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KIRA-AKATEMIA 2016 
HARJOITUSTÖIDEN VIDEOESITTELYT 
 
 
31.10.2016 mennessä 
Käsikirjoitus ja kuvitussuunnitelma 
 

Kukin ryhmä esittelee harjoitustyönsä tulokset enintään 2 minuutin pituisen 
videon avulla. Kuvaustilanteen ennalta valmistelemiseksi videolle on laadit-
tava käsikirjoitus ja kuvitussuunnitelma. 
 
Videon sisällössä on tuotava esille NABC-suunnitelman keskeiset argumentit, 
käytettävissä olevan ajan rajoitukset huomioiden. 
 
Videon rakennetta suunniteltaessa on hyvä tiedostaa, että yksi rivi kirjoittua 
tekstiä vie puhuttuna noin 5 sekuntia. Koko videota ei kuitenkaan kan-
nata ”muurata” puheella, vaan siinä kannattaa olla muutama visuaali-
nen ”hengähdystauko”.  
 
Käsikirjoitusvaiheessa on syytä päättää esim. seuraavia asioita: 
 

- kuinka monta henkilöä puhuu, spiikkaa tai haastatellaan; suositus on 
1-3 henkilö/ryhmä 

- missä määrin videolla halutaan näyttää puhuvia ihmisiä ja kuinka pal-
jon tukeudutaan muuhun kuvitukseen (liikkuvaa tai still-kuvaa raken-
netusta ympäristöstä tms.) 

- videon rytmitys on sinänsä vapaa, mutta ensimmäisen 15 sekunnin ai-
kana näkyviin pitää tulla videon/ehdotuksen nimi/slogan 

 
Kuvattavan aineiston lisäksi videoiden kuvituksena voidaan käyttää myös kuva-
toimistoaineistoa seuraavasti: 
 

- ryhmä valitsee haluamansa yhden klipin osoitteesta http://www.shutters-
tock.com/video/  

- klipin id-numero lähetetään 9.11. mennessä Teemu Vehmaskoskelle, RIL, 
teemu.vehmaskoski@ril.fi 

- Teemu toimittaa lisenssillä ladatun HD-tasoisen klipin editoijalle 
 
Esimerkkejä: 
 

- Käsikirjoitus: googlaa esim. video script, screenplay synopsis template 
- Kuvitussuunnitelma: googlaa esim. video shot list, storyboard template 

 
  

http://www.shutterstock.com/video/
http://www.shutterstock.com/video/
mailto:teemu.vehmaskoski@ril.fi
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3.11.2016 
Videoiden kuvaus  
 

Kaikkien videoesittelyiden kuvaus tapahtuu torstaina 3.11.2016. 
Kullakin ryhmällä on käytössään sama ammattikuvaaja ja kuvauksia koo-
dinoiva tuottaja. Ryhmällä on aikaa max. 1,5 tuntia toteuttaa heidän avullaan 
videon käsikirjoituksen mukaiset kuvaukset. Ko. ajassa on kuvattava kaikki 
juonnot, haastattelut, spiikkaukset ja muu mahdollinen kuvitus. 
 
Kuvaussessio aloitetaan RIL:n toimistossa, Lapinlahdenkatu 1B.  Siellä on 
luontevinta tehdä suoraan kameralle tehtävät juonnot ja spiikkaukset. Tämän 
jälkeen tehdään paikan lähiympäristössä käsikirjoituksen mukaiset muut ku-
vaukset em. 1,5 tunnin aikarajan puitteissa. 
 
Ryhmien aikataulu on seuraava. Ryhmän on oltava paikalla viimeistään 10 mi-
nuuttia ennen omaa vuoroaan ja ryhmä on vapaa vuoronsa päättymisen jäl-
keen: 
 
8.00-9.30      Ryhmä C 
9.45-11.15      Ryhmä D 
11.30-13.00    Ryhmä B 
13.45-15.15     Ryhmä A 
15.30-17.00    Ryhmä E 

 
 
7.11.2016 klo 10 mennessä 
Linkki kuvattuun aineistoon toimitetaan kullekin ryhmälle  
 
 
9.11.2016 klo 16 mennessä 
Aineistodeadline 
 

- Mahdollisesti käytettävä itse tuotettu video- ja still-kuva-aineisto on 
toimitettava editoijalle.  

- Mahdollisesti käytettävän kuvatoimistoklipin id-numero on toimitet-
tava Teemulle. 

- Sähköpostin aihekentässä on viitattava ryhmän nimeen. 
 
 
11.11.2016 
Videoiden editointi  
 

Kaikkien videoiden editointi tapahtuu perjantaina 11.11.2016 Regus Iso-
Omena, Puolikkotie 8, 5.krs, 02230 Espoo. 
http://www.regus.fi/workspace/finland/espoo/espoo-iso-omena.  
Kullakin ryhmällä on käytössään editointiaikaa max. 1,5 tuntia. 
 

http://www.regus.fi/workspace/finland/espoo/espoo-iso-omena
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Paikalla oleva ammattieditoija tekee työnsä ao. videokäsikirjoituksen ja edi-
tointitilanteessa annettavien täsmentävien ohjeiden mukaan. Kustakin ryh-
mästä voi olla editointitilanteessa mukana enintään 2 henkilöä. 
 
Editoinnin sujuminen em. määräajan puitteissa edellyttää, että ryhmän edus-
tajat ovat etukäteen tutustuneet kuvattuun materiaaliin ja valinneet sieltä 
editoinnissa käytettävät kohdat. Linkki kuvattuun aineistoon toimitetaan kul-
lekin ryhmälle maanantaina 7.11. klo 10 mennessä. 
 
Videon kuvituksessa mahdollisesti käytettävä itse tuotettu video- ja still-kuva-
aineisto on toimitettava editoijalle 9.11. klo 16 mennessä. 
 
Ryhmien aikataulu on seuraava. Ryhmän on oltava paikalla viimeistään 10 mi-
nuuttia ennen omaa vuoroaan ja ryhmä on vapaa vuoronsa päättymisen jäl-
keen: 
 
8.00-9.30      Ryhmä D 
9.45-11.15      Ryhmä A 
11.30-13.00    Ryhmä E 
13.45-15.15     Ryhmä C 
15.30-17.00    Ryhmä B 

 
 
22.11.2016 
Videoiden esittäminen KIRA-foorumissa  
 

Videot esitetään Finlandia-talossa pidettävässä KIRA-foorumissa. Video esite-
tään yksitellen ohjelmaosuuksien välijuontojen yhteydessä. 
 
Tilaisuuden lopussa osallistujat äänestävät parhaan videon. Äänestys tapah-
tuu älypuhelimilla Surveypal-verkkosivulla. Yleisö ohjataan sivulle heijasta-
malla äänestysosoite seinälle. 
 
Juuri ennen äänestystä esitetään muistin virkistämiseksi 1 minuutin pituinen 
kooste kaikista videoista (á 15 sekuntia). 
 
Äänestyksen voittaja julkistetaan heti äänestyksen jälkeen. 
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Yhteystiedot 
 

Videoiden tuottaja:  
Juha Salmi, Image Builder Oy, 0400 424314 
juha.salmi@asuntotietokeskus.fi 
 
Akatemian hankevastaavat: 
 
Teemu Vehmaskoski, RIL ry, 050 352 6878 
teemu.vehmaskoski@ril.fi 
 
Helena Soimakallio, RIL ry, 040 550 7706 
helena.soimakallio@ril.fi  

mailto:juha.salmi@asuntotietokeskus.fi
mailto:teemu.vehmaskoski@ril.fi
mailto:helena.soimakallio@ril.fi

