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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

• Seurojen valmennus- ja urheilutoiminnan kehittäminen

− Valmentajakoulutukset osaksi valmentajapolkua

− Mentorointijärjestelmän kehittäminen seuroissa

• Pelaajamäärien kasvattamin

− Uusien harrastajien rekrytoinnin kehittäminen

− Siirtyminen LKK -> joukkue

• Tyttökiekon kehittäminen

− Valmennusosaamisen kehittäminen

− Jatkuvuus yhdestä tapahtumasta joukkuetoiminnaksi



TOIMENKUVA JA TOIMINTASUUNNITELMA



URHEILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN



VALMENNUSTOIMINAN 
KEHITTÄMINEN 50%

SEURAKÄYNNIT – suunnitellaan kunkin seuran 

valmennusvastaavan/-vastaavien kanssa seuran ja sen 

valmentajien tarpeiden mukaisesti.

• Painopisteiden jalkautus ja toteutumisen seuranta käytännössä

• Pelaaja- ja valmentajapolkujen kehittäminen seuroissa

Edellä mainittujen asioiden seuraaminen arjessa sovittujen 

seurakäyntien kautta.

Seurojen valmentaja- ja valmennuspäällikkökerhot sekä muut 

käynnit tarpeen mukaan.



ALUEELLISEN URHEILUTOIMINAN KEHITTÄMINEN



ALUEELLISEN URHEILUTOIMINAN 
KEHITTÄMINEN

• Alueelliset valiokunnat

− Aluevalmentajat mukana kilpailu- ja 

valmennusvaliokunnissa

− Valiokuntien linjausten toteutumisen seuranta seurojen 

arjessa

− Kokouksia yhteensä 6-8/kausi

• Aluehallitus

− Aluevalmentaja(-t) mukana aluehallitusten kokouksissa 

kutsuttaessa, n. 2-3 krt/kausi

• Tyttö- ja naiskiekko

– Tyttö- ja naiskiekon kehittäminen yhdessä liiton 

tyttökiekkovastaavan sekä seurojen kanssa

– Tyttö- ja naiskiekkoilijoiden määrän kasvattaminen -> 

tytöille omia Leijonakiekkokouluryhmiä, omia 

ikäluokkajoukkueita

– Tyttöpuolen valmentajien osaamisen kehittäminen



VALMENTAJAKOULUTUKSET



KOULUTUKSET 15%

• 1-TASO, ALUEELLINEN

− koulutukset toteutetaan alueellisesti seuroittain ja 

seurayhteisöittäin valmennusvastaavien kanssa sovitun 

aikataulun ja tarpeiden mukaisesti

• 2-TASO, VALTAKUNNALLINEN

− NVK- ja JVK- koulutuksia uudistetaan tällä kaudella

− Ko. koulutukset jatkuvat kaudella 2020-21 uudistetulla 

mallilla

− Uudesta toimintamallista infotaan kauden 2019-20 

aikana



KARTOITUKSET



KARTOITUKSET 10%

Kaudella 2019-20 kartoituksissa oleva ikäluokka on 2005-syntyneet, joiden kausi tältä 

osalta huipentuu Pohjolaleiriin helmi-maaliskuun vaihteessa 2020.

• Alueelliset kartoitukset:

− Pikku-Pohjola 1, marraskuu 2019, mukana n. 130 pelaajaa ja maalivahtia

− Pikku-Pohjola 2, joulukuu 2019, mukana n. 70 pelaajaa ja maalivahtia

• Valtakunnalliset kartoitukset:

− Etelä/Häme/Länsirannikko-pelit tammikuun alku 2020

− Tulevaisuuden tähdet- tapahtuma, Vierumäki 24.-26.1.2020

− Pohjolaleiri, Vierumäki 26.2.-1.3.2020

Muuta:

- Seurojen omat ottelu- ja harjoitusseurannat kauden aikana

- Keskustelut seurojen valmentajien ja valmennuspäälliköiden sekä muiden 

valmennusvastaavien kanssa 



KIITOS!

Sami Nuutinen

Aluevalmentaja

Eteläinen alue

sami.nuutinen@finhockey.fi

+358 400 790 881


