JOUKKUEOHJEET JUNIOREIDEN GAMESAVER-VIDEOIMISEEN KAUDELLE 2020-2021
Lentopalloliiton ja Gamesaver-videomedian solmiman
yhteistyösopimuksen mukaan kaudella 2020-2021 lähetetään
A-, B- ja C-junioreiden SM-sarjat sekä B- ja C-ikäisten alue-SMfinaalit lähetetään Gamesaverin kautta, kuten kaudella 20192020. SM-sarjaan kuuluvat A-C-poolit, välieräturnaukset ja
lopputurnaukset. Joukkueet voivat lähettää myös muiden sarjojen
otteluita Gamesaverin välityksellä ilman erillistä lupaa liitolta. Viime kaudella joukkue sai
lähettää myös omaa liveä esimerkiksi Facebookin kautta, ja tälläkin kaudella Lempon
junnujoukkueet voivat lähettää omia livelähetyksiään. Kannattaa olla omissa
livelähetyksissä yhteydessä tiedottaja Anttiin, niin saadaan jakoon koko seuran väelle.
Lentopalloliiton uutinen Gamesaverista:
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/2019/09/lentopalloliitto-jagamesaver-yhteistyohon-kaudelle-2019-2020.html
Jokainen Lempo-Volleyn juniorijoukkue vastaa itse kuvauksen toteutumisesta. Apua ja
tukea saa seuran tiedottajalta ja hallitukselta, ja seura on hankkinut videointivarusteita
kuvaamisen mahdollistamiseksi.
Lähetyksiä lähetetään jokaiselta turnauksen pelikentältä, eli kahdella kentällä kuvatessa
tarvitaan kaksi lähetystä.
1. TUNNUKSET SISÄÄNKIRJAUTUMISEEN
Jokaiselle C-junioreista vanhemmalle juniorijoukkueelle on haettu omat Gamesavertunnukset. Tunnukset löytyvät ohjeistuksen lopusta. Salansanat saa seuran tiedottajalta ja
ne löytyvät whatsapp-ryhmästä. Tunnuksilla pääsee kirjautumaan Gamesaveriin pelien
lähettämistä varten.
Jos tarve hakea kuvausoikeuksia ja tunnuksia Gamesaverilta, voi ne hakea tästä linkistä.
(Lähtökohtaisesti se on jo hoidettu seuran puolesta valmiiksi.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegGC5EFq71ZYm5UryEoEk4odqM00CrKA5
tLygjiblyNTCp4Q/viewform
2. TARVIKKEET
KOLMIJALKA (Kolmijalka per kenttä. Kolmijalka eli kameran
tukijalka on alusta, millä kamera pysyy paikallaan, ja
mahdollistaa tarpeeksi laajan ja stabiilin kuvakulman.
Kolmijalkoja on seuralle 4 kappaletta, sovi seuran tiedottajan
tai muun yhteyshenkilön kanssa milloin ja mistä haetaan
enne turnausta).
LATURI Kuvauskännykälle on hyvä olla laturi tai
varavirtalähde, ja jos mahdollista sijoittaa kamera lähelle
pistorasiaa, jotta virta ei lopu kesken lähetyksen. Laturi on
joukkueen järjestettävä. Kannattaa myös varata jatkojohto.

KÄNNYKKÄ Kännykällä lähetetään lähetys, ja siihen täytyy ladata Gamesaver-sovellus.
Kännykkä yhdistetään kännykkäpidikkeellä kolmijalkaan, jotta saadaan stabiili yhteys.
Tarvittavat kännykät joukkueelta. Varmista, että näytönkierto on päällä.
GAMESAVER-SOVELLUS Ladataan kuvauskännykäelle
sovelluskaupasta. Kannattaa etukäteen tutustua
sovellukseen. Lentopalloliiton mukaan helppokäyttöinen.
Joukkueet lataavat itse sovellukset kuvauskännyköille.
KÄNNYKKÄPIDIKE Yhdistetään kolmijalkaan, ja
pidikkeeseen laitetaan kännykkä, jotta pysyy tukevasti
lähetyksen aikana. Seuralla useampia kännykkäpidikettä
hankittuna yhdessä kolmijalkojen kanssa. Haetaan
yhdessä kolmijalkojen kanssa.

 Kännykkäpidike viritettynä. Se kiinnitetään
kolmijalkaan.
VERKKOYHTEYS Lähetykseen vaaditaan internetyhteys.
OTTELUNUMERO: Jotta lähetys ottaa tuloksen automaattisesti, täytyy syöttää
ottelunumero, koka löytyy tutusti Lentopalloliiton torneopal-tulospalvelusta. Samalla tämä
edellyttää myös sähköisen pöytäkirjan pitoa, jotta tulos tulee reaaliajassa.
Lempolla on 4 kamerajalkaa sekä 4 kiinnikettä käytettäviksi junioreiden peleihin.
Normaaliturnauksissa pitäisi riittää. Jos joskus tulee tilanne, että kahdella joukkueella
kotiturnaukset eri paikoilla ja esim. viisi kenttää vaatii kuvauksen, sovitaan yhdessä miten
hoidetaan lisäkenttien varustus.
3. KATSO GAMESAVERIN OHJEISTUKSET. Gamesaverilla on omat, tiiviit ja hyödylliset
pdf-ohjeet kuvaukseen. Ne löytyvät Lempon materiaalipankista pdf-liitteinä.
https://www.lempovolley.fi/materiaalipankki/

5. KANNATTAA OTTAA VASTUUHENKILÖ JOUKKUEESTA, joka vastaa siitä, että
kuvausvälineet ovat paikalla, akkua riittää ja lähetykset lähtevät päälle. Kannattaa
osallistaa tässä joukkueen vanhempia auttamaan ja esimerkiksi kameravahdeiksi pelien
ajaksi.
6. APUA KANNATTAA AINA KYSYÄ, jos esimerkiksi ei osaa käyttää tekniikkaa. Tiedottaja
ei pääse jokaiseen turnaukseen paikalle, mutta neuvoa pystyy aina ja usein käyttäminen on
helpompaa, kun useampi ihminen pähkäilee. Viime vuonna lähetykset menivät hyvin ja
sovellus oli helppo käyttää ja toimintalogiikka kävi järkeen.
Täällä on Gamesaverin luoma Facebook-ryhmä, josta voi saada vinkkejä ja apua
kuvaukseen. Liity halutessasi. https://www.facebook.com/groups/2467579820135477/

YHTEYSTIETOJA
LEMPO-VOLLEYN TIEDOTTAJA
Antti Raunio | antti.raunio(a)lempovolley.fi | 040 350 1777
GAMESAVER | asiakaspalvelu: support@gamesaver.net

LEMPO-VOLLEYN JOUKKUEIDEN GAMESAVER-TUNNUKSET 2020-2021. Kysy
tunnuksien salasanat tiedottaja Antilta. Viime kauden tapaan joukkueiden valmentajat
saanevat Gamesaverilta omat tunnukset, jotta voivat pelejä katsoa vapaasti. Jos sinulle ei
ole viime kaudelta tunnuksia ja valmentajana ne haluaisit, ota yhteys joko Anttiin tai
Gamesaverin asiakaspalveluun (sähköposti yläpuolella), niin saat ne.
A-POJAT
käyttäjätunnus: levolp.Apojat@gamesaver.net
Affiliate link: https://m.gamesaver.net/?affiliate=H6O3K9U0SA45

A-TYTÖT
käyttäjätunnus: levolp.Atytot@gamesaver.net
Affiliate link: https://m.gamesaver.net/?affiliate=FLWSX5CUYO05

B-TYTÖT
käyttäjätunnus: levolp.Btytot@gamesaver.net
Affiliate link: https://m.gamesaver.net/?affiliate=TPGOF8UIF0NW

B-POJAT
käyttäjätunnus: levolp.bpojat@gamesaver.net
Affiliate link: https://m.gamesaver.net/?affiliate=MTLA680SAAL6

C1-TYTÖT
käyttäjätunnus: levolp.c1tytot@gamesaver.net
Affiliate link: https://m.gamesaver.net/?affiliate=2FEA0NBGIHLS

C2-TYTÖT
käyttäjätunnus: levolp.c2tytot@gamesaver.net
Affiliate link: https://m.gamesaver.net/?affiliate=QTDGQ304MUQ3

C-POJAT
käyttäjätunnus; levolp.cpojat@gamesaver.net
Affiliate link: https://m.gamesaver.net/?affiliate=YEECRC055C91

