
 

 

Mõned lihtsamad juhised ise filmimiseks 
 

Alljärgnevalt on toodud mõned lihtsamad juhised olukorras kui soovid 

filmida ja teistega jagada oma koduseid tegemisi.  

Ettevalmistus  

1) Mõtle eelnevalt läbi, mida soovid teistega jagada. Abiks on see, 

kui kirjutad oma olulisemad mõtted eelnevalt üles. Kasvõi 

märksõnadena. 

2) Keskendu pigem mõnele konkreetsele teemale või sõnumile.  

3) Hea video pikkuseks on üldjuhul 2-5 minutit. Vajadusel veidi 

pikem, kuid soovitavalt mitte üle 10 minuti.  

4) Kui kõik head mõtted ja tegemised ei mahu ühe video sisse, tee 

neid mitu. Kasvõi terve sari.  

5) Vali video salvestamiseks sobiv koht ja pane valmis vajalikud 

töövahendid. 

6) Kammi juuksed       

 

Video salvestamine 

1) Video salvestamise koha valikul leia koht, kus on piisavalt 

valgust, vähe välist müra ja kaja. Võimalusel kasuta siseruumi. 

Kuid vajadusel saab ka õues hakkama. Soovitavalt tuulevaikse 

ilmaga. 



2) Hädavajalik töövahend on kaameraga nutitelefon või 

tahvelarvuti. Kasutada võib muidugi ka videokaamerat või 

veebikaameraga arvutit.  

3) Suureks abiks on statiiv ehk kolmjalg telefoni või kaamera 

hoidmiseks. Juhul kui statiiv on olemas, oleks muidugi hea kui 

leiad ka kinnituse, mis sobib Sinu seadme kinnitamiseks 

statiivile.  

4) Juhul kui statiivi pole või puudub selle jaoks sobiv kinnitus, pead 

leidma mu võimaluse telefoni asendi fikseerimiseks. 

Loomingulisus on abiks. Võid asetada seadme näiteks lauale või 

riiulile ja toestada raamatutega, anna pereliikmele käes 

hoidmiseks vms.  

5) Juhul kui teine inimene hoiab telefoni filmimise ajal käes, siis 

arvesta sellega, et video võib jääda värisev ehk ebastabiilne. 

6) Salvestamisel hoia telefon horisontaalselt ehk nn „landscape“ 

asendis.  

7) Parima tulemuse saavutamiseks heli osas on soovitatav kasutada 

välist mikrofoni. Sobivad näiteks ka telefoniga kaasas olevad 

hands-free kõrvaklapid koos mikrofoniga.   

8) Juhul kui välist mikrofoni pole, on soovitav salvestada video 

pigem ruumis, kus pole kaja. Ruumis aitab kaja vähenda 

põrandal olev vaip, raamatuid täis riiul, seintel kardinad jms. 

9) Jälgi ka valgustust. Parim on filmida päevavalges, aga siiski mitte 

nii, et päikesevalgus Sulle otse peale paistab. Kasutades lampe 

vaata, et valgus langeks näole nii vasakult kui paremalt. 

10) Väldi olukorda kui ere valgus tuleb täpselt Sinu selja tagant. 

Näiteks päike, lamp vms. 

 

Video järeltöötlus 

1) Kui video vajab lõikamist, siis enamik telefone ja arvuteid saab 

lihtsamate tegevustega (nt algusest ja lõpust ebavajaliku 

lõikamine jne) hakkama juba kaasas oleva tarkvaraga. 



2) Võimalusel lisa ka mõned tiitrid. Näiteks pealkiri, enda nimi ja 

kuupäev. 

3) Võid kasutada video töötlemisel soovi korral eriefekte, kuid ära 

nendega üle pinguta. Lihtsuses peitub enamasti võlu. 

4) Video võib sobival ajal laadida üles oma YouTube kanalile (kui 

seda veel ei ole, tuleb see enne luua) või Facebook’i lehele (kui 

seda veel ei ole, tuleb see enne luua).  

5) Kui video järeltöötlusega jääd hätta, ära häbene abi küsida. 

Kindlasti võib Sinu tutvusringkonnas olla keegi, kes on seda juba 

varem teinud või siis keegi kes teab kedagi, kes on seda juba 

varem teinud       
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