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Suomen Krikettiliiton missio on tehdä kriketistä Suomessa arvostettu, 
menestyvä, helposti tavoitettava ja hauska urheilulaji. 

 

1. YLEISTÄ 

Suomen Krikettiliiton tarkoitus on edistää kriketin harrastusta mahdollisimman monien suomalaisten ja 
Suomessa oleskelevien henkilöiden keskuudessa lajin kaikilla tasoilla ja toimia jäsenyhteisöjensä 
yhdyssiteenä. Lisäksi liitto edistää ja valvoo lajin kehitystä maassamme ja edustaa Suomea lajin 
kansainvälisissä elimissä. 

Liiton tavoitteena on luoda mahdollisuus kokea lajin tuomaa liikunnan iloa mahdollisimman laajasti eri 
väestöryhmille ja sen myötä edesauttaa harrastajien hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Liiton toiminnan erityinen painopiste on lasten ja nuorten 
ohjaamisessa lajin piiriin.  

Tarkoitustaan liitto toteuttaa tekemällä lajiin liittyvää valistus- ja koulutustyötä, edesauttamalla 
krikettiseurojen perustamista ja seurojen sisäistä kehittämistä, järjestämällä kansallista kilpailullista 
harrasteliikuntaa kriketin kaikilla tasoilla, tukemalla ei-kilpailullista harrastekrikettiä sekä järjestämällä 
kansainvälisiä kilpailutilaisuuksia. Liitto laatii ja vahvistaa lajissa käytettävät kriketin kilpailusäännöt ja 
mestaruuskilpailumääräykset ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet.  Liitto myös julkaisee ja 
kustantaa krikettiaineistoa, edustaa jäseniään ulkomailla ja pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin 
järjestöihin.   

Valtakunnallisena lajiliittona Suomen Krikettiliitto ajaa kriketin etua kotimaassa ja valvoo sitä, että liitto 
ja sen jäsenseurat noudattavat Marylebone Cricket Clubin (MCC), ICC:n (International Cricket Council - 
Kansainvälinen Krikettiliitto), Liikuntalain ja -asetuksen sekä muiden lajia ja liikuntaa määrittelevien 
tahojen sääntöjä, määräyksiä, velvoitteita ja eettisiä periaatteita.  

Kriketti on Suomessa siinä mielessä ainutlaatuinen laji, että se yhdistää maailman toiseksi suosituimman 
joukkuepelin harrastajamaista maahamme saapuneet pelaajat kantasuomalaisiin lajin harrastajiin. Tämä 
tarjoaa kriketin pariin tuleville samanaikaisesti liikunnan iloa ja mahdollisuuden avautua uusille 
kulttuurivaikutteille sekä samalla kehittää kielitaitoaan. Yhteinen tekeminen on omiaan lähentämään 
maahanmuuttajia ja kantaväestöä näin vähentäen myös erilaisista taustoista johtuvaa eriarvoisuutta. 
Toiminnallaan Krikettiliitto on vahvasti mukana edesauttamassa maahanmuuttajataustaisten 
pelaajiensa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja lajin monikulttuurisuuden kautta samalla 
edistämässä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. 

Vuonna 2019 liitto täyttää 20 vuotta. Tämä tulee näkymään niin arjessa kuin juhlassakin. 
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Toiminnan painopistealueita vuodelle 2019  

Suomen Krikettiliiton tärkeimpiä tavoitteita vuonna 2019 ovat:  

 

1. Naiskriketin kehittäminen 

a. Vuonna 2018 käyntiin saadun säännöllisen harjoittelun jatkaminen. Tavoitteena on pelata 
kesällä 2019 ainakin kahden joukkueen turnaus ja vuonna 2020 erillinen naisten liiga.  

b. Liitto tutkii mahdollisuutta saada naisjoukkueita jossain muodossa pelaamaan 
kevättalvella 2019 pelattavan liiton sisäliigan yhteydessä.  

 

2. Liiton hallinnon ja rakenteiden vahvistaminen 

a. Voidakseen toteuttaa keskeiset suunnitellut toimintonsa, liitto täydentää 
vapaaehtoispohjaa hallinnon eri tehtäviin. Tämä toteutetaan sekä avoimella että 
täsmähaulla. Erityisesti tarvitaan aktiivisia osaajia seuraaviin alueisiin: 

i. Sisäinen ja ulkoinen markkinointi ja viestintä 

ii. Liigavaliokunnan eri toiminnot (tuomaritoiminta, otteluraportit, koulutus, 
pelikirjurit jne.) 

iii. Seurakehittämisen tukeminen 

 

3. Jäsenseurojen vahvistaminen 

a. Seurat saatava ymmärtämään osuutensa koko lajin kehityksestä 

i. Naiskriketin kehittäminen valittujen seurojen kanssa 

ii. Junioritoiminnan käynnistämisen valmistelu yhdessä liiton kanssa 

iii. Lajin yleinen tunnettuus 

b. 1-2 seuraa mukaan Tähtiseuraprosessiin 

i. Seurat jo ilmoittaneet alustavasti kiinnostuksestaan 

c. Seurojen hallinnon tason nostaminen 

i. Hallinnon minimivaatimusten ymmärtäminen ja täyttäminen 

ii. Suomisportin hyväksikäyttö 

 

Liitto tehostaa panostuksia maajoukkueen kehittämiseen, jotta lajille avautunut MM-
turnauspolku voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. 
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2. HARRASTELIIKUNTA 

2.1. Ei-kilpailullinen harrasteliikunta 

2.1.1. Lasten ja nuorten kriketti - saada aikaa liikettä kriketin avulla 

Junioritoiminnan ja -valmennuksen kehittäminen on lajin tulevaisuuden kulmakivi, johon panostetaan 
merkittävästi liiton taloudellisista ja henkilöresursseista. Lajiesittelyiden kautta heräävä kiinnostus 
kanavoidaan harrastukseksi aiempaa selkeämmän pelaajapolun kautta 

 Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat:  

• Yhteistyökouluprojektin keskittäminen pääasiassa vain valittuihin kouluihin, mutta samalla 
yhteistyön aloittaminen muutamissa isommissa kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

• Uusien valmentajien lisäksi opettajien kouluttaminen koulukrikettiin 

• Junioritoiminnan käynnistäminen jäsenseuroissa 

• Säännölliset juniorivalmennukset, kesäleirit ja turnaukset 

• Alle 21-vuotiaiden maajoukkuevalmennus vakiinnutetaan yhteistyössä aikuisten maajoukkueen 
valmennuksen kanssa ja osin järjestämällä harjoituksia yhdessä sen kanssa. 

• Alle 17-vuotiaiden pelaajien valmennuksen kehittäminen osana pelaajapolkua. 
 

Yhteistyö kuntien ja koulujen kanssa 
 
Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteena on aiempaa vähemmän kouluja, mutta enemmän 
toimintaa näissä kouluissa. Koulujen toivotaan ottavan koulukriketin kiinteäksi osaksi toimintaansa, niin 
koulupäivän aikana kuin sen jälkeenkin. Yhteistyökoulujen hakeminen keskitetään tässä vaiheessa 
pääkaupunkiseudun lisäksi Keravalle ja Turun seudulle sekä Ouluun, Tampereelle, Mikkeliin, ja 
mahdollisesti laajemmallekin. 
 
Yhteistyökouluille tarjotaan lukuvuoden alussa luokkien ja opetusryhmien ryhmäyttämistunteja kriketin 
parissa, lajiin tutustumista liikuntatunneilla, koulutusta opettajille sekä liikuntatuntien vetämistä 
yhdessä kriketin asiantuntijan kanssa. Tällaista toimintaa on jo aloitettu syksyllä 2017 keravalaisessa 
Kurkelan koulussa ja sen pohjalta on pilotoitu koulun sisäisiä krikettiturnauksia. Tähän projektiin otetaan 
mukaan Krikettiliiton osa-aikaisten valmentajien lisäksi lajin ulkopuolella toimineita liikunnanohjaajia, 
joille tarjotaan erikseen lajikohtaista koulutusta. 
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Vuonna 2019 järjestetään näille krikettikouluille lisäksi oma turnauspäivä Keravan kansallisessa 
krikettikeskuksessa joko toukokuussa kouluvuoden päättyessä tai elo-syyskuussa kouluvuoden alkaessa. 
 
Kouluturnaus- ym. toiminnan lisäksi yhteistyökouluille tarjotaan mahdollisuutta joko koulupäivän aikana 
pidettävään kerhotoimintaan tai koulupäivän jälkeiseen kerhoon. Kriketti voi monipuolisena lajina lisäksi 
mainiosti olla osa moniliikuntakerhoa. 
 
Kouluturnauksissa pelataan pääsääntöisesti sekajoukkueilla ja koulukriketissä sääntöjen lähtökohtana 
on se, että kaikki pääsevät pelaamaan. Tällä tavoin jokainen pääsee kokeilemaan pelin eri osa-alueita ja 
löytämään omat vahvuutensa.  
 
Keravan kaupungin kanssa yhteistyössä tehtävä Liikkuva koulu -projekti jatkuu lukuvuonna 2018–2019. 
Projekti toimii jatkossa hyvänä toimintamallina myös muiden kuntien kanssa. Hankkeessa ovat mukana 
kaikki Keravan kaupungin peruskoulut ja nyt myös toisen asteen oppilaitokset; näissä kaikissa päästään 
kokeilemaan lajia. Varsinaiseksi yhteistyökouluksi valikoituu kuitenkin vain osa, jotta resurssointi 
voidaan varmistaa.  
 
Keravalla sijaitsevan krikettikentän tarjoamia ainutlaatuisia olosuhteita hyödynnetään sekä Liikkuva 
koulu -hankkeen puitteissa, että uudessa yhteistyökoulu-projektissa, jolloin päästään siirtämään sisällä 
pelattavassa peliformaatissa syntynyt innostus ulkokentille.  
 
Tärkeä rooli lasten ja nuorten lajitietoisuuden laajentamisessa on myös eri yhteistyötahoilla, joiden 
kanssa rakennetaan mahdollisuuksia tutustua krikettiin ja löytää näin uusia tapoja harrastaa liikuntaa. 
Tällaisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Espoon Palloseuran Jääkiekko ry, jonka kanssa jatketaan jo 
parin vuoden ajan jatkunutta yhteistyötä, minkä puitteissa on vedetty eri lajeihin painottuvaa 1.-2.-
luokkalaisille suunnattua kerhotoimintaa. Hyvin toimivaa ja molemminpuolisesti hyödyllistä yhteistyötä 
tehdään myös Blackbirds United ry:n kanssa, joka on keravalainen salibandyseura. 

Matalan kynnyksen laji 

Kriketin aloittamisen kynnys on hyvin matala. Liiton järjestämät tutustumistapahtumat ovat lapsille ja 
nuorille maksuttomia. Myös kesäleirien hinnat ovat hyvin edulliset kattaen lähinnä päivien aikana 
tapahtuvan evästarjoilun kustannukset. Päiväleirien hinta tulee jatkossakin olemaan edullinen. 
Junioreiden pelimuoto, Street20-katukriketti, jota versioidaan myös kouluissa, on teknisesti ja taktisesti 
helppo oppia ja näin nuori saa onnistumisen elämyksiä jo heti aloitettuaan lajin. Tähän pelimuotoon 
tähdätään yksinkertaisten harjoituspelien kautta. Aloitteleva pelaaja ei myöskään joudu tekemään 
varustehankintoja. Liitolla ja jäsenseuroilla on käytettävissään lajin aloittamiseen tarvittavat varusteet, 
joten harrastuksen aloittamiseen riittää normaali urheilu-/ulkoiluvaatetus. Tämä varusteratkaisu toimii 
yhtä lailla lapsilla ja nuorilla kuin aikuisillakin.  
 
Krikettiliitto järjestää myös kesällä 2019 kaksi junioreiden kesäleiriä Keravalla, ensimmäisen kesäkuussa 
ja toisen elokuussa. 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



 7 Suomen Krikettiliitto – Cricket Finland 

 

Osuma jo ensiyrityksellä 

 

 
 

Suomessa juniorien pelimuodoksi valikoitunut Street20-katukriketti, nyttemmin myös nimellä 
koulukriketti, on yksi Kansainvälisen Krikettiliiton lajin globaalin kehittämisen väline. Kyseessä on 
kriketin ”pikapeli”, joka kestää kokonaisuudessaan noin 20 minuuttia. Peliä varten riittää normaali 
koulun liikuntasali tai vaikka ulkokoripallokenttä, yksinkertaistetut pelivälineet ja tennispallo sekä noin 6 
pelaajaa joukkueeseen. Peli on muodoltaan joustava ja sitä voidaan tilanteen mukaan pelata myös 5-, 7- 
tai 8-henkisillä joukkueilla. Pelin lyhyydestä johtuen koulukrikettiturnaus on helppo järjestää 
liikuntatunnin puitteissa. 

Junioreja jäsenseuroihin 

Vuonna 2019 panostetaan jäsenseurojen tukemiseen, jotta ne ovat valmiita ottamaan junioripelaajia 
mukaan toimintaansa. Tämän ja yhteistyökoulu-projektin edetessä tähtäimessä on auttaa jäsenseuroja 
säännöllisen lasten ja nuorten lajiharjoittelun aloittamiseen. Krikettiliitto kartoittaa keinoja, joilla 
voidaan tukea seuroja luomaan tarvittavia valmiuksia junioritoiminnan käynnistämiseen ja 
ylläpitämiseen. Tämä edellyttää liitolta ainakin valmentaja-apua ja koulutustukea seuroille.  
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Pelaajapolku 

Liitto ei ole vielä saanut rakennettua selkeää pelaajapolkua kouluikäisistä aikuispelaajiin ja 
maajoukkuetoimintaan. Tästä huolimatta yksittäisiä pelaajia on kuitenkin kasvanut ja kehittynyt lajin 
piirissä juniorista maajoukkuetasolle. Aiempaa keskitetymmän kouluyhteistyöprojektin avulla liitto 
selkiyttää polkua, joka johtaa koulussa lajiin tutustumisen ja harjoittelun myötä koulujen sisäisiin 
turnauksiin ja siitä edelleen koulujen välisiin turnauksiin. Painopiste on polun alkupäässä ja valituissa 
kouluissa. 

Koulukriketistä seuraava askel ovat paikalliset lasten ja nuorten säännölliset harjoitukset, joita 
järjestetään jo nyt yhteistyössä paikallisten krikettiseurojen kanssa. Tavoitteena on muodostaa 
lähivuosina alueellisia joukkueita, jotka pääsevät pelaamaan muita alueellisia joukkueita vastaan. 
Alueellisen kilpailutoiminnan kautta päästään kehittämään kilpailullista ikäkausitoimintaa kotimaassa ja 
esimerkiksi Pohjoismaiden kesken, ja näin aloittamaan ikäkausimaajoukkuetoiminta.  

Liitto käynnisti pitkään vireillä olleen nuorten maajoukkuevalmennuksen vuoden 2017 lopussa.  
Valmennusringissä on yli kolmekymmentä alle 22-vuotiasta lahjakasta nuorta urheilijaa. Vuonna 2019 
ryhmälle tarjotaan säännöllistä korkeatasoista valmennusta aikuisten maajoukkueen valmentajatiimin 
voimin. Nuoret pelaavat liiton liigoissa joko omissa seuroissaan (ulkokausi) tai 
maajoukkuekokoonpanossa (sisäkausi), mutta kokoontuvat useamman kerran kuukaudessa yhteisiin 
harjoituksiin. Harjoitukset toteutetaan osin yhdessä aikuisten maajoukkueen kanssa. Lisäksi nuoret 
otetaan mukaan Twenty20-Elittisarjaan pelaajiksi. 
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2.1.2. Aikuisten ei-kilpailullinen harrasteliikunta - liikettä kaiken ikää 
 

Harrastajatapahtumat liiton piiriin - kriketti sopii lajina kaikenikäisille  

Aikuisten ei-kilpailullinen harrasteliikunta jatkuu vuoden 2018 tapaan ja pääosin seurojen vetämänä. 
Liiton toimintakalenteriin sisällytetään paikallisia ja alueellisia harrastajaturnauksia.  Seurojen 
järjestämät turnaukset ja miniliigat sovitetaan mahdollisuuksien mukaan liiton liigakalenteriin, jotta 
mahdollisimman laaja pelaajapohja ja kannustajajoukko voisi osallistua näihin tapahtumiin. 

Liitto kannustaa seuroja osallistumaan alueensa liikuntatapahtumiin. Tällaisia tapahtumia voivat olla 
esim. Unelmien liikuntapäivä (10.5.2019) tai muut kunnalliset tai alueelliset liikuntatapahtumat. 

Liitto laajentaa toimintaansa myös pehmeällä pallolla (tennispallo, kevyt krikettipallo tms.) pelattavaan 
krikettiin. Nämä turnaukset ovat tähän asti pääosin olleet liiton toiminnan ulkopuolella. Pehmeä pallo 
madaltaa kynnystä aloittaa laji ja vähentää välinetarpeita ja kentille asetettavia vaatimuksia. Pehmeällä 
pallolla pelattava modifioitu kriketti on myös tullut osaksi ICC:n globaalia kehitysstrategiaa. 

Harrastajalisenssi 
 
Muutaman vuoden käytössä ollut harrastajalisenssi ei ole vielä täysin lyönyt itseään läpi eikä se vielä 
kata kaikkia liigojen ulkopuolisia kriketin harrastajia. Lisenssin avulla liitto pyrkii saamaan paremman 
kokonaiskuvan pelaaja- ja toimijamääristä Suomessa. Pelaajat taas pääsevät sen kautta mukaan liiton 
toimintaan, koulutukseen ja tapahtumiin, samalla kun saavat taloudellista etua muun muassa 
vakuutuksista ja liiton sopimusten kautta tehdyistä välinehankinnoista. Välineenä kaikkeen liiton 
lisenssitoimintaan käytetään Suomisport-sovellusta. 
 
Liitto muodostaa tiimin, joka osana seurojen kehitystyötä, pyrkii aktivoimaan niitä pelaajia ja seuroja, 
jotka eivät eri syistä osallistu liiton virallisiin liigoihin. Tavoitteena on saada seurat ja niiden pelaajat 
paremmin ymmärtämään ne edut, joita liiton jäsenyys tuo tullessaan. Näitä ovat mm. pääsy mukaan 
pienimuotoisiin turnauksiin, tarjoamalla mahdollisuus osallistua avoimiin leireihin ja liiton 
koulutustilaisuuksiin (esim. tuomari- ja pelikirjurikoulutus) ja pääsy liiton varustehankinta- ja 
vakuutusjärjestelyihin. Tällä tavalla pyritään saamaan myös erilaiset lajia harrastavat "porukat" sekä 
uudet, erilaisista etnisistä taustoista tulevat (mukaan lukien suomalaiset) mukaan liiton ei-kilpailulliseen 
harrasteliikuntaan.  
 
Naisten kriketti 
 
Vaikka naisten kriketti kasvaa maailmalla huimaa vauhtia, ei Suomessa tällä hetkellä ole erillistä naisten 
virallista liigaa pienen naispelaajamäärän vuoksi. Naiskriketin kehittäminen on asetettu yhdeksi liiton 
vuoden 2019 keskeiseksi tavoitteeksi.  
 
Vuonna 2018 liitto ja sen jäsenseura, Shaurya CC käynnistivät yhteistyössä innostuneen 

naispelaajajoukon kanssa säännölliset naisten lajiharjoitukset. Tämä toiminta jatkuu ja sitä laajennetaan 

vuonna 2019. Tarkoituksena on järjestää talvikaudella yksi lyhyt turnaus sekä ainakin viiden ottelun sarja 

naisjoukkueille kesäkauden 2019 aikana. Vuonna 2020 valmistaudutaan aloittamaan naisten SM-liiga.  
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Yksilöidyt tavoitteet Liiton toimenpiteet Mittarit 

Säännöllisten harjoitusten 
vakiinnuttaminen 

1) tila varmistetaan 
2) harjoituksiin osaava 
valmentaja 

on/ei 
on/ei 

Osallistujamäärän 
kasvattaminen harjoituksissa 

Valmentaja kirjaa lkm 
Varmistaa tarvittava lisätila 
Tarvittava valmennustuki 

lkm kasvanut/ ei ole 
on/ei 
on/ei 

Pidetään turnaus kesällä 2019 Kenttävaraukset on/ei 

 Varataan tarvittavat toimitsijat on/ei 

  Hoidetaan somenäkyvyys on/ei 

Valmistellaan liigasarja 
kaudelle 2020 

Huomioidaan LSC:n 

peliaikataulussa 

on/ei 

 Huolehditaan riittävästä 
pelaajapoolista  

riittävä/ ei (Suomisport) 

 

 

 

 
Turnaus takana ja mieli on hyvä 
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2.2. Kilpailullinen harrasteliikunta 
 

Kriketin kilpailullinen harrasteliikunta muodostuu liiton organisoimien liigojen ympärille. T20-pelimuoto 
(20 syöttösarjan pelit) on ollut vuodesta 2018 alkaen liiton tärkein pelimuoto; liigapelien määrä oli noussut 
vuoden 2017 tasosta noin kolmanneksen vuoteen 2018. Vuonna 2019 liigatoimintaa tiivistetään 
vähentämällä pidempään peliformaattiin (40 syöttösarjan pelit) osallistuvien joukkueiden määrää kahdella 
joukkueella, millä sekä hallitaan kokonaisottelumäärää että tavoitellaan otteluiden ja joukkueiden tason 
nostamista. Pitkä pelimuoto jatkuu vuoden 2018 tavoin kolmella liigatasolla. Liigoissa painotetaan edelleen 
pelaamista reilun pelin hengessä ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Liitto tukee seurojen järjestämiä, eri 
peliformaateissa pelattavia krikettiturnauksia.  

T20-peliformaatin lisäksi kesällä 2019 laajennetaan SM-viikolla 2018 aloitettua T10-peliformattia, joka 
koostuu 10 syöttösarjasta ja kestää tunnin. T10 finaalit pelataan SM-viikolla Vantaalla. Nämä molemmat 
lyhyemmät peliformaatit ovat aiempaa avoimempia uusille tulokkaille ja tavoitteena on näin saada uusia 
pelaajia lajin pariin. 

Twenty20 

T20-pelimuoto on Suomen liigojen pääpelimuoto. Pidemmän, 40 syöttösarjan, pelimuodon liigan 
tiivistyessä Krikettiliitto on päättänyt antaa lisää tilaa peliohjelmassa T20-peleille, mikä tarkoittaa 
useampia pelejä kaikilla tasoilla. Syyt tähän ovat sekä kansalliset että kansainväliset. Kyseinen pelimuoto 
on se, jota maajoukkue pelaa tavoitellessaan paikkaa maailmamestaruusturnaukseen. Lyhyempi 
pelimuoto on myös yleisöystävällisempi ja se kuormittaa vähemmän sekä pelaajia että eri tehtävissä 
olevia toimitsijoita. Myös kenttätarve ja kenttäkustannukset ovat vähäisempiä ottelua kohti. Lyhyempi 
pelimuoto on uusille seuroille aloitusväylä kaikkiin liigoihin. Lyhyempi pelimuoto myös laskee 
osallistumiskynnystä niille seuroille, joille aikaa kuluu itse pelin lisäksi myös pelimatkoihin. 

T20-pelimuoto laajennetaan vuonna 2019 kolmetasoiseksi liigaksi. SM-liigan ylimmän tason (Premier 
League) merkitystä korostetaan muun muassa pelaamalla nämä pelit vain luonnonnurmikentillä (Kerava 
ja uusi Tikkurilan kenttä) ja asettamalla muita liigatasoja tiukemmat seuralisenssivaatimukset. 
Lisenssikäytäntö varmistaa, että mukana on vain pelillisesti ja organisaatioltaan parhaat seurat. 

Samalla kun SM-liigan ylimmän tason vaatimuksia tiukennetaan, T20-sarjan alimman tason 
osallistumiskriteereitä löysätään, jolloin uusien joukkueiden ja pelaajien on helpompi aloittaa lajin 
piirissä. 

One Day (SM40) 

Pidemmässä One Day 40-syöttösarjapelimuodossa jatketaan kolmen liigatason rakenteella. Pelimuotoon 
osallistuvien joukkueiden kokonaismäärää lasketaan kahdella verrattuna vuoteen 2018. Krikettiliiton 
strategian mukaisesti pidempiä One Day-pelimuodon otteluita tulee olemaan reilusti alle puolet kauden 
kaikista liigaotteluista.  

Ylimmälle liigatasolle, SM-sarjaan asetetaan vuoden 2018 tavoin alempia sarjatasoja korkeampia 
vaatimuksia, muun muassa kentän olosuhteille. Peliolosuhteiden vaatimuksia nostamalla varmistetaan 
tulosten vertailukelpoisuus. SM-liigan ylimmän tason ottelut pelataan vain joko Keravan kansallisella 
kentällä tai Tikkurilassa, joissa molemmissa pelataan luonnonnurmella, joskin Turun joukkueen kotipelit 
pelataan Turussa Kupittaan kentällä. Nämä ylimmän sarjatason pelit pelataan kaksinkertaisena sarjana. 
Ylimmällä tasolla pelaa 6 joukkuetta. 

  



 12 Suomen Krikettiliitto – Cricket Finland 

 

Kahdella alemmalla liigatasolla pelaa kummassakin 9 joukkuetta yksinkertaisen sarjan. Alempiin 
liigatasoihin tulee seuroista ns. kakkosjoukkueita, mikä on merkki seurojen rakenteen vahvistumisesta. 
Tämä seurojen rakenteen vahvistaminen on osa-alue lajin kehittämisessä, johon liitto on voimakkaasti 
panostanut jo muutaman vuoden ajan.  

Talviliiga 

Talvikaudella pelattava pääkaupunkiseudun sisäkrikettiliiga pelataan jälleen tammikuusta huhtikuuhun 
2019. Pelimuotona on SM-viikosta 2016 tuttu sisäkriketin MM-peliformaatti muokattuna käytössä 
olevan salibandykentän asettamiin rajoituksiin.  

T10-suomenmestaruusturnaus (SM-viikko) 

Aiempien vuosien SM-viikoista saatujen hyvin myönteisten kokemusten perusteella Krikettiliitto on jo 
päättänyt lähteä mukaan heinäkuussa 2019 järjestettävään SM-viikkoon. Mukaan tulee jälleen 
edelliseen SM-viikkoon verrattuna suurempi määrä joukkueita tavoittelemaan lajin todellisen pikapelin 
suomenmestaruutta. Ennen finaaliviikkoa pelataan karsintasarja/-turnaus, jonka perusteella valikoidaan 
varsinaisiin SM-viikon otteluihin mukaan pääsevät joukkueet. T10-pelimuoto tulee olemaan yksi liiton 
työkaluja uusien pelaajien mukaan saamiseksi.  

 

Kuva alla: SM-viikon 2018 finalistit, Vantaan Tikkurilassa 

 

Muu kriketti 

Krikettiliiton virallisten liigojen ulkopuolella jäsenseurat järjestävät erilaisilla matalan kynnyksen 
peliformaateilla omia turnauksiaan ja miniliigoja. Tällaisia ovat mm. tennispallokrikettiliigat ja -
turnaukset sekä 6- ja 7-henkisin joukkuein pelattavat miniturnaukset kesäisin. Suosion lisäännyttyä liitto 
jatkaa näiden tapahtumien tukemista ja pyrkii osaltaan integroimaan ne muuhun liiton toimintaan.  
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3. HUIPPU-URHEILU 

3.1. MM-turnauspolku 

Kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut viimeisen vuoden aikana merkittävästi ICC:n 
uudistettua jäsenyyskategoriansa, kansainvälisten krikettiotteluiden kriteerit ja pelimuotokohtaiset 
arvoturnausväylänsä. Aiempaa selkeämmän ja kaikki jäsenmaat käsittävän karsintarakenteen myötä 
maajoukkuetoiminnasta on muodostunut tavoitteellisempaa ja pelaajien kannalta tavoiteltavampaa. 
Kansainväliset turnaukset ovat liitolle myös ensisijaisen tärkeä lajimarkkinoinnin ja pelaajahankinnan 
muoto; kansainvälinen kiinnostus krikettiliittoa kohtaan on kasvanut vuoden 2018 karsintaturnauksen 
jälkeen. 

Ranking-pisteitä tuottavien kansainvälisten T20-otteluiden (T20i) määritelmä on vuoden 2019 alusta 
laajennettu koskemaan kaikkia ICC:n jäsenten välisiä otteluita. Jokainen hyväksytyllä kentällä pelattu 
maaottelu lasketaan mukaan Suomen rankingsijoitukseen. 

Keravan krikettikenttä täyttää ICC:n vaatimukset pienin muutoksin, ja krikettiliiton tavoitteena on 
kehittää pääkaupunkiseudulle kansainvälisten turnausten järjestämisen mahdollistava kriketti-
infrastruktuuri. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi Tikkurilan kentän kehittämisen yhteydessä, tai 
rakentamalla uusia pysyvällä syöttökaistalla varustettuja luonnonnurmikenttiä pääkaupunkiseudulle. 
Toinen kenttä tarkoittaisi mahdollisuutta isännöidä yksittäisten maaotteluiden lisäksi myös mm. 
Pohjoismaiden mestaruus- ja muita alueellisia turnauksia. Samalla isännöintimahdollisuus tarkoittaa 
maajoukkueelle merkittävää mahdollisuutta lisätä kohtuukustannuksin kansainvälisten otteluiden 
määrää. 

Miesten maajoukkue osallistuu T20-pelimuodon maailmanmestaruuskarsintoihin, joista seuraava 
järjestetään keväällä 2020. Maajoukkueen valmistautumista karsintaan tuetaan järjestämällä 
monikansallinen harjoitusturnaus kesällä 2019. Lisäksi järjestetään maaotteluviikonloppu Tanskaa 
vastaan.  

Suomen maajoukkue – ”Finnish Bears” 2018 MM-karsinnoissa Alankomaissa 
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3.2. Maajoukkueen kehittäminen  
Maajoukkuevalmennuksen painopisteet ovat yksilötason taidot, joukkueena toimiminen ja fyysinen 

kunto.  Jo parin vuoden ajan toiminut maajoukkueen nykyinen valmentajatiimi on onnistunut luomaan 

valmennukseen positiivisen jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden kulttuurin. Joukkueen tukena on ollut 

myös ammattimainen kuntoasiantuntija ja kesästä 2018 lisäksi psyykkisen valmentautumisen ohjaajana 

Jyväskylän yliopiston urheilupsykologiaopiskelija. Kaikki nämä toiminnot jatkuvat vuonna 2019 osana 

valmistautumista vuoden 2020 MM-karsintaturnaukseen. 

 

Yksilöidyt tavoitteet Liiton toimenpiteet Mittarit 

Yksilötaitojen kehittäminen Pelaajakohtaisen 
kehittämistarveanalyysin 
päivittäminen 

on/ei 

 Yksilöidyt harjoitusohjelmat 
jokaiselle pelaajalle jo 
talvikaudelle 2018-2019 

on/ei 

 Talviharjoittelutilan 
varmistaminen (Pallomylly) 

on/ei 

 Paremman sisäharjoittelutilan 
löytäminen 

on/ei 

Pelaajien fyysisen 
suorituskyvyn parantaminen 

Jatketaan yksilötason 
kuntomittauksia 2 krt/vuosi 

Jokaisen pelaajan kuntotaso 
noussut 

 Edellisen perusteella laaditut 
yksilötason harjoitusohjelmat 

on/ei 

 Jokaisen harjoituskerran 
kirjaaminen (keskitetty loki) 

on/ei 

Joukkueen sisäisen toiminnan 
vahvistaminen 

Joukkue valvoo sisäisesti 
harjoittelua (määrä ja laatu) 

Vaatii joukkueen johdon 
toimenpiteitä/ei vaadi 

 Joukkueen sisäinen 
viestintäprosessi selkeytetään 

Viesti kulkee kaikille viivettä/ 
syntyy tietokatkoksia 

 Pelaajien sitoutuminen 
yhteisiin arvoihin ja 
toimintoihin 

1) Havaittu poikkeamia/ei 
havaittu 
2) Pelaajat osallistuneet 
Eliittiliigaan/ ei 

 

Parhaat pelaa parhaita vastaan - T20-Eliittiliiga 

Vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestettyä T20-Eliittiliigaa jatketaan. Tämän liigan ydintavoitteena on 
saada Suomen parhaat pelaajat pelaamaan yhdessä ja parhaassa mahdollisessa toimintaympäristössä. 
Liigassa ei jaeta Suomen mestaruutta, mutta se muodostaa keskeisen osan maajoukkueen harjoittelua, 
kuten myös tärkeän osan maajoukkueen yksilötason valmentautumista. Kaikki maajoukkueringin 
pelaajat pelaavat tässä sarjassa yhdessä liigojen muun parhaimmiston kanssa. Tämä lisää otteluiden 
laatua ja vie peliä kohti kansainvälistä vaatimustasoa. Liiga pelataan turnausmuodossa, jolloin 
maajoukkueen tähän liigaan osallistuvat pelaajat saavat myös tarpeellista turnauskokemusta.  
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Nuoret mukaan maajoukkuepolulle 

Vuonna 2019 kehitetään edelleen syksyllä 2018 aloitettua nuorten maajoukkuevalmennusta. Näin 
rakennetaan nuorille lahjakkaille pelaajille polku kohti kansainvälisiä edustustehtäviä. Tähän tehtävään 
panostetaan merkittävä osa osa-aikaisen juniorivalmentajan työpanoksesta. 

 

4. SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Suomen Krikettiliitolla oli vuoden 2018 lopulla yhteensä 31 jäsenseuraa, eli yksi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna (helsinkiläinen SKK ja Keravan Kriketti 2010 yhdistyivät vuonna 2018). Seurojen 
jäsenmäärä jatkoi kasvuaan, ja tämä sinänsä myönteinen kehitys asettaa kuitenkin seurojen toiminnalle 
ja hallinnolle kasvavia laatuvaatimuksia.  

Kaikki jäsenseurat eivät ole ymmärtäneet seuratoiminnan keskeistä merkitystä lajin kehityksessä. Muun 
muassa naisten ja lasten/nuorten mukaan saaminen laajasti lajin piiriin voi onnistua vain seurojen tuella. 
Valikoituja seuroja tuetaan näiden toimintamuotojen käynnistämiseksi asteittain. Seuroille tarjotaan 
tukea erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. 

Liitto perustaa vapaaehtoisista muodostuvan tiimin, jonka yksi päätehtävistä on seurojen tukeminen. 
Tiimi työskentelee yhdessä liiton osa-aikaisen toiminnanjohtajan kanssa, joka on nimetty myös 
Krikettiliiton seurakehittäjäksi. Uutena lähestymistapana aloitetaan vuoden 2019 aikana jäsenseurojen 
järjestelmällinen tapaaminen, jossa painopisteenä on nimenomaan seurojen toiminnan vahvistaminen. 
Tiimi myös mentoroi seuroja näiden hallinnon kehittämiseksi. 

Krikettiliitto lähti loppukesällä 2018 mukaan Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-hankkeeseen. Liitto 
esitteli hanketta jäsenseuroille syksyn aikana ja alkuvuodesta 2019 liiton tuella 2-3 krikettiseuraa 
aloittaa Tähtiseura-polun ja pilotoi siten ohjelmaa kriketin piirissä. Tällä ohjelmalla krikettiseurat saavat 
tarvitsemaansa apua ja tukea toimintansa kehittämiseen. Samalla vahvistetaan liiton ja seurojen välistä 
kommunikaatiota aluksi pienen porukan kesken ja näin päästään rakentamaan työkalupakkia hyväksi 
koetuille toimintatavoille.  

Tähtiseura-hankkeen lisäksi liitto ohjaa vuoden 2019 aikana jäsenseurojaan laajentamaan Suomisport -
portaalin käyttöä seuransa hallinnoinnissa. Kolme Krikettiliiton jäsenseuraa on mukana Suomisport -
pilottiprojektissa, joka alkoi marraskuussa 2018. 

Lisäksi liitto kannustaa seuroja yhteisöllisyyteen, mm. esittelemällä lajiaan julkisissa tapahtumissa 
omalla kotipaikkakunnallaan. Tätä tuetaan muun muassa tarjoamalla seuroille valmista 
esittelymateriaalia. Kriketti on viime vuosina levinnyt maanlaajuiseksi urheilulajiksi, mutta 
kehittämistyötä lajin tunnettavuudessa on vielä paljon. Tässä työssä on maan eri puolilla toimivilla 
seuroilla erityisen tärkeä rooli. 

Krikettiliitto on aktiivisesti kannustanut jäsenseurojaan hakemaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön 
seuratoiminnan kehittämistukea ensimäistä kertaa syksyllä 2018. 
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 Yksilöidyt tavoitteet Liiton toimenpiteet Mittarit 

1-2 seuraa mukaan 

Tähtiseuraohjelmaan 

Kannustus, ohjeistus ja 
opastaminen 

Mukana on/ei 

Seuratuen tarjoamat 

mahdollisuudet ymmärretty. 

Vähintään yksi seura hakenut. 

Liitto välittää tiedot, kannustus 
ja opastus 

Kyllä/ei 
 
Kyllä/ei 

Seurat kohdataan 
“kasvotusten” 

Tiimi kohtaa jokaisen seuran 
vuoden 2020 loppuun 
mennessä. 50% vuonna 2019 

on/ei 

 Tapaamisessa määritetään 
tärkeimmät seuran 
rakenteiden kehittämiskohteet 
(yhteisesti hyväksytyt) 

on/ei 

 Tarjotaan malleja hallintoon tarjottu/ei 

Seurojen 

valmennusosaaminen 

Järjestetään 
valmentajakoulutusta.  

Järjestetty/ei 
 

 50% seuroista osallistuu 50% täyttyy/ei 
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5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS  

5.1. Liikunnan ja urheilun eettiset arvot 

Liitto noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevan lainsäädännön, Kansainvälisen Krikettiliiton 
sääntöjen, OKM:n ja Olympiakomitean määräysten ja ohjeiden lisäksi "kriketin pelin henkeä" (Spirit of 
Cricket), kuten se on kirjattuna pelin virallisten sääntöjen esipuheessa. 

Liitolla ei ole erillistä ympäristöasioihin tai kestävään kehitykseen liittyvää ohjeistusta. Keravan 
kansallinen krikettikenttä täyttää kaikki voimassa olevat ympäristömääräykset. Muilla kentillä 
ympäristövastuun pääosan kantavat kunnat. Pienessä mittakaavassa liitto pyrkii vähentämään 
tapahtumissaan syntyvän jätteen määrää mm. välttämällä kertakäyttöisten astioiden käyttöä. 

Kotimainen kriketti ei ole vedonlyönnin piirissä, joten riski ottelutulosten manipulointiin on vähäinen. 
Yksittäisen ottelun rehellisyyden valvonnasta vastaavat ottelun tuomarit. Liitto määrää kunkin ottelun 
tuomarivastuut ja valvoo tuomaritoimintaa ottelun jälkeen jätettävien raporttien välityksellä. Viitteitä 
ottelutulosten manipuloinnista ei ole ollut. Liitto toimii yhteistyössä ICC:n kanssa ottelutulosten 
manipuloinnin vastaisessa työssä. 

Liitolla on toimiva nettipohjainen raportointimenettely tuomarien ja joukkueiden kapteenien käyttöön. 
Jokaisesta ottelusta on tehtävä raportti. Ohjeistus korostaa tarvetta kaikenlaisten rikkomusten 
välittömän raportointiin. 

5.2. Suomea sitovat kansainväliset säännökset 

Liitto on sitoutunut noudattamaan ICC:n ja Suomen antidopingsäännöstöjä ja liitolla on nimetty 
antidopingvastaava. Maajoukkueelle on pidetty antidopingkoulutus, jossa jokaisen pelaajan 
henkilökohtainen vastuu on tuotu korostetusti esille. Liitolla on voimassa oleva antidopingohjelma. 

5.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Liitolla on voimassa oleva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa. Suunnitelma päivitetään vuonna 
2019.  

Käytännön toimenpiteinä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat näkyneet ja tulevat näkymään muun muassa 
siten, että liitto ei tue sellaisia seurojen järjestämiä tapahtumia, jotka eivät ole avoimia kaikille etnisille ja 
uskonnollisille ryhmille. Liiton hallitus myös heijastaa hyvin lajin piirissä olevia eri ryhmiä. 

Molemmat sukupuolet mukana 

Vaikka lajin pelaajista valtaosa on miehiä, laji on yhtä sopiva naisille kuin miehille ja peliä pelataan Suomessa 
myös sekajoukkuein. Naiskriketin kehittäminen on yksi liiton päätavoitteista vuodelle 2019. 

Kulttuurisen ja uskonnollisen erilaisuuden huomioiminen 

Laji on koko olemassaolonsa ajan ollut suomalaisittain poikkeuksellisen monikulttuurinen. Pelaajat ja seurat 
edustavat laajasti eri kansallisuuksien (noin 20 kansalaisuutta), uskontojen ja yhteiskuntamuotojen kirjoa. 
Tämän monikulttuurisuuden vuoksi yhdenvertaisuus on kriketin kaltaisessa lajissa luonnollisesti keskeisen 
tärkeää.  
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Krikettiliitto noudattaa suomalaista hallintokulttuuria, mutta liitto tiedostaa jäsenkunnan kulttuurisen 
monimuotoisuuden muun muassa ottamalla ulkokauden peliohjelmaa laadittaessa huomioon eri 
uskontokuntien ja kulttuurien pyhäpäivät mahdollisuuksien mukaan. Samoin liiton tilaisuuksissa 
huomioidaan eri uskontokuntien ruokavaliot. 

 

 
Maahanmuuttajien kotoutuksen tukeminen 
Laji osallistuu kulttuuristen raja-aitojen madaltamiseen sillä, että peliä harrastanut maahanmuuttaja pääsee 
matalalla kynnyksellä mukaan toimintaan, jossa mukana on laaja kirjo pelaajia niin Suomesta kuin erilaisista 
lähtömaista ja taustoista. Näin turvapaikanhakijana maahan saapunut pääsee mukaan toimintaan, jossa voi 
kokea kuuluvansa tärkeänä osana suomalaiseen liikuntaperheeseen. 

Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen 

Vaikka krikettiä pelataan laajasti ympäri maata, on peli kuitenkin pitkälti keskittynyt pääkaupunkiseudulle. 
Tasoittaakseen pääkaupunkiseudun ulkopuolisten seurojen osallistumismahdollisuuksia liiton liigoihin, liitto 
jatkaa seurojen matkakustannuksia tasoittavaa liigamaksua. Järjestelmässä ne seurat, jotka joutuvat 
matkustamaan selvästi muita enemmän ja pidemmälle, saavat tukea ylimääräisiin kustannuksiinsa.  

Liitto jatkaa vakiintunutta toimintaa, jolla tuetaan lajin kehitystä koko maassa, vaikka paikallinen seura ei 
osallistuisikaan virallisiin liigoihin. 
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6. KRIKETIN INFRASTRUKTUURI  

Kriketin infrastruktuurin kehittämisen reunaehdot/tavoitteet muodostuvat ICC:n kansainvälisten 
otteluiden pelaamiselle asettamista kenttävaatimuksista. 

6.1. Keravan kansallinen krikettikeskus  

Keravan krikettikenttä on liiton "kruununjalokivi" ja liitto panostaa myös vuonna 2019 kentän ylläpitoon. 
Liitto selvittää mahdollisuutta rakentaa kevyt sääsuoja nykyisten lyöntiharjoitushäkkien päälle. Tällä 
saataisiin harjoituskautta pidennettyä ainakin alkukeväästä ja loppusyksyllä. Lisäksi kentälle rakennetaan 
kiinteät kontrastirakenteet (engl. sight screens). Tämä on yksi ICC:n kansainvälisille otteluille asettamista 
vaatimuksista. 

Keravan kentällä pelataan ja harjoitellaan nurmipinnan sallimassa määrin. Kentän mahdollisimman 
tehokas käyttö on tärkeää sekä lajin kehityksen että liiton talouden kannalta. Kenttää käytetään 
kansainvälisten otteluiden ja liigapelin lisäksi maajoukkueen ja seurojen harjoituksiin ja koulukriketin 
tapahtumiin ja siellä pidetään myös liiton juniorileirit.  

Liitto etsii keinoja Keravan infrastruktuurin parempaan hyödyntämiseen myös talvikaudella 

6.2. Tikkurilan krikettikenttä 

Vuoden 2018 SM-viikon valmisteluiden yhteydessä Tikkurilan urheilupuistoon rakennettiin Vantaan 
kaupungin ja liiton yhteistyönä uusi luonnonnurmialustainen krikettikenttä. Kriketin vaatima 
syöttöalusta asennettiin kiinteästi kahden jalkapallokentän väliin. Näin kenttää voivat jatkossa käyttää 
niin jalkapalloilijat kuin kriketinharrastajatkin. Kenttä oli loppukauden 2018 aikana jo käytössä 
liigaotteluihin. 

Vuonna 2019 Tikkurilan kentän käyttö jaetaan kriketin ja jalkapallon kesken. Otteluohjelmat ovat 
keskeisin jakoperuste. Kenttää pyritään hyödyntämään nurmen kuluman sallimassa laajuudessa.  

Vantaan kaupunki ja Krikettiliitto jatkavat vuonna 2019 jo alkaneita keskusteluja kriketin harjoituksiin 
tarpeellisten lisäinvestointien (lyöntiharjoitushäkit, varastointimahdollisuus jne.) käynnistämiseksi. 
Hyvähenkisten keskustelujen perusteella vaikuttaa siltä, että ainakin osa hankkeista saadaan toteutettua 
jo vuonna 2019. 
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6.3. Kriketin infrastruktuurin kehittäminen 

Lajille sopivan infrastruktuurin puute on tällä hetkellä lajin kasvua rajoittava tekijä. Tästä syystä tämän 
alueen kehittäminen on lajin kehitykselle elinehto. Hyvät kokemukset nurmikentän monilajikäytöstä 
Vantaan mallilla toimivat lähtökohtana tuleville hankkeille. 

Helsinki 

Muutamista kriketin käytössä olleista kentistä on Helsingissä viime vuosina jouduttu luopumaan joko 
turvallisuussyistä tai koska kenttiä on otettu muuhun käyttöön. Helsingin kaupungin kanssa vuosia 
jatkuneen keskustelun tuloksena on vuonna 2018 aloitettu Käpylän Liikuntapuiston viimeisen 
hiekkakenttäalueen muuttaminen sellaiseksi, että se sopii baseballin ja kriketin yhteiskäyttöön. Tämä on 
erittäin myönteinen kehityskulku. Keskustelut kentän varustamisesta jatkuvat.  

Kenttäalue saadaan todennäköisesti käyttöön kesäkauden 2019 kuluessa. Liiton tarkoituksena on siirtää 
pienemmillä kentillä pelattavaksi suunniteltuja otteluita Käpylän kentälle, kunhan valmistumisaikataulu 
tarkentuu. 
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Muu infrastruktuurin kehittäminen 

Vuoden 2017 strategiatyön yhteydessä esille nousi kolme keskeistä infrastruktuurin kehittämiskohdetta: 
Lyönti- ja syöttöharjoittelumahdollisuus talvikaudella, sisäpelitilan puute ja tarve lisätä kriketille sopivia 
ulkokenttiä (koko ja ruohoalusta). 

Hallitus jatkaa lyöjien ja syöttäjien talviharjoittelua varten sopivan tilan etsimistä. Parhaalta vaikuttava 
vaihtoehto olisi jonkin olemassa olevan sisäpelihallin yhteyteen rakennettava siirrettävä tai pois 
vedettävä ratkaisu. Tavoitteena olisi kahden tai kolmen rinnakkaisen lyöntihäkin/verkolla erotettavan 
lyöntikaistan mahdollistava tila. Ratkaisun pääperiaatteena on, että tila olisi helposti muunnettavissa 
kriketin käytöstä muiden lajien käyttöön ja takaisin. Olemassa oleva liikuntatila tarjoaisi myös tarvittavat 
pukeutumis- ja peseytymistilat. Vaihtoehtona on hyvien kulkuyhteyksien päässä oleva, vain kriketin 
käyttöön vuokrattava tila. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto on kuitenkin niin suuri taloudellinen sitoumus, 
että se ei tässä vaiheessa vaikuta toteuttamiskelpoiselta. 

Talvikauden sisäpelejä varten pyritään löytämään nykyistä tilaa paremmin lajille sopiva halli. 
Ihanneratkaisu olisi tila, johon voitaisiin asentaa häkkikriketin vaatimat verkot. Häkkiratkaisu 
mahdollistaa tilan käytön myös muiden lajien harjoitteluun. Mikäli mahdollista, häkki sijoitettaisiin 
samaan halliin kuin lyöntikaistat. 

Täysmittaisten krikettikenttien puute on lajin kehitystä selkeästi rajoittava tekijä. Mitoituksen lisäksi 
tavoitteena on saada maahan lisää nurmipintaisia kenttiä (luonnonnurmi tai tekonurmi). Vaikka 
pääkaupunkiseudulla on tapahtunut myönteistä kehitystä, on sielläkin vielä merkittävä osa 
liigaotteluista pelattava alimittaisilla hiekkakentillä.  

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vain Turussa oleva Kupittaan kenttä on mitoiltaan riittävä, mutta 
valitettavasti hiekkapohjainen. Kupittaan kentän osalta on aloitettu keskustelut Turun kaupungin kanssa 
kentän kehittämisestä. Suunnittelu saattaa alkaa jo vuonna 2019. Liitto yhdessä turkulaisseuran kanssa 
on aktiivisesti tämän suunnittelun tukena. 

Liitto pitää yhteyttä ainakin Espoon ja Tampereen kaupunkien suuntaan, jotta siellä toimivien seurojen 
kenttätarpeet tulisivat selkeästi esitetyksi ja otetuksi huomioon kaupunkien 
liikuntapaikkasuunnittelussa. Tikkurilan kentän kehittämisessä tehty monilajiratkaisu on hyvä esimerkki 
siitä, miten yhteistyöllä kyetään pienin investoinnein viemään myös kriketin kehitystä eteenpäin muiden 
lajien siitä kärsimättä. 
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7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA   

Kansainvälien krikettiliitto (ICC) muutti vuonna 2018 lajin rakenteita, painopisteitä, MM-turnauspolun ja 
erityisesti lajin tuloskortin painotuksia sekä kortin perusteella jaettavan taloudellisen tuen 
jakoperusteet. Nämä muutokset vaikuttavat merkittävästi liiton toimintaan. 

ICC:n puitteissa toimiva alueellinen yhteistyö kattaa Suomen osalta Ruotsin, Tanskan ja Norjan 
kansalliset liitot. Naapurimaissamme tapahtuneet suuret sisäiset muutokset ovat hidastaneet yhteistyön 
kehitystä. Yhteistyön tarjoamat edut on tunnistettu ja aloitteita on muun muassa 
maajoukkuetoiminnassa (PM-kisat, turnaukset jne.), naiskriketissä ja junioritoiminnassa, 
omarahoituksen ja sponsoroinnin kehittämisessä. Kansainvälisen krikettiliiton kiinnostus pohjoismaisen 
kriketin kehittämiseen on liiton kannalta lupaava ennusmerkki. 

Viime vuosien aikana yhteistyö Tanskan Krikettiliiton kanssa on toiminut hyvin ja lajin kehitystyötä 
pyritään vahvistamaan yhdessä jatkossakin. Tanskalla on lajista Pohjoismaiden pisin historia ja sen 
kansainvälinen taso on selkeästi alueen korkein.  

Kansainväliset luottamustehtävät  

Suomen Krikettiliiton puheenjohtajan Andrew Armitagen työ Kansainvälisen Krikettiliiton ICC:n 
kehitysvaliokunnassa ja 60 alemman tason jäsenmaan edustajana jatkuu vuoteen 2019 asti.  Tämän 
tärkeän tehtävän avulla Suomen Krikettiliiton on mahdollista verkostoitua kansainvälisesti ja saada 
arvokasta tietoa siitä, miten kriketti kehittyy lajina maailmanlaajuisesti. Aktiivinen kansainvälinen 
toiminta on myös ollut merkittävässä roolissa Krikettiliiton saaman taloudellisen tuen varmistamisessa. 

 

8. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

8.1. Tavoitteena tunnettuus 

Lajin tunnettuuden lisääminen suomalaisten liikkujien keskuudessa on haastavaa. Urheilulajeihin ja 
laajemmin vapaa-ajan toimintoihin kohdentuvassa markkinoinnissa kriketti kilpailee paitsi perinteisten 
suomalaislajien, myös koko digitalisoituvan viihdekentän kanssa. Merkittäviäkin otteluita paikan päällä 
seuraavien katsojien määrä on murto-osa ottelusta suoratoistopalveluiden kautta nauttivasta yleisöstä. 
 
Krikettiliiton monikanavainen markkinointimalli perustuu myös 2019 sosiaalisen median palveluihin 
tuotettuun sisältöön ja ansaittuun mediajulkisuuteen, jota saadaan kuriositeettiluonteisten juttujen lisäksi 
infraprojektien yhteydessä. 
 
Kesäkauden viestintäsuunnitteluun kiinnitetään huomiota organisaation kaikilla tasoilla. Tehtävänä on 
aiempaa tavoitteellisemman ja itsenäisemmän viestinnän tekeminen. Kilpailutoiminnan viestintään lisätään 
vapaaehtoisresursseja, jotta kesäkauden etenemisestä saadaan aiempaa ajantasaisempaa ja ei-harrastajalle 
ymmärrettävämpää tietoa. Toimintamuotojen yhteisiä, liiton koordinoimia markkinointiponnistuksia ovat 
infraprojektit, kansainväliset ottelut, painopisteiksi valitut T20-, nais- ja juniorikriketti, SM-viikon turnaus ja 
kesäkauden finaaliottelut. 
 
Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen kohdistuu myös yritysyhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen. 
Kesäkausi kerännee jälleen kasvavan määrän suoratoistokatsojia, joista korkeintaan satunnaisesti krikettiä 
seuraavien osuutta kasvatetaan. Krikettiä ensi kertaa katsovalle tarjotaan nykyistä parempi mahdollisuus 
oppia lajista enemmän. 
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Toistaiseksi jäsentymätöntä krikettitermien suomenkielistä sanastoa yhtenäistetään suomentamalla 
keskeinen termistö. Krikettitermistö toimii jo sinällään markkinointitekona, koska lajia käsitellään 
urheilukontekstin lisäksi ainakin kulttuurin, politiikan ja viihteen uutisoinnissa. Kriketin kielen tuominen 
yleiskieleen tukee pitkällä aikavälillä lajin leviämistä. 

 

Voitonriemua ja valtakunnallista näkyvyyttä 

 

 

 

Suomen maajoukkueen uusi tunnus 
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8.2. Sosiaalinen media ja verkkosivut 

Suomalaisen kriketin kiinnostavuutta sosiaalisessa mediassa parannetaan luomalla enemmän 
monimediallisia sisältöjä, joiden näkyvyys on perinteistä tekstimuotoa parempi. Sisällöntuotanto 
vaatii nykyistä parempaa ja erityisesti viestintään keskittynyttä resursointia, joka hoidetaan 
kuitenkin vapaaehtoisvoimin. Osaavien vapaaehtoisten hakuprosessi on käynnistetty loppuvuonna 
2018. 
 
Markkinoinnissa ja viestinnässä hyödynnetään entistä enemmän sosiaalisen median kanavia. 
Vuoden 2017 ja 2018 onnistuneimmat some-hitit saavuttivat satoja tuhansia kriketistä 
kiinnostunutta seuraajaa. Erityisesti kesän päätapahtumien aikaan Krikettiliitto viestii aktiivisesti 
verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Facebookin, Twitterin, Instagramin ja YouTube-kanavan avulla 
lisätään vuorovaikutuksellisuutta seurojen, pelaajien ja muiden krikettiystävien kanssa ympäri 
maailman.  
 
Liitto on asettanut tavoitteeksi some-kanavien seuraajamäärien kasvamisen vähintään 20 
prosentilla vuonna 2019. Liitto selkeyttää eri some-kanaviensa rooleja ja tavoitteita ja asettaa 
kehittämis- ja kasvutavoitteet eri kanaville. 
 
Liiton www-sivuston päivitystä jatketaan vuonna 2019. Tavoitteena on, että eri tahojen kaipaama 
tieto olisi entistä helpommin ja havainnollisemmin saatavissa. Lajin tunnettuutta ja 
saavutettavuutta parannetaan lisäämällä verkkosivuille englannin kielen lisäksi aiempaa kattavampi 
suomenkielinen tietopaketti kriketistä Suomessa.  
 
8.3. Otteluiden suoratoisto 
 
Otteluiden suoratoisto YouTube-kanavalla ja CricHQ-alustalla on parantanut merkittävästi kriketin 
saavutettavuutta.  
 
Keravan krikettikentältä suorana lähetettyjä otteluita jatketaan. Suoratoistoa kehitetään 
taloudellisten ja henkilöresurssien puitteissa edelleen lisäämällä uusia mikrofoneja lähemmäs 
syöttöalustaa, selostamalla valikoituja otteluita, sekä lisäämällä toinen kamera monipuolisemman 
tilanneseurannan toteuttamiseksi. Kaikki Keravalla pelattu liigaohjelmaan kuuluva kriketti pyritään 
lähettämään suorana, ja liigasääntöihin tehdään Keravan kentän käyttöastetta varmistavia 
muutoksia. 
 
Suomen Krikettiliitto on edelläkävijä otteluiden suoratoiston suhteen. Kahden vuoden aikana 
kerättyä tietotaitoa käytetään vastaisuudessa aktiivisemmin muiden maiden suoratoistosta 
kiinnostuneiden lajiliittojen hyödyksi ja vastaavasti pyritään itse soveltamaan suurempien 
krikettimaiden moninkertaisten resurssien turvin hankkimia kokemuksia. Striimaus lisää lajin 
saavutettavuutta merkittävästi ja niin lajin harrastajat kuin satunnaiset penkkiurheilijat pääsevät 
nauttimaan kotimaisesta huippukriketistä ja Keravalla pelattavista kansainvälisistä otteluista 
kotipaikkakunnastaan riippumatta.   
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9. KOULUTUS 
 
 
Koulutustoiminta eri muodoissaan tukee vahvasti jäsenseurojen toimintaa. Ensisijaisena 
tavoitteena on turvata liiton ja seurojen peruskoulutus. Peruskoulutus käsittää krikettivalmentajien, 
liigatuomareiden ja pelikirjurien koulutuksen sekä lasten ja nuorten krikettiohjaajan koulutuksen. 
Lisäksi seuroja tuetaan hallinnon kehittämisessä.  
 
9.1. Tuomaritoiminta ja tuloskirjaus 

Vuonna 2019 tullaan ottelukauden ajaksi palkkaamaan kokenut ulkopuolinen tuomari, jonka 
tehtävänä on erityisesti kouluttaa ja valvoa seurojen asettamia tuomareita, mutta myös tuomita 
ylimpien liigatasojen tärkeimmät ottelut. Erillinen liigajoukkueista riippumaton tuomaripaneeli 
jatkaa vuoden 2018 tapaan. Paneelista valitaan tuomarit ylimmän liigatason otteluihin. Finaalien 
tuomarit valitaan kaikkein kokeneimpien tuomareiden joukosta. Tämän toivotaan innostavan 
aloittelevia tuomareita heidän kehityksessään. 

Tuomarit ovat krikettiottelun tärkeimmät yksittäiset toimijat. Tästä syystä liitto jatkaa aiempien 
vuosien tapaan vahvaa panostustaan tuomareiden kouluttamiseksi ja heidän 
toimintaedellytystensä kehittämiseksi. Liitolla on tarvittava osaaminen ja valtuudet kansainvälisen 
1-tason tuomarikurssin järjestämiseen omin voimin. 
 

Tuomari työssään 

 

Vuonna 2019 tuomarin, joka on tehtävässä liiton missä tahansa virallisessa liigaottelussa (One Day, 
T20 tai T10): 

• on täytynyt suorittaa hyväksytysti liiton määrittämä tuomarikurssi (vähintään 
aloittelijakurssi) 

• hyväksytysti suoritettu kurssi oikeuttaa toimimaan tuomarina vain, mikäli tuomari on myös 
toiminut tuomarina riittävän monessa ottelussa (aktiivisuuskriteeri). Mikäli 
aktiivisuuskriteeri ei täyty, tulee kurssi uusia. 



 26 Suomen Krikettiliitto – Cricket Finland 
 

• liigavaliokunta (LSC – League Sub-Committee) määrittelee aktiivisuuskriteerin vuoden 2019 
tammikuun kuluessa, jotta seuroilla on aikaa suunnitella tuomariensa koulutuksen 
järjestelyt 

• käytävä vuosittainen päivityskurssi (fyysinen tai verkkokurssi), jossa käydään läpi 
muuttuneet säännöt ja määräykset 

Lisäksi, voidakseen toimia tuomarina ylimmillä sarjatasoilla, tuomarin tulee olla suorittanut 
hyväksytysti kansainvälinen 1 tason tuomarikurssi ja hänen on täytynyt toimia aktiivisesti 
tuomaritehtävissä edellisen ja kuluvan kauden aikana. Liitolla on tällä hetkellä 8 tämän tason 
koulutuksen saanutta tuomaria, jotka muodostavat liiton tuomaripaneelin. Liitto tukee näiden 
tuomareiden pätevöitymistä (kokemus, ammattituomarin arvioinnit ja mentorointi ym), jotta he 
pystyvät saamaan virallisen kansainvälisen tuomarin sertifikaatin. 
 
Kesäkaudella alkaneista kokeneempien tuomareiden viikoittaisista online-kokouksista saatujen 
positiivisten kokemusten perusteella liitto järjestää talvikaudella pitkän online-tuomarikurssin 
kehityshaluisille seuratuomareille ja tuomaritoiminnasta kiinnostuneille. Opetuskerrat taltioidaan 
myöhempää käyttöä varten ja niitä käytetään kevään kertauskurssien materiaalina.  
 
Suomen Krikettiliitto jatkaa ja kehittää yhteistyötä CricHQ:n kanssa elektronisen tulosten 
kirjaamisjärjestelmän edelleen kehittämiseksi. Kyseinen järjestelmä on maailmanlaajuisesti 
yleisimmin käytössä. Järjestelmä on yhteensovitettu Keravan kentän otteluiden live striimaukseen, 
jolloin elävän kuvan ja äänen lisäksi verkkokatsojat näkevät kulloisenkin tilanteen reaaliajassa.  
 
Tuomaritoiminnan kehityspolun vakiintuessa liitto kiinnittää huomiota myös pelikirjurien 
koulutukseen. Asialleen omistautuneen kirjurin tehtävä on ottelutuloksen ja pelaajakohtaisten 
kirjausten oikeellisuuden kannalta keskeinen. Liitto muodostaa ennen kesäkauden alkua 
edistyneiden kirjurien ryhmän, joka toimii Premier League–tason otteluissa tuloskirjauksen laadun 
varmistajana. Edistyneemmille kirjureille avataan myös kansainvälinen väylä Suomessa 
vastaisuudessa pelattavien T20i-otteluiden kirjaustehtäviin. 
 
Kirjurien tehtävää ottelun valmisteluineen ja jälkitoimineen muodostaman kokonaisuuden 
hallitsijana, tuomareiden ohella, korostetaan saattamalla kirjuri tuomareiden kanssa 
samankaltaisen korvausjärjestelmän piiriin taloudellisten resurssien näin mahdollistaessa. 
Kirjuritoimintaa kehittämällä liitto säästää väärien kirjausten korjaamiseen nykyään kuluvia 
hallinnon resursseja ja tarjoaa jälleen uudelle harrastajaryhmälle miellyttävän tavan olla keskeinen 
osa suomalaista krikettiyhteisöä. 
 
9.2. Valmennus- ja ohjaajatoiminta 

Oleellisena osana juniorikriketin kehitystä on sopivien valmentajien mukana olo ja heidän riittävä 
kouluttamisensa. Tätä koulutusta tarjotaan sekä yhteistyössä eri Euroopan krikettiliittojen kanssa, 
että ESLU:n kautta VOK-koulutuksen puitteissa. 

Suomen Krikettiliitto kouluttaa valmentajia ja valmennukseen suuntautuvia pelaajia vuonna 2019 
järjestämällä työpajoja ja valmennuksen peruskursseja paikallisesti eri kaupungeissa.  
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Tämän perustason koulutuksen lisäksi liitto organisoi yhteistyössä Kansainvälisen Krikettiliiton 
Euroopan osaston kanssa ylemmän tason kansainvälisesti hyväksytyn valmennuskurssin/-kursseja. 
Nämä kurssit pyritään toteuttamaan yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.  

Tarkoituksena on vahvistaa valmennusosaamista seuroissa, jolloin seurojen oma 
harjoittelukulttuuri pääsee kehittymään edelleen. Lisäksi liitto hakee yhteistyökumppaneita 
liikunnanohjaajakoulutuksen kautta, minkä tarkoituksena on laajentaa lajin tunnettuutta edelleen, 
samalla kun haetaan lisää osaajia koululiikunnan puitteissa vedettävään yhteistyökoulu-projektiin. 

 Suomen Valmentajat ry on tarjonnut Krikettiliitolle mahdollisuutta tulla mukaan 
ulkomaalaistaustaisten pelaajien valmentajaksi tähtäävään muuntokoulutukseen (URVA). Liiton 
piiristä on jo hakeutunut joitain pelaajia tähän ohjelmaan. Liitto pitää tätä erinomaisena 
mahdollisuutena lisätä valmennusosaamista ja kannustaa pelaajiaan mukaan. 

 

 
10. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Liitto on tunnistanut, ettei toiminnan laajuutta eikä laatua voida kehittää vahvistamatta hallintoa ja 
rakenteita. Liiton hallitus ei ole pystynyt pitäytymään strategisella tasolla samalla kun operatiivinen 
johto on sitoutunut jopa aivan yksityiskohtaisiin tehtäviin eikä ole pystynyt keskittymään 
kehittämisen kannalta keskeisimpiin alueisiin. 

Liitto ratkaisee kuvatun haasteen laajentamalla mukana olevien vapaaehtoisten toiminta-aluetta. 
Toimivan johdon tueksi perustetaan työryhmiä/tiimejä, joihin haetaan osaajia ainakin seuraaville 
osa-alueille: 

• Liigojen eri toimintojen hoitaminen (LSC) (tuomaritoiminta, pelikirjurit, säännöt jne.) 

• Kurinpitotoiminta 

• Sisäinen ja ulkoinen markkinointi ja viestintä 

• Seurakehitys ml naisten ja juniorien kriketti 

• Maajoukkuetoiminnan kehittäminen 

Tavoitteena on, että toimivan johdon tukena olisi osaava asiantuntijaryhmä kaikilla keskeisillä 
alueilla.  

Liiton toiminnanjohtaja ja yllä kuvattujen tiimien johtajat muodostavat liiton johtoryhmän (nimi 
tarkennetaan vuoden 2019 kuluessa). Johtoryhmän tehtävänä on siirtää liiton hallituksen 
strategialinjauksia käytännön toimiksi kentällä ja näin tukea liiton toimivaa johtoa ja vapauttaa sen 
resursseja keskeisimpien tavoitteiden edistämiseen.  

Liiton hallitus tulee liiton sääntöjen mukaisesti määrittämään eri toimielinten tehtävät ja 
toimivaltuudet.  

Toimiva johto on osittain palkattua henkilöstöä. Liiton puheenjohtaja ja samalla kansallinen 
lajikehitysjohtaja on ollut osa-aikaisesti palkattuna jo vuodesta 2016 alkaen. Operatiivisista 
toiminnoista vastaavan osa-aikaisen toiminnanjohtajan työnkuva jatkuu ennallaan.  
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Kasvava junioritoiminta ja kouluprojektit hoidetaan vuonna 2019 lisäämällä näihin tehtäviin 
palkkausresursseja. Liitto jatkaa vuonna 2019 yhtenä keskeisiä tavoitteenaan jäsenseuroille 
annettavaan tukea. Tämä tarkoittaa sekä valmennuksen, naiskriketin ja junioritoiminnan 
kehittämiseen, että seurojen hallinnon kehittämiseen tarkoitettua koulutusta ja asiakirjatukea. 
Valmennuksen, naiskriketin ja junioritoiminnan kehittäminen edellyttää lisäpanostuksia myös 
käytössä oleviin henkilöresursseihin. 
 
Keravan krikettikeskukseen palkataan aiempien vuosien tapaan kesäkaudeksi (huhtikuusta 
lokakuuhun) osa-aikainen kentänhoitaja. 
 
Liiton hallituksen jäsenet tekevät aktiivista ja arvokasta vapaaehtoistyötä liiton toiminnan 
eteenpäinviemiseksi. Samoin maajoukkueen tukena ollut ammattilaistiimi on toiminut 
vapaaehtoispohjalla. 
 
Krikettiliiton toimisto sijaitsee Sporttitalossa samassa toimistotilassa muutamien muiden pienten 
liittojen kanssa. Sporttitalon tilat ja uudet toimintamallit tulevat jatkossakin lisäämään 
yhteistoimintaa lajien välillä ja säästämään hallinnointikuluja. 
 

Yksilöidyt tavoitteet Liiton toimenpiteet Mittarit 

Keskeisiin toimintoihin 
löydetty osaajat 

Haku alkuvuoteen 2019 
mennessä 

on/ei 

 Tiimit muodostettu 
maaliskuun loppuun mennessä 

on/ei 

 Johtoryhmä perustettu ja sen 
tehtävä ja mandaatti 
määritetty maaliskuun 
mennessä 

on/ei 
on/ei 

Liiton toiminnot 
suunnitelmallisemmiksii  

Vuosikello laadittu 
vuosikokoukseen mennessä 

on/ei 

 Vuosikellon vaatimukset ja 
aikataulut viestitetty yhteisölle  

on/ei 
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11. SUOMALAISEN KRIKETIN STRATEGIA 2017 ALKAEN 
 
Suomen Krikettiliitto toteutti talven 2016-2017 aikana laajan selvityksen, joka muodosti pohjan 
liiton lähivuosien strategialle. Selvitys toteutettiin kattavalla haastattelusarjalla (liiton 
aktiivitoimijoita, sidosryhmiä jne.), jota täydennettiin koko jäsenkentälle ja kaikille lisenssipelaajille 
lähetetyllä kyselyllä. Tämän pohjatyön perusteella laadittu raportti esiteltiin jäsenistölle vuoden 
2017 vuosikokouksessa, jossa jäsenet hyväksyivät raportin ja sen suositukset lähivuosien 
painopisteiksi ja keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi.  
 

Edellä kirjatun perusteella Suomen Krikettiliiton missio on tehdä kriketistä Suomessa arvostettu, 
menestyvä, helposti tavoitettava ja hauska urheilulaji. 

  

Suomen Krikettiliiton visio on:  
 

• Suomalainen huippukriketti niin ylimmillä sarjatasoilla kuin maajoukkueenkin osalta on 

korkeatasoista  

• Maajoukkue pelaa voitokkaasti ja siten inspiroi muita pelaajia ja lajista kiinnostuneita 

• Laji on helposti tavoitettava ja hauska. Jokaiselle pelaajalle (ikä, osaaminen, sukupuoli) 

löytyy hänelle sopivaa pelimuoto 

• Laji tavoittaa niin suomalaisia kuin maahan muualta muuttaneita 

• Lajin hallinto perustuu palkattuun henkilöstöön ja se on järjestetty vankalla ja riittävän 

toimintavarmalla tavalla, jolloin hallinnon toimivuus ei nojaa vain muutamiin sitoutuneisiin 

vapaaehtoisiin. 

 

Suomi tavoittelee asemaa yhtenä Kansainvälisen Krikettiliiton parhaista eurooppalaisista maista ja 

tavoitteena on päästä karsintaturnauksen kautta mukaan T20 pelimuodon 

maailmanmestaruuskilpailuihin. 

Suomen Krikettiliiton toimintastrategia:  
 

Selvityksen aikana esille nousseet keskeisimmät hankkeet: 

• Hallinnon kehittämisen tavoitteena eriyttää liiton strateginen johto päivittäisestä 

operatiivisesta toiminnasta 

1. Keväällä 2017 valittu uusi liiton hallitus, jolla aiempaa strategisempi näkökulma  

2. Aiempaa parempi seurojen ja alueiden edustus 
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3. Kaksivuotiskausi 2017-2019 

4. Ohjaa ja valvoo liiton toimivaa operatiivista johtoa 

5. Ratkaisee keskeisimmät kysymykset 

6. Ensimmäiset askeleet kohti kokopäivätoimista palkattua operatiivista toimivaa 

johtoa otettu 

• Infrastruktuurin kehittäminen   

1. kolme keskeisintä kehitettävää kokonaisuutta: 

1. Lyönti- ja syöttöharjoittelumahdollisuus 

2. Sisäpelitila 

3. Lisää kriketille sopivia ulkokenttiä (koko ja ruohoalusta) 

• Kriketti saa näkökantansa kuulluksi nykyistä paremmin ja laajemmin niin valtakunnallisella 

kuin paikallisellakin tasolla 

• Toimivan operatiivisen johdon ja hallinnon ammattimaistaminen  

Vuoden 2017 kartoituksen kautta esille nousseiden kokonaisuuksien lisäksi liitto sisällyttää 
toimintastrategiaansa aiemmilta vuosilta sellaisia osioita, joiden merkitys on edelleen keskeinen. 
Näitä ovat: 

• Liitto jatkaa työtä jäsenseurojen vahvistamiseksi. Toiminta keskittyy seurojen hallinnon 
kehittämiseen, jäsenmäärien kasvattamiseen ja seurojen toiminnan laajentamiseen 
esimerkiksi juniorivalmennukseen ja naiskrikettiin. 
 

• Liitto jatkaa myös liittona junioritoiminnan kehittämistä. Tavoitteena ovat junioriliigat, jotka 
muodostavat polun ikäkausimaajoukkueisiin. 

Suomen Krikettiliitto 29.11.2018 
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