
 LIITTOVAALIEHDOKKAAN VIDEO-OHJE 20.10.2020

Näin kuvaat ja lähetät videoesittelyn liittokokoukseen 

Mielenterveyden keskusliiton luottamustehtäviin pyrkivät ehdokkaat voivat esittäytyä 
vuoden 2020 liittokokouksessa joko paikan päällä tai lähettämällä esittelyvideon.  

Esittelyn maksimikesto on sama kummassakin tapauksessa: puheenjohtajaehdokkaille 
(hallitus ja valtuusto) 3 minuuttia, hallituksen jäseniksi pyrkiville 2 minuuttia ja valtuuston 
jäseniksi pyrkiville 1 minuutti. Tasapuolisuuden vuoksi aikarajan ylittävät esittelyt 
joudutaan valitettavasti katkaisemaan kesken. 

Videoesittelyjä tehdään vain yksi/ehdokas, vaikka olisikin ehdolla useampaan tehtävään. 
Valitse siis videosi kesto sen mukaan, mikä on korkein hakemasi tehtävä. Videoiden 
viimeinen lähetyspäivä on 30.11.2020. 

Valmistelut 

1. Suositamme, että hankit avustajan, joka kuvaa ja pitää huolen siitä, että videon
enimmäiskesto ei ylity. Näin kuva on vakaa ja voit itse keskittyä sisältöön. Näytä
tämä ohje avustajallesi.

2. Video kuvataan kännykällä tai tabletilla, joka pidetään kuvattaessa vaakasuunnassa.
Kuvaa laitteen perusasetuksilla. Älä käytä erillisohjelmia tai -säätöjä (esim. HD,
laajakulma). Jos käytössä on järjestelmäkamera, voit kuvata sillä.

3. Kuvaa rauhallisessa, äänettömässä sisätilassa. Tule niin lähelle kameraa, että
kuvassa näkyy pää, kaula ja hartiat – siis noin metrin päähän. Näin kokousedustajat
saavat sanoistasi selvää.

4. Varmista, että valoa on riittävästi ja se tulee edestäpäin suoraan kasvoillesi,
mieluiten hieman yläviistosta. Katso myös, että selkäsi takana on mahdollisimman
siisti, selkeä ja rauhallinen tausta.

5. Pyydä avustajaasi tarkistamaan, että tukka, kaulukset, korut ym. kuvassa näkyvä
eivät ole vinossa, rutussa tai törrötä turhaan viemässä huomiota siltä, mitä haluat
sanoa.

6. Tehkää pari kolme testiotosta, jotta voitte varmistua siitä, että kuva on
mahdollisimman terävä, valoa on tarpeeksi ja ääni kuuluu selvästi. Voi olla hyvä
testata myös videon kestoa: mahtuuko sanottavasi aikarajan sisälle?

Videon sisältö 

1. Kerro ensimmäiseksi nämä asiat: nimesi, yhdistyksesi ja mihin luottamustehtävään
tai -tehtäviin olet ehdolla.
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2. Kerro omin sanoin, miksi sinä olisit hyvä valinta liiton luottamushenkilöksi. Mitä
asiantuntemusta ja osaamista voit liittoon tuoda? Mitä asioita liiton toiminnassa on
tulevaisuudessa tärkeä painottaa?

3. Katso rohkeasti suoraan kameraan. Jos kädessäsi on esim. tukisanalista, voit välillä
rauhassa katsoa sitä. Palauta kuitenkin katsekontakti, kun alat taas puhua.

4. Jos ajatus katkeaa tai sanot jotain hassusti, aina ei ole pakko aloittaa kuvausta
alusta. Voit esimerkiksi sanoa ”hetkinen/anteeksi, tarkoitin siis tätä” ja jatkaa.

5. Lopeta video selkeästi, esimerkiksi sanomalla kiitos tai jos arvioit olevasi
liittokokousedustajille uusi kasvo, vaikkapa toistamalla nimesi ja yhdistyksesi.

Videon lähettäminen 

1. Tilaa lähetyslinkki osoitteesta ehdokkaat@mtkl.fi. Kerro viestissä:

a. ehdokkaan nimi, puhelin, sähköposti, yhdistys sekä se, mitä 
luottamustehtäviä ehdokas hakee

b. kuvaajan nimi, puhelin ja sähköposti

2. Saat vastauksena henkilökohtaisen linkin OneDrive-palveluun, jonne voit ladata 
videon. Lataus tapahtuu samalla tavalla, olipa käytössäsi OneDrive-sovellus tai ihan 
tavallinen internetselain. Vain painikkeet ovat erinimisiä ja eri kohdissa näyttöä.

3. Lataus verkkoselaimella (tietokone/mobiili): Klikkaa saamaasi linkkiä, joka 
avautuu verkkoselaimen kautta suoraan oikeaan OneDrive-kansioon. Klikkaa Lataa 
palvelimeen -painiketta, valitse Tiedostot ja etsi avautuvasta näkymästä videosi. 
Klikkaa Avaa-painiketta ja video latautuu.

4. Lataus OneDrive-sovelluksella (mobiili): Klikkaa saamaasi linkkiä, joka 
avautuu sovelluksen kautta suoraan oikeaan OneDrive-kansioon. Klikkaa + -
painiketta, valitse Lataa ja etsi avautuvasta näkymästä videosi. Klikkaa 
videotiedostoa ja se latautuu.

5. Odota rauhassa, että video latautuu. Hitailla yhteyksillä se voi viedä aikaa.

6. Jos osaat nimetä videotiedoston, nimeä se tällä kaavalla: Sukunimi Etunimi. Ei 
haittaa, jos et osaa. Muista joka tapauksessa kertoa ehdokkaan tiedot lähetyslinkkiä 
tilatessasi, niin liittokokouksessa tulee oikea video oikean ehdokkaan kohdalle.

7. Lähetä video viimeistään 30.11.2020. Jos videon lähetys ei kerta kaikkiaan 
onnistu, laita viesti ehdokkaat@mtkl.fi -osoitteeseen, niin ratkotaan tilannetta 
yhdessä. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja päätöksenteko digitalisoituvat jatkossa edelleen, myös 
kansalaisjärjestöissä. Kukaan ei kuitenkaan odota päättäjiksi pyrkiviltä täydellisyyttä, vaan 
osaamista ja halua ja kykyä toimia. Nyt on hyvä tilaisuus ottaa henkilökohtainen digiloikka, 
vaikka vähän jännittäisikin!  
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