
   

 

   
26.3.2020 

Vinkkejä tapahtumien suoratoistoon (striimaukseen) ja toteuttamiseen 

verkossa 
 

Hieno digiloikka teiltä, Oulun hiippakunnan seurakunnat! 

Kiitos rohkeudestanne toteuttaa striimattuja jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia, joihin on voinut 

osallistua verkon välityksellä. Ilahduttavaa on ollut myös seurakuntalaisten runsas osanotto näihin 

tapahtumiin. Vaivannäkönne ei mennyt hukkaan.  Kannustamme teitä jatkamaan samalla tiellä! 

Rohkaisemme teitä myös merkitsemään1 (tägäämään) Oulun hiippakunta mukaan postauksiin, niin saamme 

samalla lisää tietoa hyvistä käytänteistä.  

Olemme tutustuneet seurakuntien tuottamiin verkkotapahtumiin ja niiden pohjalta tarjoamme teille 

vinkkejä, miten voitte entisestään parantaa käyttäjäkokemusta.  

Vinkkejä tapahtumaviestintää varten: 

Tärkein huomio liittyy viestintään ja siihen, miten tapahtumanne löytyy seurakunnan verkkosivuilta.  

• Lisää tieto suoralähetettävistä (striimattavista) tapahtumista verkkosivuille helposti 

ensisilmäyksellä löydettävään kohtaan. Lukkarissa voi hyödyntää pääkuvan päällä olevaa laatikkoa.  

• Lisää verkkotapahtuman / suoralähetyksen linkki tapahtumakalenteriin kyseisen tapahtuman 

kohdalle. Samoin tieto radioinnista ja linkki siihenkin selkeästi esim. luettelona: 

o Tapahtuma Facebookissa (linkki) 

o Tapahtuma Youtubessa (linkki) 

o Tapahtuma radioituna (linkki) ja xx,x MHz 

• Mikäli seurakunnalla on radiojumalanpalvelus tai muuten kuunneltavassa muodossa lähetettävä 

tapahtuma, tästäkin olisi hyvä olla tieto sekä verkkosivuilla kyseisen tapahtuman kohdalla että 

Facebookissa. Useat nettiradiot ovat jaettavissa myös somessa.  

• Seurakunnan Facebook-seinällä olisi hyvä olla kiinnitettynä ylimmäiseksi tieto siitä, mistä pääsee 

osallistumaan jumalanpalvelukseen ja muuhun verkossa tapahtuvaan toimintaan.  

• Jos nettijumalanpalvelus tai muu tapahtuma on alkamassa, voisi aamulla esimerkiksi äänittää 

kirkon kellojen soittoa ja jakaa lyhyen videon pienellä saatteella tyyliin: Klo 10 alkaa 

jumalanpalvelus x kirkosta. Toimittamassa ovat… Tervetuloa mukaan tällä seinällä ihan hetken 

kuluttua tms.  

Vinkkejä kuvausta varten:  

• Tarkista, että kuva on suorassa (huomaa pylväistä tai seinistä) 

• Mieti valaistus siten, että kuvaustilassa on valoa. Silloin myös kuvassa on valoa.  

• Jos mahdollista ja käytettävissä on kuvaaja, ota välillä ”lähikuvaa” tekijästä tai jostakin kauniista 

yksityiskohdasta.  

• Verkkolähetyksen toteuttajien olisi hyvä käyttää ääntään ikään kuin ihmiset olisivat fyysisesti läsnä.  

 
1 *Tägätä= Kirjoita @-merkki ja lähde kirjoittamaan kohdetta, jonka haluat tägätä. Esim. @Oulun ev.lut. hiippakunta, 
jolloin voit valita kohteen ja se jää aktiiviseksi. Joskus kuitenkin yksityishenkilöt ovat estäneet sen, ettei heitä voi 
tägätä, joten tällöin postauksen julkaisemisen jälkeen linkki ei toimikaan.    
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• Kannattaa huomioida, että kun live alkaa, kaikki kuiskaukset ja ”höpötykset” kuuluvat jo 

osallistujille.  

• Pohdi, haluatko käydä keskustelua seurakuntalaisten kanssa tapahtuman Fb-jaon alla. Voithan 

pyytää palautetta kommentilla tai esimerkiksi informoida, miten toimitte vaikkapa rippikululaisten 

osallistumismerkintöjen suhteen  

• Jaa kommenttina tapahtuman alla ainakin Virsikirja.fi -linkki  

• Voisiko tapahtuman päätyttyä laittaa tiedon seuraavasta livestä, sillä kerran osallistuneet ovat 

potentiaalinen kohderyhmä osallistumaan uudestaankin.  

 

Tärkeitä linkkejä:  

Ohjeita ja vinkkejä striimaukseen (Kari Ruotsalainen 17.3.)  

Helpot ohjeet striimiin (Sakasti) 

Oulun hiippakunnan koronaviestintäsivusto 

https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/03/7d7157f6-jumalanpalvelusten-valittaminen-verkossa.pdf
https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/etalasnaoloa-toimintaan-ja-tilaisuuksiin/helpot-ohjeet-striimiin/
https://www.oulunhiippakunta.fi/kriisin-kohdatessa/

