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KENELTÄ KYSYÄ LISÄÄ?

HUIPPUKIEKON ORGANISAATIO

Suomen Jääkiekkoliitossa tyttö- ja naiskiekon juniori-, seura- ja
sarjatoiminta kuuluvat osana perustoimintaan ja siten seura-, juniori- ja
kilpailutoiminnan vastuualueisiin.

Jääkiekkoliiton Leijonatie tarjoaa myös tytöille mahdollisuuden tavoitella
olympiamitalia. Huippu-urheiluun tähtäävä kartoitusvaihe alkaa
alueleireillä ja jatkuu kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä Leijonanpentutapahtumissa.

Perustoiminnan tukena toimivat Jääkiekkoliiton toimistolla
työskentelevä tyttökiekon kehittäjä sekä kahdeksalle alueelle nimetyt
tyttökiekkokouluttajat. Tyttökiekkotoimijat auttavat seuroja
yhteistyössä aluepäälliköiden ja aluevalmentajien kanssa tyttökiekon
erityiskysymyksissä, aina lähimmän seuran tai joukkueen löytämisestä
innokkaalle vasta-alkajalle, alueen pelaajakartoituksiin asti.
Tyttökiekkoasioissa ota yhteyttä

(sähköposti etunimi.sukunimi@finhockey.fi)

Tyttökiekon kehittäjä

Tuula Puputti

Alueet ja tyttökiekkokouluttajat
Etelä
Anu Levander
Länsi
Häme
Linda Välimäki
Lappi
Terhi Mertanen
Pohjoinen
Mika Ronkainen, Jussi Rissanen
Keskimaa
Nanne-Mari Luukkainen, Jyrki Seivo
Kymi-Saimaa
Pipsa Juutilainen
Savo-Karjala
Jaana Peltola

Yläkoulutoiminta tarjoaa mahdollisuuden huippu-urheiluun valmistavaan
harjoitteluun. Kevään Leijonatytöt-leiri kokoaa ikäluokan parhaat
näyttämään taitojaan N18-maajoukkuevalintoja varten.
Kuortaneen valmennuskeskuksen kanssa toteutettu urheilulukiomalli on
hyvä vaihtoehto urheilun ja opiskelun yhdistämiseen kotimaassa. Joukkue
pelaa Naisten Liigassa ja arjen rytmissä on huomioitu huippu-urheilun
harjoittelu ja palautuminen.
Lukion jälkeen hyviä mahdollisuuksia pelaamisen ja opiskelun
yhdistämiseen löytyy myös ulkomailta, USA:sta ja Kanadasta.
Arvokisamitaleista pelataan vuosittain tyttöjen ja naisten MM-kisoissa,
olympiamitaleita on mahdollista tavoitella neljän vuoden välein.
Naisten huippukiekon organisaatio (sähköposti etunimi.sukunimi@finhockey.fi)
Tuula Puputti, General Manager, naisten ja tyttöjen maajoukkueet
Tiina Karinen, naisten maajoukkue, sihteeri ja joukkueenjohtaja
Pasi Mustonen, naisten maajoukkue, päävalmentaja
Juuso Toivola, naisten maajoukkueen valmentaja
Mira Kuisma, N18 maajoukkue, päävalmentaja
Sanna Hult, N18 maajoukkue, sihteeri

MITA ON NAISTEN JÄÄKIEKKO?

MITEN ALOITTAA?

Naisten jääkiekko on vauhdikas ja fyysinen, mutta taktiikkaa ja taitoa
vaativa joukkuepeli.

Jääkiekon harrastamisen voi aloittaa, vaikka kaikkia varusteita tai
pelikokemusta jääkiekosta ei vielä olisikaan. Into ja halu ovat tärkeimmät
asiat, muut taidot karttuvat seuran ohjaamissa tapahtumissa. Koulutetuilta
valmentajilta saa myös hyviä neuvoja omatoimiseen harjoitteluun.

Naisten jääkiekon säännöt ovat muuten samat kuin miestenkin
jääkiekossa, mutta avojään taklaukset on kiellettyjä. Kiilaaminen
samaan suuntaan luistellessa on sallittu, joten myös kontaktit ja
fyysisyys kuuluvat naisten peliin.
Ensimmäiset naisten jääkiekkojoukkueet perustettiin Suomessa 1970luvun alussa. SM-sarjaa naiset pelasivat ensimmäistä kertaa kaudella
1982-1983. Nykyisin naisten jääkiekon ylin kotimainen sarjataso
tunnetaan nimellä Naisten Liiga. Naisten Liigassa pelaa kahdeksan
joukkuetta.
Ensimmäiset maailmanmestaruuskisat pelattiin naisten jääkiekossa
vuonna 1990, Suomi voitti kisoissa MM-pronssia. Olympialaisissa
naisten jääkiekko nähtiin ensimmäistä kertaa vuonna 1998 Naganossa,
Japanissa. Ensimmäisen olympiakullan voitti USA, Suomi sijoittui
Kanadan jälkeen kolmanneksi. Olympiadebyytin jälkeen lajin suosio on
kasvanut niin Suomessa kuin maailmalla.
Suomessa jääkiekkoa harrastaa yli 4000 naista. Jääkiekkoa voi harrastaa
junioripelaajana seurajoukkueissa, toimitsijana, pelaajana kotimaisissa
sarjoissa aina maajoukkuetasolle asti tai vaikkapa hikoilemassa tutulla
porukalla mahtavan pelin parissa aikuisten harrastesarjassa.

Jääkiekkoliitto tarjoaa yhdessä seurojensa kanssa kivoja, matalan
kynnyksen harrastusmuotoja tytöille ja pojille. Tyttöjen oma
aloitustapahtuma, Girls Hockey Day, tutummin GHD järjestetään
lokakuussa. Lokakuussa alkavat myös Leijona-kiekkokoulut sekä Easy
Hockey –harjoitukset, joista kaikista voi myöhemmin liittyä mukaan seuran
harrastuspolulle.
Jääkiekkoliiton Leijona-kiekkokoulu on tarkoitettu alle 8-vuotiaille tytöille ja
pojille ja siihen voi osallistua kuka tahansa lapsi taitotasosta riippumatta mukaan tarvitaan vain kypärät ja luistimet. Jos harrastusintoa riittää,
kannattaa selvittää, onko seurassa tyttökiekkotoimintaa. Monesti tyttöjen
harjoitukset seuroissa ovat avoimia vasta-alkajille, joten kannattaa
rohkeasti kysyä voiko harjoituksiin tulla tutustumaan!
Jos tytöille ei ole vielä omaa joukkuetta, harrastusta voi jatkaa
poikajoukkueessa. Taklaaminen on junioreilla kielletty aina D-ikäisiin asti,
joten lajitaitoja voi harjoitella turvallisesti myös sekajoukkueessa.
Harrastamisen voi aloittaa myös myöhemmällä iällä. Aikuisille naisille on
tarjolla niin kiekkoleirejä kuin aikuisten harrastejoukkueittakin!

GIRLS’ HOCKEY DAY

LEIJONA-KIEKKOKOULU

Girls’ Hockey Day, tutummin GHD, on tytöille tarkoitettu jääkiekon
kokeilutapahtuma. GHD-tapahtumaan on helppo tulla mukaan
tutustumaan jääkiekon pelaamiseen, lähiseuraan ja
tyttökiekkotoimintaan.

Jääkiekkoliiton jäsenseurat järjestävät Leijona-kiekkokouluja, joihin ovat
tervetulleita kaikki alle 8-vuotiaat lapset sukupuoleen tai taitotasoon
katsomatta. Leijonakiekkokoulu helppo tapa aloittaa harrastus:
Harjoituksia on kerran viikossa ja opetus tapahtuu leikin varjolla
lähtötaidot huomioiden. Jos kiekkokärpänen puraisee vasta vaikkapa
GHD:n jälkeen, mukaan toimintaan pääsee myös kesken kauden.

GHD:n järjestämisestä ja tapahtuman sisällöstä vastaavat seurat. GHD
järjestetään useimmiten jääkiekkokauden alkupuolella, lokakuun
alussa.
Jääkiekkoliitto tuottaa materiaalia tapahtuman markkinointiin.
Tapahtumasisällön suunnittelussa seurojen apuna toimivat alueiden
tyttökiekkokouluttajat.

TYTTÖJEN TAITOJÄÄT

GHD on avoin kaiken ikäisille tytöille ja sen aikana mm.

Tyttökiekko on uusi ja kasvava laji, silti kaikille innokkaille tyttöpelaajille
ei vielä löydy tyttöjoukkuetta omassa seurassa. Harrastusta voi silti
jatkaa vaikka poikajoukkueissa.

1) Esitellään jääkiekon perustaitoja positiivisella, hauskalla tavalla
turvallisessa ympäristössä
2) Tutustutaan muihin lajia harrastaviin tyttöihin
3) Opetellaan reilua peliä, urheilullisuutta, turvallisuutta, joukkuepeliä
ja positiivisen asenteen tärkeyttä
4) Tarjotaan tietoa harrastusmahdollisuuksista tytöille paikallisessa
seurassa
GHD on monelle tytölle ensikosketus pelaamiseen, tehdään siitä
yhdessä iloinen ja positiivinen kokemus!

Alueiden tyttökiekkokouluttajat järjestävät alueilla tytöille yhteisiä
harjoituksia, taitojäitä, joihin kaikki alueella jääkiekkoa harrastavat
tytöt ovat tervetulleita, iästä tai taitotasosta riippumatta. Harjoituksista
tytöt saavat paitsi vinkkejä lajitaitojen harjoitteluun, myös kivan
kokemuksen yhteisestä toiminnasta saman harrastuksen valinneiden
tyttöjen kanssa. Kun alkujännitys on voitettu, nauru raikuu kopissa ja
ystävyydet vahvistuvat.

LAJI TUTUKSI!

KIEKKOLEIRIT

Kiekkokoulujen ohella seura voi järjestää myös muita
tapahtumapäiviä, joissa toimintaan pääsee tutustumaan ilman
luistimia. Ohessa on esitelty muutama helppo tapahtumamalli, joita
seura voi hyödyntää uusien harrastajien, tyttöjen ja poikien
rekrytointiin.

Kesällä on tarjolla Jääkiekkoliiton ja seurojen järjestämiä
jääkiekkoleirejä sekä yhdessä että erikseen tytöille ja pojille. Leirejä on
myös aikuisharrastajille, sekä naisille että miehille omansa.

Jäähallin esittelypäivä
Avoimet ovet -tyylinen tapahtuma, jossa seura kutsuu uudet
harrastajat tai muut jääkiekosta kiinnostuneet tutustumaan jäähallin
tiloihin ja seuran henkilöihin. Päivän aikana kerrotaan mm. mistä
löytyvät joukkueille nimetyt kopit ja jäävuorot, miten jäälle mennessä
ja jäältä poistuttaessa käyttäydytään ja keneltä voi kysyä apua.
Seurailta
Vanhempainillan tyylinen tilaisuus, jonka aikana esitellään seuran
toimintamalli luottamustehtävistä, toimistohenkilökunnan kautta
valmennusorganisaatioon ja yksittäiseen joukkueeseen. Seurailta on
hyvä tilaisuus rekrytoida joukkueisiin mm. joukkueenjohtajia tai
huoltajia.
Kouluvierailu
Kouluvierailut ovat hyvä tapa markkinoida lajia ja saada uusia
harrastajia mukaan. Esittelyjen lisäksi lajikokeilut, pienet kisat ja
tietysti otteluliput ovat kaikki hyvää sisältöä vierailuihin!

Lasten leireille ovat tervetulleita niin kokeneemmat pelaajat kuin vastaalkajatkin. Leiri-ilmoittautumisessa kerrotaan ikä ja pelikokemus, joiden
pohjalta osallistujat jaetaan harjoitusryhmiin.
Aikuisten harrasteleirejä on tarjolla jo mukava määrä. Aikuisten
harrasteleireillä harjoitellaan myös uusia lajitaitoja ja totta kai myös
pelataan. Molemmilla, niin lapsilla kuin aikuisilla tärkeintä on kuitenkin
hauskuus ja iloinen leirimieli!
Jääkiekkoleirit ovat kiva tapa oppia lisää lajista, päästä jäälle kesällä,
saada uusia kavereita ja tutustua oman alueen tai Suomessa muualla
pelaaviin tai valmentaviin naiskiekkotoimijoihin.

Katso lisää tulevista leireistä ja
ilmoittaudu mukaan!
www.fini.fi/

SARJATOIMINTA

MINI AURORA LIIGA JA -CUP

Tytöille järjestetään valtakunnallista sarjatoimintaa E-, D- ja C/Bikäluokissa. Nuoremmat ikäluokat voivat hyvin pelata yhdessä poikien
kanssa tai tyttöjoukkueella poikien sarjassa, mutta lisäksi heille on
tarjolla tyttöjen omia turnauksia, jotta siirtyminen vanhemmalla iällä
tyttötoimintaan ja tyttöjoukkueisiin olisi helpompaa.

Kaudella 2017-2018 pelattiin ensimmäistä kertaa Etelän alueella Mini Aurora liiga, joka kokosi jääkiekkoa harrastavat, pääosin 8-10 -vuotiaat tytöt
aluesarjan tyyppiseen toimintaan peleille toisia tyttöjoukkueita vastaan .

Joukkueen kokoamista helpottamaan ja pelaamiseen kannustamiseksi
on tehty erilaisia sääntöjä mm. pelaajaliikenne- ja kaksoisedustussopimuksia, jotta esim. oman kotikunnan poikajoukkueissa pelaavat
tytöt pääsevät mukaan myös lähikaupungin tyttöjoukkueiden peleihin.
C- ja A-tytöistä alkaen pelataan myös Suomen mestaruudesta.
Molemmat sarjat on pelattu turnausmuotoisina, joissa mitalit jaetaan
kahden päivän aikana voittajaksi selviytyneelle seurajoukkueelle.
Aikuispelaajien korkein sarjataso on Naisten Liiga, jonka voittaja
kruunataan Suomen mestariksi. Toiseksi korkein sarjataso Mestis on
myös valtakunnallinen sarja. Lisäksi pelataan alueellisia aikuisten
harrastesarjoja, joiden kilpailullinen taso vaihtelee vanhemmalla iällä
aloittaneiden naisten ”mammakiekko” harrastejoukkueesta aina
joukkueisiin, joissa on mukana entisiä maajoukkue- tai liigatason
pelaajia.
Jääkiekko tarjoaa tytöille tai naisille mahdollisuuden pelata jääkiekkoa
harrastus- tai kilpailumielessä ikään katsomatta!

Mini Aurora -liigan tapahtumissa osallistujajoukkueet pelaavat pikkukentällä
muita tyttöjoukkueita vastaan. Mini Aurora -liigan tapahtumiin voi
ilmoittautua yksittäin tai joukkueena. Joukkueet kootaan ikäryhmät ja
taitotaso huomioiden.
Mini Aurora Cup on valtakunnallinen turnaustapahtuma, joka huipentaa E- ja
nuorempien tyttöjen sarjakauden. Turnaus pelataan kauden lopulla, huhtitoukokuussa.
E-tytöt ja GHD-tytöt pelaavat turnauksen kaksipäiväisenä. Molemmissa
sarjoissa pelaa Mini Aurora -liigan tapaan myös avoin joukkue, joihin
yksittäiset tyttöpelaajat ympäri Suomen voivat ilmoittautua mukaan.
Avoimen joukkueen voi koota esim. tyttökiekkokouluttajan johdolla yhdeltä
alueelta, jo taitojäillä toisilleen tutuksi tulleista tyttöpelaajista. Osallistujat
tarvitsevat vain Jääkiekkoliiton järjestämissä turnauksissa tarvittavan
pelipassin, jonka voi edullisimmillaan lunastaa 8 euron hintaan.
Mini Aurora Cup -turnaus järjestettiin ensimmäisen kerran kauden 2012
päätteeksi Varkaudessa. Sen jälkeen pelipaikkoina ovat olleet mm. Kisakallio,
Pori, Tampere, Vaasa, Oulu, Kuopio ja Malmi. Keväällä 2017 Mini Aurora Cup
keräsi Kuopioon ennätykselliset 27 joukkuetta ja 320 tyttöpelaajaa.
Turnaus on saanut nimensä naisten SM-sarjalle, nykyisin Naisten Liigana
tunnetulle naisten korkeimmalle sarjatasolle lahjoitetun voittopokaalin,
Aurora-maljan nimestä.

SUOMEN MESTAREITA
Naisten SM-sarja
1983 HJK
1984 HJK
1985 Ilves
1986 Ilves
1987 Ilves
1988 Ilves
1989 EVU
1990 Ilves
1991 Ilves
1992 Ilves
1993 Ilves
1994 Shakers
1995 Shakers
1996 Shakers
1997 JyP HT
1998 JYP
1999 Blues
2000 Blues

A-tytöt mitalitaulukko
2001 Blues
2002 Blues
2003 Blues
2004 Blues
2005 Blues
2006 Ilves
2007 Blues
2008 Blues
2009 Blues
2010 Ilves
2011 HPK
2012 Kärpät
2013 Blues
2014 Blues
2015 Blues
2016 JYP
2017 Kärpät
2018 Kärpät
2019 Blues

C-tytöt mitalistit
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Kuortane
JyHC/Cats
Ilves
Blues
KS Noux
KalPa
Kärpät
Tappara
HPK
IHK
TSL
Y-Ilves
Lukko
Hunters
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Ilves
Kärpät
Tuuski
Nikkarit
Pingviinit
KelAJT
APV
KJT
APV
APV
Red Wings
YJK

S-kiekko
Ilves
Kärpät
Hermes
Hermes
Ketterä/SaiPa
KJT
Red Wings
Red Wings
KJT
APV
HIFK

Kärpät
Tuuski
Ilves
KJT
Nikkarit
ROK
Kronan/Hermes
Kronan/Hermes
KJT
S-Kiekko
KJT
KJT

PITKÄJÄNTEISTÄ SEURATYÖTÄ

VIRSTANPYLVÄITÄ

Naisten jääkiekon kilpailutoiminta syntyi 1980-luvulla suurimpiin
kaupunkeihin, etupäässä pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. 1990luvulla toimintaan tulivat vahvemmin mukaan yliopistokaupungit
Jyväskylä, Kuopio ja Oulu. GHD-tapahtuman myötä tyttökiekko on
levinnyt ympäri maata myös pienemmille paikkakunnille, mikä onkin
edellytys lajin ja harrastajamäärien kasvuun.

1983
1989
1990
1992

Suomen Jääkiekkoliitossa on 174 jäsenseuraa, joista noin puolessa on
tyttökiekkotoimintaa. Espoossa on tehty pitkäjänteistä
tyttökiekkotoimintaa EKS:n, Bluesin ja aikoinaan myös KS Nouxin
nimellä. Tälläkin hetkellä Espoossa on yksi vahvimmista seurapoluista
tytöille aina F-junnujoukkueesta Naisten Liigaan saakka.
Tyttökiekkoilijan polkua tyttöjoukkueiden kautta Naisten Liigan
pelaajaksi alkaa rakentumaan myös muihin seuroihin, mm. Oulussa,
Kuopiossa ja Rovaniemellä löytyy tyttöjoukkueita jo useammassa
ikäluokassa.
Vaikka tyttöjoukkueessa pelaaminen ei ole itseisarvo, se usein
helpottaa tyttöjen tulemista mukaan lajin pariin. Kasvun myötä
tarvitaan myös valmentajia ja seuratyöntekijöitä harrastuksen tueksi.
Tyttöjoukkueiden myötä naisten on helpompi tulla mukaan myös
valmennuspuolelle, ei vain lasten ohjaajiksi vaan myös pelin osaajiksi ja
valmentajiksi aina maajoukkuetasolle asti.

1994
1998
2000
2001
2006
2007
2008
2010

2011
2012
2017

2018
2019

Naisten SM-sarja perustetaan
Suomi voittaa ensimmäisen naisten Euroopan mestaruuden
Suomi voittaa pronssia ensimmäisissä naisten MM-kisoissa
Naisleijonien ensimmäiset MM-kotikisat Tampereen Hakametsässä,
Suomi voittaa pronssia
Suomalaisten tyttökiekkoilijoiden määrä ylittää 1000 pelaajan rajan
Suomi voittaa pronssia Naganon talviolympialaisissa, missä naiskiekko oli mukana
ensimmäistä kertaa. Johanna Suban oli ensimmäinen suomalainen naislinjatuomari
Olympiakisoissa
Suomalaisten tyttökiekkoilijoiden määrä ylittää 2000 pelaajan rajan
Viisi suomalaista (Satu Kiipeli, Sanna Peura, Tuula Puputti, Hanne Sikiö ja Jenni Venho
on voittamassa USA:n yliopisto NCAA mestaruutta UMD Bulldogsien riveissä
Tyttöjen ensimmäinen GHD-tapahtuma pidetään Porvoossa
• Suomalaisten tyttökiekkoilijoiden määrä ylittää 3000 pelaajan rajan
• Neljä suomalaispelaajaa, Emma Terho, Karoliina Rantamäki, Kati Kovalainen ja Noora Tallus
kirjoittavat ensimmäiset ammattilaissopimukset venäläisseurojen kanssa
Ensimmäiset alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisat pelataan Calgaryssa, Kanadassa
• Naisleijonat voittaa pronssia Vancouverin Olympialaisissa
• Riikka Välilä (os. Nieminen) valitaan Kansainvälisen Jääkiekkoliitto IIHF:n Hall of Fame:n
kautta aikojen neljäntenä naispelaajana
• Valmennuskeskusjoukkue perustetaan Kuortaneelle
• Suomi voittaa pronssia alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisoissa
• Ilves voittaa IIHF:n European Women’s Champions Cupin, Euroopan seurajoukkueiden
mestaruuden, josta pelattiin vuosina 2004-2015
E- ja F-tyttöjen Mini Aurora Cup järjestetään ensimmäisen kerran
•Naisten SM-sarjan uusi nimi Naisten Liiga julkistetaan
• Suomi voittaa Kanadan ensimmäistä kertaa arvokisoissa
• Maalivahti Noora Räty ja valmentaja Saara Niemi tekevät ammattilaissopimukset
kiinalaiseen Kunlun Red Star -joukkueeseen, joka pelaa CWHL-sarjaa Pohjois-Amerikassa
Naisleijonat voittavat historian kolmannen Olympiapronssin Pyeongchangin Olympialaisissa,
Emma Terho valitaan KOK:n urheilijavaliokuntaan
Suomi emännöi naisten MM-kisoja neljättä kertaa, Naisleijonat voittavat historiallisen MMhopeamitalin Euroopan ennätysyleisön edessä Espoon Metroareenassa.

URHEILU JA OPISKELU
Urheilija hoitaa hyvin myös koulutyöt ja opiskelut kaukalon ulkopuolella.
Naiskiekkoilijalle ura pelaamisen jälkeen on erityisen tärkeä, kun palkkatyötä
jääkiekkoilijana ei juurikaan ole vielä tarjolla.
Olympiaunelmaa tavoitteleva pelaaja pääsee kokeilemaan huippu-urheilun ja
opiskelun yhdistämistä Leijonatiellä jo yläkouluiässä. Jääkiekkoliitto
yhteistyötahoineen tarjoaa neljä kertaa vuodessa yläkoulutoimintaa, joka
sisältää peli-, harjoittelu- ja opiskelujaksoja, joissa pääsee ohjatun ja
tavoitteellisen harjoittelun pariin.
Pelaamisen, urheilullisen elämäntavan, opiskelun ja työn yhdistäminen on
vaativa paketti, johon on onneksi tarjolla hyviä tukitoimia myös kotia lähellä.
Kotimaassa urheilulukiot ja –akatemiat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia ja
ohjausta arjen suunnitteluun. Team Kuortane tarjoaa loistavan
mahdollisuuden pelata ja harjoitella huippuolosuhteissa maajoukkueeseen ja
ylioppilastutkintoon tähtäävässä ympäristössä Kuortaneen urheiluopistolla.
Parhaimmille pelaajille voi aueta myös mahdollisuus yliopisto-opiskeluun ja
pelaamiseen USA:n yliopistojoukkueissa. Kanadan puolella joukkueita on
tarjolla jo lukioikäisille, mutta kaikissa joukkueissa ja kouluissa urheilullisuus
ei välttämättä ole etusijalla.
Pelaamisesta saa palkkaa Venäjällä sekä osittaisilla sopimuksilla Ruotsissa ja
naisten Pohjois-Amerikan pääsarjoissa. Useimmat joutuvat kuitenkin
yhdistämään pelaamisen siviilityöhön. Työnantajat arvostavat
olympiatavoitetta ja ovat onneksi valmiita joustamaankin, kun tavoitteista
yrityksessä ja kaukalossa puhutaan avoimesti.
Vaikka olympiaunelma ei lopulta toteutuisi, osallistuminen joukkueen
jäsenenä tavoitteelliseen harjoitteluun ja pelaamiseen antaa useita taitoja
arkielämään tavoitteellisen uran jälkeen. Ja pelaamistahan voi joka
tapauksessa jatkaa vaikkapa työpaikan harrastejoukkueessa!

LEIJONATIE
Tyttöjen huippu-urheilupolku, eli leijonatie kulkee seuratoiminnasta
kartoitustapahtumien kautta maajoukkuetoimintaan, seuraavien vaiheiden kautta
1) Aluetoimintaan
2) Tyttöjen Pohjola-leirille ja Leijonanpentutapahtumiin
3) Maajoukkueisiin
4) Maaotteluihin ja arvokisoihin
Leijonatien vaiheet on jaettu ikäryhmittäinen, aina naisten maajoukkueeseen asti.
Pelaajakartoitus leijonatielle alkaa alueen tapahtumista, joihin kutsutaan D1 ikäiset,
13-vuotta täyttävät tytöt.
Tyttöjen pelaajakartoitus koostuu kolmesta eri tapahtumasta, jotka ovat alueelliset
kartoitusleirit sekä valtakunnalliset Tulevaisuuden Tähdet ja tyttöjen Pohjola-leiri.
Tapahtumissa seurataan pelaajien kehitystä ja annetaan vinkkejä harjoitteluun kohti
huippu-urheilu-uraa.
Tyttöjen Pohjola-leiri
Tyttöjen Pohjola-leiri on valtakunnallinen kartoitusturnaus, josta pelaajat valitaan
eteenpäin kartoitusikäluokan tapahtumiin. Turnaus pelataan keväällä.
Tyttöjen Leijonapennut – alle 16-vuotiaiden kartoitusikäluokka
Pohjola-leirin jälkeen ikäluokan kärki saa kutsut tyttöjen jää- ja opiskeluleireille, jotka
pidetään Kuortaneen urheiluopistolla. Kartoitusikäluokan kausi huipentuu keväällä
pelattavaan European Cup turnaukseen.
Tyttöjen maajoukkue - N18 - Tyttöleijonat
Tyttöjen maajoukkueen päätapahtuma on tyttöjen alle 18-vuotiaiden MM-kisat. MMkisajoukkue valitaan neljästä ikäluokasta, joista vanhimmat täyttävät kyseisellä kaudella
18-vuotta.
Naisten maajoukkue - NMJ - Naisleijonat
Naisten maajoukkueen päätapahtumia ovat vuosittaiset MM-kisat sekä neljän vuoden
välein järjestettävät talviolympialaiset.
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SUOMI ARVOKISOISSA
Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue, Naisleijonat on
osallistunut naisten jääkiekon arvokisoihin lajihistorian
alusta alkaen. Vuonna 1989 Suomi kruunattiin Euroopan
parhaaksi naiskiekkomaaksi, kun se voitti ensimmäisen
jaossa olleen Euroopan mestaruuden. Seuraavana vuonna
Kanadassa pelatuissa ensimmäisissä MM-kilpailuissa
Naisleijonat sijoittui pronssille.
Olympiatasolla Naisleijonat on saavuttanut kolme
pronssimitalia. Suomi voitti pronssia lajin ensimmäisissä
olympialaisissa Naganossa 1998 ja uudelleen Vancouverissa
2010 sekä Pyeongchangissa 2018. Vuosina 2002 ja 2006
Suomi joutui tyytymään neljänteen sijaan ja Sotshissa 2014
Suomi jäi viidenneksi.
Suomessa on järjestetty naisten MM-kisat neljä kertaa, vuosina
1992, 1999, 2009 ja 2019. Viimeisimmissä kotikisoissa Naisleijonat
saavuttivat historiallisen finaalipaikan voittamalla Kanadan
semifinaaliottelussa Espoon Metroareenalla. Kotiyleisön
kannustamana Suomi venyi finaaliottelussa USA:ta vastaan
parhaimpaansa. Hetken aikaa kotijoukkuetta juhlittiin jatkoajan
maalilla mestarina, kunnes videotarkistus vei ottelun vielä
voittolaukauskilpailuun asti. Voittolaukauskilpailussa USA oli lopulta
parempi ja Naisleijonien kaulaan ripustettiin historialliset
hopeamitalit.
Tyttöjen alle 18-vuotiaiden MM-kisoja on järjestetty vuodesta 2006
alkaen. Suomi on saavuttanut MM-tasolla kaksi pronssimitalia,
Ruotsissa 2011 ja Japanissa 2019. Kotikisoissa Tyttöleijonat pelasi
vuonna 2013 Heinolassa, silloin sijoitus oli viides.

TULEVAISUUTTA TEKEMÄSSÄ
Naisleijonien monivuotinen kapteeni, viisinkertainen Olympiakävijä Emma Terho aloitti urheilun
taustavaikuttamisen jo peliuransa aikana. Emma valittiin 2006 Torinossa Suomen Olympiakomitean
urheilijavaliokuntaan, jonka jäsenenä hän istui myös Olympiakomitean hallituksessa.
- Koin aina, että on parempi olla mukana tekemässä uutta, kuin odottaa valmista tai arvostella
jälkikäteen. Nuoressa lajissa on erilaisia tilanteita, mutta myös paljon mahdollisuuksia, mikä on
motivoivaa.
Kansainvälisen peliuransa jälkeen Emma on vaikuttanut oman seuransa Espoon Bluesin taustalla,
Suomen Jääkiekkoliiton hallituksessa sekä Kansainvälisen Jääkiekkoliitto IIHF:n naistoimikunnassa.
Vuoden 2018 talviolympialaissa hän on ehdolla Kansainvälisen Olympiakomitea KOK:n
urheilijaedustajaksi.
- Huipulla kilpailemisen lisäksi urheilun kautta tulee myös paljon yhteiskunnallisia hyötyjä, joita pitäisi
hyödyntää vielä nykyistä enemmän: Urheilu opettaa lapsille tärkeitä yhdessä toimimisen taitoja,
itsetuntemusta ja edistää terveyden lisäksi oppimista kansainvälisyys-taitoja. Koen itseni
etuoikeutetuksi, että minulla oli jääkiekossa mahdollista nähdä ja kokea niin paljon. Nyt on aika antaa
omaa panosta lajille takaisin ja uskon, että saamalla yhteiskuntaa urheilumyönteisemmäksi sekä
tarjoamalla lapsille ja nuorille keinoja harrastaa sekä tavoitella unelmiaan, me kaikki voitamme, Emma
summaa ajatuksiaan.

ELÄMÄNMITTAINEN URA
Parhaimmillaan jääkiekko on elämänmittainen harrastus, jossa
leijonanpolun eri vaiheissa voi olla mukana yhdessä kavereiden tai koko
perheen kanssa. Harrastaa voi monin eri tavoin: Pelaamassa,
tuomaroimassa tai toimitsijana eri sarjatasoilla, huippu-urheilijana
tavoittelemassa olympiamitaleita, hikoilemassa harrastesarjoissa tai
työpaikkajoukkueissa, vanhempana kannustamassa ja kuljettamassa,
oppimassa taitoja pihapeleissä tai tekemässä tärkeää taustatyötä seuran
eri tehtävissä vaikka huoltajana tai joukkueen johtajana.
Uusien matalan kynnyksen harrastamisen mallien kautta mukaan
pelaamaan ennättää myös myöhemmällä iällä. Seurojen Easy Hockey ryhmät ovat kiva tapa liikkua yhdessä, mutta ilman sarjapelaamisen
tuomia velvoitteita. Aikuisille suunnatuilla Liiga-leireillä taas pääsee
viikonlopuksi pelaamisen makuun, mutta saa myös harjoitteluvinkkejä,
jos kiekkokärpänen puraisee.
Jääkiekkoliitto tarjoaa seurojen ja yhteistyökumppaneiden kautta
erilaisia koulutuksia mm. valmentajille, tuomareille ja seurajohtajille,
joista osaan voi osallistuja jo vaikkapa peliuran aikana.
Perheen perustaminen voi tehdä tauon harrastamiseen. Jääkiekkoon
pääsee kuitenkin aina takaisin mukaan eri tehtäviin, vaikka omien lasten
kiekkokoulun myötä. Peliura voi myös päättyä odottamatta
loukkaantumiseen. Urheiluyhteisön eri toimijat tarjoavat myös uran
jälkeistä ohjausta ja apua esim. uudelleen kouluttautumiseen.

HARRASTUS JÄÄLLÄ & SEN
ULKOPUOLELLA
Sari Salmela on loistava esimerkki siitä, miten jääkiekko voi olla
elämänmittainen harrastus – kaukalossa ja sen laidalla.
-

-

Peliura 1981-2001: Naisten I-divisioona & SM-sarja
Harrastekiekkoa vuodesta 2010
Vapaaehtois- ja luottamustehtävät: Joukkueenjohtaja,
viestintätehtävät naisten SM-sarjassa ja maajoukkueessa,
vapaaehtoisena 1999 ja 2009 naisten MM-kotikisoissa, jäsenenä
SJL:n liittovaltuustossa, naisvaliokunnassa, naisten Liigan
johtoryhmässä, Jääkiekkomuseon hallituksessa
Palkkatyötä: Espoo Bluesin viestintäpäällikkö 2002-08,
free lancerina juttuja medioille naisten MM-kisoista
”Jääkiekko tarjoaa isoja
elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja
tunteita, joita normaalisti
esim. työelämässä ei saa
kokea”

TEHTÄVIÄ JÄÄKIEKOSSA
Valmentaja
Seurat ja joukkueet tarvitsevat innokkaita henkilöitä valmennukseen. Lisäkoulutusta on
tarjolla omien taitojen kehittämiseen.
Tuomari
Tuomarit ovat tärkeä osa peliä ja sääntötuntemus on jokaiselle hyväksi. Rohkeasti
mukaan koulutuksiin!
Toimitsija
Kuuluttaja, kello, pöytäkirja, tilastot, jäähyaition avaaja – Kaikkia tarvitaan pelissä ja
hommat oppii nopeasti. Edetä voi aina kansainvälisiin tehtäviin asti.
Joukkueenjohtaja
Organisoija ja hyvä viestijä, jolla langat ja eurot pysyy järjestyksessä? Jos tunnistit itsesi,
tule mukaan auttamaan joukkuetta kauden läpiviemisessä!
Huoltaja
Huoltajan työtä ei usein huomata, mutta se on yksi tärkeimpiä tehtäviä menestyvän
joukkueen taustalla. Jos tykkäät tunnelmasta hallilla ja auttaa vaikkapa pyykin pesussa ja
kopin siivoamisessa, lähde rohkeasti mukaan huoltajakursseille kehittämään taitojasi ja
kokeilemaan myös luistinten teroitusta.
Tyttökiekkovastaava
Seuran tyttökiekkovastaavan tehtävä voi sisältää monenlaisia vastuita. Pienimmillään se
on olla yhteyshenkilö, jolle seura ohjaa eteenpäin tyttöjen harrastamisen aloittamista
koskevat soitot. Tyttökiekkovastaavan tehtävä on kehittää, suunnitella ja toteuttaa
tyttökiekkotoimintaa, erityisesti tyttöjen rekrytointitoimia yhdessä seuraorganisaation
kanssa. Seuran toiminnan kehittyessä tehtävä voi sisältää myös joukkueiden
organisoinnissa auttamista sekä pelitoiminnan koordinoimista yhteistyössä muiden
seurojen tyttökiekkotoimijoiden ja Jääkiekkoliiton tyttökiekkokoordinaattoreiden kanssa.
Seuratyöntekijä
Seurat vastaavat paitsi joukkueiden urheilutoiminnan organisoinnista, myös
varainkeruusta, hallinnosta, koulutuksesta ja kehittämisessä. Osallistua voi myös
vapaaehtoisena hoitamaan pienempiä tehtäviä!

VALMENTAA KUIN NAINEN

EI SUKUPUOLELLA OLE VÄLIÄ

Jääkiekkoliitto on mukana Olympiakomitean ja Suomen Valmentajat
ry:n koordinoimassa palloilulajien Valmentaa kuin nainen –
yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä naisvalmentajien määrää
ja heidän osaamistaan suomalaisessa palloilukentässä.

Mira Kuisma edusti peliurallaan KalPaa ja
Kärppiä ja pelasi myös naisten
maajoukkueessa. Ura valmentajana
käynnistyi 2010 Vancouverin olympialaisten
jälkeen.
− Pelaajaurani tyssäsi selkäleikkaukseen,
mutta minulla oli edelleen paloa pysyä
kiinni lajissa.

Naisten jääkiekko on hankkeen poikkeus – Lajissa on korkeimmalla
sarjatasolla kolme naista päävalmentajatehtävissä. Muilla lajeilla
naisvalmentajia on enemmän, mutta he ovat usein apuvalmentajina tai
lasten- ja nuortenurheilun parissa.
Valmentaa kuin nainen –tukee Jääkiekkoliiton jo toteuttamaa Minä
valmentajana –mallia, jossa valmentajan osaamisen kehittymistä
tuetaan arvioimalla ja työstämällä itsensä johtamista, ihmissuhdetaitoja
ja urheiluosaamista.
Nais- ja tyttökiekon valmennuksen sisältö noudattaa Jääkiekkoliiton
valmennuksen linjaa, jossa Suomi-kiekon painopisteet ovat peli, luonne
ja luistelu. Näitä teemoja toteutetaan leijonatien kartoitustapahtumissa
ja samoja teemoja pyritään tyttökiekkokouluttajien ja aluevalmentajien
toimesta viemään myös seura-arkeen.
Hankkeen myötä on perustettu mentorointi-ryhmiä, joiden
vastuuvetäjinä toimii mentorointi-koulutuksen saaneita
tyttökiekkokouluttajia. Mentoroinnin ja koulutuspolulle ohjauksen
kautta valmennuksesta kiinnostuneita naisia pyritään tukemaan
seuravalmennustyössä sekä mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan
valmennusmahdollisuuksia myös Leijonatien tapahtumissa.

Nyt Kuisma on edennyt naisten Liigassa
mestarivalmentajaksi. Mikä
valmentamisessa viehättää?
− Kyllähän se arki on työn paras anti, vaikka
tulostakaan ei pidä väheksyä.
− Valmentajan palkinto on paitsi pelin
kehittämisessä, myös ihmisen
kehittämisessä. Parasta on, kun pelaajat
löytävät urheilijan itsessään, ja lähtevät
määrätietoisesti tavoittelemaan unelmiaan
ja heitä pystyy siinä matkalla tukemaan.
Kuisman sopimus Kärpissä on voimassa
kevääseen 2018.
− Haluan valmentaa aikuisten
huippukiekkoa, ja siinä ei sukupuolella ole
väliä. Ulkomaatkin kiehtovat.

TUOMARITEHTÄVIÄ KOHTA 20 VUOTTA

TUOMARIN POLKU

Kahdeksan vuotta naisten SM-sarjassa pelannut Ulla Sipilä lähti oululaistuomareiden
houkuttelemana kurssille syksyllä 1998.
-Olin se tuomareille ”säkättänyt” pelaaja. Lähdin kurssille ottamaan selvää, millaista
tuomaritoiminta on ja jäin heti koukkuun.

Vaikka tuomarin polku alkaa usein peliuran jälkeen, sääntöihin ja
toimintaan voi tutustua jo pelaamisen aikanakin. Sääntötuntemus
on aina eduksi! Tuomarointi on loistava mahdollisuus jatkaa
yksilöurheilijana joukkuelajissa. Voit vaikuttaa harrastamisen
kilpailutasoon ja siihen, montako peliä viikossa sopii aikatauluusi.
Otteluista saa pienen palkkion, harjoitukset pääsee tekemään
omaan aikatauluun sopivasti ja myös tuomarinpolulla on
mahdollista tavoitella Olympiakokemusta. Jos kiinnostuit, näillä
stepeillä pääset alkuun tuomarin uralla

Vuonna 2000 lopullisesti raitapaitaan vaihtunut ura on tuonut mukanaan paljon.
Kokemuksiin mahtuvat kolmet MM-kisat ja vuoden 2010 Olympiakisat Vancouverissa.
-Tuomarina toimiminen on haastavaa ja aina oppii jotain uutta. Täydellistä peliä ei
ole.
Kaikkien polku ei vie huipulle, mutta kilpailuhenkiselle Ullalle olympialaisissa
viheltäminen oli selkeä tavoite.
-Siviilitöiden, harjoittelun ja pelien yhteensovittaminen vaatii joustoa niin
työnantajalta kuin perheeltäkin. Taustajoukkojen tuki on tärkeää, kun vapaa-aikaa jää
varsin vähän.
Aktiiviuran jälkeen Ulla on jatkanut tuomaroinnin parissa, mutta ilman luistimia.
Tehtäviin kuuluu tuomareiden kouluttaminen, naistuomareiden valmentaminen sekä
otteluvalvojan tehtävät niin kansallisella- kuin kansainväliselläkin tasolla.
-Hienoa, että voi antaa takaisin omista kokemuksista uudelle tuomarisukupolvelle. On
ollut upea olla tukemassa naistuomareiden matkaa kohti Olympialaisia, toivottavasti
tytöt saavuttavat tavoitteensa!
Ulla on saavuttanut tuomaritehtävissä jo lähes kaiken mahdollisen, mutta intoa riittää
edelleen.
-Tässä työssä ei ole koskaan valmis. Peli kehittyy ja muuttuu. Jos haluaa olla mukana,
itseään on kehitettävä koko ajan. Eteen tulee paljon erilaisia tilanteita ja ihmisiä,
hallilla ei ole kahta samanlaista päivää!

•
•
•
•
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•
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•

Ota yhteys oman alueesi tuomarikerhoon ja ilmoittaudu
peruskurssille
Jatka sääntöihin tutustumista ja oheisharjoittelua materiaalien
avulla
Tutustu oman kerhosi muihin tuomareihin ja toimitsijoihin
Hyppää rohkeasti toimintaan, kehittyminen alkaa
ensimmäisestä pelistä. Kerhosi asiantuntijat valitsevat sinulle
sopivan aloitustason ottelun.
Pyydä kokeneemmista tuomareista itsellesi mentor-tuomaria
avuksi harjoitteluun
Keskustele otteluita seuraavien tuomaritarkkailijoiden kanssa
suorituksestasi ja etenemismahdollisuuksista
Jos harrastus etenee naisten liigan tasolle, Jääkiekkoliitto
tarjoaa sinulle lisäkoulutusta tehtävään
Taitojen karttuessa voit valita tavoitteletko paikkaa
Olympialaisiin vai riittääkö sinulle hyvä harrastus kotimaan
sarjoissa

HELI RISSASEN TIE KIEKKOÄIDISTÄ
TOIMITSIJOIDEN A-LUOKKAAN
Pojan jääkiekkoharrastus vei Heli Rissasen ensin rahastonhoitajaksi,
joukkueenjohtajaksi ja lopulta ylipuhuttuna suorittamaan tuomarikortin vuonna 2008
ja sitä kautta toimitsijaksi. Siitä se sitten lähti, perustehtävistä pikkuhiljaa reviiriä
laajentaen.
2012 ja 2013 Heli toimi MM-kisojen vapaaehtoistiimissä, HiFKin ja Bluesin CHL-pelien
myötä tie vei IIHF:n Result Manageriksi CHL-peleihin ja eri ikäluokkien MM-kisoihin
ympäri maailman. Suomessa Heli toimii mm. Liigan toimitsijakoordinaattorina monien
muiden tehtäviensä ohella ja vuodessa pelejä kertyy yhteensä hoidettavaksi 70-120.
Paras muisto? - U20 MM-kotikisat vuodelta 2016 ja Kuurojen MM-kisat Vantaalla vuonna 2013. Ensimmäisen
kansallislaulun yhteydessä kylmät väreet kulkivat selkää pitkin ja kyyneleet nousivat silmiin musiikin alkaessa
soida: Katsomosta ei kuulunutkaan laulua vaan käsiviitonnan kahinaa ja valkokankaalle heijastettiin viittomia.
Miksi suosittelet tehtävää? - Erotuomarikortillisena toimitsijana toimiminen sopii kaikille, jotka ovat menettäneet sydämensä jääkiekolle. Tehtäviä
on useilla eri sarjatasoilla, eikä yksikään peli ole samanlainen kuin edeltäjänsä ja tehtävien osalta on mahdollisuus kouluttautua eri tehtäviin.
Toimitsijoiden kesken vallitsee mukava ilmapiiri, työpäivän tai -viikonkin jälkeen unohtuu kaikki muu kun uppoutuu peliin mukaan hyvässä
seurassa.”

TULE MUKAAN TYTTÖKIEKKOON!

