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MULTIMEDIAALINEN 
TARINANKERRONTA

Löydä tarinallesi sopiva muoto 

MUOTO SEURAA TARKOITUSTA – NÄIN KÄYTÄT TÄTÄ VUOKAAVIOTA 

Jokaiselle tarinan elementille on olemassa muoto, joka sopii sille 
parhaiten. Tämä vuokaavio auttaa sinua päättämään, mitkä tari-
nan osat on parasta kertoa tekstin, kuvien, videoiden, karttojen, 
infografiikan tai kaavioiden avulla.

Aloita kysymällä: mistä tarina kertoo? Vastaa jokaiseen jatkoky-
symykseen "kyllä" tai "ei". Värillisissä laatikoissa näkyy paras 
muotovalinta.

Huomaathan, että työkalu sisältää erilaisia ehdotuksia tarinan 
muodoksi, mutta kaikkia ei ole välttämätöntä käyttää. Valitse 
muoto aina tarinan ja käytettävissä olevien resurssien perust-
eella. Kaavio ei myöskään kerro, missä järjestyksessä muotoja 
tulisi käyttää. On sinun tehtäväsi päättää, miten kerrot tarinasi 
parhaalla tavalla.

LATAA KAAVIO ITSELLESI TAI  
HYÖDYNNÄ VERKOSSA

Tämä kaavio on saatavissa 
myös interaktiivisena PDF:nä 
ja verkkopohjaisena työkaluna 
sekä eri kielillä: 

www.maz.ch/storytelling-tool 

Taustaa: Versio 10 (1/2020). Työkalua päivitetään jatkuvasti. Kehitystyöstä vastaa visuaalisen journalismin koulutusohjelman johtaja Beat Rüdt (die Schweizer Journalistenschule MAZ) 
yhteistyössä koulutusjohtaja Alexandra Starkin (MAZ) ja multimediatoimittaja Bernhard Riedmanin (Der Spiegel) kanssa. Ulkoasu: Tu Loahn Huynh, Sergeant (www.sergeant.ch).   
Käännös: Maarit Jaakkola, Göteborgin yliopisto (04/2020). Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa Beat Rüdt, kehittämistä ja käyttöä koskeviin Alexandra Stark.

Liukukuva: juxtapose.knightlab.com
Animoitu GIF: ezgif.com
360° panoramakuva: bubb.li 

Valokuva

Sosiaalinen video: www.lumen5.com
Editori: www.wevideo.com

Video tai audio-slideshow

Timeline JS: timeline.knightlab.com

Aikajana

Kartta-aineistoja: d-maps.com
Ilmaisia karttoja: www.openstreet-

Kartta

Edistyneille: infogr.am
Vasta-alkajille: www.datawrapper.de
Prosessikaavio: sankeymatic.com/build

Yksinkertainen infografiikka

Edistyneille: www.piktochart.com
Kuvallinen infografiikka: www.genial.ly
Kartta: www.datawrapper.de

Kompleksi infografiikka

Helppo: videos.mysimpleshow.com
Vasta-alkajille: www.powtoon.com
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360°-video


