AUTOMAATTIKAMERAJÄRJESTELMÄ
KÄYTTÖÖN KAUDELLA 2021-22
TIETOA SEUROILLE VKO 33/2021

UUSI JÄRJESTELMÄ – UUDET MAHDOLLISUUDET
• Jääkiekkoliiton liittohallitus päätti huhtikuussa 2021 uuden, automaatioon ja tekoälyyn perustuvan
kamerajärjestelmän käyttöönotosta 70 kaukalossa kauden 2021-22 alkuun mennessä.
• Hanke mahdollistaa suomalaiselle jääkiekolle mm. seuraavat asiat:
− Eri ikäluokkien jääkiekko-ottelut mahdollisemman kattavasti kaikkien katsottavaksi
− Pelin turvallisuuden lisääminen
− Uudet mahdollisuudet koulutukselle, lajin kehitykselle ja dataan perustuvaan analysointiin ja
valmennukseen
− Jääkiekon kiinnostuksen kasvattaminen
− Uudet kohderyhmät
• Hanketta toteuttavat yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliitto ja ruotsalaisyritys nimeltä Sportway,
joka vastaa kameroiden asennuksista, järjestelmän toiminnasta ja tukipalvelusta seuroille ja
joukkueille ja asiakaspalvelusta Leijonat.tv:n striimien katsojille.
• Seurat ja hallit ovat kevään ja kesän ajan avustaneet kameroiden asennuspaikoissa ja
järjestelmän tarvitsemissa verkkoyhteydessä ja sähkössä – iso kiitos siitä!

AUTOMAATTIKAMERAT 70 KAUKALOON
• Hankkeen ensi vaiheessa automaattikamera asennetaan 70 kaukaloon ympäri Suomen. Lista kaukaloista
löytyy täältä: http://www.finhockey.fi/index.php/ajankohtaista/item/5922-alykameraprojekti-etenee-naihinhalleihin-kamerat-asennetaan
− Kesän aikana kameroita on asennettu ja viimeisiä asennetaan elokuussa ennalta ilmoitettuihin kaukaloihin.
Remontissa oleviin kaukaloihin asennukset tehdään myöhemmin.
• Perusteena kaukaloiden valinnoille toimivat sarjat: Naisten Liiga, miesten Suomi-sarja, U20 SM-sarja ja Mestis,
U18 ja U16 SM-sarjat striimataan järjestelmän avulla jatkossa uuden julkaisualustan, Leijonat.tv:n kautta.
• Myös kaikki muut automaattikameroin varustetuissa kaukaloissa pelattavat Jääkiekkoliiton alaiset sarjaottelut
(pl. miesten Mestis) näkyvät jatkossa Leijonat.tv:ssa.
− HUOM. Automaattikameroin varustetuissa kaukaloissa pelattavia sarjaotteluita voi jatkossa näyttää
ainoastaan Leijonat.tv:n kautta, muu striimaaminen on kielletty.
• Toistaiseksi kameroilla ei voi kuvata muita tapahtumia (esim. harjoitusotteluita, harjoituksia tai muiden lajien
tapahtumia) kuin Jääkiekkoliiton alaisia sarjapelejä.

LEIJONAT.TV NÄYTTÄÄ OTTELUT

LEIJONAT.TV KORVAA RUUDUN
• Kaudesta 2021-22 alkaen Ruudussa tähän asti näkyneet sarjat siirtyvät katsottavaksi palvelussa nimeltä
Leijonat.tv (verkko + sovellus): Naisten Liiga, miesten Suomi-sarja, U20 SM-sarja ja Mestis sekä U18 ja U16
SM-sarjat jo kauden alusta alkaen
− Ko. sarjoja ei voi näyttää muissa kanavissa
− Seurojen tulee ensisijaisesti sijoittaa ko. sarjojen ottelut pelattavaksi automaattikameroin varustetuissa
kaukaloissa, muiden kaukaloiden käytöstä edellytetään toistaiseksi konsultaatiota Jääkiekkoliiton kilpailuosaston
kanssa
• Myös kaikki muut automaattikameroin varustetuissa kaukaloissa pelattavat Jääkiekkoliiton sarjaottelut
näkyvät sarjakauden alusta alkaen Leijonat.tv-palvelussa
− Ko. kaukaloiden sarjaotteluita ei voi näyttää muissa kanavissa
• Joukkue voi kuvata sarjapelit omiin valmennuksellisiin tarkoituksiinsa omalla kameralla, mutta ei esittää julkisesti
− Leijonat.tv:n kautta ottelut eivät ole ladattavissa, mutta palvelu sisältää arkiston, jonka kautta jo pelattuja pelejä
voi katsoa myös jälkikäteen
− Järjestelmään kytkeytyvä valmennustyökalu (Team Account) tulee käyttöön myöhemmin syksyllä.
Seurat/joukkueet voivat itse päättää minkä palveluntarjoajan valmennustyökaluja he jatkossa käyttävät. Muut
valmennustyökalut eivät ainakaan toistaiseksi ole liitettävissä uuteen kamerajärjestelmään.
− Joukkueet saavat uuden järjestelmän videovalmennustyökalut ilmaiseksi testattavaksi heti, kun järjestelmät ovat
valmiit käyttöön

LEIJONAT.TV = MAKSULLINEN PALVELU, JOSTA MYÖS
SEURA VOI SAADA TULOJA
• Kuten Ruutu, myös Leijonat.tv on maksullinen palvelu 1.10.2021 alkaen. Syyskuun 2021 ajan
käyttö on ilmaista, mutta edellyttää kirjautumista.
• Kun striimit muuttuvat maksullisiksi, saavat seurat osan striimien tuotoista itselleen. Maksun
yhteydessä ostaja voi valita, mille seuralle hyvitys tehdään. Seuroille kauden 2021–22 aikana
kertyneet tuotot maksetaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Leijonat.tv:n striimien hinta (sis. alv)*

Seuran osuus

4,99 €

Kertamaksu, sis. yhden ottelun katseluoikeuden

0,50 €

9,99 €

Kuukausimaksu, sis. kaiken Leijonat.tv:n sisällön kuukauden ajan

1€

69,99 € Vuosimaksu, sis. kaiken Leijonat.tv:n sisällön vuoden ajan
*striimejä voi katsoa samaan aikaan kahdella eri laitteella
• Price €

10 €

MISTÄ LEIJONAT.TV LÖYTYY?
• Verkosta selaimella osoitteesta www.leijonat.tv
• IOS- ja Android-laitteille tarkoitetut sovellukset (Leijonat.tv) tulevat ladattavaksi
sovelluskauppoihin syyskuun aikana

STRIIMIT MUISTA KAUKALOISTA JA/TAI OTTELUISTA
• Muiden sarjojen kuin Naisten Liigan, miesten Suomi-sarjan, U20 SM-sarjan ja Mestiksen
sekä U18 ja U16 SM-sarjojen striimaaminen kaukaloista, joissa ei ole automaattikameroita,
on mahdollista seurojen/joukkueen toimesta.
• Jos automaattikamera asennetaan kaukaloon myöhemmin (myös kesken kauden), lupa
striimata muihin kanaviin päättyy koskien kaikkia ko. kaukalossa pelattavia Jääkiekkoliiton
alaisia sarjaotteluita (pl. Miesten Mestis).
• Jos joukkue/seura haluaa, voi Leijonat.tv näyttää myös muissa kuin automaattikameroin
varustetuissa kaukaloissa pelattavat sarjaottelut. Tämä on mahdollista syksyllä käyttöön
tulevan Production Appin kautta, mutta edellyttää asian sopimista etukäteen Sportwayn
tukipalvelun kanssa: helpdesk.leijonattv@sportway.com

MITEN KAMERA TOIMII?
MITÄ SEURAN PITÄÄ TIETÄÄ?

LÄHTÖKOHTANA AUTOMAATIO
• Punaviivan kohdalle hallin rakenteisiin kiinnitetty automaattikamera käynnistyy automaattisesti kun
ottelu on merkitty alkamaan Jääkiekkoliiton tulospalvelussa. Kun toimitsijat päättävät ottelun
Tulospalvelussa, kamera lopettaa kuvaamasta
− Erillistä kuvaajaa ei tarvita striimiä varten, eikä kenenkään tarvitse käynnistää kameraa
− Jos ottelu viivästyy, kamera odottaa ottelun alkamista
− Ohjelmisto hakee tiedot Tulospalvelusta 15 minuutin välein, eli käytännössä esim. muutokset
ottelutiedoista päivittyvät järjestelmään 15 minuutin viiveellä

MITEN KUVA MUODOSTUU?
• Kamera kuvaa koko ajan neljällä linssillä koko kentän alueen  tekoäly muodostaa striimissä
näkyvän kuvan pilvessä tunnistaen sen, missä peli kulloinkin on ja kohdistaen kuvan ko. alueeseen
− Kurinpidollisiin tarpeisiin on kuitenkin käytettävissä kuva koko kentän alueelta, eli tarvittaessa
näkyviin saadaan myös sellaiset kaukalon tapahtumat, jotka eivät näy striimissä
− Huom. Koska kuva ei muodostu kamerassa, ei sitä saa ulos kamerasta tai voi hyödyntää
videotaululla.
− Kahvilaan tms. kannattaa lunastaa Leijonat.tv:n striimi, joskin tällöinkin on hyvä huomioida, ettei
striimi ole reaaliaikainen vaan että siinä on aina pieni viive.

GRAFIIKAT TULOSPALVELUSTA
• Ottelugrafiikat lisätään striimiin automaattisesti tulospalvelusta, ottelukelloa kamera seuraa hallin
kellotaulun kautta.
• Kauden alussa otteluista näkyvät mm. seuraavat grafiikat:
− Ennen otteluita kokoonpanot
− Joukkueiden nimet
− Ottelukello
− Tilanne/tulos
− Maalintekijät

ENTÄ JOS KAMERA EI KÄYNNISTYKÄÄN?
• Yleisin syy sille, ettei kamera toimi on yksinkertainen: virtalähde irrotetaan vahingossa kamerasta tai
mikrofonista tai sähkökytkennät on tehty puutteellisesti.
1) Tarkista onko sähkö kytkettynä - Jos ei, liitä piuha uudelleen järjestelmään
2) Jos tietokonetta säilytetään lukitussa laatikossa, avain löytyy vahtimestarilta ja seuran
yhteyshenkilöltä. Voit tarkistaa myös tietokoneen yhteydet.
• Apua saa tarvittaessa Sportwayn tukipalvelusta: helpdesk.leijonattv@sportway.com.
Tukipalvelu päivystää otteluiden ollessa käynnissä ja vastaa nopealla aikataululla myös
iltaisin ja viikonloppuisin.
− Viesteihin kannattaa liittää mukaan puhelinnumero, johon tukipalvelusta voidaan tarvittaessa
soittaa.
− Sportwaylla on myös listaus seurojen nimeämistä kontaktihenkilöistä ja joukkueiden
joukkueenjohtajista, joihin Sportway on yhteydessä huomatessaan mahdollisia vikoja striimissä.

MITEN TOIMITAAN, JOS OTTELUSSA TAPAHTUU VAKAVA
LOUKKAANTUMINEN?
• Jos kesken ottelun tapahtuu vakava loukkaantuminen, tuomari ohjeistaa pelaajat tai joukkueen
toimihenkilöt muodostamaan muurin loukkaantuneen pelaajan ja pitkällä sivulla, punaviivan kohdalla
sijaitsevan kameran väliin.
• Muuri mahdollisesti muodostetaan siten, että pelaajien/toimihenkilöiden selkä on loukkaantuneeseen
pelaajaan päin. Tarvittaessa muuri muodostetaan myös loukkaantuneen pelaajan ja halliyleisön
väliin.
• Näköyhteys striimiin peitetään ihmisvoimin, jotta myös kotona mahdollisesti ottelua seuraavat
omaiset voivat seurata tilanteen kehittymistä

JOS OTTELU KESKEYTETÄÄN – MITEN LÄHETYS
KATKAISTAAN?
• Jos ottelu joudutaan viime hetkellä (tunti ennen ottelu alkua) perumaan tai jostain syystä ottelu
joudutaan keskeyttämään eikä sitä päätetä normaalisti Tulospalvelussa, tulee joukkueenjohtajan olla
yhteydessä Sportwayn tukipalveluun, jossa ottelu päätetään.
• helpdesk.leijonattv@sportway.com

MITEN TOIMITAAN, JOS OTTELU SIIRRETÄÄN PELATTAVAKSI
KAUKALOON, JOSSA KAMERAA EI OLE?
• Seuran tehtävänä on ensisijaisesti sijoittaa Naisten Liigan, miesten Suomi-sarjan, U20 SM-sarjan
ja Mestiksen, U18 ja U16 SM-sarjan ottelunsa pelattavaksi kaukaloon, johon kamerajärjestelmä
on asennettu.
• Mikäli yllä olevien sarjojen otteluita joudutaan siirtämään pelattavaksi kaukaloon, jossa
kamerajärjestelmää ei ole, vaatii asia konsultaatiota Jääkiekkoliiton kilpailuosaston kanssa.
Joukkueen velvollisuutena on tällöin kuvata ottelu Leijonat.tv:n julkaisualustalle. Tämä onnistuu
kahdella tavalla:
− Kännykkään ilmaiseksi ladattavan Production Appin avulla sitten, kun sovellus on toiminnassa
(alustavasti syksyn aikana)
− Kuvaamalla erityisluvalla ottelu kännykällä/videokameralla. Lue lisää sivulta 17.
• Muiden sarjojen otteluita ei tarvitse striimata Leijonat.tv:n kautta katsottavaksi sellaisista
kaukaloista, joissa automaattikameroita ei ole. Jos seura/joukkue kuitenkin haluaa toimittaa
striimin, on se mahdollista yllä kerroituin tavoin.

MITEN STRIIMEIHIN SAA LIITETTYÄ SELOSTUKSEN?
• Kännykkään ilmaiseksi ladattava Production App –sovellus mahdollistaa jatkossa
kännykän avulla mm. otteluiden selostuksen (ja myös ottelun kuvaamisen kaukaloista,
joissa kamerajärjestelmää ei ole). Selostustoiminto mahdollistaa myös esim.
erätaukohaastattelut äänen avulla toteutettuna, vaikka kamera kuvaakin kaukaloa.
− Production App tulee käyttöön syksyn aikana
− Kun sovellus on käytössä, seuroille toimitetaan ohjeistus
• Ennen Production App –sovelluksen käyttöönottoa toinen keino saada otteluun liitettyä
selostus on se, että ottelu tuotetaan ns. perinteisesti joukkueen/seuran toimesta. Oma
tuotanto vaatii erityisluvan, josta lisää seuraavassa diassa

ERITYISLUVALLA KUVAUKSEN VOIVAT HOITAA OMAT
KUVAAJAT / MEDIATIIMI
• Naisten Liigan, miesten Suomi-sarjan ja U20 SM-sarjan otteluiden striimaaminen Leijonat.tv:n lähetyksiin
voidaan erityisluvalla toteuttaa myös jatkossa oman mediatiimin toimesta automaattikameran sijaan.
Mahdolliset tuotannosta syntyvät kustannukset katetaan tällöin erityislupaa hakeneen joukkueen toimesta.
− Huom. Omaan tuotantoon ei tule näkyviin mm. ottelugrafiikoita tai peliaikaa, jotka sisältyvät
automaattikameroin tuotettuihin striimeihin
• Kun erityislupa kuvaamiseen on myönnetty Jääkiekkoliiton kilpailuosaston toimesta, Sportway ohjeistaa
kuvan siirtoon tarvittavan striimiavaimen (Streaming Key) ja muiden käytännön yksityiskohtien osalta
• Erityislupaa voi anoa Jääkiekkoliiton kilpailuosastolta
− HUOM1: Erityislupa voidaan myöntää vain joukkueille, joilla on mahdollisuus toteuttaa
automaattikameratuotantoa laadukkaampi tuotanto otteluista. Perusteita voivat olla esim.
monikameratuotanto, erätaukohaastattelut, selostus jne. Pelkkää omaa yksikameratuotantoa varten
erityislupaa ei myönnetä.
− HUOM2: Muiden sarjojen otteluiden kuvaaminen on mahdollista vain automaattikameroilla

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE NÄKYVYYTTÄ
10/2021 ALKAEN

YHTEISTYÖKUMPPANIT MUKAAN LEIJONAT.TV:N
LÄHETYKSIIN
• Seurojen on mahdollista myydä näkyvyyttä omille yhteistyökumppaneille oman seuran kotiotteluiden
lähetyksissä ja Leijonat.tv:n verkkosivulla ja applikaatiossa alkaen 10/2021
• Yhden (1) mainospaikan (sis. kotiottelun striimin, verkkosivun ja sovelluksen bannerin) hinta kaudelle 2021-22
on 300 euroa
− Seura tai seuran valtuuttamana joku seuran omista joukkueista saa itse vaihtaa ko. paikalla esitettävää
mainosta ja näin hyödyntää yhtä paikkaa usean eri kumppanin näkyvyyden edistämiseen mainospaikkojen hallinnointi tapahtuu seuran toimesta sähköisesti
− Yhteensä kukin seura voi lunastaa enintään kuusi (6) mainospaikkaa.
− Mainospaikat myydään seuran/joukkueen toimesta itse määritellyllä hinnalla yhteistyökumppaneille ja näin
seura/joukkue saa myös kaikki mainospaikoista kertyneet tuotot.
• Mainosten tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä, eli esim. ulkomaisten vedonlyöntiyhtiöiden mainokset ovat
kiellettyjä. Kukin mainospaikkoja myynyt seura vastaa itse siitä, etteivät mainokset riko lakia. Mahdolliset lain
kanssa ristiriitaiset mainokset poistetaan ja seura kantaa vastuun mahdollisista seuraamuksista.
• Lisää infoa mainosmahdollisuuksista toimitetaan seuroille syyskuun aikana

TULOSSA: VIDEOVALMENNUSTYÖKALUT

TEAM ACCOUNT = JOUKKUEEN VIDEOVALMENNUSTYÖKALU
• Jatkossa kamerajärjestelmään liitettävät videovalmennustyökalut mahdollistavat videovalmennustyökalujen
käyttöönoton myös ikäluokissa, joissa työkaluja ei tällä hetkellä ole käytössä
− Maksullinen palvelu, lisätietoa seuroille/joukkueille kustannuksista + aikatauluista tulossa alkusyksyn
aikana. Ilmainen koekäyttö mahdollista ennen maksullisen palvelun käyttöönottoa.
− Pelien seuranta  videovalmennustyökalu
• Tilanteiden ”taggaus”  videoklipit, tilastot
• Klippien jakaminen, kommentointi ja piirtotyökalut yksittäiselle pelaajalle ja/tai koko joukkueelle
• Videokollaasit
• Tallenteiden lataaminen
• Harjoituskalenteri
• Kehitysohjelmat videoineen
• Haasteet
• Testien ohjeistus ja seuranta
− Tulevaisuudessa myös harjoitusten liveseuranta mahdollista
• Samat työkalut kuin peleissä
• https://www.sportway.se/kopia-av-ai-production-and-broadcast/

TULOSSA MYÖHEMMIN:
PLAYER ACCOUNT

PELAAJAN OMA TILI TALLENTAA OMAT VAIHDOT
• Pelaajat joukkueista, jotka ottavat käyttöönsä Team Accountin, voivat ottaa itselleen
käyttöön kk-maksullisen Player Accountin
− Mahdollistaa omien, joukkueen tagaamien vaihtojen, maalien jne. jakamisen esim.
sosiaalisessa mediassa
− Maksullinen palvelu, lisätietoa kustannuksista + aikatauluista myöhemmin
• https://www.sportway.se/kopia-av-team-account/

TUKIPALVELUN YHTEYSTIEDOT

SPORTWAYN TUKIPALVELU AUTTAA SEUROJA, JOUKKUEITA
& KATSOJIA
• Seurojen ja joukkueiden tekninen tuki Leijonat.tv:n lähetyksiin ja otteluiden striimeihin
liittyen: helpdesk.leijonattv@sportway.com
− Palvelu päivystää iltaisin ja viikonloppuisin sarjapelien aikana ja vastaa
sähköposteihin pikaisella aikataululla
• Leijonat.tv:n katsojien asiakaspalvelu: support.leijonattv@sportway.com

