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Pitelet käsissäsi Hittivideo-menetelmäopasta. Se on 

tarkoitettu kaikille musiikkivideoista kiinnostuneille ja in-

nostuneille ihmisille ikään katsomatta. Oppaan avulla voi 

tehdä musiikkivideoita musiikkikappaleille, jotka löytyvät 

Valveen elokuvakoulun Hittivideo-sivustolta (www.kulttuuri- 

valve.fi/elokuvakoulu, kohdasta oppimateriaali). Musiikki-

videon voit tehdä myös mille tahansa muulle kappaleelle, 

kunhan huomioit tekijänoikeudet, jotka rajoittavat teke-

miesi musiikkivideoiden julkaisemista ja esittämistä julkis-

esti. Omaksi iloksesi voit toki tehdä menetelmän avulla omia 

videoita vaikkapa viimeisimmille listasuosikeille. Ensim-

mäinen video kannattaa tehdä esimerkiksi kahden minuutin 

katkelmalle kappaleesta.

Hittivideo-työpaja toimii varsin mainiosti eri-ikäisten kou-

lulaisten opetuksessa tai harrastetoiminnassa. Hittivideo 

-työpajan teemoja ja työvaiheita voi käsitellä äidinkielen, 

musiikin, kuvataiteen, mediakasvatuksen ja draaman opetus- 

suunnitelmien näkökulmasta. Työpajan suunnittelussa ja 

aikatauluehdotuksissa on huomioitu yläkouluikäiset ja sitä 

vanhemmat. Nuorempien kanssa työpaja kaikkine vaiheineen 

vie enemmän aikaa. 

Työpajan eri vaiheissa ja palautekeskustelussa on mahdol-

lisuus painottaa käsikirjoittamista, näyttelijäntyötä, lavas-

tamista, kuvausta ja kameratekniikkaa, musiikin, valokuvan 

tai liikkuvan kuvan analyysia, projektinhallintaa, editointia 

ja jälkityöstämistä — riippuen siitä mitä työpajan ohjaaja tai 

osallistujat kokevat tarpeelliseksi nostaa esille. 

Ensisijaisesti menetelmän on tarkoitus kannustaa lapsia 

ja nuoria — ja miksei aikuisiakin — tarttumaan luovasti ja  

rohkeasti kiinni apuvälineisiin, joita monet joka tapauksessa 

jo omistavat: kotoa löytyvillä kännyköillä, videokameroilla, 

digikameroilla ja tietokoneilla voi tehdä varsin laadukasta 

jälkeä. Tai tehkää vähemmän laadukasta jälkeä — tehokeino-

na sekin toimii!

Hittivideo-työpajan ajatuksena on tehdä musiikkivideoita 

nopeasti, ryhmätyönä ja enemmälti kritisoimatta. Hittivideo

-menetelmän ja oppaan on tuottanut Valmistamo-hanke 

yhteistyössä Valveen elokuvakoulun kanssa. Valmistamo on 

Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Kulttuuritalo 

Valveen yhteistyöstä syntynyt hanke, joka kehittää nuorten 

kulttuurin toimintaympäristöjä ja luovien alojen osaajien 

ammattimaista toimintaa. Hanketta on rahoittanut  Poh-

jois-Pohjanmaan liitto Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja 

maakunnan kehittämisrahasto (MKR). Hanke toteutettiin vu-

osina 2009–2011.

Valveen elokuvakoulun toiminnassa lapset, nuoret ja aikuiset 

voivat perehtyä elokuvakulttuuriin monipuolisesti elokuvia 

katsomalla ja niitä itse tekemällä. Elokuvakoulu järjestää 

kerhoja, kursseja ja työpajoja sekä kehittää erilaisia liikku-

van kuvan menetelmiä ja oppimateriaaleja, jotka auttavat 

mediakasvatuksen integroimista kouluopetukseen. 

Iloisia hetkiä Hittivideo-työpajan parissa!

Oulussa toukokuussa 2011

Janne Länsitie

Tuottaja, draaman ja viestinnän opettaja
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Työpajan kesto, kohderyhmä ja tarvittavat välineet

Työpajan kesto on noin 2 x 90 minuuttia. Ajankäyttö on  

suunniteltu koulun oppituntirakennetta ajatellen. Yhden 

musiikkivideon tekemiseen voi osallistua tehokkaasti 1—5 

henkilöä. Tätä suurempi ryhmäkoko hidastaa työskentelyä,  

sillä suuren ryhmän on vaikea osallistua rakentavasti  

editointivaiheeseen. Eri vaiheisiin käytettävä aika on  

viitteellinen.

Työpajan ensisijainen kohderyhmä on nuoret, mutta  

se soveltuu kaikenikäisille, koska työpajatyöskentely,  

opetussisällöt ja aiheen käsittelytapa määrittyvät  

ryhmän näkökulmasta. Nuorimpien oppilaiden osallistumis- 

mahdollisuutta rajoittaa lähinnä laitteiden ja ohjelmistojen  

käyttötaito. Joillakin ryhmillä ei välttämättä ole  

ennakkokäsityksiä musiikkivideoista, mutta se ei ole  

esteenä oman hittivideon tekemiselle.

Kuvaamista varten ryhmä tarvitsee kameran. Kamera 

voi olla videokamera, kännykkäkamera tai mikä tahansa  

kuvauslaite, jolla valokuvia tai videokuvaa saa tallennettua 

digitaaliseen muotoon. 

Editointia varten tarvitaan tietokone, jossa on editointi-

ohjelmisto.Toisaalta musiikkivideoita ei ole pakko juurikaan 

editoida. Joskus voi riittää, että kuvattuun materiaaliin vain 

liitetään musiikkikappale ääniraidaksi. Joissain kameroissa 

ja kännyköissä on yksinkertaisia editointiohjelmistoja, joita 

voi mainiosti käyttää. 

Mitä osallistujat voivat oppia Hittivideo-
työpajassa?

Hittivideo-työpajan avulla voidaan tarkastella mielikuvia ja 

merkityksiä, joita musiikista, kuvista ja niiden kerronnasta,  

eli synteesistä syntyy. Mielikuvat, merkitykset, tarinat, 

tapahtumat ja tunnelmat kuvataan musiikkikappaleen  

mittaiseksi musiikkivideoksi, jonka kerronta voi edetä  

erilaisten dramaturgisten rakenteiden mukaan. Musiikki-

videoista voi syntyä tarinallisia kertomuksia tai hyvin  

metafiktiivistä kuvien ja äänen tajunnanvirtaa.

Menetelmä sisältää työvaiheita, joissa tekijöiltä vaaditaan 

luovaa ryhmätyöskentelyä, ajanhallintaa, neuvottelutaitoja  

ja yhteistä päätöksentekoa, toiminnan suunnittelua ja  

toteuttamista. Luonnollisesti menetelmään liittyy myös  

visuaaliseen kerrontaan, kamerankäyttöön, editoimiseen ja 

esiintymiseen liittyviä taitoja.  

Työpajan ohjaaja ja osallistujat voivat yhdessä vaikuttaa 

siihen, mihin oppimisalueisiin halutaan syventyä ja mitä 

asioita työvaiheista halutaan nostaa esille palaute- 

keskustelussa. 
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Vaiheet 1—3 on suunniteltu toteutettavaksi ensimmäisellä 

kokoontumiskerralla ja 4—5 toisella kerralla. Tarvittaessa 

kuvaamisellekin voi varata oman, erillisen kerran. 

Työvaiheita voidaan painottaa tarpeitten mukaan.  

Editointiin ei kannata käyttää liikaa aikaa. Koko työpajan 

voi myös toteuttaa yhden päivän aikana.

Hittivideossa on viisi vaihetta

1) Lämmittely

2) Musiikin kuuntelu, ryhmiin   

   jakautuminen ja ideointi

3) Kuvaaminen

4) Editointi

5) Katsominen ja 

   palautekeskustelu
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Osallistujat jaetaan 3—6 henkilön ryhmiin ja sijoitetaan 

niin, että ryhmille on hieman avointa lattiatilaa.   

Opettaja kertoo ryhmälle, että seuraavaksi tehdään  

pysäytyskuvia, eli liikkumattomia patsaita annetuista  

aiheista. Kaikkien ryhmän jäsenten on oltava kuvassa  

mukana ja suunnitteluun ei käytetä aikaa: on vain reagoitava  

nopeasti. Opettaja sanoo ensin aiheen, sitten hän laskee  

numerot 5-4-3-2-1 ja huutaa ”liikkumatta”.  

Aluksi voidaan harjoitella pari helppoa kuvaa, jotta  

lämmittelyharjoituksen idea tulee selväksi.

”JUNA! 5-4-3-2-1 LIIKKUMATTA!”; ”ELÄINTARHA! 5-4-3-2-1 

LIIKKUMATTA!” 

Noin 5—10 liikkumattoman kuvan jälkeen siirrytään 

seuraavaan vaiheeseen. 
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Osallistujat voivat ottaa mukavan asennon ja laittaa silmät 

kiinni. He kuuntelevat yhdessä yhtä musiikkikappaletta 

Hittivideo-kokoelmalta (www.kulttuurivalve.fi/elokuvak-

oulu, kohdasta oppimateriaali). Kun kappaletta on kuun-

neltu hetki, opettaja pysäyttää musiikin ja pyytää ryhmää  

miettimään:

Mitä TILOJA tai PAIKKOJA musiikista tulee mieleen? Tämän 

jälkeen kappaletta kuunnellaan vielä hetki. Käydään pikaki-

erros läpi ja jokainen saa sanoa yhden asian, joka mieleen 

tuli. Opettaja kirjaa ajatukset ylös esimerkiksi liitutaululle.

Seuraavaksi opettaja pyytää miettimään TUNTEITA tai AD-

JEKTIIVEJA, kuunnellaan hetki musiikkia ja kirjataan ajatuk-

set ylös.

Tämän jälkeen opettaja pyytää miettimään IHMISIÄ tai ESI-

NEITÄ. Kirjataan millaisia ihmisiä ja esineitä tulee mieleen.

Viimeisenä opettaja pyytää miettimään TAPAHTUMIA tai 

TEKEMISTÄ. Kuunnellaan hetki musiikkia ja kirjataan ajatuk-

set ylös.

Vääriä vastauksia ei ole, eikä haittaa vaikka tulee mieleen 

muutakin kuin esitettyjen otsikkojen mukaisia asioita. 

Seuraavassa vaiheessa pienryhmät ideoivat samalla tavalla 

musiikkivideonsa kohtauksia.
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Kuunnellaan kaikki musiikkivideotyöpajan kappaleet noin 

15—30 sekunnin versioina. Osallistujien on valittava lyhyen 

pätkän perusteella, mikä kappaleista kiinnostaa.

Kun kaikki kappaleet on kuunneltu, jokainen kirjaa  

mielenkiintoisimman kappaleen numeron paperille ja   

paperit käännetään kaikkien nähtäväksi. Valintojen mukaan 

jakaudutaan pienryhmiin. Suuret ryhmät jaetaan puoliksi. 

Jos joku jää yksin, kysytään haluaako tämä liittyä johonkin 

ryhmään tai tehdä videon yksin, mikäli välineitä riittää.  

Kukin ryhmä menee omaan rauhalliseen tilaan ja  

kuuntelee musiikkikappaleen läpi keskustelematta.   

Kappaleita voidaan kuunnella esimerkiksi koulun tieto-

koneelta, jos kappaleet on tallennettu niille ennakkoon. 

Kappaleet löytyvät Hittivideo-kokoelmalta (www.kult-

tuurivalve.fi/elokuvakoulu, kohdasta oppimateriaali).  

Kappaletta ei kommentoida vielä mitenkään tässä  

vaiheessa, jotta muiden mielikuvat eivät vaikuttaisi liikaa 

omiin mielikuviin.

Opettaja antaa jokaiselle ryhmän jäsenelle paperin (liite 

1), johon kirjoitetaan kappaleesta kuuntelun aikana syn-

tyviä mielikuvia. Ne voivat olla yksittäisiä sanoja, kuten  

lämmittelyharjoituksessa tai lyhyitä lauseita.

Tämän jälkeen ryhmällä on 20 minuuttia aikaa valita 

mielikuvalistoista niitä asioita, joita halutaan kuvata.  

Valitut mielikuvat ovat avainsanoja, jotka kirjoitetaan koh-

tausluetteloon (liite 2). Avainsanojen pohjalta voi syntyä  

esimerkiksi lyhyitä kohtauksia, lyhyt tarina, pelkkiä mieli-

kuvia, liikettä jne. Joskus koko videon idea rakentuu, kun 

lähtökohdaksi valitaan joku ihminen, tapahtumapaikka,  

toiminta tai tunne.
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Ryhmässä päätetään, mikä on kunkin jäsenen tehtävä eri 

työvaiheissa ja jaetaan tarvittaessa esiintyjien rooleja.

Kuvauksiin on käytettävissä aikaa 45 minuuttia. Materiaa-

lia ei tarvitse kuvata juuri enempää kuin musiikkikappa-

leen kesto on. Enimmäismääräksi voidaan sopia esimerkiksi  

7 minuuttia.

Roolit voivat vaihtua kuvauksen aikana. On kuitenkin hyvä 

nimetä henkilö, joka on päävastuussa mistäkin vaiheesta. 

Kaikki roolit ovat tärkeitä kokonaisuuden onnistumisen 

kannalta.

Ryhmä saa kameran ja sitä opastetaan käyttämään selkeitä 

käskyjä kuvauksissa.

”Hiljaisuus, harjoitus” 
kohtauksen harjoitus on alkamassa, 

kuvauspaikalla oltava hiljaa

”Olkaa hyvä” 
harjoitellaan kohtaus,  

muttei kuvata sitä

”Hiljaisuus, kuvaus” 
kuvaaminen on alkamassa

”Olkaa hyvä” 
kuvaaja käynnistää tallennuksen ja 

näyttelijät alkavat näytellä

”Kiitos” 
kuvaaja on pysäyttänyt tallennuksen

Ohjaaja 
ohjaa kuvaajaa, esiintyjiä, 
ryhmän toimintaa
Kuvaaja 
vastaa kamerasta ja kuvauksista
Esiintyjä 
näyttelee, ideoi
Assistentti
huolehtii kuvattavista kohtauksista, 
etsii   kuvauspaikkoja, tarkkailee
ajankäyttöä eri työvaiheissa
Editoija 
on päävastuussa kuvien editoimisesta 

KOMENTOKIELI

kuvausryhmän jäsenet

Kuvattu materiaali siirretään tietokoneelle ennen seuraavaa 

vaihetta.
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Kuvaleikkeet siirretään editointiohjelman aikajanalle.  

Kaikkien ryhmän jäsenten pitäisi saada vaikuttaa siihen, 

miltä lopullinen video näyttää. Yhden ryhmästä tulee 

kuitenkin olla vastuussa editoinnista.

Mikäli tietokoneita on enemmän käytettävissä, voidaan  

editoida useita versioita samasta videosta.

Editointivaihe kannattaa pitää yksinkertaisena. Pääasialliset 

toimenpiteet editoinnissa ovat musiikin lisääminen, kuvatun 

materiaalin tiivistäminen ja lopputekstien kirjoittaminen. 

Siirtymiä otosten väliin sekä hidastuksia ja nopeutuksia 

voi lisätä. Ryhmä voi editointivaiheessa hyödyntää myös 

toistoa eli sama kuvamateriaali voidaan esittää useammin  

kuin kerran.

Kun oppilaat oppivat käyttämään editointiohjelman  

välineitä, kuten tehosteita, editointiprosessi voi paisua ja 

viedä runsaastikin aikaa.  Tehosteiden käytössä on vaarana, 

että ne vievät huomion videon perusideasta. Tämän vuoksi 

niitä kannattaa käyttää säästeliäästi. 
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  POHDITTAVAA KATSOJILLE
• Mikä jäi musavideosta päällimmäisenä                                 

  mieleen?     

• Mistä pidit ja miksi? 

• Missä ryhmä oli mielestäsi 

  onnistunut?

• Mitä mielikuvia sinulla heräsi  

  musavideosta? 

• Oliko musavideossa jotain yllättävää? 

• Miten kuvat ja musiikki sopivat  

  mielestäsi yhteen?

Ryhmät kokoontuvat katsomaan kaikki  

hittivideot. Pimennetty tila, valkokangas ja  

laadukas äänentoisto luovat tunnelmaa.

Palautekeskustelussa voi käyttää apuna seuraavaa 

kysymysrunkoa.

 POHDITTAVAA MUSAVIDEON 
 TEKIJÄRYHMÄLLE
• Miltä oma musavideonne näyttää? 

• Missä onnistuitte? 

• Mitä tekisitte nyt toisin? 

• Mikä oli mielenkiintoista? 

• Miltä tuntui työskennellä oman  

  musavideon kanssa?

• Miten ryhmätyöskentely sujui?



 

TILOJA tai PAIKKOJA TUNTEITA tai ADJEKTIIVEJA

IHMISIÄ tai ESINEITÄ TAPAHTUMIA tai TEKEMISTÄ



Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?

Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?

Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?

Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?

Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?

Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?

Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?

Avainsana

missä kuvataan?

Mitä tapahtuu?



Kappalesetti 1
1. speak: herbalism 
         (säv., san. & sov. jesse viikari) 

2. manhattan fall: all-white star  
   (säv. olli rytkönen, san. olli rytkönen, juliana vehviläinen, sov. manhattan  

         fall)

3. gosh! mr. medor: world dressed in pink          
   (säv. vesa-matti jämsä, san. timo puotiniemi, sov. vesa-matti jämsä. teemu    

         rautio, joni raappana, jussi niskakoski) 

4. TÄDÄÄ: like a dead featuring malla  
   (säv. harri hakala, riku nuottajärvi, san. harri hakala, marja roivainen, sov.         

         harri hakala, riku nuottajärvi)

5. pessione: ihminen ole onnellinen  
   (säv. lenno linjama, san. henri pesonen, sov. henri pesonen)

 

kappalesetti 2
1. laura saaristo: pan flute chill  
   (säv., san. & sov. laura saaristo)

2. NaGu: menetys  
   (säv., san. & sov. simo leivo)

3. the lumi experiment: 4:45 a.m.  
   (säv., san. & sov. harri laajarinne)

4. wastplain: wastplain  
   (säv., san. & sov. timo astikainen)

5. synergia: ikämieli  
   (säv. juha-matti uunila, san. jani ojennus, sov. juha.matti uunila,  

         jani ojennus)

Kokoelma löytyy osoitteesta:
www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu, kohdasta oppimateriaali
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