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SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2018-2022:

ARVOT
•

Kunnioitus

Yhteisöllisyys

Hauskuus

Erinomaisuuden tavoittelu

PAINOPISTEET
•

Harrastaja- ja lajitoimija-

määrän kasvattaminen

Nais- ja tyttökiekko

Huippujääkiekko

Seuratoiminta

Olosuhteet

PÄÄMÄÄRÄ

Jääkiekkoperheen 

monipuolinen

kasvattaminen



KAUDEN TAVOITE

Jokaisella Suomalaisella jääkiekkoilijalla on mahdollisuus kilpailla aikuisena maailman parhaan jääkiekkoilijan tittelistä 

niin halutessaan – Suomi Kiekko järjestelmä luo mahdollisuuden (lähihalli, urheilutoiminnan tuki, yksilöä varten)

Seuran ympärillä oleva osaaminen auttaa seuraa kokonaisvaltaisessa kehittymisessä – Suomi Kiekko järjestelmä luo 

mahdollisuuden (urheilu- ja seuratoiminnan kehittäminen)

YDINKOHDAT

• SUOMALAISEN VALMENNUSOSAAMISEN JA VALMENTAJAKOULUTUKSEN JATKUVA KEHITTÄMINEN

• HARRASTAJA JA LAJIMÄÄRÄN KASVATTAMINEN

• NAIS- JA TYTTÖKIEKON KEHITTÄMINEN

• SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN 



TOIMENKUVA JA TOIMINTASUUNNITELMA



URHEILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN



VALMENNUSTOIMINAN 
KEHITTÄMINEN 

SEURAKÄYNNIT – suunnitelman ja tarpeiden mukaan

• Painopisteiden jalkautus ja niiden näkyminen toiminnassa

• Seuran polut kunnossa (pelaaja- ja valmentajapolku) ja niiden 

näkyminen käytännön toiminnassa (”jatkuva laatuauditointi”)

• Seurayhteisöjen koulutuskalenterit linkitettyinä 

pelaajapolkuihin ja valmentajapolkuihin

• Muut käynnit seuran tarpeiden mukaan (seuran oma näkemys 

ja SJL:n näkemys)

• Varmistamme Leijona-kiekkokoulun laadun: Varmistamme 

päivitetyillä materiaaleilla sateenvarjojen kannattajaseurojen 

kautta seurayhteisön 

− LKK-toiminnan laadun varmistaminen ja analysointi loka-

marraskuu 2019 



ALUEELLISEN URHEILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN



ALUEELLISEN URHEILUTOIMINAN 
KEHITTÄMINEN

TYTTÖ ja NAISKIEKKO

Varmistamme taitovalmentajatukeen kirjattujen toimenpiteiden käynnistämisen ja 

toteutumisen: 

• Taitovalmennushankkeen toimintasuunnitelmien analysointi ja näiden 

suunnitelmien tavoitteiden sparraus seurojen kanssa kaudella 2019-

2020 

Kehitämme nais- ja tyttöjoukkueiden valmentajien osaamista: 

• Kauden koulutuskalenteria suunnitellessa tyttökiekon huomioiminen

• Leiritapahtumien yhteydessä valmentajien osaamisen kehittäminen

ALUEELLISET VALIOKUNNAT

Valiokuntien kokoukset, aluehallitusten kokoukset 1-2 krt/ vuodessa

MUU ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN

Alueellinen tarve ja valiokuntien suunnitelmien toteutus



VALMENTAJAKOULUTUKSET



KOULUTUKSET 

SUOMALAISEN VALMENNUSOSAAMISEN JA 

VALMENTAJAKOULUTUKSEN JATKUVA KEHITTÄMINEN

• Osana koulutustiimiä jääkiekkoliiton koulutusjärjestelmän 

jatkuva kehittäminen

• Oman osaamisen kehittäminen (kansainvälinen NCDA 

coach developer-koulutus) ja sen välitön hyödyntäminen 

suomalaisen jääkiekon kehittämiseksi

• Seurojen ja seurayhteisöjen koulutuskalentereiden 

kehittäminen tukemaan valmentajien ja pelaajien 

pitkäjänteistä kehittymistä kohti kansainvälistä huippua.

• Alueellisesti 1-tason koulutukset tarpeen mukaan 

• Jääkiekkoliiton 2- ja 3-tason koulutuksien uudistaminen 

kauden 2019-2020 aikana.



KARTOITUKSET



KARTOITUKSET 

Alueelliset + valtakunnalliset kartoitukset (Tulevaisuuden Tähdet ja Pohjola-Leiri)

• Pelaajien kartoittaminen arjessa yhteistyössä seurojen valmentajien ja 

valmennusvastaavien kanssa.

• Pikkupohjola 1 ( 9.-10.11.2019)

− N. 140 pelaajaa 

• Pikkupohjola 2 (14.12.2019)

− N. 70 pelaajaa

• Aluejoukkueottelut (Tammikuu 2020)

• Tulevaisuuden Tähdet (24.-26.1.2020) VIERUMÄKI

• Pohjola-Leiri (26.2-1.3.2020) VIERUMÄKI



KIITOS!


