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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 että EHF:n jäsen.

• Toimintasääntöjensä mukaisesti Suomen Hockeyliitto edistää, valvoo ja ohjaa Hockeyn ja 

Indoor-hockeyn harrastusta ja kehitystä Suomessa.

• Suomen Hockeyliitto ry on Suomen Olympiakomitean olympialajijäsen.

• 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: Lajin näkyvyyden ja yleisen lajitietouden lisääminen sekä yleisön saaminen 

katsomoihin ja kiinnostuksen nostaminen lajia kohtaan



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 2020 PAINOPISTEALUEET
Liiton vuoden 2020 painopisteet johdetaan strategiasta
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 ja mallin viimeistely ja jalkautus
• Erotuomaritoiminnan uudelleenorganisointi ja koulutusmallin uudistaminen sekä 

erotuomareiden määrän kasvattaminen
• Maajoukkuetoiminnan lisääminen ja toimintamallien kehittäminen
• Pelaajakehitys

NÄKYVYYS:
• Yleisen lajitietouden lisääminen tapahtumien sekä sosiaalisen median avulla
• Liiton oman You Tube –kanavan aktivoiminen
• Livestream –tarjonta valituista liiton tapahtumista
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ORGANISAATIO



SHOL ORGANISAATIO JA VASTUUALUEET

Päätoiminnot

• Kilpailu (Competitions)

• Kehitys (Development)

• Huippu-urheilu (High Performance) (maajoukkueet)

• Viestintä (Communications)

• Talous ja Hallinto (Finance & Admin)

• Tietohallinto (ICT)



• Seurojen tukeminen (fyysinen valmennus, tilaisuudet yms.)
• Koulutustapahtumien järjestelyt
• Valmennuskoulutukset ja osallistuminen valmennuksen kehittämiseen
• Promomateriaalien ja varusteiden toimittaminen lajiesittelyihin (seurat, koulut, muut)
• Lajiesittelypyyntöjen koordinointi esittelijöiden kanssa sekä lajiesittelyt 
• Osallistuminen liiton kilpailu- ja tapahtumakalenterin laadintaan
• Tarvittaessa kenttä- ja salivuorojen haku tapahtumien osalta
• Liiton tapahtumien järjestelyiden koordinointi, (mm. tilat, mitalit, palkinnot)
• Suoramarkkinointi ja kontaktit muihin lajeihin / uusien seurojen etsiminen
• Varainhankinta
• Erikseen sovitut projektit (mm. miesten EM-turnaus 2019)
• Yhteydet Olympiakomiteaan, SM-Viikkoon ja muihin järjestöihin
• Toimintasuunnitelma, talousarvio, OKM:n hakemusten ja selvitysten teko
• Osallistuminen toimintakertomuksen laadintaan
• Erikseen sovitut tiedotteet ja viestintä
• Liiton varasto, varusteet ja postilaatikko

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 2020 kehitystoiminnan johtavana periaatteena/teemana on positiivisten 

kokemusten luominen. 

Pääalueet ovat:

• Sosiaalisten elementtien lisääminen / seurapäivät (Club Days)

• Erilaisten kilpailullisten pelimahdollisuuksien lisääminen

• Korkealaatuisen valmennuksen mahdollisuuksien lisääminen

• Lajipromootio Hockey Summer Tour 2020

KEHITYSTOIMINTA



• Luo seuroille fokusta uusien harrastajien hankkimiseen

• Esittää hockey yhteisöllisyyden hengen

• Kertoo että hockey on tapahtuma – ei vain harrastus

• Kannustaa koko perheen osallistumiseen

KEHITYSTOIMINTA 
Sosiaalisten elementtien lisääminen 



• Niin sanotut puolen kentän mixed-pelit” (naiset, miehet, juniorit pelaavat yhdessä)

• Joukkueet voidaan valita satunnaisesti päivän aikana, palkitaan saavutuksista

• Rakenne tukee Club Days –toimintaa

• Edistää taitojen ja tiedon jakamista sekä erotuomareiden kokemuksen kartuttamista

KEHITYSTOIMINTA 
Erilaisten kilpailullisten pelimahdollisuuksien 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

• Harjoitusleirit avoimia laajalla joukolle = ”kaikille”, jotka kiinnostuneita kehittämään 

itseään, tarjoajat laajasti valmennusmahdollisuuksia sekä parantavat seurojen 

toimintaa kun valmennustietoutta viedään eteenpäin

KEHITYSTOIMINTA
Korkealaatuisen valmennuksen mahdollisuuksien lisääminen



b) Seurojen valmennuspäivät (Club Coaching Days):

• Joko erillisiä tapahtumia tai yhdistettynä seurapäiviin (Club 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 juniorivalmentamiseen (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 

hokeyjoukkue. Kauden lopulla/aikana koulutu pelaavat koulujen välisiä otteluita/turnauksen

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

KEHITYSTOIMINTA 
Korkealaatuisen valmennuksen mahdollisuuksien lisääminen



• Eri paikkakunnilla kesäkuun alussa kiertävä hockey-kiertue

• Rakennetaan tiimi kaksi viikkoa kesätyöntekijöinä toimivista nuorista lajin 

harrastajista. Haetaan kesätyöseteleille kaupungeilta tukea

• Lajiesittelyä, lajikokeiluja, pienpeliä, infokampanja paikallisesti, esiintymistä 

kaupunkien keskeisillä paikoilla Hockey parkour -tyyppisesti

• 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 2020



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

• P18 (02-05) maajoukkue: leirit kotimaassa, mahdolliset harjoitusottelut, EM-turnaus 

heinäkuussa Kroatiassa

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

• Liiton avoimet harjoitusleirit / National Coaching Group

HUIPPU-URHEILU (HIGH PERFORMANCE)



• Kansainvälinen kilpailutoiminta

• Seurajoukkueiden Eurocupit

• helmikuu 2020 EuroHockey Indoor Club, Challenge II, M ja N

• naiset Porvoo HC, miehet HC Kilppari

• toukokuu 2020 EuroHockey Club Challenge IV, M

• HC Kilppari

HUIPPU-URHEILU (HIGH PERFORMANCE)



kilpailutoiminta (Competions)

Sarjapäälliköt Säännöt Kurinpito Tulospalvelu Erotuomari-
koordinointi

KILPAILUTOIMINTA



• Säännöt:

• Kotimaiset kilpailusäännöt

• Lajin sääntöpäivitykset pelaajille ja erotuomareille

• Kurinpito

• Tulospalvelu:

• Reaaliaikaisen tulospalvelun (Torneopal) edelleen kehittäminen

• Erotuomarikoordinointi

• Erotuomariasettelut otteluihin yhteistyössä sarjapäälliköiden kanssa

• Erotuomariarviointi

• Esitykset erotuomareiksi kansainvälisiin kilpailuihin

• Erotuomarikoulutus

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)

• U18 SM

• U16 SM (FIH Hockey5´s)

• U12 harrasteturnaukset

• Ikämiehet

Indoor-hockey (1.10.-31.3.):

• Naisten ja miesten SM-sarjat

• Naisten ja miesten I divisioonat

• U16 SM

• U16 SM

• U12 harrasteturnaukset

• Ikämiehet

KILPAILUTOIMINTA (COMPETITIONS)



Sisäinen viestintä

• Seura- ja harrastajatiedotus (Uutiskirje)

• Laji-infot

• Promootiomateriaali

Ulkoinen viestintä

• Lajipromootiokampanjat

• Internet-sivujen ylläpito ja kehittäminen

• Liiton YouTube –kanavan ylläpito ja kehittäminen

• Tulospalvelu medialle (yhteistyössä kotijoukkueen/vastuuseuran kanssa)

• Sosiaalinen media

• Facebook, Twitter, Instagram

• Osallistuminen OK:n viestijöiden yhteistyöhön

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/Valo, OKM, muut lajiliitot jne)

• Yhteydet Kv. Hockeyliittoon (FIH) ja Euroopan Hockeyliittoon (EHF)

• Yhdenvertaisuusohjelma, Antidopingtoiminta

• Varainhankinta, projektit ja digitalisaatio

• Digitalisaatio, tehostetaan SuomiSportin ja JOPOX:n käyttöä tiedottamisessa, 

varainhankinnassa, asioiden automatisoinnissa

HALLINTO JA TALOUS



• Liiton sähköpostien hallinnointi 

• Jopox –järjestelmän tekninen pääkäyttäjyys ja kehitys

• Liiton tiedostot ja pilvipalvelimet

ICT



VALIOKUNNAT

• Kilpailuvaliokunta 

• Kehitysvaliokunta 

• projektikohtaiset erityisvastuut ja projektihenkilöitä mukaan

• Maajoukkueet

• Viestintävaliokunta

• Hallinto ja talousvaliokunta 

• Kalenterityöryhmä


