INSTAGRAM-LIVE: tämä sinun tulee tietää
Mikä on Instagram-live?
•

Mahdollisuus kuvata suoraa lähetystä videona omille seuraajille

•

Lähetyksen voi pitää yksin tai yhdessä maksimissaan kolmen ihmisen
kanssa

•

Live-lähetystä pääsee seuraamaan suorana tai jos haluat tallentaa
lähetyksen, seuraajasi voivat katsoa sen myös myöhemmin

Miksi tekisin Instagram-liven?
•

Se on matalan kynnyksen tapa järjestää keskusteluja ja väittelyitä

•

Instagramin toimintalogiikka suosii livejä: kun lähetys alkaa, seuraajat
saavat siitä erikseen ilmoituksen ja live näkyy koko sen keston ajan
applikaation yläreunassa ennen suosituimpiakin tarinoita.

•

Se on tapa “tavata” äänestäjiä nyt, kun torikampanjointi on rajattua.

•

Parhaimmillaan live toimii osallistavana keskusteluna myös yleisön
kanssa.

•

Instagram-live poikkeaa muiden alustojen live-lähetyksistä:
Instagramin kulttuuriin kuuluu, että live voi olla vain jutustelua, erillistä
“studiota”, haastattelijoita tai muuta perinteisesti live-lähetykseen
yhdistettyjä elementtejä ei tarvitse. Yleisö on jopa hyvillään, jos
pääseee “kulissien taakse” seuraamaan “aidompaa” elämää. Voit
pitää Instagram-liven vaikka iltakävelyn ohessa!

Tarvitset
•

Älypuhelimen, jossa etukamera toimii

•

Toimivan nettiyhteyden

•

Instagram-tilin
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Ennen liveä
1.

Varmista, että puhelimessa on hyvä nettiyhteys

2. Varmista, että puhelimessa on ilmoitukset pois päältä ja estä tulevat
puhelut liven ajaksi
3. Varmista, että tausta on ”ok”, takana ei näy mitään, mitä et halua
näkyvän suurelle yleisölle
4. Varmista, että näyt itse kuvassa: yleensä paras kuvakoko on
puolikuva, eli niin että pään yläpuolelle jää hieman ilmaa ja kuva
katkeaa jonkin verran hartioiden alapuolelta. Näin ihmiset näkevät
sekä ilmeet että eleet.
5. Varmista, että liven aikana saat olla rauhassa, eikä kukaan tule
keskeyttämään liveä
6. Varmista, että kasvosi ovat valaistut (esimerkiksi kirkasvalolamppu
on erinomainen valo, mutta myös luonnonvalo toimii myös hienosti)
ja esimerkiksi takaa ikkunasta ei tule valoa, joka saa sinut näkymään
vain siluettina
7. Varmista, että puhelimessa on uusin Instagramin päivitysversio

LIVEN SISÄLTÖ
1.

Suunnittele aihe etukäteen. Vaikka haluaisit vain kertoa kuulumisia
vapaasti, tee siitäkin päätös etukäteen.

2. Esittele itsesi ja aihe vähintään kerran liven alussa. Voit myös toistaa
tämän liven aikana, sillä katsojia lähtee ja tulee linjoille koko
lähetyksen ajan.
3. Mitä tiiviimpi aiherajaus, sen helpompi katsojan on tehdä päätös
haluaako hän jäädä linjoille kuulemaan, mitä sinulla on sanottavaa.
Jos aiheena on yleisesti “hyvinvointivaltio”, ei katsoja osaa odottaa
mitä on tulossa. Jos taas puhut hyvinvointivaltion tilasta 2020-luvulla,
on aihe jo todella paljon selkeämpi katsojan kannalta.
4. Älä yritä mahduttaa kaikkia aiheita yhteen lähetykseen. On parempi
pitää useampi lyhyt ja tiivis lähetys kuin yksi pitkä ja polveileva.
5. Tee itsellesi käsikirjoitus etukäteen. Käsikirjoitus ei tarkoita, että sinun
pitäisi kirjoittaa valmiiksi kaikki, mitä sanot, vaan voit laittaa paperille
ranskalaisin viivoin vaikka vain ne muutamat aiheet, joita haluat
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käydä läpi. Käsikirjoitus helpottaa, kun lähetyksen aikana saattaa
mielestä unohtua se, mitä oli sanomassa, kun tilanne on jännittävä.
6. Valitse aiheet sen mukaan, mistä itse haluat puhua, sillä se on usein
myös katsojan mielestä mielenkiintoisinta.
7. Livelle ei ole selvää “oikeaa” pituutta. Suositeltua on, että pidät livet
kuitenkin maksimissaan 45 minuutin pituisina.
Näin käynnistät liven
1.

Kirjaudu Instagramiin

2. Paina ylhäältä oikealta + -nappia
a. Valitse alhaalta liukuvalikosta LIVE
b. Paina ruudun vasemmasta yläkulmasta ratassymbolia
(asetukset) ja tsekkaa, että kommentointi js jakamisasetukset
on päällä
c. Keskellä ruutua vasemmalla on nappi (viivasymboleja), josta
painamalla voit nimetä lähetyksen. Nimeä lähetys sen aiheen
mukaan, mistä aiot puhua.
d. Paina live-nappia, varmista että haluat alkaa lähetyksen ja pim,
olet livenä!
3. Jos haluat liittää lähetykseen muita, voit sopia siitä etukäteen, jotta
vieras tulee linjoille heti, kun aloitat liven. Kun vieras/vieraat tulevat
seuraamaan lähetystä, voit joko lisätä heidät itse tai hyväksyä
pyynnön osallistua lähetykseen. Jos haluat, voit myös lisätä muita
katsojia kanssasi liveen, mutta kannattaa harkita, haluatko linjoille
tuntemattoman ihmisen, jonka kanssa keskustelun sisällöstä ei ole
etukäteen sovittu.
a. Liven-pitäjä: painaa ruudulta kahden hahmon kuvaa, etsii
haluamansa vieraan katsojien luettelosta tai hyväksyy vieraan
kutsun liittyä liveen listan yläpäästä
b. Liven pitäjä: lisää vieraan lähetykseen napista nimen viereltä
TAI
c. Vieras: painaa chat-ruudusta ”pyydä liittyä liveen” -kohtaa
d. Odottaa hyväksymistä
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Liven aikana
1.

Pidä huoli, että ääni kuuluu ja puheesta saa selvää. Voit myös pyytää
linjoille kaverin, joka seuraa keskustelua ja kertoo chat-ruudussa, jos
esimerkiksi äänen kanssa on ongelmia.

2. Keskustelua chatissa voi olla vaikea seurata, joten on hyvä aloittaa
siitä, että keskittyy itse live-keskusteluun. Jos ihmiset kysyvät jotain tai
pyytävät liittymään liveen, sitä ei tarvitse välttämättä huomioida
mitenkään, jos chatin seuraaminen tuntuu haastavalta.
8. Törkyä on vaikea korjata pois liven aikana, joten jos keskustelun
moderointi ei onnistu, kannattaa typeryydet jättää vain huomiotta.
Kommentit eivät jää tallenteelle.
9. Liveen on mahdollista lisätä kaikenlaisia tehosteita, kysymystarroja ja
muuta hassuttelua, mutta niitä kannattaa harjoitella vasta, kun liven
tekninen puoli on muuten hallussa.

Liven lopussa
1.

Keskustelu kannattaa lopussa vetää yhteen ja muistuttaa yleisöä,
että live jää katsottavaksi jälkikäteen IGtv:n puolelle (jos päätät sen
sinne tallentaa).

2. Lopeta live painamalla x-nappia oikeassa yläkulmassa
e. Tämän jälkeen ruudulle tulee kysymys siitä, mitä videolle
tehdään. Voit joko poistaa videon kokonaan, tallentaa sen
puhelimeesi (tämä vie valtavan määrän tilaa, kun kyseessä
pitkä videotiedosto!) tai tallentaa sen Instagram-tilin IGtvosioon, josta seuraajasi voivat katsoa videon lähetyksen
jälkeen (tämä on suositeltua).
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Muita vinkkejä

1.

Käytä kuulokkeita joissa on mikrofoni, jotta ääni ei ala kiertää. Jos et
omista tällaisia kuulokkeita, pidä puhelimen kaiutinäänet pienellä.

2. Aseta puhelin pystysuunnassa telineeseen tai johonkin, missä se
pysyy paikallaan. Kuvaa on mukavampi katsoa, kun se ei jatkuvasti
heilu.
3. Vältä puhumasta toisen päälle tai pitämästä itse kovin pitkiä
monologeja, jos linjoilla on muitakin ihmisiä.
4. Muista välillä heittää pallo toiselle kysymällä jotain: ”Mitä sä ajattelet
tästä?” ”Haluutko lisätä tähän jotain?” ”Miten tämä näkyy sun työssä?”
5. Luonnollinen ”mmm-m” tai muu ääneen reagointi kannattaa korvata
nyökkäyksellä, jotta oma mikki ei blokkaa toisen puhetta (tähän on
toki vaikea tottua heti, eli ei hätää vaikka välillä tulisi näitä, se on
luonnollista)
6. Tunteet on kiinnostavia: jos naurattaa tai vihastuttaa, sen saa antaa
näkyä. Instagram-live ei ole uutislähetys, vaan oma lähetyksesi, jossa
saat olla oma itsesi.
7. Vältä puhelimen tai minkään muunkaan näpläämistä samalla, vaan
katso vieraan puhetta ja nyökkäile tai jos olet yksin, pidä katse
pääasiassa kamerassa/ruudulla. Jos katselet muualle tai teet jotain
muuta, katsojalle välittyy helposti kuva, ettet ole kiinnostunut
lähetyksen kulusta.
8. Virheitä sattuu ja se ok – joskus jopa hauskaa! Jos esimerkiksi tulee
teknisiä ongelmia, ei kannata stressata liikaa siitä, että lähetyksen
pitäisi olla “sujuva”. Katsojan kannalta voi olla jopa viihdyttävää, jos
kerrot ääneen mitä ongelmia on ja voitte vaikka yhdessä pohtia,
miten ongelma ratkaistaan.
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