
Syksyinen tervehdys!

Milli on innostunut kesän aikana tubettamisesta ja haluaa haastaa kaikki 3–6 luokkien  
oppilaat Millin omaan tubetuskisaan. 

Tässä ohjeet:

1. Valitse jompikumpi seuraavista aiheista: 

• Kerro, miten matematiikka liittyy sinun harrastukseesi?

• Millaisen arkisen tilanteen voisit ratkaista matematiikan avulla? 

2. Suunnittele ja toteuta video, jossa esittelet aiheesi mielenkiintoisesti.

3. Videolla saa esiintyä 1–3 henkilöä, ja videolla näkyvien  
henkilöiden on oltava tietoisia osallistumisestaan.

4. Videon pituus saa olla korkeintaan 3 minuuttia.

5. Videolla ei saa näkyä suuria logoja tai tuotemerkkejä.

Pyydä opettajaasi tai vanhempaasi lähettämään videosi osoitteeseen 
reena.linna@sanomapro.fi syyskuun loppuun (30.9.) mennessä.  
Osallistumalla kilpailuun, vakuutat, että sinulla on huoltajan lupa.  
Kilpailuun osallistuvia videoita ei julkaista, mutta kilpailun jälkeen  
osallistujiin voidaan olla yhteydessä ja pyytää erillistä julkaisulupaa  
huoltajalta. Osallistumalla hyväksytte kilpailun säännöt.

Lähettäessäsi videon kilpailuun, kirjoita sähköpostiviestiin 
 seuraavat tiedot:

• videon aihe
• kilpailijoiden / esiintyjien etunimet 

Kolme parasta videota palkitaan Verkkokauppa.com-lahjakorteilla. Paras video palkitaan 200 € 
lahjakortilla, toiseksi paras 100 € lahjakortilla ja kolmanneksi paras 50 € lahjakortilla. Voittajiin  
ollaan yhteydessä sähköpostilla. 



Ohjeita videon tekijälle

Tutustuessani tubettamiseen, olen oppinut paljon tärkeitä asioita liittyen videon tekemiseen. 
Haluaisin jakaa nämä opit myös teille ja toivon, että hyödynnätte näitä videoita tehdessä. 

1. Suunnittele video hyvin, eli laadi käsikirjoitus. 

Mieti,
• missä aiot kuvata (kuvauspaikat)
• mitä videossa tapahtuu
• mitä videossa puhutaan
• ketä videolla näkyy (ihmisiä, eläimiä)
• tarvitaanko videon tekoon välineitä/rekvisiittaa? 

2. Varaa aikaa kuvaamiseen

Videon voi kuvata itse tai käyttää ulkopuolista kuvaajaa. Varaudu 
siihen, että sama kohtaus joudutaan kuvaamaan monta kertaa. 
Kannattaa myös varmistaa, että valaistus on riittävä ja äänet  
kuuluvat hyvin. Muista puhua selkeällä äänellä ja esiinny rennosti! 

3. Herätä mielenkiinto

Mitä enemmän tubettaja on itse kiinnostunut aiheestaan, sitä 
enemmän hän saa yleisönkin innostumaan. Maailma on täynnä 
aiheita ja erilaisia ihmisiä kiinnostavat erilaiset asiat. Tubevideoita 
tehdään esimerkiksi musiikista, ruuanlaitosta, peleistä, urheilusta 
ja muista harrastuksista, kuten matematiikasta.

Saatekirje huoltajalle

Milli* haastaa kaikki 3.–6. luokkien oppilaat kilpailuun, jossa tehdään matematiikkaan liittyviä pieniä 
videoita. 

Videolle on annettu kaksi vaihtoehtoista aihetta:

• Kerro, miten matematiikka liittyy sinun harrastukseesi?
• Millaisen arkisen tilanteen voisit ratkaista matematiikan avulla? 

Lapset voivat osallistua kisaan itsenäisesti, pareittain tai kolmen hengen ryhmissä. Pyydämme  
opettajaa tai vanhempaa lähettämään videon Sanoma Pron matematiikan toimitukseen, jossa  
voittajat valitaan. Kolme parasta videota palkitaan Verkkokauppa.com-lahjakorteilla. Paras video 
palkitaan 200 € lahjakortilla, toiseksi paras 100 € lahjakortilla ja kolmanneksi paras 50 € lahjakortilla. 
Voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostilla. 

Kilpailuun osallistuvia videoita ei julkaista, mutta kilpailun jälkeen osallistujiin voidaan olla yhtey-
dessä ja pyytää erillistä julkaisulupaa huoltajalta. Kilpailun tavoite on lisätä innostusta matematiikkaa 
kohtaan ja tuottaa myönteisiä kokemuksia oppiaineen parissa. 

Lisätietoja kilpailusta antaa tarvittaessa matematiikan oppimateriaalien tuottaja

Reena Linna
reena.linna@sanomapro.fi

* Milli on Sanoma Pron matematiikan Milli-oppimateriaalisarjan keulahahmo


