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KUNNIOITUS

”Kunnioitus osoitetaan sanoilla ja teoilla”
Kunnioita peliä. Jääkiekko opettaa kunnioitusta ja rehtiä käytöstä joukkuekavereita,
vastustajia, valmentajia, tuomareita ja muita lajissa toimivia kohtaan.

YHTEISÖLLISYYS

”Kaveria ei jätetä”
Jääkiekkoperheessä on paikka jokaiselle. Yhteisöllisyys on voimavara
kaukalossa, seuratoiminnassa ja jäähallin ulkopuolella. Jääkiekko tarjoaa
elämyksiä ja elinikäisiä ystävyyssuhteita.

HAUSKUUS

”Hallille on kiva tulla”
Täysillä ja hymyssä suin. Hauskuus on urheilun lähtökohta kaukalossa ja sen
ulkopuolella. Kun toiminta on hauskaa, on valmis laittamaan itsensä likoon joka päivä.

ERINOMAISUUDEN TAVOITTELU

”Hyvästä huipuksi”
Suomalainen jääkiekko tehdään yhdessä. Tämän päivän teot luovat perustan
huomisen menestykselle. Jokainen tavoittelee parasta suoritusta omassa roolissaan.

Harrastaja- ja lajitoimijamäärän kasvattaminen:
Lätkää läpi elämän
Toimintalinjaukset
1. Panostamme lasten ja nuorten rekrytointiin lajin pariin ja lajin parissa pysymiseen. Kehitämme erityisesti koulujen ja seurojen välisiä yhteistyömuotoja.
2. Luomme kasvukeskuksissa edellytykset harrastajamäärän kasvulle
kehittämällä olosuhteita sekä tehostamalla jään käyttöä.
3. Varmistamme supistuvan väestökehityksen alueilla toiminnan jatkuvuuden
seurojen välisiä yhteistyömuotoja ja kilpailusääntöjä kehittämällä.
4. Jatkamme työtä jääkiekon harrastamisen kustannusten hallitsemiseksi.
5. Luomme nykyisten vaihtoehtojen rinnalle uusia, joustavia vaihtoehtoja
jääkiekon harrastamiseen.
6. Kehitämme aikuisten harrastekiekkoa ja integroimme sen kiinteäksi osaksi
Jääkiekkoliiton sarjatoimintaa.

Päätavoitteet strategiakaudella
• Pelipassimäärä kasvaa 85.000 harrastajaan.
• Harrastajamäärä kasvaa kaikilla kahdeksalla jääkiekkoalueella.

Nais- ja tyttökiekko:
Nais- ja tyttökiekon seuraava iso askel
Toimintalinjaukset
1. Kasvatamme nais- ja tyttökiekon painoarvoa ja kannustamme miesten
Liiga- ja Mestis-seuroja naisten huippukiekon kehittämiseen.
2. Kehitämme GHD-konseptin rinnalle uusia tapoja tyttöpelaajien rekrytointiin.
3. Rakennamme tyttöpelaajille oman pelaajapolun tyttö- ja naisjoukkueissa.
4. Luomme mahdollisuudet laadukkaaseen, kansainväliselle huipulle
kehittymisen mahdollistavaan päivittäisharjoitteluun.
5. Varmistamme, että nais- ja tyttökiekolla on riittävästi jääaikaa.
6. Rekrytoimme ja koulutamme naisvalmentajia seura- ja maajoukkuetehtäviin.
Kasvatamme myös naisten määrää kaikkien jääkiekko-organisaatioiden
hallinnossa.

Päätavoitteet strategiakaudella
• Nais- ja tyttöjääkiekko kasvaa voimakkaasti
- Joukkueissa pelaavien tyttöjen ja naisten määrä kaksinkertaistuu.
- Vähintään kolmen tyttöjoukkueen seurojen määrä kaksinkertaistuu.
• Naisten maajoukkuetason pelaajille harjoittelu ja pelaaminen on maksutonta

Huippujääkiekko:
Menestyvä ja vetovoimainen huippukiekko
Toimintalinjaukset
1. Parempia pelaajia - Varmistamme katkeamattoman pelaajapolun talentista huipuksi huipulle.
2. Parempia valmentajia - Kehitämme valmennusosaamista erityisenä uutena painopisteenä
urheilijoiden auttaminen sisäisen motivaation ja omien voimavarojen löytämisessä.
3. Parempaa peliä - Pidämme kansalliset huippusarjat Euroopan kärjessä ja tuemme
naisten ja miesten Liiga- ja Mestis-seurojen toiminnan kehittymistä elämyksellisten
ja kannattavien viihdetapahtumien järjestäjinä.
4. Parhaat parhaiden kanssa parhaita vastaan - Varmistamme yhteistyöllä
maajoukkueiden toimintaedellytykset
5. Rakennamme yhdessä Mestikselle nykyistä vahvemman johto- ja kehitysorganisaation
niin sarjan taloudellisen kuin urheilullisen menestyksen vahvistamiseksi.
6. Olemme edelläkävijä uuden teknologian hyödyntämisessä niin valmennustoiminnassa
kuin kaikilla muillakin toiminnan osa-alueilla.

Päätavoitteet strategiakaudella
• Kansainvälinen menestys läpi koko strategiakauden:
- Miesten IIHF World Ranking on sijoilla 1-4 ja naisten sijoilla 1-3.
- Poikien ja tyttöjen maajoukkueet ovat omissa arvokisoissaan sijoilla 1-4.
• NHL:n 1.-3. kierroksen suomalaisvarausten määrä on suurempi kuin edellisellä strategiakaudella.
• Kotimaisen huippukiekon talous vahvistuu.

Seuratoiminta:
Kehittyvä ja elinvoimainen seuratoiminta
Toimintalinjaukset
1. Otamme käyttöön läpi seura- ja erotuomarikentän toiminnan kehittämistä tukevan
Olympiakomitean laatujärjestelmän.
2. Panostamme valmentajien, erotuomareiden sekä muiden lajitoimijoiden
rekrytointiin, koulutukseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.
3. Tiivistämme juniori- sekä Liiga- ja Mestis-seurojen välistä yhteistoimintaa.
4. Korostamme toiminnassamme laajaa kasvatuksellista rooliamme lajitaitojen
opettamisen ja yleisen liikuntakasvatuksen ohella.
5. Olemme etulinjan toimija epäasiallisen käytöksen pois kitkemisessä.
6. Toimimme aktiivisesti urheilun eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Päätavoitteet strategiakaudella
• Jääkiekkoseurat ovat Olympiakomitean määrittämien suomalaisen seuratoiminnan
laatumittareiden kärjessä.

Olosuhteet:
Menestyksen ja kasvun mahdollistavat olosuhteet
Toimintalinjaukset
1. Varmistamme luistelutaidon säilymisen kansalaistaitona.
2. Tuemme yhteistyössä muiden jäälajien kanssa kuntia, kaupunkeja ja
yksityisiä toimijoita jäähallien ja tekojääratojen rakentamisessa.
3. Edistämme erityisesti tekojääratojen rakentamista.
4. Työskentelemme maksuttomien ja edullisten jäävuorojen saamiseksi lasten
ja nuorten käyttöön.
5. Rakennamme laukaisu- ja oheisharjoitustilat kaikkien Liiga- ja Mestis-hallien
yhteyteen sekä 25 prosenttiin muista jäähalleista.
6. Edistämme omalta osaltamme energiatehokkaiden ja ympäristönäkökulmat
huomioivien jäähalliratkaisujen yleistymistä.

Päätavoitteet strategiakaudella
• Suomeen syntyy vuositasolla 3-5 uutta jäähallia ja 5-7 tekojäärataa jonka lisäksi
5-7 olemassa olevista halleista tehdään vuosittain perusparannukset.

Suomalaisen jääkiekon strategiset tavoitteet
2018-2022
Osa-alue

Strateginen tavoite

Harrastaja- ja lajitoimijamäärän kasvattaminen

1. Pelipassimäärä kasvaa 85.000 harrastajaan.
2. Harrastajamäärä kasvaa kaikilla kahdeksalla jääkiekkoalueella.

Nais- ja tyttökiekon
seuraava iso askel

3. Nais- ja tyttöjääkiekko kasvaa voimakkaasti
• Joukkueissa pelaavien tyttöjen ja naisten määrä kaksinkertaistuu.
• Vähintään kolmen tyttöjoukkueen seurojen määrä kaksinkertaistuu.
4. Naisten maajoukkuetason pelaajille harjoittelu ja pelaaminen on
maksutonta.

Menestyvä ja vetovoimainen
huippukiekko

5. Kansainvälinen menestys läpi koko strategiakauden:
• Miesten IIHF World Ranking on sijoilla 1-4 ja naisten sijoilla 1-3.
• Poikien ja tyttöjen maajoukkueet ovat arvokisoissa sijoilla 1-4.
6. NHL:n 1.-3. kierroksen varausten määrä on suurempi kuin edellisellä
strategiakaudella.
7. Kotimaisen huippukiekon talous vahvistuu.

Kehittyvä ja elinvoimainen
seuratoiminta

8. Jääkiekkoseurat ovat Olympiakomitean määrittämien suomalaisen
seuratoiminnan laatumittareiden kärjessä.

Menestyksen ja kasvun
mahdollistavat olosuhteet

9. Suomeen syntyy vuositasolla 3-5 uutta jäähallia ja 5-7 tekojäärataa jonka
lisäksi 5-7 olemassa olevista halleista tehdään vuosittain perusparannukset.

Jääkiekon asema Suomessa 10.
 Jääkiekko on Suomen kiinnostavin ja arvostetuin urheilulaji.

Suomalaisen jääkiekon strategiset tavoitteet
2018-2022

