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Mahdollistamme maahockeyn pelaamisen kaikilla tasoilla 
ja kehitämme lajia yhdessä.

MISSIO



• Liiton arvot määrittävät 2022-2026 strategiaa sekä liiton kaikkea toimintaa 
kilpailutoiminnasta, kehitykseen ja hallintoon.

• Saavutettava: Toimintaamme voi kuvailla sanoilla osallisuus, 
inklusiivisuus, yhdenvertaisuus, koska kaikki ovat tervetulleita ja kaikkia 
harrastajia kohdellaan tasavertaisesti ikään, kieleen, sukupuoleen, 
kulttuuriin katsomatta ja mahdollisuuksista ja resursseista riippumatta.

• Vastuullinen: Pyrimme toiminnassamme läpinäkyvyyteen ja siihen, että 
kilpailullisesti samat säännöt koskevat kaikkia. Toimintamme on 
vastuullista sosiaalisista, taloudellisista ja ekologisista näkökulmista.

• Yhteistyökykyinen: Seurojen välillä, pelaajien kesken, yli lajirajojen ja 
muiden hockeymaiden kanssa.

• Kehittyvä: Toimintaa kehitetään jatkuvasti tarpeet ja yhteiskunnan 
muutokset huomioiden.  

ARVOT



Strategian painopistealueet 2022-2026:

• 1. JUNIORIT: Juniori-ikäisten harrastajien saaminen lajiin mukaan ja lisäämään 
seurojen jäsenmäärää sekä takaamaan seurojen hengissä pysymisen myös 
tulevaisuudessa. Myös tällä hetkellä aktiivisten pelaajien osallistaminen 
juniorityöhön.

• 2. VAPAAEHTOISET: Synnytetään lajinomainen kulttuuri, johon on helppo tulla 
mukaan vapaaehtoiseksi. Pyritään sitouttamaan mukaan saadut koulutuksien ja 
sosiaalisten tapahtumien kautta jatkoa ajatellen.

• 3. TUNNETTAVUUS & NÄKYVYYS: Lajin näkyvyyden ja yleisen lajitietouden 
lisääminen sekä yleisön saaminen katsomoihin ja ylipäätään kiinnostumaan lajista.
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EDELLÄ MAINITTUJEN PÄÄKOHTIEN OSINA ERITYISIÄ AVAINALUEITA OVAT:

• SEURAT: Seurojen toiminnan vahvistamisen tukemalla niin toiminnallisesti kuin 
puitteiden osalta. Junioritoiminnan kehittämisen kautta tuetaan mahdollisuutta 
kouluttaa lisää toimihenkilöitä sekä saada lisää harrastajia lajin pariin.

• KOULUTUS: Liiton oman koulutusjärjestelmän avulla pystytään opastamaan ja 
auttamaan uusia valmentajia sekä muita toimihenkilöitä seuroissa ja tuomareita 
liiton toiminnoissa.

• KILPAILU: Pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon eri tasoisia, kilpailun 
mahdollistavia sarjoja Suomessa ja mahdollistetaan korkeimman tason joukkueille 
(seurat ja maajoukkueet) kilpaileminen Euroopassa ja tulevaisuudessa myös 
Euroopan ulkopuolella. 

STRATEGIA



Kansainvälisenä suurlajina maahockey olisi Suomessa 
tunnettu ja varteenotettava harrastusvaihtoehto jokaiselle 
Suomessa asuvalle, liikunnallisen elämäntavan 
harjoittamiseen itselleen sopivalla tasolla.

VISIO
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