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1. Ilmaista kuva‐ ja äänimateriaalia
Kuvapankkien osalta suosittelemme CClisensoitua materiaalia, joita löytyy seuraavista
paikoista.
https://www.flickr.com/
http://pixabay.com/fi/
http://www.morguefile.com/
Äänten osalta kannattaa käyttää vain CClisensoitua ääni. Niitä löytyy
https://www.freesound.org/
http://sweetsoundeffects.com/
http://freemusicarchive.org/
https://www.jamendo.com/en/search?qs=fq=license_cc:%28sa%20AND%20nd%20AND%
20nc%29

2. Valokuvan lisääminen Imovieen Pixabay‐kuvapankista
Lisää hakusana ja klikkaa tiimalasikuvaketta

Kuva on public domain. Jos valitset koon S, saat kuvan ladattua suoraan ilman
rekisteröitymistä. Lopuksi valitse Lataa.

Kuva avautuu selaimeen. Klikkaa oikeasta ylänurkasta olevaa ikonia (laatikko, josta nuoli
ylöspäin.) Valitse avautuvasta valikosta T
allenna kuva
. Kuva on tallentunut Ipadille ja sen
voi valita imoviessa kuvapankista.

3. Ilmaisista kuva‐apajista tarkemmin
https://sisaltotiimi.wordpress.com/2015/04/10/parhaatkuvaapajat/

4. Tallentavat piirtotekniset apuvälineet opetuksessa
Esittelyssä smartboard, dokumenttikamera, iPad ja kosketusnäyttö. Testauksessa mukana
myös äänilaitteet.
https://sisaltotiimi.wordpress.com/2015/09/25/tallentavatpiirtoteknisetapuvalineetopetukse
ssa/

5. Kuvausvinkit: Videokuvauksen perusteet‐kurssi (Mia Pesonen)
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/muut/ammatillinen/video/videokuvauksen_per
usteet/index

6. Ohjeet Imovien käyttöön iPadilla
https://youtu.be/VRH6YzsNcMA
Videon Imovie versiossa jaa=puolita

6.1 Toinen videokuva toisen päälle, kuva kuvaan tai kaksi kuvaa vierekkäin
Tarvittaessa voit laittaa uuden videon toisen videon päälle (esimerkki näytetty em. imovie
videoohjeessa) tai kuvia vierekkäin tai ns. kuva kuvaan.
1.) Valitse Videotvälilehdeltä se videoleike, jonka haluat siirtää janalle. Klikkaa … (3
pistettä) valintaruudusta ja näet lisää erilaisia ikoneita, valitse joko videoleike toisen
päälle tai videokuva toisen sisään (kuva alla) tai kaksi videokuvaa vierekkäin.
(Pohjakuvana voi toimia myös valokuva ja sen päälle tai vierelle voit lisätä videon.)

6.2 Äänitiedoston lisääminen iPadiin, jossa on sähköpostisovellus (esim. gmail)
1) Lähetä tietokoneellasi oleva äänitiedosto sähköpostiin esim. mp3tiedosto
2) Avaa Ipadissa sähköpostisovellus, jonne kirjaudut (ellei avaudu automaattisesti) ja
valitse äänitiedosto

3)

Valitse "Avaa ohjelmassa Imovie" (kuva alla) ja äänitiedosto tallentuu Imovien
kansioon Ääni  Tuotu ja sieltä sitä voi käyttää eri projekteissa

7. Videon jakaminen YouTubeen
Ensin sinulla on oltava Youtubetili, jonne video tallennetaan. (Käytännössä luot itsellesi
gmailsähköpostiosoitteen ja siihen pakettiin kuuluu YouTube) Jos sinulla on jo gmailosoite,
kirjaudu sisään tunnuksillasi YouTubeen ja perusta kanava ja perustamisen jälkeen pääset
lisäämään tilillesi videoita.

7.1 YouTube‐tilin luominen
Ohje koneella tai mobiilisovelluksen (esim. Ipad) tehtäessä

7.2 YouTube‐kanavan luonti
Tilin perustamisen jälkeen luo kanava YouTubessa (ehdottaa kirjautumisen jälkeen
tai klikkaa Oma kanava) ja tämän jälkeen pääset lisäämään tilillesi videoita.

Voit tarvittaessa perustaa YouTubevideokanavan tilillesi myös toisella nimellä, esim.
oppilaitoksesi nimellä. Kanavaa ei tällä hetkellä voi luoda Androidin tai iOS:n
YouTubesovelluksissa, joten tähän tarkoitukseen on käytettävä YouTubea
tietokoneessa tai mobiilisivustossa. Lisätietoja:
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?topic=3024170&hl=fi

7.3 Videon siirto iPadista YouTubeen
Avaa Imovie ja mene projektin etusivulle

Klikkaa keskimmäistä ikonia ja valitse YouTube

Kirjaudu gmailtilillesi.

Hyväksy Imovien pyytämä lupa

Täytä videon tiedot
●

Voit vaihtaa otsikon ja antaa kuvauksen videollesi. esim. Mitä video sisältää?

●

Kategoriaan voit vaihtaa esimerkiksi Koulutus, jos video on oppimateriaalia.

●

Tagisanoiksi voit laittaa videoosi liittyviä hakusanoja, jotka helpottavat videosi
löytymistä YouTubesta.

●

Valitse koko. Teräväpiirtolaatua suositellaan. Latausaika on myös pidempi, koska
videon koko on tällöin suurempi.

●

Valitse, onko video yksityinen, listaamaton vai julkinen. Yksityinen video näkyy tilin
omistajalle ja hän voi jakaa oikeuksia haluamilleen henkilöille (sähköposti).
Listaamaton video näkyy henkilöille, jotka tietävät videon linkin. Julkinen video näkyy
kaikille YouTuben käyttäjille.

●

Klikkaa lopuksi “Jaa” oikeasta yläkulmasta ja video latautuu YouTubetilillesi.

7.4 Videon lisääminen omalta tietokoneelta YouTubeen
Kirjaudu YouTubeen ja kirjautumisen jälkeen klikkaa oikeassa ylälaidassa olevaa
Lataapainiketta.

Klikkaa kuvakkeen päällä (voit valita jo tässäkin vaiheessa alasvetovalikosta, haluatko
videon julkiseksi vai piilotetuksi, jolloin vain linkin tietävät näkevät sen) ja valitse video
koneeltasi.

Klikkaa lopuksi Choose (macissa choose)

Videon lataus YouTubeen alkaa.

7.5 YouTube‐videolinkin jakaminen
Jos videosi on listaamaton eli piilotettu, saat linkin tiedot menemällä YouTubetilille ja
klikkaamalla videotasi. Klikkaa videon alapuolella olevaa “Jaa” linkkiä. Videon linkki tulee
näkyviin. Voit lähettää linkin suoraan YouTubesta, kun klikkaat Sähköpostikohtaa ja kirjoitat

henkilön sähköpostin, jolle haluat videolinkin lähettää. Toinen vaihtoehto on linkin kopiointi
(ctrl+c) ja liittäminen haluamaasi sähköpostiisi (ctrl+v).
Mistä tahansa julkisesta videosta YouTubessa voidaan hakea linkki samalla tavoin, mutta
silloin ei tarvitse kirjautua millekään tilille.

