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JULKAISUN 
SUUNNITTELU.
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KYSYMYKSIÄ 
JULKAISUN TEKOON

•Kenelle? 

•Millä alustalla julkaistaan? 

•Mitä tavoitellaan yrityksen näkökulmasta?

•Miten seuraaja hyötyy julkaisusta?

•Mihin kellonaikaan julkaistaan? 

VINKKI IHMISET KIINNOSTAVAT AINA



TARINA MYY
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• Kriittiset kuluttajat eivät halua some-kanavista mainoslehteä

• Tarinalla pystyt rakentamaan mielikuvia yrityksestäsi, ennen ensimmäistäkään kontaktia

• Tarina on tapa tuoda ne asiat esiin mitä haluat korostaa

• Tarina on tapa vuorovaikuttaa

VINKKEJÄ TARINAN RAKENTAMISEEN

•Historia •Ihmiset •Paikallisuus •Tuotteen elinkaari 

•Poikkeuksellinen palvelu•Perinteet •Juhlapäivät 



TARINA MYY
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Nappaa kahvipöytään pala historiaa!

Korvapuustimme ovat yksi yrityksemme 

ensimmäisistä tuotteista, joita Nikolai Ojala 

leipuriliikkeessään tarjosi vuonna 1920.

Herkullisten korvapuustien suosio on säilynyt läpi 

sadan vuoden taipaleemme. Oletko sinä jo 

maistanut tätä herkkua? ⚜
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Korvapuustimme ovat yksi yrityksemme 

ensimmäisistä tuotteista, joita Nikolai Ojala 
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•Kenelle? 

- Arjessa nauttija, brändititetoinen kuluttaja

•Mitä tavoitellaan yrityksen näkökulmasta?

- Korvapuustien myynti, brändin kasvatus & 

erottuminen paikallisena toimijana

•Miten seuraaja hyötyy julkaisusta?
- Tietoisuus tuotteesta ja sen alkuperästä



TARINA MYY
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KOMPAKTI ENSIASUNTO LÄHELTÄ PALVELUJA

Moikka! Olen Heli 25-vuotias, keväällä Seinäjoen 

ammattikorkeakoulusta valmistuva rakennustekniikan insinööri. Tällä 

hetkellä työskentelen kaupanalalla. Tykkään ulkoilusta, harrastuksiini 

kuuluukin maastopyöräily ja vaellus.

Kotini on oma ensiasuntoni 37,5 neliöinen... 

Lue koko artikkeli Kaverit LKV facebook –sivuilta.



TARINA MYY
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•Kenelle? 

- Sisutuksesta kiinnostuneille kuluttajille, asunnon 

ostoa harkitseville

•Mitä tavoitellaan yrityksen näkökulmasta?
- Kohderyhmän määrittäminen, brändin rakennus, 

monipuolinen sisältö 

•Miten seuraaja hyötyy julkaisusta?
- Mielenkiintoista luettavaa, kurkistus muiden 

ihmisten koteihin



TARINA MYY
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•Muista toistaa tarinaasi, kukaan ei opi tai muista ilman toistoja

•Mieti jokaisen julkaisun kohdalla kenelle sitä teet ja miksi

•Jos mahdollista esitä kysymyksiä jotka aloittavat vuorovaikutuksen 

seuraajiesi kanssa, tämä lisää myös näkyvyyttäsi



#HASTAGIT
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•Algoritmi poimii #

•Käytä yritystäsi ja toimintaasi kuvaavia #

•Älä käytä # Facebookissa #



PUHELIMELLA KUVAAMINEN
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ASETUKSET
•Kameran asetuksista ruudukko käyttöön

•Salama pois päältä

•Käytä puhelimen omaa kameraa

•Muotokuva-asetus auttaa erottamaan kohteen 

taustasta jos kuvattava on lähellä 
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KUVAUKSEN MUISTILISTA

•Käytä mahdollisesti kultaista leikkausta 

•Vältä ylivalotusta

•Ota useampi kuva eri kuvakulmista

•Luonnonvalo on paras valo

•Älä zoomaa 

•Jätä kuvattavalle tilaa hengittää

•Muista tarkentaa
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KUVANMUOKKAUS 
PUHELIMELLA
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Lataa Snapseed –sovellus



KIRKKAUS & KONTRASTI
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•Säädä 5 asteen välein

•Vältä ylivalotusta & liian tummaa kuvaa

•Kontrastia lisättäessä mustat syvenevät 

•Kontrastia vähennettäessä värit 

haalistuvat



KYLLÄISYYS & 
VALOKOHDAT
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•Monesti kuvat kaipaavat hiukan lisää väriä

•Valokohtia nostamalla saat valkoisiin lisää 

kirkkautta

•Valokohtia laskemalla saat valkoisista esiin 

yksityiskohtia



VARJOKOHDAT & 
LÄMPÖ
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•Varjokohtia nostamalla saat esiin 

yksityiskohtia mustasta ja harmaista

•Varjokohtia laskemalla syvennät varjoja 

sekä tummia värejä

•Lämpöä lisäämällä kuvasta tulee 

keltaisempi ja vähentämällä sinisempi



KUVAN SÄÄTÖ
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• Säädä 5 asteen välein

• Ole varovainen säätöjen kanssa, monesti 

liialla muokkaamisella tulee kuvasta halpa 

vaikutelma

• Ilmapiiri kohtaa en itse käytä olenkaan



TERÄVÖITYS
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• Terävöitys ei pelasta epäterävää kuvaa

• +20 perushyvä säätö

• Rakenne kohta on kielletty



RAJAUS
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• Älä rajaa ranteista, polvista tai päästä

• Jätä hengitystilaa älä rajaa liian tiukasti

• 5:4 on instagramin maksimikoko pystykuviin



TALLENNUS
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• Tallenna aina kopio 
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JälkeenEnnen



MUITA SOVELLUKSIA
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• LD – Lens distortions

• RNI Films (Vain iPhone)

• Unfold



”En voi enempää selventää.
Jokaselle jotakin on ei mitään 

kellekään”
Ruger Hauer – Jokaiselle jotakin 
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KIITOS.
Instagram @reneluhtala

Facebook: reneluhtala.com

LinkedIn: Rene Luhtala

www.reneluhtala.com
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