GREEN SCREEN
OSA 1: GREENSCREENIN VALAISTUKSEN ONGELMA
* Onnistunut green screen -kuvaaminen vaatii tutustumista kuvauspaikan valaisemiseen ja
valaistukseen
* Green screenin valaiseminen on eri asia kuin esim. video-otosten tai kuvien valotus
* ”Hotspot” tarkoittaa green screenin epätasaista valaistusta (ihmissilmän adaptoitumis- eli
mukautumiskyky on erinomainen, kameran ei.)

Ihmissilmä näkee green screenin valaistuksen tasaisena,
koska silmä sopeutuu näkemäänsä. Todellisuus voi olla
toinen.

Kamera paljastaa miten valaistus on todellisuudessa
onnistunut. (”Hotspot” = epätasainen valaistus,
valokohta)

”HOTSPOT” =ongelma, huono
lopputulos editoinnissa.

Ratkaisu: ”DIFFUUSORI”
valoa hajauttamaan.

HOTSPOTIT NÄKYVIIN:
* Vaihtoehto 1: ”Hotspotit” eli vaaleammat valokohdat voi yrittää paljastaa kameran sulkimen
nopeutta säätämällä asteittain suuremmaksi (80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800,
1000…) tällöin valotusaika on lyhyempi ja ”hotspotit” tulevat näkyviin
* Vaihtoehto 2: GREENSREENER -app iPadille (10,99€) - näyttää ”hotspotit” ennen kuvaamista.
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GREEN SCREENIN VALAISEMINEN
* TÄRKEÄÄ: kuvattavasta kohteesta ei saa tulla varjoja green screenille, siksi green screen on valaistava
erikseen kuvattavan kohteen takaa.

Kohteen takavalo
Kohde

Diffuusori

Diffuusori

GS:n valaistus

GS:n valaistus

Kohteen valo
n. 45 asteen kulma

Kohteen valo
n. 45 asteen kulma

Kaksi valaisinta valaisemaan taustaa (diffuusorit hajauttamaan valoa) ja kaksi valaisinta valaisemaan kohdetta n. 45 asteen
kulmassa.

Esimerkki 1: (jos budjettia, tässä yksi esimerkki: ) 2 x Soft box 125W x 5400K + 2 x YongNuo YN-600 LED 36W 5500K
ledipaneelit (+ valkoinen sateenvarjodiffuusori)
Esimerkki 2: Tee-se-itse (jonkinlainen budjetti): lamput 5000K x 4kpl, jalustat, softboxien rakentelu tai hankinta
Esimerkki 3: rakennustyömaavalot (pieni budjetti, nykyään löytyy mm. LED-valoja edullisesti), joissa itsetehdyt
diffuusorit, ”pahvilaatikkoratkaisut”
Esimerkki 4: (ei budjettia) ikkunan lähellä, tasaisessa luonnonvalossa kuvaaminen
Joskus valaistuksen toteuttaminen nopealla aikataululla voi olla hankalaa (budjetti, tilanpuute tms.). Asiasta kannattaa keskustella oppilaiden
kanssa ja kertoa esimerkein, miten se tulisi järjestää oikeaoppisesti. Toisaalta voidaan kokeilla yhdessä erilaisia ”luovia vaihtoehtoja” -oppilaat ovat
todella kekseliäitä luomaan valaisimia esim. omista kännyköistä, pahvista ja paperista (green screen animaatiot).

Huonoja vaihtoehtoja valaistukseen: Loisteputket (väreily), kuumenevat halogeenit (epämukavaa kuvaukseen
osallistuville), värivalot. Muista varmistaa, ettei valaistus aiheuta palovaaraa varsinkin jos käytössä on kuumenevia
valaisimia!
Muista, että mitä suurempi valonlähde, sen tasaisempi lopputulos. Ennen kuvaamista on hyvä mm. säätää
kameran asetuksista VÄRILÄMPÖTILA (jos mahdollista).
KOULUJEN / LUOKKIEN HANKINTOJA TOTEUTETTAESSA TULISI BUDJETOIDA MYÖS KUVISLUOKAN LAITTEISTOON.
KUVAUSKALUSTOON, VALAISTUKSEEN JA ÄÄNIEN TALTIOINTIIN, JOS TAVOITTEENA ON TOTEUTTAA LAADUKKAITA VIDEOITA.
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OSA 2: GREEN SCREENIN HANKINTA vs. TEE-SE-ITSE
* Valmiit kankaat voivat olla melko kalliita, läpikuultavia, sotkeentuu / rikkoutuu helposti, osa työläitä taitella, koota &
säilyttää, osa myös melko pienikokoisia pitkille ihmisille.
* Tee-se-itse-Green-screenin hyvät puolet: halpa, hauska tehdä oppilaiden kanssa, koon voi määritellä itse tilaan
sopivaksi, peittävä, rypistymätön.
* Edullisimmat vaihtoehdot: seinän maalaaminen, vanhat käytöstä poistetut valkokankaat, pimennysverhot ja kartat,
Huonekaluliikkeistä (esim. Ikea) saatavat pimennysverhot / valkokankaat
* Kierrättäminen kunniaan! Onko kaupungissa / kunnassa muita kouluja tai kunnan rakennuksia, joissa voisi olla
ylijääneitä tarvikkeita? Muista tarkistaa sisäilmaan liittyvät kaupunki-/ kuntakohtaiset säännöt! Esimerkki Laukaan
Vihtavuoren koulun ”20€ green screen”: vanhoja pimennysverhoja, valkokankaita, telat, astiat, suojapaperia, essut,
vesiohenteisen seinämaalin jämät, keittiöstä muovilaatikot maalille, liimaa, lista / metallitanko, veitsi / lasta telan
vuolemiseen ja se ainoa maksullinen hankinta: vihreää vesiohenteista seinämaalia, n. 20€. Kaikki muu löytyi ”talosta”.

Löydöt: 80-luvun pimennysrullaverho &
seinämaali + tela 0€

Talkkarin tikkaat, & vihreä seinämaali 20€ &
joukko innokkaita oppilaita halusi oppia
”kuinka maalata suuri pinta tasaisesti”

Hieno, tasainen lopputulos!
Sitten vain ripustamaan paikoilleen!

* Itsetehdyn green screenin säilyttäminen rullalla on helppoa ja vie vähän tilaa (jos ei halua jatkuvasti purkaa verhoa
ripustuksilta)
* Seinään maalattu tai pysyvästi luokkaan ripustettu green screen: eteen yläpuolelle (esim. kattoon) voi asentaa
verhokiskon, jolla voi peittää ärhäkän vihreä pinta. Kiskoa voi hyödyntää myös rekvisiitan, mikrofonin ym.
ripustamiseen green screenin eteen. (Esim. Ikeasta saa koottavaa alumiinista i-kiskoa, josta saa rakenneltua erilaisia
kaarteita kulmapalojen avulla. Saatavilla on myös verhovaijeria, molemmat kiskot saa ripustettua seinään tai
kattoon.)
* ITSE MAALATTUA VALKOKANGASTA / PIMENNYSVERHOA VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS LATTIALLA, KESTÄÄ PÄÄLLÄ
KÄVELEMISTÄ JA KOSTEALLA PYYHKIMISTÄ!
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OSA 3: REKVISIITTA & LEIKIN MERKITYS
* Olen kerännyt erilaisia asuja, silmälaseja, hattuja, peruukkeja, pieniä esineitä, vanhoja kännyköitä, leikkirahoja,
tekokasveja ym. kuvauksia varten. Tavarat on lajiteltuna varastoon omiin laatikoihinsa.
* Oppilaista kuvauksien yksi hauskimmista jutuista on roolihahmojen luominen. Useasti ujoimmatkin innostuvat, kun
kameran edessä ei tarvitse olla oma itsensä. Toisaalta myös koviksen roolista voi luopua hetkeksi ja heittäytyä
hullutteluun!
* Tavaroiden ja vaatteiden huolto & green screenin kanssa toimivat värit on
ennalta suunniteltu. Oppilaat saattavat epähuomiossa tuoda kotoa väärän
värisiä vaatteita ja esineitä, pöpöjä, allergeeneja jne.
* Hygienia: ei tuoda kotoa mitään, kotitalouden kanssa voi yrittää sopia
”pyykkiharjoituksia”, jolloin vaatteet pesetetään säännöllisesti omalla
koululla.
* Havainto: Oppilaat eivät tärvele rekvisiittaa, kun kerron niiden olevan
minun omiani.

* ANIMAATIOITA varten olen kerännyt erilaisia käytettyjä liikuteltavia leluja, huonekaluja, legoja, muovailuvahaa…
Lelujen (barbit, eläimet ym.) rikkoutuessa niitä voi käyttää jatkossa kuvanveistossa ja 3D rakentelussa eri tavoin
(tukirungot, kollaasit jne.)
* Muovailuvaha on erityisen suosittu 7.-9. luokkalaisten keskuudessa. Ostan useamman paketin halpaa ”markettivahaa”,
jossa on useita eri värejä. Lajittelemme oppilaiden kanssa värit ja teemme niistä isompia vahapalloja. Sääntönä on, ettei
värejä saa liiskata liian kovaa kiinni toisiinsa, jotta työt voi purkaa kuvauksien jälkeen takaisin väripalloihinsa.
* REKVISIITTAA VARTEN KANNATTAA LUODA TOIMIVA, JÄRJESTELMÄLLINEN SÄILYTYS- JA HUOLTOSYSTEEMI, johon myös
oppilaat sitoutuvat, tällöin rekvisiitan siivouksesta tai huollosta ei tule liian työlästä opettajalle.
* Kun aloitin rekvisiitan käytön vuosia sitten green screen -tehtävissä, huomasin innostuksen lisääntyvän ja oppilaiden
sitoutuvan kuvaustehtäviin paremmin. Samalla pääsimme hyödyntämään rekvisiittaa esim. esinekulttuurin, muotoilun,
rakentelun ym. tehtävissä. Vaikka kohteena ovatkin olleet yläkouluikäiset, tarve ”leikkimiselle” on edelleen
erittäin suuri. Kuvataidetunneilla se on ok, koska se tehdään ”tehtävien varjolla”.
* Green screen kuvaukset ovat oiva tilaisuus tehdä oppiaineiden / ryhmien välisiä kokonaisuuksia (MONO, JUHLAT jne.)
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OSA 4: LENTÄMINEN & LEIJUMINEN
* Green screen kangasta kannattaa hankkia / maalata itse ylimääräisiä paloja, tai jopa kokonainen kapeahko verho, jonka
voi tarvittaessa sijoittaa peitettävän / taustaan piilotettavan kohteen eteen.
* Jopa vihreä ”puku” (paita, hanskat, housut, kypärämyssy) voi olla tarpeen riippuen kuvausprojektista.
* Vihreää, ohutta lankaa voi käyttää apuna, jos esimerkiksi supersankarin viitta pitää saada lepattamaan tuulessa. Tällöin
viitan reunoihin kiinnitetään narut, joista sitä heilutellaan.
* Hiustenkuivaaja tai tuuletin on oiva ja halpa apuväline, jos tarvitaan esim. tuulenvirettä supersankarin hiuksiin ja
viittaan, ”myrskykelin” tunnelmaa (Huom! Kuivaajassa viileä ilma!)
* Lentämisen voi kuvata pystyasennossa kameralla ja iPadilla, jos käytössä on Kuvat -ohjelma / appi. Lattia tulisi peittää
vihreällä kankaalla, joka kaareutuu kohti taustakangasta teräviin kulmiin muodostuvien varjojen välttämiseksi. iPadin
näytön mukautumisen iPadin asentoon voidaan myös lukita ja asettaa iPad kuvattaessa pystyasentoon, jolloin kuvaa ei
tarvitse käännellä myöhemmin.
* Hieman haasteellisempi vaihtoehto on, että kuvattava kohde makaa penkin tai pöydän päällä, jolloin taso peitetään
vihreällä. Lopputulos ei ole ihan niin hyvä, kuin mihin päästään kuvaamalla lentävä kohde pystyasennossa.
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OSA 5: KUVAKOOT, KUVAKULMAT, RAJAAMINEN & KAMERAN LIIKKEET
* Zoomauksen sijaan suosittelen kuvatun aineiston muokkaamis- / editointivaiheessa rajaamista
(rajaus, Ken Burns) tai kuvauslaitteiston etäisyyden vaihtelua suhteessa kuvattavaan kohteeseen.
* KUVAKOOT, KUVAKULMAT ja KAMERAN LIIKKEET on hyvä hallita etukäteen, mutta kuvauspaikalla
saatavilla oleva ”lunttilappu” voi olla tarpeen varsinkin alussa.

KUVAKOOT:

(YK) YLEISKUVA
* laaja kuva
* ympäristöä näkyvillä paljon
* joukkokohtaukset, paikat,
rakennukset ym.

(LKK) LAAJA KOKOKUVA
* ihminen ympäristössään
* ylä-ja alapuolella kohdetta tilaa
* joukkokohtaukset, paikat,
tapahtumat

(KK) KOKOKUVA
* ihminen näkyvissä kokonaan
* ylä-ja alapuolella kohdetta ei liikaa
turhaa tilaa näkyvissä
* toiminta, liikkeet

(LPK) LAAJA PUOLIKUVA
* ihminen rajattu reiden puolivälistä
ylöspäin, kädet kokonaiset
* pään yllä ei turhaa tilaa
* toiminta, liike

(PK) PUOLIKUVA
* näkyvissä puolet ihmisestä
* rajaus navan paikkeilta
* pään yllä ei turhaa tilaa
* toiminta, liikkeet

(PLK) PUOLILÄHIKUVA
* rajaus rinnan korkeudella
* pään yllä ei turhaa tilaa
* ihminen korostuu otoksessa
* toiminta, liikkeet, eleet

VÄLTÄ
OTOKSISSA
IHMISEN
RAJAAMISTA
NIVELTEN JA
TAIPEIDEN
KOHDALTA.
(LK) LÄHIKUVA
* näkyvissä kasvot, olkapään kaari näkyy
* pään yllä ei tilaa tai rajautuu hieman
pois
* ilmeet, kasvojen liikkeet, tunteet

(ELK) ERIKOISLÄHIKUVA
* näkyvissä osa kasvoista
* pään ylä ja alaosa saattaa rajautua
pois
6 kasvojen
* hienovaraiset ilmeet,
liikkeet, tunteet
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KUVAKULMAT:

TASOKULMA

ALAKULMA

YLÄKULMA

KAMERAN LIIKEET:

TILTTAUS liikekaari ylös / alas

PANOROINTI liikekaari vaakatasossa

Tilttaus: kamera / iPad ja jalusta pysyvät paikoillaan ja sitä liikutetaan kallistamalla pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä
alas. Esimerkki: (LÄHIKUVA) kuvaan saapuvan henkilön kuvaaminen nostaen seuraamalla kameralla kohteen jaloista kohti
kasvoja. Panorointi: kamera / iPad ja jalusta pysyvät paikoillaan, iPadia käännetään vaakatasossa eli sivusuunnassa jalustan
pysyessä paikoillaan. Panoroinnilla voidaan esim. seurata liikkuvaa kohdetta.
Onnistuneiden iPad-kuvausten takaamiseksi tarvitaan
a) tukeva jalusta ja siihen kiinnitettävä iPad-kotelo
b) iPadin (kameran) ja jalustan liikkeiden hallinta (kuvaajan tulee olla tietoinen jalustan liikkuvien osien säätämisestä,
jalustan liikkuvat osat eivät saa aiheuttaa kuvattaessa nykiviä, katkonaisia liikkeitä eikä se saa kaatua herkästi.)
c) Kuvausten aikana iPadin ympärillä olevien tulee varoa tönimästä jalustan jalkoja.
d) Äänien taltiointi suoraan iPadilla: laitteen ympärillä olevien pysytellä mahdollisimman hiljaa
e) Kuvattujen otosten numerointi kuvausten alussa helpottaa editointia (numerolappu tai kuvaaja ilmoittaa numeron)
7
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OSA 6: AINEISTON KUVAAMINEN: iPAD KAMERA -APP

TAUSTAKUVAN tai -VIDEON KUVAAMINEN & GREEN SCREEN OTOKSIEN KUVAAMINEN
1. Avaa Kamera -app täppäämällä iPadin KAMERA -kuvaketta
,
2. Voit valita seuraavista toiminnoista (vaihtoehdot oikeassa reunassa): NOPEUTETTU * HIDASTETTU * VIDEO * KUVA
* NELIÖ * PANORAAMA (Perus videokuvausta varten valitse ”VIDEO”).
3. Pyöreä ”laukaisinpainike” muuttuu video -toiminnossa valkoisesta punaiseksi: tallennus alkaa napauttamalla
punaista ”suljinympyrää” (yläreunaan ilmestyy samalla video-toiminnossa juokseva aikalaskuri 00:00:00) Muista
alkuun aina pieni viive (vara editointia varten)
4. Lopeta kuvattuasi tallennus napauttamalla punaista painiketta uudelleen.
5. Voit muokata video-otoksen pituutta seuraavasti: napauta ”Muokkaa”, valitse liukusäätimellä aloitus- ja
päättymisaika, tallenna tekemäsi muutos napauttamalla ”Valmis”.
6. Voit nopeuttaa tai hidastaa videota hidastus- ja nopeutustilojen avulla.

1. KUVAA TAUSTA(T) video(t) tai
valokuva(t)
2. GREEN SCREEN OTOKSET
(videot)
8
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OSA 7: AINEISTON MUOKKAAMINEN: iPAD KUVAT

KUVAT

KAMERA

1. MUOKKAA -valikko: voit säätää kuvaamaasi
digikuva- ja videoaineistoa eri tavoin ennen editointia
iMoviessa.

2. KUVAN / VIDEON KOKO ja RAJAAMINEN -valikot (Kuvat -app):
2

1) RAJAUS- ja KÄÄNTÖVALIKOT saat esiin yläriviin
täppäämällä

3

2) VAAKAKÄÄNTÖ (vas. kuvake) ja PYÖRITYS (oik.kuvake)
2a
1
3a

2a) KUVAN SUORISTAMINEN / KÄÄNTÄMINEN ja
KALLISTAMINEN (vaaka- & pystysuunta) ASTEITTAIN (valitse
toiminto & liu’uta sormella vieressä olevaa viivavalikkoa
pitkin, kunnes kuva-aineisto on haluamassasi kulmassa.)

3) KUVAN MUODON ja -SUHTEEN SÄÄTÄMINEN (toiminto käytettävissä vain videoaineistossa) Valitse iPadin oik.
yläreunassa oleva kuvake…
3a) …tällöin iPadin alareunaan ilmestyy valikkorivi, josta voit säätää videon pysty- tai vaakasuuntaan, kuvakentän
muotoa ja suhdetta: alkuperäinen * vapaasti käsin säädettävä muoto *neliö * sivusuhde (Aspect ratio).

3. KUVAN / VIDEON SÄÄDÖT:
VIDEON ja KUVAN SÄÄDÖT saat esiin täppäämällä
kuvaketta vasemmalla, toiseksi ylimpänä)
Saat esiin useita eri säätövalikoita, joita voit säätää
asteittain oikealle ilmestyvästä liukuvalikosta.
(kts. seuraavan sivun ohje)

9
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4. KUVAN / VIDEON SÄÄTIMET:
AUTOMAATTINEN KUVAN PARANNUS

Laite analysoi kuvan, korjaa automaattisesti.

VALOTUS (Exposure)

Koko kuvan sävyjen yli-ja alivalotussäädöt

VALOKOHDAT (Highlight)

Huippuvalokohtien yksityiskohtien säätö

VARJOT (Shadows)

Varjokohtien yksityiskohtien säätö

KONTRASTI (Contrast)

Sävyarvojen laajentaminen / supistaminen

KIRKKAUS (Brightness)

Kuvan kirkkauden ja valoisuuden säätö

MUSTAPISTE (Black point)

Kuvan tummimpien kohtien säätö

KYLLÄISYYS (Saturation)

Värin voimakkuus, puhtaus

VÄRIKIRKKAUS (Luminosity)

Värin kirkkaus

LÄMPÖ (Warmth)

Kuvan värin kylmä - lämmin säätö

SÄVY (Hue)

Kuvan sävyn muuntaminen toiseksi

TERÄVYYS (Sharpen, Sharpness)

Ääriviivojen erottuvuuden lisääminen

SELKEYS (Clarity, Clarify)

Kuvan pintarakenteiden korostaminen
Värikeskiarvosta häiritsevästi poikkeavien
vierekkäisten pikselien värivoimakkuuden säätö

KOHINANVAIMENNUS (Noise)

Tummat kaarevat reunukset kuvaan

VINJETTI (Vignette)
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4. KUVAN / VIDEON SUODATTIMET:

Suodattimet

1

1 ALKUPERÄINEN

2

2 KIRKAS

3

3 KIRKAS LÄMMIN

4

4 KIRKAS VIILEÄ

5

5 VOIMAKAS

6

6 VOIMAKAS LÄMMIN

7

7 VOIMAKAS VIILEÄ

8

8 MONO

9

9 HOPEINEN

10

10 NOIR
(Huom! Suodattimia kannattaa käyttää vasta viimeistellyssä
videoprojektissa, ei green screen -videoaineistossa kesken
editoinnin!)
11
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OSA 8: AINEISTON EDITOINTI: iPAD iMOVIE (iPadOS)
Kun olet säätänyt KUVAT -apissa kuva-aineiston / videootokset, valitse oikeasta yläkulmasta ”VALMIS”

Avaa seuraavaksi
iMOVIE -app:

1. Valitse

+

2. Valitse Elokuva

4. Taustakuva / -video ilmestyy nyt
leikepöydälle

3. Valitse taustakuvat / videot
& Luo elokuva

(”kuvaraita” alaosassa = ”leikepöytä”)
Puolita

5. Täppää taustakuva / videoleike aktiiviseksi (keltainen kehys = aineisto
muokattavissa) leikepöydälle. Saat esiin alareunaan muokkausvalikot:

Toiminnot, Nopeus, Otsikot, Suodattimet. Täppää haluamasi valikko
aktiiviseksi, saat esiin niiden yläpuolelle lisää erilaisia valikoita.

12
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6. MUOKKAUSVALIKOT:
v

PUOLITA: leikkaa otos kahtia leikepöydällä
kursorin osoittamalta kohdalta
IRROTA ÄÄNI: irroittaa ääniraidan otoksesta
MONISTA: kopioi valitun otoksen edellisen perään

Puolita

TOIMINNOT -valikko

PYSÄYTÄ: Pysäytetty osio otokseen
LISÄÄ
NOLLAA

NOPEUS -valikko

ÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
OTOKSESSA (Liukuva)

VOIMAKKUUS -valikko

OTSIKOT (tekstit)-valikko
13
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SUODATTIMET -valikko
SUODATTIMET: Jos säädät taustakuvan tai -videon suodattimia, tulee huomioida, että Green screen -otoksia ei voi
keskeneräisenä säätää samalla tavoin (esim. mustavalkoiseksi). Suodattimia kannattaa kokeilla vasta valmiiseen
tallennettuun videoon, jossa on jo yhdistetty taustakuva-aineisto ja green screen -videoaineisto toisiinsa. Voit siis
tuoda viimeistellyn (esim. Kuvat- valikkoon viedyn) videoprojektin uudelleen iMovieen ja säätää vasta sitten valmista videota
suodattimien avulla yhdenmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. Jos et halua samaa suodatinta koko videoraitaan, leikkaa video
(”puolita-toiminto”) haluamiisi pituuksiin ja sijoita tehosteet haluamiisi videoraitoihin. Suodatinvaihtoehdot:
Ei mitään= Alkuperäinen kuva- tai videoaineisto
Haaveileva= Unenkaltaiset otokset, joissa korostuu haaveilu, unenkaltaisuus, ajatukset, takaumat.
Hitti= Muuttaa aineiston kirkkaaksi& lämpimäksi, voimistaa kontrastia. Matkailuaiheet, lämpöaalto
Kaksisävy= Muuttaa videon kaksisävyiseksi, esim. (teko)taiteelliset otokset, musiikkivideot ym.
Mustavalko= Perus mustavalkoinen tehoste
Mykkäkausi= Tekee videoon reunoille vinjetin ja muokkaa kuvaan vanhan filmin kaltaisia epäpuhtauksia
Peite= Vähentää värejä, voimistaa kirkkautta. Sopii esim. jonkin otoksen ajallisten tapahtumien erottamiseen tavallisista otoksista
(takaumat, kertojan osuus jne. )
Sininen= Muuttaa otoksen kylmäsävyiseksi. Korostaa otoksen kylmää tunnelmaa. Sopii hyvin talvi- ja vedenalaisiin otoksiin.
Vanhahtava= Korostaa voimakkaasti otoksen seepiasävyjä (ruskea). Sopii hyvin historiallisten aiheiden suodattimeksi.
Värikäs= Tekee aineistoon reunoille vinjetin ja korostaa vastavärejä.
Western= Tekee otoksiin lämpimän, vanhanaikaisen, auringonpaahtaman tunnelman.
ÄÄNEN TALLENNUS * VIDEON KUVAAMINEN iMOVIESSA

* OTOKSIEN ALKUUN * TOISTA OTOS

* PALAUTUS (EDELLINEN MUUTOS) * ÄÄNIRAITA

7. ÄÄNEN TALLENNUS: Valitse mikrofoni

-kuvake. Kohdasta ”Valmis tallentamaan” valitse
”Tallenna” ja voit aloittaa ääniraidan tallentamisen
(laskee 1-2-3- aloita ääni). Vältä äänentason
voimakkuutta havainnollistavan väripalkiston
menemistä punaiselle, tällöin tallennetun äänen laatu
alkaa kärsiä. Kun painat lopeta, voit valita ”kumoa”,
”ota uusi”, ”Kuuntele” tai ”Hyväksy”
Voit myös säätää tallentamaasi äänitettä tai muita
irrallisia ääniraitoja, esimerkki seuraavalla sivulla.
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ÄÄNIRAITA / -TALLENNE

Voit säätää ääniraidan kohdasta Toiminnot:
taustalle & Monistaa
Voit säätää ääniraidan nopeutta kohdasta Nopeus: Ääniraidan nopeus: korkea, nopea ääni & hidas matala ääni

(Häivytä)

Voit säätää ääniraidan äänen voimakkuutta kohdasta Voimakkuus. Liukuvan äänen voimakkuuden säätimen vieressä lukee
”Häivytä” , josta voit säätää keltaisia nuolia siirtämällä ääniraidan alkupäähän hiljalleen voimistuvan äänen ja loppupäähän
äänen häivytyksen.
VOIT TALLENTAA USEITA ÄÄNIRAITOJA PÄÄLLEKKÄIN. Voit siis valita täppäämällä ääniraidan, jota haluat muokata, vaikka
ääniraitoja olisi samassa otoksessa useita päällekkäin samassa kohdassa.
TAUSTAMUSIIKKI: kannattaa äänen voimakkuus erityisen huolella silloin, kun taustamusiikin päälle tulee saada puhe- ym. ääniä
kuuluviin. Taustamusiikin tarkoitus on luoda tunnelmaa, jolloin sen tarkoitus ei ole peittää muita ääniä.

MUISTAKAA TEKIJÄNOIKEUKSIIN TUTUSTUMINEN NIIN KUVA-, VIDEO- & ÄÄNITIEDOSTOJEN OSALTA!
ET VOI KÄYTTÄÄ MITÄ TAHANSA AINEISTOA VERKOSTA OMIIN PROJEKTEIHISI!

TIETOA TEKIJÄNOIKEUKSISTA: https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/

https://kopiraittila.fi/
https://kopiosto.fi/tekijanoikeustietoa/tekijanoikeuden-abc/
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8

GREEN

SCREEN

OSA 8: GREEN SCREEN -AINEISTON EDITOINTI: iPAD iMOVIE (iPadOS)
GREEN SCREEN -LEIKKEEN LISÄÄMINEN:
Taustavideot tai -kuvat leikepöydälle valittuasi voit
lisätä green screen -leikkeet /-otokset (esim. valikoista:
Videot, Kuvat, Albumit jne.)
(Tässä vaiheessa kannattaa taustakuvaotos valita aktiiviseksi
täppäämällä sitä leikepöydällä, jolloin ylemmän
kuvanäytön oikeaan alareunaan ilmestyy teksti ”Ken Burns
käytössä” —-> jos et halua taustakuvaan automaattista
kamera-ajoa, täppää em. tekstiä, jolloin se muuttuu
muotoon ”Ken Burns ei käytössä”.)

iMoviessa esim. Videot -valikon avattuasi saattaa
tulla esiin lisää vaihtoehtoja, joista etsiä tallentamaasi
aineistoa. Jos olet kuvannut aineiston hiljattain, voit
hakea esim. ”Äskettäin lisätyt” -valikosta.
Videoleikkeen pituutta voit säätää täpättyäsi sen
aktiiviseksi (keltainen kehys) ja voit liu’uttaa
leikettä sen molemmista päistä (poistaa alkua
liu’uttamalla oikealle ja poistaa loppua
liu’uttamalla vasemmalle).

Valitse seuraavaksi videotiedosto täppäämällä (valittu
video näkyy keltaisella reunuksella rajattuna.
Valitse

… (kolme pistettä) ja

Vihreä / sininen tausta
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Ken Burns käytössä / ei käytössä (kamera-ajo)

VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ & KUVA-ALUEEN RAJAUS

VOIMAKKUUS: Säädä kuva- tai videoaineistoa suhteessa
taustaan

KUVA-ALUEEN RAJAUS: Rajaa pois osia green screen
aineistosta (esim. jos green screen ei ole reunoille saakka)

JAETTU NÄYTTÖ

PEITOT: Täppää ylempi video-otos aktiiviseksi. Voit myös
tehdä videoon green screenin sijaan seuraavat toiminnot:
leikkauskuva, kuva kuvassa & Jaettu näyttö.

KUVA KUVASSA

VINKKI: Voit hyödyntää jaettua näyttöä ja kuva kuvassa toimintoa
esimerkiksi esitelmissä sekä erilaisissa ohje- ja opetusvideoissa!
Aineiston ei tarvitse olla green screen -taustalla kuvattua.
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9

GREEN

SCREEN

OSA 9: GREEN SCREEN -AINEISTON TALLENNUS JA JAKAMINEN
iMovie tallentaa kaikki projektit automaattisesti, mutta projektin valmistuessa tai jäädessä kesken voi olla järkevää
nimetä projekti. Täppää vasemmasta ylääreunasta ”Valmis”

Täppää tekstiä ”Elokuvani”

Anna projektille nimi / nimesi, voit lisätä nimen
perään esim. ”Älä poista” -tekstin tai päivämäärän.

Nimeämäsi elokuva on nyt ”Projektit” valikossa.

Täppää tekstiä ”Projektit”
18
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AINEISTON JAKAMINEN (esim. Airdrop)

AIRDROP: Aineistoa siirtävän laitteen tulee olla samassa Wi—Fi verkossa kuin vastaanottavan laitteen. Molemmissa
laitteissa tulee olla Bluetooth päällä. Valitse ja täppää elokuvaprojekti, jonka haluat jakaa / siirtää esim. Mac
-tietokoneelle.

FINDER
-kuvake
koneella

AIRDROP MAC-KONEELLA:
Varmista, että koneen Bluetooth ja Wi-Fi on päällä (ja että iPad ja
kone on samassa verkossa, jos verkkoja on useita).
Varmista, että laitteet havaitsevat toisensa (viivettä saattaa olla)
Asetuksista riippuen tässä kohtaa voi olla ”Vain yhteystiedot” tai
”Kaikki”. (Bluetooth kannattaa sammuttaa käytön jälkeen.)

Airdrop iPadilla: iPadin asetuksista voit varmistaa, että Bluetooth ja Wi-Fi ovat päällä & laitteet samassa verkossa.

Valitse Jako -kuvake alareunasta.

Valitse Airdrop -kuvake.
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Valitse Laitteen nimi, johon aiot lähettää elokuvasi.

Ennen vientiä laite saattaa viimeistellä projektin.

Voit myös tallentaa elokuvasi tiedostoihin tai jakaa esim. Youtube -kanavallesi tms.
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