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Suomen Jääpalloliiton motto, slogaani ja mainoslause: 

Jääpallo – Sisältöä elämään! (englanninkielisenä versiona käytetään: ”Bandy is cool!”) 

 

Suomen Jääpalloliiton visio, tahtotila toiminnalle: 

Jääpallo on Suomessa kasvava ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti kestävällä perustalla 

oleva liikunta- ja urheilumuoto. Suomalainen jääpallotyö kestää kansainvälisen vertailun niin 

toiminnallisesti, taloudellisesti kuin urheilullisesti. Jääpalloa kasvatetaan yhdeksi johtavista 

lasten ja nuorten talviurheilumuodoista. 

 

Suomen Jääpalloliiton missio, toiminta-ajatus: 

Jääpallo tarjoaa harrastajalleen hyvähenkisen liikunta- ja urheiluympäristön, jossa kanssape-

laajan kunnioitus ja reilun pelin henki näkyy kaikessa toiminnassa. Jääpalloliitto vahvistaa 

omalla panoksellaan lajin harrastajamäärien kasvattamista ja lajin mielenkiintoa urheiluyleisön 

suuntaan. Liiton toiminnan suuntaviivat hahmottuvat nuorisourheilun kehittämisen, maajouk-

kuetoiminnan tavoitteellisuuden, laji-identiteetin vahvistamisen sekä lajin harrastamisen olo-

suhteiden parantamisen osatavoitteista.  
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1. Toiminnan yleiset lähtökohdat  

 

Suomen Jääpalloliitto on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö. Liiton tar-

koituksena on valvoa, ohjata ja kehittää maamme jääpallon kehitystä huippu-, harrastus- ja 

nuorisoliikunnan osalta. Suomen Jääpalloliitto on Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) ry:n jä-

senjärjestö. Jääpalloliitto toimii puoluepoliittisesti riippumattomana keskusjärjestönä. 

 

Kausi 2013/14 on liitolle 42. toimintakausi. Kauden pääpaino on liiton tavoiteohjelman 2011–

2015 toteuttaminen sisältäen lajin kehittämistyön sekä seurojen kautta koordinoidun lasten ja 

nuorten jääpallotoimintaan liittyvissä tuki-, kartoitus- ja ohjaustoiminnoissa. Jääpalloharrastaji-

en näkökulmasta merkittävimmät toiminnan suuntaukset liittyvät jäsen- ja seurapalvelujen, eri-

tyisesti koulutuksen kehittämiseen. Huippu-urheilun osalta maajoukkuetoimintaa kehitetään 

edelleen. 

 

Jääpalloliitossa tiedostetaan vahvasti ilmastomuutokseen liittyvät haasteet lajin harrastamisen 

kannalta. Tästä syystä liitto on aktivoitunut tekemään kunnille ja kaupungeille aloitteita jääpal-

lolle soveltuvien tekojääratojen sekä jääurheilukeskusten rakentamisesta. Pääkaupunkiseu-

dun ja muiden kasvavien seutujen kehityksen kannalta on välttämätöntä, että jääpallohalleja 

ja uusia tekojääratoja rakennetaan lähitulevaisuudessa. Liikuntapaikkarakentamiseen liittyvää 

yhteistyötä syvennetään jääurheilua toteuttavien lajiliittojen kanssa.  

 

Toimintakauden keskeinen haaste on toimintaprosessien, käytäntöjen, taloudellisten painotus-

ten, seuratuen ja jäsenpalvelujen kehittäminen. Jääpalloliitto tukee jäsenseuroja aktivoitu-

maan toimenpiteissä, joilla korostetaan jääpallon merkitystä rehtinä lasten ja nuorten (sekä 

poikien että tyttöjen) harraste- ja kilpailutason talviurheilulajina. Liitto tuottaa materiaali-, kehit-

tämis- ja asiantuntijapalveluita seurojen tarpeisiin. Liiton tehtävänä on tukea seuroja koulutus-, 

resurssi-, viestintä-, nuoriso-, harraste- ja kilpailutoiminnassa. Tähän liittyvän kartoitustyön 

ansioista löydetään kehittymiskykyisiä seuroja, joilla on myös riittävä osaaminen ja taloudelli-

set voimavarat toiminnan kasvattamiselle. Toimikaudella kiinnitetään erityistä huomiota lasten 

ja nuorten jääpallon kehittämiseksi. Jääpallo harrastelajina korostaa osallistujien sosiaalisuut-

ta ja terveydelle myönteisiä vaikutuksia.  

 

Liiton taloudellisia resursseja lisätään tavoitteellisesti. Päätavoitteena on lajin harrastajien lu-

kumäärän kasvattaminen kaikissa harrastajaryhmissä. Toiminnan uudistamisen, suuntaami-

sen ja olosuhteiden kehittymisen myötävaikutuksella jääpallon harrastajien määrien kasvami-

nen nähdään usean vuoden jatkumona. 

 

Jääpallon merkittävimpiä haasteita ovat ilmastosta johtuvat olosuhdemuutokset, urheilun (yli-) 

kaupallistuminen sekä seuratoimijoiden välisten taloudellisten ja toiminnallisten erojen kasvu. 

Haasteisiin keskitytään liiton toimijoiden kanssa yhteisvoimin ja haasteet sekä mahdolliset  
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uhkat nähdään myös lajille mahdollisuuksina. Jääpalloliiton toiminnan keskeiset tekijät on ku-

vattu alla olevassa kuvassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Jääpallon ”triple helix -malli” liiton, yleisön, yhteiskunnan sekä jäsenseurojen välillä. 

 

1.1. Toimitilat 

Jääpalloliiton toimisto sijaitsee Olympiastadionilla Helsingissä ja liiton väline- ja maajouk-

kuevarasto sijaitsee Oulunkylässä lähellä tekojäärataa. 

 

1.2. Liittokokoukset 

Liiton sääntöjen mukainen varsinaiset liittokokoukset järjestetään kauden aikana kahdesti – 

keväällä toukokuussa ja syksyllä lokakuussa. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat. 

 

1.3. Hallinto 

Jääpalloliitossa ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. 

Toiminnan strategisista linjoista sekä taloudesta vastaa liittohallitus, jonka tukena on hallituk-

sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, toiminnanjohtajan ja kilpailupäällikön muodostama 

johtoryhmä.  Liiton toimistossa, jossa on kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja sekä kilpailupääl-

likkö, vastaa operatiivisesta toiminnasta. Heidän tukena ovat OTO-periaatteella toimivat maa-

joukkueiden valmentajat, liittokouluttajat ja nuorisoprojektin vetäjät. 

 

 

 

Jääpalloliitto 
• hallitus 

• valiokunnat 
• toimisto 

Jäsenyhdistykset 
• nuoriso- ja kasvatustyö 
• kilpaurheilu 
• harrastusliikunta 

Media, tukijat, yleisö, OPM 
• viestintä ja imago 
• urheilusponsorointi 
• lajin kiinnostavuus tuotteena 
• julkinen tuki ja hyvinvoinnin lisäys 

Bandyliiga, 
maajoukkuetoiminta  

(ml. ikäkausi-mj:t), 
uudet harrastajat ja  

toimintamuodot  
(Suomi-sarja jne.) 

 tukitoimet  

Lasten ja nuorten liikuntahar- 
rastuksen lisääminen, 
lajin yleisen mielikuvan parantami-
nen, liiton ja jäsenseurojen talou-
den vahvistaminen, yhteiskun-
tasuhteet 

Paikallisen lajikiinnostavuu-
den lisääminen, uudet har-
rastajat, media- ja päättä-

jäsuhteet 
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2. Toiminnan tärkeimmät painopisteet 

 

Tässä toimintasuunnitelmassa on kirjattu toimintakauden 2012/13 aikana tärkeimmät toimin-

not painopisteittäin.  

 

2.1. Lasten ja nuorten jääpallo 

Kauden aikana toteutetaan ja täsmennetään Jääpalloliitolle laadittua Nuorisostrategiaa vuosil-

le 2011–2015. Nuorisostrategia on osa liiton kokonaisstrategiaa. Tavoitteena on saada lasten 

ja nuorten jääpalloon osoitettu toimija liiton toimistoon. Nuorisotoiminnan kehittämisstrategia 

ja siihen liittyvät toimenpiteet löytyvät liiton kotisivuilta. Uusi pelaajapolku pyritään hyödyntä-

mään seurojen toiminnassa. 

 

Toimijan tukena on Nuorisovaliokunta sekä sen yhteyteen perustettava erillinen työryhmä. 

Nuorisovaliokunta laatii yhdessä mm. liittohallituksen sekä Naisvaliokunnan kanssa (tyttöjen 

jääpallotoiminnan osalta) Nuorisostrategian. 

 

Lasten ja nuorten jääpallon osalta liiton tuki seuroille koskee konsultointia ja sinettiseuratoi-

minnan vakiinnuttamista; tällä hetkellä jääpallossa on yksi Nuori Suomi ry:n Sinettiseura (Lap-

peenrannan Veiterä ry). Kauden 2013–14 aikana pyritään saamaan uusia seuroja lisää sinet-

tiseuraksi. Jääpalloliiton kehittämisohjelmana ovat paikallisesti organisoidut jääpallo- ja luiste-

lukoulut, joiden toimintoja kehitetään nuorisoprojektin avulla.  

 

Lasten ja nuorten määrällisenä mittarina ovat uusien jääpallo- ja luistelukoululaisten lukumää-

rä. Sitä seurataan siten, että jääpallo- ja luistelukoululaisille on määritelty oma lisenssikatego-

ria (ns. JPK-lisenssi). Lisenssipelaajien määrää seurataan vuosittain. Lisäksi jääpallo- ja luis-

telukoulutoimintaa arvioidaan ohjaajien ja koulutettujen valmentajien määrillä vuodessa. Liitto 

myös arvioi, miten ohjaajien ja valmentajien muuta osaamista on tuettu viestinnällisesti, tee-

makoulutuksilla ja seminaareilla jne. Lisäksi liitto tukee tutortoimintaa (kummipelaajajärjestel-

mät), maahanmuuttajien lajirekrytointia jne. Liitossa panostetaan nuorten ohjaajakoulutuk-

seen. Koulutusmateriaali pyritään julkaisemaan Internetissä ja painamaan visuaalisena op-

paana. 

 

Liitto laatii suositukset eri-ikäisten lasten ja nuorten harjoittelun tavoitteisiin ja toimintatapoihin 

(pelaajapolku). Ne koskevat määrää, intensiteettiä ja monipuolisuutta. Kohderyhmänä ovat 

10–18-vuotiaat harraste- ja kilpaurheilijat. Painopistealueina tällöin ovat toimintamalleista vies-

timinen, tukipalvelut, leirit ja yhteisharjoitukset (esim. Training Camp -toiminta) sekä lajimark-

kinointi ja -näytökset (kouluihin jne.). Lajin kehittämistoiminnoissa huomioidaan myös erityis-

ryhmät kuten maahanmuuttajat (esim. huomattava venäläisväestö pääkaupunkiseudulla jne.). 
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Nuorten kilpailutoiminta ja tapahtumat ovat olleet jääpalloliitossa hyvin järjestetty, mutta toi-

mintaa on vielä syytä terävöittää. Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten päivittämi-

nen pyritään toteuttamaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. (Toimintakorttimalli ikäkausitur-

nausten järjestämiseksi jne.) 

 

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten toteuttamisessa huomioidaan jääpallon moni-

puolisuus ja sopivuus ikään tai kehitystasoon nähden. Lasten ja nuorten kilpailujen taso, vaa-

tivuus, määrä ja etäisyys eri-ikäisillä pidetään kohtuullisina. Jääpalloliitto pyrkii osallistumaan 

erilaisiin liikuntatempauksiin ja -kampanjoihin sekä terveys- ja liikuntamessuille. 

SJPL jatkaa kaudella 2013–14 hankketta, joka kohdistuu 1999 ja 2000 -syntyneiden pelaajien 
ohjaamiseen ja motivointiin kohti maajoukkuetoimintaa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kes-
to on 2016 kevääseen. Hankkeen työnimenä on ”Projekti 14–16 – Johdatus Jalopeurapolulle” 
ja se keskittyy em. ikäluokan pelaajien tarkkailuun ja leiritykseen laajasti sekä Training Camp 
että maajoukkuetoiminnan kautta. Hankkeessa tähdätään ikäluokan maajoukkueen toiminnan 
terävöittämiseen 2014 U15 MM-kisoja (Ruotsissa) sekä vuode 2016 U17 MM-kisoja ajatellen. 
2016 kisat pidetään Norjassa ja Norja liitto (NBF) pyrkii samaan turnauksen osaksi Youth 
Olympic Winter Games -tapahtumaa. YOWG-status on myönnetty Norjalle Oslossa ja Lille-
hammerissa toteutettavaan talviurheilutapahtumaan. Projekti 14–16 tähtää lahjakkaiden jää-
palloilijoiden harjoittelumotivaation ja laji-identiteetin vahvistamiseen sekä lajitietoisuuden pa-
rantamiseen.  
 
Projektille nimetään kesän 2012 aikana koordinaattori sekä eri osissa maata toimivat alue-

tarkkailijat (3‒4 hlöä). Toiminta aloitetaan kesän 2012 aikana ja se täsmentyy syyskokouk-

seen 2012 mennessä. Ensimmäinen hankkeen yhteinen tapahtuma on 2013 Training Camp -

leirin yhteydessä. Ikäluokan maajoukkuetoimijat nimetään myöhemmin ja Projekti 14‒16 täh-

tää nuorisotoiminnan kehittämiseen sekä maajoukkue- ja seurajoukkuetoimijoiden lähentämi-

seen toisiinsa harjoittelun, pelaajakohtaisen taitotason ja taktisten parantamisen osalta. Ikä-

luokan seuravalmentajia on informoitu asiasta keväällä 2012 P13SM-turnauksen yhteydessä. 

Tietoa hankkeesta jaetaan kaikille seuratoimijoille tasapuolisesti projektin käynnistyessä ja 

sen aikana. Hanke sijoittuu Nuorisovaliokunnan alaisuuteen kaudella 2012‒13. 

 
Muilta osin nuorisotoiminnassa pyritään toimintavuoden aikana saamaan lisäystä nuorten ikä-

luokkiin harrastajamääriin lisäystä 20 % ja pitämään yhdeksän kymmenestä jääpallon parissa 

olevasta 11‒18-vuotiaasta nuoresta edelleen mukana jääpallotoiminnassa.  

 

Tyttöjääpalloilutapahtumia järjestetään paikkakuntakohtaisesti. Lisäksi kaudella 2013–14 liitto 

tukee paikallisesti (jäsenseurojen sekä kaupunkien liikunta- ja/tai opetustoimien yhteistyönä) 

järjestettyjä koululaisturnauksia. Kaudella 2013–2014 jatketaan myös koulujen välisten avoi-

mien mestaruuskilpailujen järjestämistä peruskoulun alakoululaisille.  

 

Kaudella 2013–14 on 19-vuotiailla pojilla MM-kilpailut Norjassa, 17-vuotiailla PM- kilpailut Nor-

jassa ja 15-vuotiailla MM-kisat Ruotsissa. Maajoukkuerinkien laajentamiseksi sekä motivaati-

on lisäämiseksi järjestetään testitilaisuuksia maajoukkuerinkeihin ehdotetuille kaikissa ikä-

luokissa. 15-vuotiaille pojille järjestetään ”Mini World Cup” Ruotsissa. Suomesta osallistuvat 

edellisen kauden C-nuorten finaalijoukkueet. 
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Tytöt 17-vuotiaat pelaavat PM- kisat Ruotsissa. 

 

P15 ja P13 ikäisille järjestetään Training Camp -leirit. Ajankohta on tammikuu 2014 ja paikka-

na on tutusti Jyväskylä (Kiponniemi ja Viitaniemi). P15-leirin päävastuullisina vetäjinä ovat 

P15Mj-valmentajat ja P13-leirin valmennusryhmä kootaan seurajoukkueiden valmentajista. 

Leirien yhteistyökumppanina on SJPL:n virallinen nuorisotoiminnan tukija Berner Oy. 

 

 

 

2.2. Kilpa- ja huippu-urheilu 

Kauden aikana noudatetaan suomalaiselle jääpallolle laadittua huippu-urheilustrategiaa. Mies-

ten A- maajoukkue tähtää kilpailulliseen menestykseen. Päätavoite on kauden MM-kisoissa 

Venäjällä ja Super Cup Ruotsissa. Maajoukkueen kisatavoite asetetaan myöhemmin. Tavoit-

teen määrittelevät päävalmentaja yhdessä maajoukkue ja -kv. toiminnan valiokunnan kanssa. 

M23-maajoukkue koostuu lahjakkaista uusista potentiaalisista maajoukkuepelaajista. M23-

maajoukkueen valinnassa korostetaan Suomessa pelaavia nuoria pelaajia. M23 päätavoite on 

MM-kilpailut Suomessa/Venäjällä.  Naisten maajoukkueella on MM-kisat, jonka jäjestämismaa 

selviää myöhemmin. 

 

Kilpa- ja huippu-urheilulla on oma toimintastrategiansa. A-maajoukkueen osalta on toteutettu 

nuorennusleikkaus. Huippu-urheilustrategiassa toimintaa vastuutetaan päävalmentajalle sekä 

ao. valiokunnalle. Strategiatyötä johtaa Maajoukkue- ja kv-toiminnan valiokunta. 

 

Huippu-urheilustrategiassa on määritelty toiminnan tavoitteet, organisaatio, budjetti ja urheili-

joiden urasuunnittelu. Maajoukkuetoimintaa pyritään laadullisesti säilyttämään vähintään ny-

kyisellä tasolla. Tavoitteena on, että A-maajoukkueeseen kuuluu urheilijoiden ja päävalmenta-

jan lisäksi apuvalmentaja/huoltaja, huoltaja, fysioterapeutti sekä joukkueenjohtaja/tiedottaja. 

 

Maaottelutapahtumat (MM-kisat, Super Cup sekä PM-kisat) ovat hyvin tärkeitä lajin näkyvyy-

den kannalta. Maajoukkuetoiminta (naiset, miehet, M23 ja P19) on Jääpalloliitossa tulosurhei-

lua. Lisäksi Bandyliigan finaalitapahtuma, arvokisat ja muut tapahtumat pyritään tuotteista-

maan lajille merkityksellisiksi tapahtumiksi, jotka kiinnostavat sekä valtakunnallisia että paikal-

lisia yhteistyötyökumppaneita. Otteluiden tv-näkyvyys sekä web-casting lisäävät tapahtumien 

arvoa. 

 

Bandyliigan sarjajärjestelmässä palattiin kaudella 2010–2011 kaksinkertaiseen 10 joukkueen 

sarjaan. Puolivälierät, välierät pelataan paras kolmesta” –järjestelmällä ja mestaruus ratkais-

taan yhdessä finaalissa. Pronssiottelu on myös yksittäinen tapahtuma. Puolivälierävaiheessa 

kolme ylemmän jatkosarjan parasta joukkuetta saivat valita vastustajansa. Tämä sarjajärjes-
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telmä on käytössä myös 2013 alkavalla Bandyliigakaudella 2013–2014. Bandyliigaa pyritään 

kehittämään ja pelaamaan otteluja myös muulla kuin nykyisillä jääpallopaikkakunnilla. 

 

Naisille järjestetään turnausmuotoinen SM-sarja. Kauden aikana järjestetään naisille kolme 

turnausta. Miesten 35- ja 45-vuotiaiden SM kilpailut liitto järjestää yhdessä jäsenyhdistystensä 

kanssa. 

 

2.3. Harrastejääpallo 

Alueellista toimintaa toteutetaan liiton piirien ja jäsenyhdistysten toimesta harrasteliikunnan 

strategian mukaisesti. Alueilla järjestetään liiton aladivisioonia, harrastesarjoja, nuorten piirin-

mestaruuskilpailuja, jääpallo- ja luistelukouluja ja peli-iltoja.  

 

Liitto järjestää Suomi-sarjan ja tavoitteena on, että 2013 alkavalla kaudella pelataan jääpallon 

1-divisionaa, jolloin sen 1–2 parasta joukkuetta karsisi kahden Bandyliigassa viimeiseksi sijoit-

tuneen (tai 2–3 viimeiseksi sijoittuneiden) kanssa pääsystä Bandyliigaan kaudeksi 2014–

2015. Samalla voidaan tarkastaa Bandyliigaan osallistuvien joukkueiden lukumäärää. 

 

Kauden aikana Suomi-sarja edustaa murrosvaiheitta harrastejääpallon ja kilpa- ja huippu-

urheilun välissä. Alasarjajärjestelmän kautta lajin parissa voidaan pitää mahdollisimman moni 

juniori-iästä pois kasvanut harrastaja. Toisaalta toteutuessaan 1-divisioona tarjoaa aidon kil-

pailutilanteen mestaruussarja- ja harrastesarjajoukkueiden välille. Harrastesarjoissa (Suomi-

sarja, paikalliset maakuntasarjat, piirisarjat, III-divari, harrasteliigat) pelaavat henkilöt lisensi-

oidaan virallisiksi liiton pelaajiksi (ns. H-lisenssi). 2012 alkavalle kaudelle lisenssien hinnat 

määrittelee liittokokous. 

 

Harrastejääpallo näkyy myös liiton kokonaisstrategiassa. Uutena hankkeena on käynnistynyt 

nuorisoprojekti, mikä pyrkii myös kehittelemään kokonaan uudenlaisia jääpallotuotteita. Uusi-

na tuotteina pyritään lanseerataan aikuisten ja lasten peli-illat ja jääpallokoulut. Yritysten ja yh-

teisöjen toteuttamalla liikuntatoiminnalla on merkittävä osuus kansaterveyden edistämisessä. 

Jääpalloliitto tukee tätä kunto- ja terveysliikunnan osa-aluetta. ”Firma-bandyyn” kehitetään so-

velletut säännöt juniorikentällä (puolikkaalla kentällä) pelattavasta kuntolajista, jossa yhdistyy 

sekä ulkona liikkumisen että yhdessäolon riemu. ”Firma-bandystä” pyritään laatimaan liiton 

tuote, jossa harrastuksen aloittamisen kynnys pidetään alhaisena. Toimintamuotoa voidaan 

tarjota myös niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin harrasteryhmille. 

 

Harrasteliikunnan kehittymisen myötä käynnistetään lisenssijärjestelmän uudistustyö, jotta 

saadaan rakennettua harrasteliikkujille sopivat lisenssipalvelut. Liiton toiminnan kannalta on 

tärkeää, että harrasteliikkujat saada lisenssijärjestelmään ja että harrastejoukkueet saadaan 

liiton jäsenseuroiksi. 
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2.4. Olosuhdeasiat 

Jääpallo on kansainvälisellä tasolla siirtymässä sisähalleihin. Ruotsissa pyritään lähivuosina 

pelaamaan jääpallon Elitserien sisähalleissa. Haaste on kova muille jääpallomaille, lisäksi Ve-

näjällä on käynnissä useita hallihankkeita. 

 

Kaudella 2013–14 toteutetaan liiton olosuhdestrategiaa. Strategiaa päivitetään jatkossa yh-

teistyöllä Ruotsin liiton (SBF) kanssa. Kansallisesti Suomen Jääpalloliitto toimii aktiivisesti 

myös SLU:n jääurheiluryhmässä, joka toimii kansallisena foorumina merkittävien jääurheilu-

keskusten rakentamiseksi Suomessa. Olosuhteiden parantamiseksi, niin isojen tekojääratojen 

kuin hallienkin osalta, liitto toimii kunnallisten päättäjien suuntaan ja tukee jäsenseurojen toi-

mintaa asiassa. 

 

Liiton toimijat osallistuvat aktiivisesti SLU:n sekä ns. laajaan Olosuhdetyöryhmään että SLU:n 

koordinoimaan jääurheiluliittojen toimintaryhmään. 

 

3. Muut tukitoiminnot 

 

Muut tukitoiminnot koskevat perinteisempää järjestötyötä (esim. valiokunnat), joilla on liiton 

toiminnassa jatkuva rooli. Eräiden muiden tukitoimintojen osalta vuonna alkaen 2012 on toteu-

tettu uudistuksia, joiden tavoitteena on lasten ja nuoren lisääminen lajin pariin (nuorisoprojek-

ti), seurojen tukeminen taloudellisesti ja toiminnallisesti sekä tiedottamiseen ja viestintään liit-

tyvät asiat. Toimintakauden aikana käynnistetään eri toimintojen tueksi avoimia keskustelu- ja 

ideointifoorumeja. 

 

 

3.1. Valiokunnat 

Valiokuntien työ on erittäin tärkeä osa liiton toimintaa. Valiokuntatyön tehostaminen lisää liiton 

toiminnan tehokkuutta. Avoimet keskustelu- ja ideointifoorumit toimivat valiokuntien toiminnan 

tukena. Valiokuntapaikat ovat siis aidosti se toimintamuoto, jonka kautta liiton toimintoihin voi 

vaikuttaa. Valiokuntien ja liittohallituksen suhde on määriteltävä uudelleen. Käytännössä ai-

empina vuosina hallituksen edustaja on toiminut valiokunnan vetäjänä, puheenjohtajana. Jotta 

valiokunnat saisivat itsenäisemmän roolin, on tarkoituksenmukaista, että liittohallituksen jäse-

net eivät ole valiokuntien puheenjohtajia. Näin valiokunnan pj:llä on selvä rooli, ja liittohalli-

tusedustajalla on resursseja paremmin hallitustyöskentelyyn. Liittohallituksen jäsenen rooli va-

liokunnassa on välittää hallituksen kantoja ja näkemyksiä osaksi valiokuntatyötä. Valiokunta-

työtä pitää jakaa useammalle ihmiselle. Jokaisesta jäsenyhdistyksestä tulisi saada jäseniä va-

liokuntiin. 
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Valiokunnat tekevät esityksiä toimialastaan liittohallitukselle ja toisaalta panevat toimeen halli-

tuksen tekemiä päätöksiä, jotka koskevat ao. toimialaa. Valiokuntien jäsenmäärää ei ole rajat-

tu, mutta yleensä valiokuntiin kuuluu keskimäärin 6–8 aktiivista toimijaa tai asiantuntijaa. 

 

Valiokunnat laativat itselleen tärkeimmät tavoitteet ja kartoittavat keinot niihin pääsemiseksi. 

Nämä toimintojen määrittelyt julkaistaan kootusti liiton www-sivuilla. Valiokuntien tehtävät voi-

vat toiminta-alasta riippuen olla osin päällekkäisiä.  

 

Jääpalloliiton valiokunnat kaudella 2013–2014: 

 

Työvaliokunta (kokoonpano: LH:n pj, vpj, LH:h jäsen ja toiminnanjohtaja) 

Ansiomerkkivaliokunta (ei vaadi LH:n jäseniä) 

Kilpailuvaliokunta  

Nuorisovaliokunta 

Nais- ja tyttöjääpallovaliokunta 

Maajoukkue- ja kansainvälisen toiminnan vlk. 

Kehittämis- ja koulutusvaliokunta 

Erotuomari- ja sääntövaliokunta 

Kurinpitovaliokunta (ei vaadi LH:n jäseniä) 

Olosuhdevaliokunta 

Viestintä- ja markkinointiryhmä /-valiokunta 

 

Valiokuntien tiivistäminen helpottaa myös toimiston asemaa valiokuntatyön osalta. Lisäksi 

voimme hyvin tehdä siten, että yksittäisen valiokunnan sisällä muodostetaan toimijaryhmiä/-

pareja, jotka vastaavat tietyn projektin toteutuksesta (esim. Jääpallo-lehteen tms. liittyen). 

 

Valiokuntien lisäksi toiminnan tueksi pyritään luomaan: 

 

– Bandy Pool Finland (BPF) 

Toimijaryhmä keskittyy liiton ja A-mj varainhankintaan. Käytännössä ryhmä tulisi koostumaan 

liiketoiminta-alan ihmisistä, joilla sydän sykkii jääpallolle. Ryhmän koko voi periaatteessa olla 

rajoittamaton.  

 

– Suomalaisen jääpallon neuvottelukunta 

Perustetaan arvovaltainen toimijaryhmä ajamaan jääpallon asemaa yhteiskunnassa, olosuh-

deasioita, taloudellista valmiutta kehittää lajia eteenpäin. Kokouksia kauden aikana noin 2 kpl 

(ennen kautta, kauden loppuvaiheessa). Kokoukset voitaisiin käytännössä toteuttaa sähkö-

postikokouksina. Neuvottelukunta tulisi ottamaan kantaa ajankohtaisiin jääpalloa koskeviin 

kysymyksiin. Toimintamuotona olisi esim. kirjallisten lausumien laadinta, joilla voitaisiin kirjel-
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möidä julkisuuden, politiikan ja kunnallisvaikuttajien suuntaan. Sihteerinä olisi liiton pj tai toi-

minnanjohtaja. 

 

(BPF and Neuvottelukunta voidaan myös toiminnallisesti yhdistää.) 

 

3.2. Kansainvälinen toiminta 

Suomen Jääpalloliitto on kansainvälisen jääpalloliiton (Federation of International Bandy, FIB) 

jäsenjärjestö. FIB:llä on tällä hetkellä 29 jäsenmaata. Almatyn kongressissa 2012 uusiksi jä-

senmaiksi hyväksyttiin Afganistan ja Japani. Suomen edustajat FIB:ssä ovat Leo Segerman 

(EC), Topiantti Äikäs (media- ja markkinointikomitea, vaalivaliokunta), Pekka Liikanen (TC) ja 

Jani Lahtinen (naiskomitea), Tapio Siniaalto (erotuomarikomitea) sekä Petri Heikkinen (väli-

tystuomiolautakunta). Lisäksi pelaaja Ville Aaltonen jatkaa pelaajakomiteassa ja Ilkka Vainik-

ka jatkaa erityisneuvonantajana. FIB:n toiminnan painopisteenä on lajin levittäminen uusiin 

maihin ja FIB käynnisti kaudella ns. B ja C-maiden kehitysohjelman. Lähialueyhteistyötä jatke-

taan Viron kanssa. 

 

Jääpalloliitto on sitoutunut toiminnassaan FIB:n piirissä sovittuun kansainvälisen kilpailukalen-

terin toteuttamiseen. Liitolla on hyvät ja toimivat suhteet FIB:n johtoon.  

 

3.3. Tiedotus- ja viestintätoiminta 

Tiedotus- ja viestintätoiminnassa noudatetaan SJPL:n viestintästrategiaa. Sen mukaisesti 

viestintä- ja tiedotustehtävää tehostetaan ja ammattimaistetaan. Tiedotus- ja viestintätoimin-

nan tavoitteena on lisätä jääpalloinformaatiota keskeisten medioiden sekä uusien harrastajien 

suuntaan sekä liiton oman viestintämaailman tehostaminen. Erityisesti painotetaan liiton ko-

tisivujen kautta tapahtuvaa viestintää. 

 

Kauden aikana toimitetaan 2 jääpallolehteä. Lisäksi toimitetaan Jääpallokirja.  

 

Liiton uudistuneita verkkosivuja (www.finbandy.fi) päivitetään tehokkaasti ja toiminnan tukena 

käytetään uusmedioita kuten Fecebook ja google. Tiedotustilaisuuksia järjestetään Bandylii-

gan, MM- ja muiden arvokisojen osalta.  

 

3.4. Koulutustoiminta 

Kauden aikana käynnistetään koulutuksen tehostamisohjelma, millä pyritään tukemaana ensi-

sijaisesti erotuomari- ja valmentajatoimintaa. Yhteistyötä tehdään SLU:n alueiden ja Ruotsin 

liiton kanssa. Materiaalin päivitystyötä jatketaan jääpallo- ja luistelukoulujen ohjaajille sekä 

niihin osallistuvien lasten vanhemmille.  

 

Koulutusmateriaalia nykyaikaistetaan (kuva-aineistot, harjoittelumallit) ja siirretään soveltuvin 

osin liiton www-sivulle. Materiaalin saatavuus ja nykyaikaisuus sekä tehostavat valmentaja-
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koulutusta että lisäävät kiinnostusta koulutusta kohtaan. Koulutusta koskevia toimintakortteja 

voidaan liittää www-sivuille. 

 

Syksyllä 2008 aloitettu kotikenttä kuntoon -tapahtuma pidetään 2013 kuudennen kerran. Se-

minaari kokoaa yhteen sekä jääpallovalmentajat, seuratoimijat ja erotuomarit. Tapahtumat 

pääteemat vaihtuvat kausittain, tapahtuman järjestelyvastuussa ovat liiton henkilöstö ja Koulu-

tusvaliokunta. 

 

3.5. Eettinen toiminta ja antidopingtyö 

Liitto on sitoutunut SLU eettisen urheilun ohjeisiin ja toimintakauden aikana otetaan käyttöön 

liitolle tehdyt eettiset ohjeet, joihin on sisällytetty jääpallon erityispiirteet. Lisäksi liitossa panos-

tetaan vahvasti dopinginvastaiseen työhön ja sen ennaltaehkäisevään toimintaan. Liittohallitus 

hyväksyi 14.2.2012 SJPL:n uuden antidopingohjelman.   

 

3.6. Erotuomaritoiminta 

Erotuomarivaliokunta asettelee erotuomarit kansallisiin ja kansainvälisiin otteluihin. Tuomareil-

le luodaan toimintavuoden aikana peruskoulutuspaketti ja määritellään erotuomaritoiminnan 

pelisäännöt. 

 

Erotuomaritarkkailua tehostetaan niin, että kaikkiin Bandyliigaotteluihin pyritään saamaan ero-

tuomaritarkkailija. Tehokkuuden ja tarkkuuden takaamiseksi on jatkossa kahden ottelusihtee-

rin käyttö pakollista kaikissa ylimmän sarjatason otteluissa.  

 

3.7. Valmennustoiminta 

Liitto järjestää resurssien sallimissa rajoissa maajoukkueille leirityksiä. Leiritysasiassa huomi-

oidaan ensisijaisesti MM-kisoihin osallistuvat joukkueet. Miesten maajoukkue pitää joko kisoja 

valmistelevan leirin ennen MM-tapahtumaa tai syksyllä 2013. M23, P19- ja P15MM-joukkueille 

ja naisen maajoukkueelle järjestetään valmistelevat leirit. P17 ja T17 pitävät leirin muun pää-

tapahtuman yhteydessä. Liitto kannustaa myös siihen, että P- ja T-maajoukkueet voivat pitää 

myös omarahoitteisia leirejä. 

 

P15- ja P13-ikäluokille järjestetään Training Camp -leiri Jyväskylässä 2014. Leirin yhteydessä 

toteutetaan Projekti 14‒16 -hanketta sitä koskevien ikäluokan pelaajille. P15TC ja P13TC ovat 

ko. hankkeen ensimmäinen yhteinen leiritapahtuma. 

 

Toimintakauden aikana kannustetaan jääpalloa tavoitteellisesti harrastavia nuoria hakemaan 

liikuntapainotteisiin oppilaitoksiin (lukiot, akatemiat) ja tarvittaessa liitto (tai esim. ikäkausimaa-

joukkueiden toimijat) voivat antaa suosituksia. 

 

3.8 Lajiliittoyhteistyö 
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SJPL tekee monipuolista yhteistyötä kansainvälisen liiton, FIB:n, kanssa. Kansallisella tasolla 

SJPL tekee yhteistyötä sekä pohjoismaisella ja muulla tasolla. Liitolla on hyvät ja toimivat suh-

teet Ruotsin ja Norjan liittojen toimijoihin ja yhteisiä tapaamisia pidetään arvoturnausten yh-

teydessä. Lähialueyhteistyötä tehdään myös Venäjän ja Viron jääpalloliittojen kanssa tehdään 

yhteistyötä informaatio-, lajitoiminta- ja kehittämisasioissa.. 

 

Kansallisella tasolla yhteistyötä tehdään uudenvuonna 2012 aikana perustetun urheilun katto-

järjestön kanssa ja sen toimijaryhmiin SJPL osallistuu aktiivisesti. Lajiliittoyhteistyötä jatketaan 

Ringetteliiton ja Kaukalopalloliiton kanssa. Muiden lajiliittojen kanssa yhteistyötä jatketaan 

Huippu-urheilun muutostyöryhmän suuntaan. 

 

Seuratasolla lajiliittoyhteistyö tarkoittaa toimivien käytäntöjen soveltamiseen esimerkiksi har-

rastejääpallon lisenssiasiassa, koulutustoiminnassa ja Kotikentät Kuntoon -tapahtuman osal-

ta. Nuoriso- ja valmennustoiminnassa jalkautetaan SJPL:n pelaajanpolku-ideologiaa seurata-

solle ja kehitetään nuorten valmennustoimintaa siten, että maajoukkue- ja seurajoukkueval-

mennusta pyritään lähentämään toisiinsa. 

 

4. Tulo- ja menoarvion laatimisen perusteet 

Taloutta koskevissa toimenpiteissä noudatetaan liiton toimintasääntöjä ja taloussääntöä, yh-

distyslakia ja muita määräyksiä. Taloudellisesti liitto on haasteellisessa tilanteessa, mutta pit-

käaikaista lainaa liitolla ei ole. Uusien toimintamuotojen budjetointi on huolellista ja kaupalli-

sen rahoituksen osuutta kasvatetaan. On myös perusteltua hakea julkisen rahoituksen kas-

vua. Normaalin tulo- ja menoarvion lisäksi voidaan tarkan taloudenpidon välineenä hyödyntää 

käyttötalousarviota. Sen seurannasta vastaavat toiminnanjohtaja ja liittohallitus. 

 

Suomen Jääpalloliitto ry:n hallitus 

23.8.2012 

 

Pekka Liikanen 


