa maailmaa….
* Jos saisin valita…
* Jos olisin eläin, olisin.. 
* En osaa päättää…
* Viiden vuoden päästä ….
* 

3. Voit kokeilla myös videoformaatteja, esimerkiksi tekemällä:  

*“whats in my bag” - videon esittelemällä laukkusi sisällön  

tai vaikkapa

*5 faktaa minusta - videon 



Tehtävä 2

Valitse jokin esitellyistä formaateista ja tee 
opetusvideo / esittelyvideo sitä käyttäen

● 5 faktaa (mistä tahansa aiheesta) 
● haastattelu 
● tietovisa
● what’s in my bag - video 
● haastevideo
● tutorial - video (näin teet …) 


