Livestriimit
Livestriimaus on melko vaivaton tapa tuottaa
sisältöä esimerkiksi luennoilta tai tapahtumista
suoraan verkkoon. Yksinkertaisen striimin voi
pystyttää pelkän puhelimen avulla täysin
maksuttomasti, monimutkaisemmissa
kokonaisuuksissa kannattaa harkita työn tilaamista
ammattilaiselta.

MITÄ LIVESTRIIMAUKSEEN
TARVITAAN?

Internetyhteys on kaiken A ja O. Yhteys on
mieluiten kiinteä, puhelimen mobiilidata
puolestaan melko epävarma vaihtoehto.
Kamera (myös puhelin käy)
Jalusta
Striimausalusta, esim. YouTube
Tarvittaessa lisävalaisimia
Mikrofoni parantaa äänenlaatua
Tarvittaessa striimaussovellus (esim. OBS
studio), useimmille alustoille striimaaminen
onnistuu suoraan ilman sovellusta
Helpoin mahdollinen setti: Puhelin, jonka
avulla striimataan suoraan YouTubeen,
Facebookiin tai Instagramiin

Järjestötoimijan
etätyökalut
LIVESTRIIMAUS

Striimaisinko itse
vai ostaisinko
palvelun?
Yksinkertaisen livestriimin toteuttaminen
ei ole vaikeaa: löytyisikö osaamista
omasta porukasta?
Pohdi, onko laitteistolle monipuolista
käyttöä? Jos laitteita tarvitaan vain
harvoin, voisiko ne vuokrata jostain?
Striimin pystyttäminen sitoo resursseja.
Riittääkö tilaisuudessa/tapahtumassa
työvoimaa, vaikka osa vastaisikin
striimaamisesta?
Mitä enemmän halutaan ominaisuuksia ja
toimintoja, sitä haastavammaksi ja sitä
myötä kalliimmaksi kokonaisuus
muodostuu.
Tilaamalla livestriimin vastuun
toteutuksesta saa siirrettyä
ammattilaiselle.

Striimausalustat
YouTube
Mahdollistaa sekä suoran striimauksen
että sovelluksen kautta striimaamisen
Maksuton
Helppo
Striimin alkamisen voi ajastaa ja striimin
tallentaa
Vimeo
Maksullinen
Helppokäyttöinen ja tyylikäs
Facebook
Ei varsinaisesti striimausalusta, mutta
mahdollistaa Fb-livet
Sisältö kohdennettu esimerkiksi Fb-sivun
seuraajille tai omille kavereille,
markkinointiin kannattaa siis panostaa.
Maksuton
Instagram
Eli IG-livet, jotka toimivat Instagram
Storiesin puolella
Liven alkaessa ilmoitus lähtee kaikille tilisi
seuraajille
Helppo, maksuton
Liven voi tallentaa myöhempää katselua
varten

Vinkkejä
livestreamin
kokoamiseen
Pidä huoli, ettei kohteen takana ole
häiritseviä elementtejä ja kohde nousee
hyvin esiin taustastaan
Mikäli taustalta kuuluu häiritseviä ääniä,
mikrofonin avulla voidaan nostaa oma
ääni kuuluviin.
Paras näkyvyys saavutetaan striimaamalla
eri laitteilla useammalle eri alustalle.
Lisävaloista syntyvää kovaa valoa voi
yrittää pehmentää heijastamalla valoa
vaaleista pinnoista, kuten seinistä.
Valkea sateenvarjo valonlähteen edessä
pehmentää myös valoa.
Tee-se-itse -valaisun saat ostamalla
rakennustyömaille tarkoitettuja LEDvaloja, jotka toimivat valonlähteinä hyvin ja
ovat edullisia
Mikä tahansa vihreä kangas toimii green
screeninä, jolloin voit
striimaussovelluksessa asettaa taustalle
haluamiasi kuvia.
Useamman kameran kanssa toimittaessa
erillinen kuvamikseri sujuvoittaa
kameroiden hallintaa.
Muista mainostaa livestriimiäsi
ennakkoon!

