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YLEISTÄ

• Hockey on yksi maailman vanhimmista ja laajimmalla levinneistä palloilulajeista. 
Kansainvälisen Hockeyliiton (FIH) jäsenmaiden lukumäärä on 136 ja Euroopan Hockeyliiton 
(EHF) 43. Suomen Hockeyliitto on sekä FIH:n, EHF:n ja Suomen Olympiakomitean jäsen.

• Suomen Hockeyliitto ry on perustettu vuonna 1981.

• Toimintasääntöjensä mukaisesti Suomen Hockeyliitto edistää, valvoo ja ohjaa hockeyn ja 
indoor-hockeyn harrastusta ja kehitystä Suomessa.

• Kotimaassa liitto järjestää kilpailu-, harrastus-, esittely- ja koulutustoimintaa.

• Kansainvälisessä toiminnassa Suomen Hockeyliiton seurat ja maajoukkueet osallistuvat 
EHF:n ja FIH:n kilpailuihin sekä pelaavat harjoitusotteluita lähialueiden maiden kanssa.



MISSIO, VISIO JA ARVOT

Liiton missio, visio ja arvot säilyvät ennallaan vuonna 2013 laaditun strategian mukaisina:
Missio
• Suomen Hockeyliiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme hockeyn ja 

indoor-hockeyn harrastusta ja kehitystä. Liitto toimii siihen kuuluvien hockeytä ja indoor-
hockeytä harrastavien seurojen ja yhdistysten aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä.

Visio
• Suomen Hockeyliiton visio on, että kansainvälisenä suurlajina maahockey olisi Suomessa 

tunnettu ja varteenotettava vaihtoehto jokaiselle Suomessa asuvalle liikunnallisen 
elämäntavan harjoittamiseen itselleen sopivalla tasolla ja jonka lippulaivana miesten ja 
naisten maajoukkueet sekä seurajoukkueet ovat eurooppalaista keskitasoa.

Arvot
• Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 

Toiminnassaan liitto pyrkii edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta kaikkien eri ryhmien välillä. 



STRATEGIA 2017-2021

Liiton strategia vuosille 2017-2021 päivitettiin loppuvuodesta 2016. 

Strategiaa on tarkasteltu vuosittain syksyisin ja sen painopistealueet ovat edelleen:

KASVU: Laji-ihmisten määrän kasvattaminen liikunnan eri osa-alueilla (kilpapelaajat, 

harrastepelaajat, tuomarit,  toimitsijat, valmentajat, seuratoimihenkilöt) sekä uusien 

seurojen hankkiminen lajin pariin

LAATU: Tekemisen tason nostaminen kaikilla osa-alueilla ja vaatimustason nosto. Erityisesti 

valmennuksen ja  erotuomaritoiminnan osalta koulutuksen lisääminen.

NÄKYVYYS: Tekemisen tason nostaminen kaikilla osa-alueilla ja vaatimustason nosto. 

Erityisesti valmennuksen ja  erotuomaritoiminnan osalta koulutuksen lisääminen.



STRATEGIA 2017-2021

Erityisalueita:

SEURAT: Seurojen toiminnan vahvistamisen tukeminen niin toiminnallisesti kuin puitteiden 

osalta. Tätä tukee näkyvyyden lisääminen sekä lajin aktiivinen esittely lapsille ja nuorille sekä 

kouluissa että erilaisissa järjestöissä ja tapahtumissa

MAAJOUKKUEET: Maajoukkuetoiminnan kokonaisuuden vahvistaminen ja useiden 

maajoukkueiden vieminen kansainvälisiin tapahtumiin (naiset, miehet, juniorit)

NAISET: Naisten hockey erityispainoalue

YHDENVERTAISUUDEN toteuttaminen ja vahvistaminen kaikilla osa-alueilla



VUODEN 2022 PAINOPISTEALUEET
KASVU:

• Uusien jäsenseurojen hankkiminen
• Seurojen tukeminen uusien harrastajien hankkimisessa
• ”Social hockey” -toiminnan laajentamisen myötä (mm. Club Days) 
• Kouluohjelmat
• Yhteistyö muiden palloilulajien kanssa, erityisesti nuorisotoiminnassa

LAATU:
• Uuden valmennuskoulutusohjelman mallin valinta ja kehitys
• Erotuomaritoiminnan uudelleenorganisointi ja koulutusmallin uudistaminen sekä 

erotuomareiden määrän kasvattaminen
• Maajoukkuetoiminnan lisääminen ja toimintamallien kehittäminen
• Fair play -toiminta

NÄKYVYYS:
• Yleisen lajitietouden lisääminen tapahtumien ja median avulla
• Liiton YouTube -kanavan ja nettisivujen kehittäminen
• Näkyvyys kotikisoille ja juhlavuoden tapahtumille



2022-2026 STRATEGIA
VALMISTUU LOPPUVUODESTA 2021

Muutokset 2017-2021 strategiaan:

Painopisteet:

(Sivua täydennetään ennen kokousta järjestetyssä strategia 
workshopissa)
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SHOL ORGANISAATIO JA VASTUUALUEET

Päätoiminnot

• Kilpailu (Competitions)

• Kehitys (Development)

• Huippu-urheilu (High Performance) (maajoukkueet)

• Viestintä (Communications)

• Talous, hallinto ja tietohallinto (Finance, Admin & ICT)



VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

• Kilpailuvaliokunta 

• Kehitysvaliokunta 

• Maajoukkueet

• Viestintävaliokunta

• Hallinto-, talous- ja ICT-valiokunta

• Kurinpitovaliokunta

• Erotuomarivaliokunta

• Kalenterityöryhmä

• Projektikohtaiset erityisvastuut mm. juhlatoimikunta, nuorten EM-kilpailut



● Liiton toiminnanjohtajan pesti lakkautetaan 
toistaiseksi

-> Toiminnanjohtajan pestiin kuuluvat tehtävät 
jaetaan valiokuntien kesken.
● Sääntöihin tehdään tarvittavat muutokset 

tehtävien jaon suhteen. (Hallitus)
● Arkitehtäviä (työpäivän aikana) vähennetään, 

kunnes löydetään uusi palkattu työntekijä.

TOIMINNANJOHTAJA



• Hallituksen sihteeri, hallituksen päätösten julkaisu liiton kotisivuille
• Liiton info@hockeyliitto.com -sähköpostin seuranta ja viestien 

välittäminen asianomaisille
• Seurojen sarjalaskutuksen koordinointi tilitoimiston kanssa
• Erotuomarilaskujen ja muiden kilpailutoiminnan laskujen käsittely
• Lisenssien valvonta (Torneopal vs Suomisport) ja tarvittaessa yhteydenpito 

Suomisportiin sekä vakuutusyhtiöön 
• EHF, FIH, muut kv. liitot kirjeenvaihto ja ilmoittautumiset, kyselyt jne
• Eri instanssien tiedotteiden välittäminen seuroille (OK, OKM jne)
• Kilpailu- ja tapahtumakalenterin laadinta yhteistyössä Kilpailuvaliokunnan, 

Kehitysvaliokunnan sekä maajoukkueiden johdon kanssa
• Kenttä- ja salivuorojen koordinointi seurojen kanssa sekä tarvittaessa 

liiton vuorojen haku (Velo, Pulleri, Iittala jne)
• Osallistuminen liiton kilpailutapahtumien järjestelyihin (finaalipäivät, Hockey5 SM 

ym.)

PÄÄSIHTEERI

mailto:info@hockeyliitto.com


• Kehittämistoiminnan johtavana periaatteena on, että maahockey on ns. matalan 
kynnyksen laji eli helppoa aloittaa harrastus. Liitto tarjoaa seuroille sekä nuorten että 
aikuisten esittelyvarusteita lainaksi ja varmistaa, että uusille harrastajille riittää 
lainavarusteita kunnes nämä haluavat itse investoida lajivarusteisiin.

• Lajin harrastamisen kustannukset ovat matalat ja sitä käytetään lajin markkinoinnissa. 
Tavoitteena on tarjota ryhmäliikunta vaihtoehto liikunnallisen elämäntavan 
harjoittamiseksi (Liikkuva Suomi) yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa sekä 
lapsille että aikuisille.

• Seuroja tuetaan tarjoamalla koulutusta, tukea seuratoiminnan kehittämiseen, 
valmennukseen sekä varustein ja ohjaajin tapahtumiin (koulu-, oppilaitos- ja 
työpaikkayhteistyö: esim. koulujen iltapäiväkerhoissa sekä koulujen välisissä 
turnauksissa).

• Päävastuu uusien harrastajien hankkimisesta on seuroilla liiton tukiessa yleisen 
lajitietouden lisäämisellä sekä seuratoiminnan tukimallin avulla. 

KEHITYSTOIMINTA (DEVELOPMENT)



Vuoden 2022 kehitystoiminnan johtavana periaatteena/teemana on positiivisten 

kokemusten luominen. 

Pääalueet ovat:

• Sosiaalisten elementtien lisääminen / seurapäivät (Club Days)

• Korkealaatuisen valmennuksen mahdollisuuksien lisääminen

• Lajipromootio: Hockey Summer Tour 2022

KEHITYSTOIMINTA



• Lisätään sosiaalista kontaktointia yhteisillä treenileireillä kaikille pelaajille 

• Rakennetaan hockey-yhteisöä yhtenäiseksi

• Seurapäivät (Club Days)

- Mahdollisuus mixed-peleihin. Joukkueet voidaan valita satunnaisesti päivän aikana

- Lajiesittelyä / mahdollisuus tulla tutustumaan lajiin

• Kannustetaan koko perhettä osallistumaan hockeyn kannattamiseen ja tapahtumiin

- Lisätään koko perheen tapahtumia

• Kannustetaan nuoria pelaajia Fair Play palkinnoilla turnauksien yhteydessä

KEHITYSTOIMINTA 
Sosiaalisten elementtien lisääminen 



a) Liiton valmentajaryhmä (National Coaching Group): laaja valmentajien ryhmä 
vastaamaan eri maajoukkueiden valmennuksesta

○ Aikuisten maajoukkueen menestys tärkeää junioreiden motivaation ja 
kiinnostuksen kannalta

○ Laajennetaan valmentajien kokemusten vaihtoa ja kehitetään valmennuksen 
kokonaistasoa

b) Seurojen valmennuspäivät (Club Coaching Days):
○ Liiton valmentaja tulee paikalle ja joko vetää harjoituksia tai seuraa ja ohjaa 

seuravalmentajia
○ Seuravalmentajille mahdollisuus kehittyä päivittäisessä tekemisessä omassa 

ympäristössä keskitettyjen koulutuspäivien sijaan/lisäksi

KEHITYSTOIMINTA
Korkealaatuisen valmennuksen mahdollisuuksien lisääminen



c) Seurojen juniorivalmennusohjelma (Club Junior Coaching Programme)

• Seurat identifioivat uusia ihmisiä mukaan juniori valmentamiseen (aikuispelaajia, vanhempia 
nuorisopelaajia, vanhempia)

• Seurat kontaktoivat useamman lähikoulun (ideaalina kolme koulua) ja lähteävät rakentamaan 
koulujen kanssa “kumppanuutta”

• Seurat rakentavat ohjaajille/valmentajille kompensaatiomallin (ei perustu pelkkään 
vapaaehtoisuuteen)

• Pyritään rakentamaan kouluun säännöllinen (esim 1 krt/viikko) hockeyharjoitus ja siitä koulun 
hockeyjoukkue. Kauden lopulla/aikana koulutu pelaavat koulujen välisiä otteluita/turnauksen

• Liitto auttaa juniorivalmentajien kouluttamisessa (esim. Club Days, Club Coaching Days)

KEHITYSTOIMINTA 
Korkealaatuisen valmennuksen mahdollisuuksien lisääminen



● Hockey-kiertue kiertää eri paikkakunnilla erilaisissa tapahtumissa, leireillä ja muissa 

mahdollisissa paikoissa joissa tavoitetaan potentiaalisia pelaajia

● Vapaaehtoiset avustajat seuroista sekä mahdollisuus käyttää kaupunkien 

kesätyöseteleillä kesätyöntekijöitä promoottoreiksi

● Lajiesittelyä, lajikokeiluja, pienpeliä, markkinointia paikallisesti kohde kaupungeissa

● Toteutetaan paikkakunnilla joiden läheisyydessä on seura, jonka toimintaan uudet 

harrastajat pystyvät tulemaan mukaan tai etsitään paikallisia yhteistyökumppaneita 

uuden jäsenseuran hankkimiseksi toiminnan aloittamiseen

KEHITYSTOIMINTA 
Lajipromootio Hockey Summer Tour 2022



Maajoukkuevaliokunta

• Joukkueiden johtoryhmän kokoaminen (hallitus hyväksyy)

• Ohjelmien laatiminen (joukkueiden johtoryhmät)

• Harjoitusten järjestäminen ja vuorojen varaaminen yhteistyössä toiminnanjohtajan ja 

pääsihteerin kanssa (joukkueiden johtoryhmät)

• Tiedotus (joukkueen viestintävastaava yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa)

• Ottelumatkojen valmistelut, matkajärjestelyt (joukkueenjohtajat)

• Varusteet (peliasut, verryttelyasut, lääkintätarvikkeet jne) (Joukkueiden johtoryhmä 

sopii keskenään, varastointi lähtökohtaisesti liitossa)

HUIPPU-URHEILU (HIGH PERFORMANCE)



• Maajoukkueet

• Naisten maajoukkue: harjoitusleirit kotimaassa, mahdolliset harjoitusottelut, indoor-

hockeyn EM-turnaus tammikuussa Slovakiassa

• Miesten maajoukkue: leirit kotimaassa, harjoitusottelut

• P21 (01-05) maajoukkue: leirit kotimaassa, mahdolliset harjoitusottelut, EM-turnaus 

heinäkuussa (24/07/2022 – 30/07/2022), Helsingissä.

• P16 (05-07) maajoukkue: Hockey5 leirit kotimaassa, mahdolliset harjoitusottelut. 

Kisat 06/07/2022 – 09/07/2022

• Liiton avoimet harjoitusleirit / National Coaching Group

• Hockey5 EC - Men

HUIPPU-URHEILU (HIGH PERFORMANCE)



• Kansainvälinen kilpailutoiminta

• Seurajoukkueiden Eurocupit 2022

• Tarjottu osallistumista 2021 SM-sarja sijoitusten mukaisesti kahdelle parhaalle 

joukkueelle.

• Miehissä: Vantaa HC ja HC Kilppari (Turku)

• Naisissa: ABC-team (Helsinki) ja Porvoo HC

• Seurajoukkueiden kisojen aikatauluja ja kisapaikkoja ei ole vielä päätetty.

HUIPPU-URHEILU (HIGH PERFORMANCE)



KILPAILUTOIMINTA

Kilpailutoiminnan 
järjestäminen 

Säännöt ja niiden 
päivittäminentulospalvelu

Yhteistyö 
erotuomari-
toiminnan 

kanssa

Kurinpito-
valiokunta



● Kilpailutoiminnan järjestäminen Suomessa

● Säännöt ja niiden päivittäminen

● Kotimaiset kilpailusäännöt 

● Lajikohtaiset säännöt (maahockey, indoor ja Hockey5)

● Kansainvälisten sääntömuutosten seuraaminen ja muutosten päivittäminen

● Sääntöjen päivittäminen pelaajille ja erotuomareille

● Tulospalvelu:

● Reaaliaikaisen tulospalvelun (Torneopal) edelleen kehittäminen

● Yhteistyö erotuomaritoiminnan kanssa

● Kurinpitovaliokunta - itsenäinen toimielin

KILPAILUTOIMINTA (COMPETITIONS)



Pelattavat sarjat / kilpailut:

Maahockey (1.4.-30.9.):

• Naisten ja miesten SM-sarjat

• Naisten ja miesten I divisioonat

• Mixed puolen kentän sarjat (Hockey6/7)

• Hockey5 SM (FIH Hockey5´s)

• U21 SM  (EM kisat vuonna 2022)

• U16 SM (FIH Hockey5´s)

• U12 ja U10 harrasteturnaukset

• IKIS (yli 40-vuotiaat)

KILPAILUTOIMINTA (COMPETITIONS)



Pelattavat sarjat / kilpailut:

Indoor-hockey (1.10.-31.3.):

● Naisten ja miesten SM-sarjat

● Naisten ja miesten I divisioonat

● U16 SM

● U21 SM

● U10 ja U12 harrasteturnaukset

● IKIS (yli 40-vuotiaat)

KILPAILUTOIMINTA (COMPETITIONS)



KURINPITOVALIOKUNTA

● Liittokokouksen määrittämä kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan?

● Vastaa liitolle tehtyihin ilmoituksiin sääntörikkomuksista
● Tulkitsee liiton omia sääntöjä tehdessään päätöksiä ja 

tuomioita
● Toimii liiton puolueettomana elimenä
● Kehittää valitus ja sääntörikkomusten toimeenpano 

prosessia
● Ohjeistaa tarvittaessa miten toimia valitusprosesseissa



● Erotuomarikoordinointi

○ Erotuomariasettelut otteluihin

○ Erotuomariarviointi

● Esitykset erotuomareiksi kansainvälisiin kilpailuihin

● Erotuomarikoulutus

● Erotuomaritoiminnan kehittäminen

EROTUOMARITOIMINTA 
(EROTUOMARIVALIOKUNTA)



Sisäinen viestintä

• Seura- ja harrastajatiedotus (Uutiskirje)

• OKn kampanjoista yms. viestiminen

Ulkoinen viestintä

• Internet-sivujen sisällön tuottaminen ja kehittäminen

• Liiton YouTube-kanavan ylläpito ja kehittäminen

• Mediatiedotus (yhteistyössä maajokkueen ja seuroijen kanssa)

• Sosiaalinen media: Facebook, Twitter, Instagram

Muuta

• Osallistuminen OK:n viestijöiden yhteistyöhön

• Tuetaan kehitysvaliokuntaa lajipromootiossa

VIESTINTÄ (COMMUNICATIONS)



Painopisteet vuonna 2020

• Viestinnän saavutettavuus mm. sääntöjen ja muun materiaalin kääntäminen 

englanniksi

• nuorten EM-kotikisat

• Liiton juhlavuosi

• Kotisivujen ja liiton YouTube-kanavan kehittäminen 

• someviestinnän kehittäminen yhteistyössä seurojen kanssa

VIESTINTÄ (COMMUNICATIONS)



• ”Toimiston” hoito
• Kirjanpito ja maksuliikenne, laskutus, saamisten valvonta
• OKM-avustusten haku ja tiliselvitykset
• Talouden suunnittelu ja valvonta
• Kirjanpito ja tilinpäätökset, tilintarkastuksen koordinointi
• Lisenssit ja vakuutukset
• Sidosryhmäyhteydet (OK, OKM, muut lajiliitot jne)
• Yhteydet Kv. Hockeyliittoon (FIH) ja Euroopan Hockeyliittoon (EHF)
• Yhdenvertaisuusohjelma, Antidopingtoiminta (kehittäminen)
• Varainhankinta ja projektit
• Digitalisaatio, tehostetaan SuomiSportin käyttöä 
• Liiton sähköpostien hallinnointi 
• Jopox-järjestelmän tekninen pääkäyttäjyys ja kehitys
• Liiton tiedostot ja pilvipalvelimet

HALLINTO, TALOUS JA TIETOHALLINTO



• Suomen Hockeyliitto täyttää 40 vuotta
• Helsingin Olympialaisista, jossa maahockey mukana 70 

vuotta
• Perustetaan juhlatoimikunta
• Tavoitteena järjestää juhlatapahtuma nuorten EM-

kilpailujen yhteydessä sekä pienempiä tapahtumia esim. 
Porvoossa ja Hämeenlinnassa, jossa hockeytä pelattu 
olympialaisten aikaan

• Juhlaristeily syksyllä

LIITON JUHLAVUOSI 



• Suomi järjestää kesällä 2022 maahockeyn nuorten 
miesten (alle 21) EM-kilpailut Helsingissä 24.-30.7.2022. 

• Iso ponnistus lajille. Tarvitaan paljon vapaaehtoisia ja 
työtä, että kisat saadaan onnistuneesti järjestettyä

• Erillinen kisatoimikunta kantaa päävastuun 

NUORTEN EM-KILPAILUT
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