
 

          raisionloimu juniorit 

 

 

- sivu 1 - 

Raision Loimu Juniorit  Raisio Finland  - www.loimujunnut.fi - 

HERO- 
VIDEOKAMERA 
 

Raision Loimu Juniorit – Raisio, Finland    - www.loimujunnut.fi - 

Versio 10.1 



 

 

 

GoPro Hero HD- videokamera 
 
1. Käyttötarkoitus 

 
Videokamera on tarkoitettu seuran yhteiseen käyttöön ja sen pääasiallinen tar-

koitus on Raisiossa pelattavien nuorten otteluiden sekä pelaajaprofiilien tekemi-
seen. Samoin sillä videoidaan seuran mainosmateriaalia esim. Powerissa. 

 
Tavoite on se, että kaudesta 2010-2011 eteenpäin kaikki yksittäiset ottelut ja 

nuorten turnaukset kuvataan omien joukkueiden osalta. Joukkueeseen kannat-
taa tätä varten nimetä joku vanhemmista vastuuhenkilöksi huolehtimaan vide-

oiden kuvaamisesta ja Junnujen kuvapalvelimelle siirtoa varten. Palvelimelle 
siirtoa varten video pitää joko pätkiä pienempiin palasiin tai pienentää kuvalaa-

tua. Tätä varten löytyy oma helppokäyttöinen ohjelma. 

 
2. Tarvittavat välineet 

 
Kuvaamiseen ja käsittelyyn tarvitaan: 

• Hero- videokamera 
• Kiinnitysvälineet 

• USB-laturin jos kuvaus kestää yli 2,5h 
• Kannettavan tietokoneen mihin saat siirrettyä kamerasta videotiedoston 

 
3. Kuvausaika ja tiedostokoot 

 
Muistikorttina on 16Gt:n SD/HC- kortti. Videossa on mahdollisuus kuvat 5:llä 

eri formaatilla. 
• r1 = 16:9, kuvakoko WGA (848x480), 60fps, 1h=3,8Gt, 120°x65° 

• r2 = HD, 16:9, kuvakoko 1280x720, 30fps, 1h = 3,8Gt, 120°x70° 

• r3 = HD, 16:9, kuvakoko 1280x720, 60fps, 1h = 5,9Gt, 120°x70° 
• r4 = HD, 4:3, kuvakoko 1280x960, 30fps, 1h = 4,6Gt, 120°x90° 

• r5 = Full HD, 16:9, kuvakoko 1920x1080, 30fps, 1h = 5,6Gt, 90°x50° 
 

r2 (r3) formaatti on paras kuvattaessa ottelu verkkopylväästä johtuen suuresta 
kuvakulmasta. Vaakasuuntaan kuvakulma on 120° ja pystysuunnassa 70°. Täl-

lä asetuksella minikokoinen kenttä mahtuu kokonaan kuva-alalle ja iso kenttä-
kin lähes kokonaan. Kahden erän minikentän ottelu vie kortilta noin 2Gt tilaa. 

Pakattuna ohjelmalla videon koko on noin 600 Mt, mikä on jo riittävän pieni ko-
ko siirrettäväksi kuvapalvelimelle eli osoitteeseen 

raisionloimu.kuvat.fi. 
 

4. Kuvausala ja kiinnitys 
 

Video kannattaa kiinnittää tolppaan imukupilla mahdollisimman ylös eli siten, 

että itse kamera on tolpan yläpuolella. Kiinnitys tapahtuu painamalla imukupin 
pyöreää nappia (lukee PRESS) ja vääntämällä kahva alas. Imukuppi pysyy erit-

täin kovin kiinni sileällä alustalla. Videossa ei ole koon takia näyttöä, joten ka-
mera pitää säätää silmämääräisesti. Paras asento on sellainen, missä kamera 

osoittaa toisella puolella olevan verkkotolpan juureen tai vähän alle. 
 



 

 

 

 

 

Tässä esimerkkivideossa minikenttä on sijoitettu ihan verkon toiseen reunaan. 

Keskemmällä sijoitettuna pelaajat näkyvät luonnollisesti suurempina. Kuvaami-
sen ideana sivulta on siinä, että molemmat joukkueet näkyisivät. Päädystä ku-

vattaessa verkon toisella puolella oleva joukkue jää väkisin piiloon. 
 

5. Videon kanssa kuvaaminen 

 
Kuvaaminen on hyvin yksinkertaista ja vaiheittain se menee seuraavasti: 

• Paina edessä olevasta napista virta päälle (n. 3 sekunnin painallus) 
• Tarkista, että näytöllä on videokuvausasetus päällä 

• Paina ylhäällä olevasta napista videokuvaus päälle 
• Sammuta kuvaaminen ylänapista 

• Sammuta virta etunapista (n. 2 sekunnin painallus) 
• Siirrä tiedosto omalle koneelle 

 
 

Video start/stop 
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USB-liitäntä 



 

 

 

6. Asetuksen muuttaminen videolle 
 

Videolla pystyy myös ottamaan valokuvia, joten tarkista ennen kuvaamista, on-
ko video videoasennossa. Näytössä pitää näkyä videon ikoni yläreunassa. Jos 

päällä oleva ikoni on joku muu, sinun pitää vaihtaa oikea. Vaihtaminen tapah-
tuu virtanäppäintä painamalla niin monta kertaa, että oikea ikoni tulee näky-

viin. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7. Videoiden tuhoaminen videokamerasta 

 
Videolla olevien tiedostojen tyhjennys onnistuu helposti joko koneen ollessa 

kytkettynä kannettavaan tai sitten kameran etupaneelista. Se tapahtuu seuraa-

vasti: 
• Kytke kameraan virta 

• Paina virtanappia niin monta kertaa, että näytölle tulee sana ”SET” 
• Aktivoi setup painamalla videon start/stop- nappia 

• Paina virtanappia niin monta kertaa, että näkyy ”ALL” 
• Paina start/stop- nappia jolloin ALL alkaa vilkkua 

• Tuhoaminen tapahtuu, kun vilkkumisen aikana painat start/stop- näp-
päintä uudestaan. Jos et paina mitään, tuhoaminen keskeytyy. 

• Jatka virtanapin painamista niin monta kertaa, että näytölle tulee sana 
”ESC”. Paina start/stop- nappia, jolloin kamera palautuu kuvaustilaan. 

 

Videon ikoni 
 

Akun tila 
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Virtanäppäin 



 

 

 

8. Säilytys ja huolehtiminen 
 

Video säilytetään sille hommatussa laukussa varusteiden kanssa. Varustelaati-
kossa on kaikki videointiin ja tiedoston siirtoon tarvittavat välineet. Video säily-

tetään pelikauden aikana Kauppiksella. 
 

Jokaisen käyttäjän tulee huolehtia videoinnin päätyttyä, että akku on täynnä ja 
muistikortti tyhjennetty. Videota tai seuran muistikorttia ei siis saa viedä kotiin, 

koska silloin seuraavalla käyttäjällä ei ole mahdollisuutta videota käyttää. 
 

Kameraa tulee kohdella varoen, vaikka onkin kotelon sisällä. Erityisesti kame-
ran linssin edessä olevaa suojaa pitää varoa naarmuttamasta, samoin itse vide-

on linssiä! 

 
9. Muistikortti 

 
Joukkue voi myös hommata oman kortin videoimiseen, jolloin videoita ei tarvit-

se siirtää kamerasta kannettavaan pelipaikalla, vaan kotona omalla koneella. 
Muistikortti pitää olla ehdottomasti SDHC- mallia, jotta tiedonsiirtonopeus vi-

deokuvaamisen yhteydessä on riittävä. 16Gt:n kortti maksaa noin 35e. 
 

10. Editointiohjelmat 
 

Video tallentaa tiedostot mp4-formaatissa. Videotiedoston pakkaamiseen on 
yksinkertainen ohjelma esim. Any Video Converter. Ohjelman pystyy lataamaan 

www.any-video-converter.com. Ohjelma on hyvä ja yksinkertainen videon pie-
nentämiseen ilman rekisteröintiä. Klippien yhdistämiseen se on puutteellinen 

ohjelma. Jos haluat pitää kuvalaadun alkuperäisenä HD-laatuna ja yhdistää pel-

kät pallot, niin siihen paras ohjelma on Xilisoftin Video Converter Platinum 
(34€) tai Ultimate (42€). Kokeiluversiossa Xilisoftin ohjelmassa ne ominaisuu-

det, mitä tarvitaan, ovat rajoitettuja. www.xilisoft.com 



 

 

 

11. Any Video Converter 
 

Käynnistä ohjelma ja paina ”lisää video” paininta yläpalkissa. Hae videotiedosto 
ja valitse profiilista ”Mukautettu MP4-elokuva (*.mp4). 
 

Seuraavaksi muokataan profiilin asetuksia, jotta video olisi nettikelpoinen koon 
puolesta. 

 
Vaihda vasemmasta alakulmasta ensin asetuksista kohdekansio. Muihin asetuk-

siin ei tarvitse kajota vaan tehdasasetukset kelpaavat. Sen jälkeen vaihdetaan 
oikean reunan taulukosta ”videon bittinopeus” pienemmäksi. Sopiva nopeus on 

768. Tällä asetuksella video on 60min mittaisena noin 360Mt kuvalaadun pysy-
essä vielä riittävänä. Videon aloituksen ja loputuksen pystyt määrittelemään oi-

kean ikkunan kohdasta ”Aloituskohta” ja ”Lopetuskohta”. Tällä saat monesti 

alun ja lopun turhat pätkät poistettua. 
 

Viimeiseksi muunnetaan vielä video ”muunna” painikkeesta. Videon pakkaami-
seen menee noin 3x videon normaali pituus. Lopuksi hae pakattu video ja muu-

ta tiedoston nimi ottelua paremmin kuvaavaksi. 
 

 

 



 

 

 

12. Xilisoft Video Converter Ultimate 
 

Käynnistä ohjelma ja hae videotiedosto ohjelmaan. Vaihda seuraavaksi profiili 
vasemmasta alakulmasta HD H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4). Valitse myös tallen-

nuksen kohde alareunasta. 
 

 
 

Seuraavaksi editoidaan video. Paina video aktiiviseksi hiiren vasemmalla pai-
nikkeella. Paina sen jälkeen sakset-ikonia yläreunasta. Laita video päälle ja pai-

na ”uusi klippi” ikonia aina kun haluat uuden klipin alkavan. Oikean puoleinen 
hakasulje päättää klipin. Tällä tavalla etene koko video läpi ja lopuksi paina OK- 

painiketta. 
 

 



 

 

 

Klikkaa alkuperäisen videon rasti pois päältä ja valitse klipit aktiiviseksi.Paina 
sitten hiiren oikealla nappulalla ikkuna auki ja paina ”Merge”. Tämä yhdistää 

klipit yhdeksi videotiedostoksi. Jollet tätä tee, niin klipit pysyvät yksittäisinä 
pätkinä. 

 

 
 

Poista seuraavaksi kaikista muista valintarasti paitsi ”Merged Item” riviltä. Pak-
kaaminen lähtee käyntiin, kun painat punaista nappia yläreunasta. 

 

 


