
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’ve got the power! 
Kansainvälisen Eco-Schools-ohjelman 

25 -vuotisvideokampanja: 

Osallistumisohjeet 
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MITEN OSALLISTUN? 

Videokampanja on helposti toteutettavissa, sillä videon voi kuvata esimerkiksi älypuhelimen avulla. 

Videon pituus 

15-60 sekuntia 

Videon formaatti 

Puhu suoraan kameralle edestäpäin kuvattuna (kuten kuvassa). 

Käytä videossa kampanjalauseita: 

▪ Jos olisin pääministeri tai presidentti … 

If I was the Prime Minister / President of my country I would … 

▪ Jos olisin supersankari … 

If I was a Superhero I would … 

▪ Joka päivä minä… (jotain positiivista, mitä teet). 

Every day I … (positive action description). 

Lauseet saat täydentää itse! 😊 

Kieli 

Videon saa tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Suomen/ruotsikielisten videoiden mukana on 

hyvä lähettää englanninkielinen käännös siitä, mitä videolla sanotaan.  

TEE NÄIN: 

▪ Aloita miettimällä vastauksesi kampanjalauseisiin! Voit kirjoittaa lauseen/lauseet ylös 

”käsikirjoitukseksi”, mutta opettele ne ulkoa ennen videon kuvaamista! 

▪ Videolla saa seistä tai istua, kunhan puhuu suoraan kameralle. 

▪ Jos sinulla on hyvä videokamera, käytä sitä! 

▪ Kuvaa video mieluiten yhtenä otoksena 

▪ Äänen tulee kuulua hyvin - testaa videon kuvan ja äänen laatu, ja kuvaa otos uusiksi tarvittaessa! 

▪ Kuvaa mieluiten päivänvalossa – voit tehdä videon myös ulkona. 

▪ Aloita kokeilemalla, mikä on paras ympäristö ja tausta videollesi. 

▪ Videolle kannattaa valita esiintymään ihminen/ihmisiä, jotka tykkäävät kameralle puhumisesta. 

▪ Kuvaa ensin koeversio – voit kuvata niin monta otosta, kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen. 

▪ Videolla kannattaa puhua rauhallisesti ja keskittyä tekstin sanomaan.  

ÄLÄ TEE NÄIN:  

▪ Älä lue suoraan paperista.  Katso suoraan kameraan!  

▪ Varo, ettei videon taustalla kuulu melua. Paras paikka videon tekemiselle ei ole esimerkiksi koulun 

piha välitunnin aikana.  
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OSALLISTU KILPAILUUN NÄIN: 

1. Kuvaa video edellisen sivun ohjeiden mukaisesti. 

2. Lataa kuvauslupa ja pyydä siihen allekirjoitus videolla esiintyvältä henkilöltä tai alaikäisen 

lapsen huoltajalta (pakollinen liite videon lähetykseen). 

3. Kirjoita videon teksti ylös alkuperäiskielellä (sekä halutessasi englanniksi). 

4. Lähetä video, teksti ja skannattu kuvauslupa videon lähetyslomakkeella. 

5. Valmista! 😊 

6. Halutessasi voit myös jakaa videon sosiaalisessa mediassa: Käytä silloin kampanjatunnisteita: 

#ecoschools25 #ivegotthepower #sustainabledevelopment #finland 

 

Säännöt ja laadunvarmistus 

Kansainvälinen Eco-Schools-ohjelma valitsee ja editoi lähetettyjen joukosta parhaat videot, jotka 

jaetaan kansainvälisen Eco-Schoolsin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä osana kampanjan 

videoyhteenvetoa. 

 

KAMPANJA-AIKA 

Videokampanjaan voi osallistua toukokuun 2019 loppuun mennessä. 

(Virallinen kampanja-aika päättyy 3.5., mutta suomalaisille osallistujille on myönnetty lisäaikaa kuun 

loppuun saakka.) 

 

ESIMERKKIVIDEOITA 

Löytyy kampanjan Google Drive -kansiosta. 

https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kuvauslupa_FEE-video-campaign-2019.pdf
https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kuvauslupa_FEE-video-campaign-2019.pdf
https://vihrealippu.fi/videokampanjalomake/
https://vihrealippu.fi/videokampanjalomake/
https://drive.google.com/drive/folders/1iJil4cloBrmvZvglr-Evs0vjHoTzm-N7
https://drive.google.com/drive/folders/1iJil4cloBrmvZvglr-Evs0vjHoTzm-N7

