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SUOMI-KIEKON TOIMIJAT

SJL
luottamus- ja 

toimihenkilöineen

Jäsenseurat 
luottamus- ja 

toimihenkilöineen

Jäsenseurojen jäsenet 
= harrastajat + 

alaikäisten vanhemmat

Liiga, Mestis, 
Naisten Liiga

+ näiden seurat

SJTL, 
erotuomarikerhot, 

erotuomarit

SJRY, SAVAL, SUVAL,
pelaaja-agentit

Jäähallit
omistajineen ja 
henkilöstöineen

Vierumäki-yhtiöt Muut urheiluopistot Yhteistyökumppanit

IIHF, muiden maiden 
liitot, NHL, muut liigat

OKM, OK, muut 
lajiliitot Kaupungit ja kunnat

Välinevalmistajat, muu 
lajia ympäröivä 

liiketoiminta
Media
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SUOMI-KIEKON PERUSTEHTÄVÄ

Jääkiekko tuo sisältöä suoma-
laisten arkeen ja juhlaan. Se saa 
tunteet pintaan, onpa kyse lapsen 
ensimmäisistä potkuista jäällä tai 
mestaruusjuhlista torilla. 

Jääkiekko yhdistää suomalaisia 
varallisuudesta, asuinpaikasta, 
sukupuolesta, äidinkielestä ja 
etnisestä taustasta riippumatta. 

Tunteiden tuoja –
Emotionaalinen arvo

Jääkiekko on iso taloudellisen 
hyödyn ja monen ihmisen elannon 
lähde. 

Monella paikkakunnalla jääkiekko-
yhteisö on yksi keskeisistä elin-
voiman lähteistä sekä tärkeä osa 
identiteettiä – se kokoaa ihmiset, 
yritykset ja kaupungin yhteisen 
asian ääreen.

Alueiden elinvoiman rakentaja –
Taloudellinen arvo

Jääkiekon tehtävä on saada 
kaiken ikäiset suomalaiset 
liikkumaan. Jääkiekko liikuttaa 
koko Suomea koko elämän 
ajan. 

Lisensoituja pelaajia ja toimi-
henkilöitä on noin 70 000. 
Ulkojäiden tohina ei tilastoissa 
näy.

Suomen liikuttaja –
Kansanterveydellinen arvo
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LIIKUTAMME SUOMEA KAUKALOSSA JA SEN ULKOPUOLELLA



SUOMI-KIEKON PÄÄMÄÄRÄ

• Lajitoimijamäärän suhteellinen kasvattaminen ja monipuolistaminen
• Huippupelaajien kasvattaminen

• Lasten ja nuorten laaja-alainen kasvattaminen (arvot ja elintavat)
• Jääkiekon kansainvälisen kasvun tukeminen

• Jääkiekon voimavarojen kasvattaminen
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JÄÄKIEKKOPERHEEN MONIPUOLINEN KASVATTAMINEN



ARVOT

Kunnioitus Yhteisöllisyys

Hauskuus Erinomaisuuden 
tavoittelu
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• Vastuullinen toiminta kaukalossa ja sen ulkopuolella on 
osoitus kunnioituksesta. 

• Miten minä voin omassa roolissani osoittaa kunnioitusta 
muille jääkiekossa mukana oleville? 

• Pelin ja siinä eri rooleissa mukana olevien kunnioittaminen 
sanoin ja teoin osoittaa vastuullisuutta. Käytös toisia kohtaan 
kuten toivoo toisten käyttäytyvän itseä kohtaan. 

• Kunnioitusta osoitetaan sanoilla ja teoilla. Kyse ei välttämättä 
ole näyttävistä teoista tai eleistä, vaan pikemmin sisään-
rakennetusta toimintamallista, johon jääkiekko kasvattaa. 

• Kunnioituksen puute taas näkyy ja kuuluu. 
Kummasta haluat tulla muistetuksi? 
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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.



• Harrastamisen ohella laji tarjoaa yhteisön, ystäviä ja 
elämyksiä, joista voi ammentaa myös kaukalon ulkopuolella.  
Kiekkoperhe on käsite, jonka jääkiekossa mukana olevat 
ymmärtävät

• Vaikka kaukalossa kilpaillaan, silti  jääkiekon suurin 
voimavara yhteisöllisyys. 

• Kiekkojunnu, tuomari, huoltaja, harrastepelaaja, fani, 
valmentaja, vanhempi, hallimies, ammattilainen, 
seuratyöntekijä. Nämä erilaiset roolit ovat osa kiekkoperhettä. 
Kiekkoperhe yhdistää ja tuo elämään sisältöä, ystävyys-
suhteita ja yhteisiä kokemuksia. 

• Yhdessä on enemmän. Jääkiekko tarjoaa ystäviä, elämyksiä 
ja yhteisön, johon voi turvata myös arjessa.
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YHTEISÖLLISYYS

”Kaveria ei jätetä”
Jääkiekkoperheessä on paikka jokaiselle. Yhteisöllisyys on 

voimavara kaukalossa, seuratoiminnassa ja jäähallin ulkopuolella. 
Jääkiekko tarjoaa elämyksiä ja elinikäisiä ystävyyssuhteita.



• Harrastamisen hauskuus on kaiken A & O. Hauskuus on syy 
sille, että haluaa olla jääkiekossa mukana - varsinkin lapsilla, 
mutta myös aikuisilla. 

• Kilpailu vapaa-ajanviettotavoista kiihtyy: hauskuus voi olla 
juuri se tekijä, joka saa lapsen tai aikuisen aloittamaan ja 
jatkamaan kiekon parissa. 

• Hauskuus auttaa myös vaikeina hetkinä. Aina ei voi voittaa, 
mutta hauskassa ilmapiirissä viihdytään myös tappion hetkillä.

• Hauskuus lähtee meistä kaikista: Positiivisen ilmapiirin 
rakentamisessa jokaisella on merkitystä, roolista riippumatta. 

• Hyvästä yhteishengestä ja hauskasta ilmapiiristä kumpuaa 
tekemisen meininki, josta jokainen voi ammentaa. 
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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.



• Haluammeko olla parhaita vai tyydymmekö hyvään? 
Jatkuva halu kehittyä ja oppia luovat pohjan huomisen 
menestykselle. 

• Menestys ei tule sattumalta, vaan sen eteen vaaditaan työtä. 
Arjessa, yksilönä ja yhteistyössä. Keskitytään asioihin, joihin 
voimme itse vaikuttaa. 

• Vain sanakirjassa menestys tulee ennen työntekoa. 
Tämä pätee yksilö-, joukkue- ja seuratasolla sekä koko 
suomalaisessa jääkiekossa. 

• Arki ratkaisee pätee myös jääkiekossa. Yksilön, joukkueen, 
seuran ja koko suomalaisen jääkiekon menestyksen takana 
on yhteistyö ja halu kehittyä. 

• Menestys yksilönä ja joukkueena rakennetaan 
yhteistyöllä, kaikki kivet kääntämällä. 
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ERINOMAISUUDEN 
TAVOITTELU

”Hyvästä huipuksi”
Suomalainen jääkiekko tehdään yhdessä. 

Tämän päivän teot luovat perustan huomisen menestykselle. 
Jokainen tavoittelee parasta suoritusta omassa roolissaan.



PAINOPISTEET
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Elinikäisen 
harrastamisen polku

Maailman paras 
pelaajapolku 

Uudistumisen ja 
yhteisöllisyyden polku 

Jääkiekkoperheen 
voimavarojen 
kasvattaminen

Olosuhteiden 
määrän ja laadun 

parantaminen

MAHDOLLISTAJAT



TOIMINTALINJAUKSET
Elinikäisen harrastamisen polku Maailman paras pelaajapolku Uudistumisen ja yhteisöllisyyden polku

1. Kehitämme seurojen välistä yhteistyötä 
seurojen elinvoimaisuutta entistä paremmin 
tukevaksi.

2. Kehitämme jääkiekon matalan kynnyksen 
harrastamismahdollisuuksia sekä aikuisten 
harrastekiekkoa.

3. Jatkamme nais- ja tyttökiekon vahvistamista.

4. Luomme uusia erilaisia tapoja rekrytoida 
harrastajia.

5. Kehitämme pelimuotoja erilaisten seurojen 
ja seutukuntien tarpeisiin.

1. Panostamme laadukkaaseen valmennus-
koulutukseen läpi toimintakentän.

2. Parannamme edellytyksiä huippukiekon 
pelaajapolun ja opiskelun yhdistämiseen.

3. Tiivistämme seurayhteistyötä pelaaja-
kehityksessä.

4. Teemme urheilijapolun kokonaisvaltaisen 
arvioinnin ja toteutamme tarvittavat 
muutokset.

5. Hyödynnämme dataa ja teknologiaa 
pelaajien ja pelin kehittämisessä.

1. Varmistamme, ettei epäasiallisella 
käytöksellä ole sijaa jääkiekkoperheessä.

2. Perustamme vastuullisuustyömme 
urheiluyhteisön yhteisiin Reilun pelin 
periaatteisiin ja vastuullisuusohjelmaan.

3. Hyödynnämme Tähtiseura-ohjelmaa 
seuratoiminnan laadun kehittämisen 
välineenä.

4. Otamme käyttöön digitaalisia oppimisalustoja 
ja hyödynnämme niitä osaamisen 
kehittämisessä.

5. Vahvistamme yhteisöllisyyttämme 
kehittämällä SJL:n, Liigan, Naisten Liigan ja 
Mestiksen välisiä yhteistyömuotoja.

Jääkiekkoperheen voimavarojen kasvattaminen Olosuhteiden määrän ja laadun parantaminen 

KEHITYSOHJELMA



PAINOPISTEET
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MAHDOLLISTAJAT ARVOT

Elinikäisen 
harrastamisen polku

Maailman paras 
pelaajapolku 

Uudistumisen ja 
yhteisöllisyyden polku 

Jääkiekkoperheen 
voimavarojen 
kasvattaminen

Olosuhteiden määrän 
ja laadun 

parantaminen

Kunnioitus Yhteisöllisyys

Hauskuus Erinomaisuuden 
tavoittelu

JÄÄKIEKKOPERHEEN MONIPUOLINEN KASVATTAMINEN

LIIKUTAMME SUOMEA KAUKALOSSA JA SEN ULKOPUOLELLA



TAVOITTEET 2022-2026

Painopiste

Elinikäisen harrastamisen polku

Maailman paras pelaajapolku

Uudistumisen ja yhteisöllisyyden polku

Strateginen tavoite

1. Pelipassimäärä kasvaa suhteessa väestönkehitykseen.
2. Harrastajamäärän kasvu on voimakasta kasvukeskuksissa ja jääkiekko säilyy 

elinvoimaisena kaikilla kahdeksalla jääkiekkoalueella.
3. Nais- ja tyttöjääkiekko kasvaa voimakkaasti joukkue- ja harrastajamäärällä 

mitattuna.

4. Kansainvälinen menestys maajoukkuetoiminnassa on vahva:
• Miesten IIHF World Ranking on sijoilla 1-4 ja naisten sijoilla 1-3.
• Poikien ja tyttöjen maajoukkueet ovat arvokisoissa sijoilla 1-4.

5.   NHL:n 1.-3. kierroksen varausten määrä säilyy entisellään tai kasvaa.

6. Jääkiekko on Suomen kiinnostavin ja arvostetuin urheilulaji.
7. Jääkiekkoseurojen toiminnan laatu on suomalaisten urheiluseurojen 

ehdotonta kärkeä.
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