Yle Radio 1:n hartaudet, etäohje 2020 (päivitetty 3.6.2020)
1. Käytetään puhelimen omaa sanelinta, voice recorderia, ääninauhuria
• jos sinulla on käytössäsi erillinen sanelin, sekin käy
• tiedostomuoto voi olla sanelimen oma, yleensä “mp3”, “wav”, “m4a” …
• jos kuitenkin asetuksissa voi valita tiedostomuodon, valitse “wav”
2. Valitaan sopiva paikka, jossa ei kaiu kovin paljon
• tämä on usein sohvan, sängyn, tyynyjen tms. pehmeiden pintojen läheisyydessä
• voit myös rakentaa “kotistudion”: patjoja, peittoja, tyynyjä jne. ympärille
• eräs levytuottaja käyttää kahta parisängyn patjaa huoneen kulmissa ja laulaa niiden välittömässä
läheisyydessä
3. Tehdään koeäänitys
• varmista, että headset tai puhelimen mikrofoni ei hankaa kankaaseen tai hiuksiin aiheuttaen rapinaa tai
häiriöitä
• varmista, että et hengitä suoraan mikrofoniin, jolloin tulee helposti pamauksia tai puhinoita
4. Äänitys
• yksi tai kaksi ottoa. Jos menee “pieleen”, voit kertoa asian tallenteelle ja aloittaa aiemmasta kohdasta.
Ylen äänitarkkailija siivoaa osuudet.
• Hartauden puhtaaksi kirjoitettuun osuuteen voi merkitä nämä paikat
• Puhu mikrofoniin noin 10-20 senttimetrin etäisyydeltä
5. Liitteet
• äänitiedosto
• äänitiedoston mukana toimitetaan puhtaaksikirjoitettu hartausteksti word- tai pdf-tiedostona, johon
merkitään nämä tiedot: hartaudenpitäjän nimi, aamu- vai iltahartaus, lähetyspäivämäärä.
Lisää käsikirjoitukseen tieto toivomastasi musiikista ja sen paikka. Huomioithan, että etätallennuksessa
käytetään vain Ylen äänittämää hartausmusiikkia. Lisää tietoihin hartausmusiikin nimi/virren numero
ja säkeistöt. Lisää myös CDY/DIGY-numero. Musiikkilistat löytyvät Evl Plus -sivuilta.
Kaikki käsikirjoitukset arkistoidaan. Kirkon viestintä myös julkaisee tekstit verkossa, hartausarkistossa.
Kirjoita käsikirjoitukseen, mikäli et halua tekstiäsi julkaistavan.

Tallenteen toimittaminen
1. Suurin yksittäinen äänenlaatuun vaikuttava asia on tallenteen toimitus. Ts. jotkut tavat, esim. whatsapp,
pakkaavat tallennetta voimakkaasti. Pyritään siis pakkaamattomaan toimitukseen.
2. Valitaan puhelimen sanelimesta “jaa” tai “share”
3. Tallennetaan äänitiedosto ja käsikirjoitus pilvipalveluun Google Drive
4. Valitaan Goolge Driven avoin jaettava linkki (Linkkiä käsittelee tuotantosihteeri, toimittaja ja
äänitarkkailija)
5. Jaetaan linkki Kirkon viestintään, email: radio.kirkonviestinta(at)evl.fi.
Kirjoita sähköpostin tekstikenttään hartauspuhujan nimi, lähetyspäivämäärä sekä musiikkitiedot.
6. Tarkkailija editoi tiedoston, liittää musiikin ja huolehtii hartauden eteenpäin
7. Kuunnellaan valmiina radiosta

