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Suomen Krikettiliiton visio on tuoda
innovatiivisella ja kestävällä tavalla kriketin
ilo koko Suomelle
Krikettiliiton tärkeimmät painopistealueet vuodelle 2022:
1.

KAKSI MM-KARSINTATURNAUSTA SUOMESSA 2022 (TWENTY-20 WORLD CUP
REGIONAL QUALIFIER)
a. Liitto varmistaa karsintaturnausten vaatimat taloudelliset resurssit ja tarvittavan
henkilöstön
b. Liitto tekee tiiviisti yhteistyötä Opetus- ja Kulttuuriministeriön sekä Keravan ja
Vantaan kaupunkien kanssa turnauksen onnistumisen takaamiseksi
c. Infrastruktuurin jatkokäyttömahdollisuudet varmistetaan

2. NAISTEN KRIKETIN JA JUNIORIKRIKETIN KEHITTÄMINEN
a.
b.
c.
d.

Kaudella 2022 pelataan virallinen naisten krikettiliiga tai -turnaus
Kaudella 2022 pelataan virallinen junioriliiga tai -turnaus
Nais- ja junioritoiminnan kasvattiseuran tukemista jatketaan ja tehostetaan
Jäsenseuroja tuetaan niiden laajentaessa toimintaansa nais- ja juniorikrikettiin

3. RAKENTEIDEN VAHVISTAMINEN
a. Liiton toiminnan laajentuessa on välttämätöntä edelleen vahvistaa sitoutuneiden
vapaaehtoisten ja osa-aikaisen palkatun henkilökunnan määrää lajinkehitystä
vahvistavan toiminnan nousujohteisen kehityskulun turvaamiseksi.
b. Liiton sääntöjen päivittämistarve selvitetään ja hallintoa selkeytetään

4. MAAJOUKKUEEN TOIMINNAN VAHVISTAMINEN JA MENESTYKSEN TAKAAMINEN,
MUKAAN LUKIEN PELAAJAPOLUT
a. Maajoukkueelle tarjotaan paras mahdollinen valmistautuminen MM-turnaukseen
b. Kestävän pelaajapolun rakentaminen ruohonjuuritasolta maajoukkuetasolle
sukupuoleen katsomatta
c. Liitto varmistaa riittävät henkilöresurssit (turvaamaan toisaalta maajoukkueen
toimintaa, toisaalta pelaajapolun rakentamista yhä selkeämmäksi)
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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
Suomen Olympiakomitean, ICC:n
(International Cricket Council Kansainvälinen Krikettiliitto),
Marylebone Cricket Clubin (MCC),
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 vähentäen 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.
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma on laadittu olettaen, ettei Covid-19 aseta merkittäviä rajoitteita
toiminnalle.
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2. HARRASTELIIKUNTA
2.1. Ei-kilpailullinen harrasteliikunta
2.1.1. Lasten ja nuorten kriketti - lisää liikettä kriketin avulla
Junioritoiminnan ja -valmennuksen
kehittäminen on lajin tulevaisuuden
kulmakivi, johon panostetaan myös
vastaisuudessa merkittävästi niin
liiton taloudellista kuin
henkilöresurssiakin. Lajiesittelyiden
kautta heräävä kiinnostus
kanavoidaan harrastukseksi
ohjaamalla innokkaat uudet pelaajat
seuroihin.
Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat:
•
•
•
•
•
•

Seurapohjaisen junioritoiminnan
kehittäminen
Uusien valmentajien, ohjaajien sekä opettajien kouluttaminen kriketin alkeisiin
Säännölliset juniorivalmennukset, turnaukset ja kesäleirit
Liitto tarjoaa erityistä valmennustukea säännöllistä juniorivalmennusta järjestävälle PlayCricket
Suomi -kasvattiseuralle
Alle 17-vuotiaiden pelaajien valmennusta kehitetään osana pelaajapolkua
CRIIIO-alkeisohjelma kouluille ja muille aloittelijaryhmille tarjoaa matalan kynnyksen tutustumista
lajiin – tämän tärkeäksi tunnistetun projektin aloittaminen on siirtynyt pandemian vuoksi, mutta nyt
toivotaan, että pääsisimme ottamaan uusia askeleita sen järjestämisessä.

Yhteistyökumppaneita
Krikettiliitto keskittää junioritoimintaan suunnatut resurssit tarkemmin kohdennettuihin kumppaneihin.
Eerikkilän Urheiluopiston kanssa tehdyn puitesopimuksen yksi kulmakivi on lajin tunnettavuuden
levittäminen uusien kanavien kautta. Suunnitteilla on mm. yhteistyön kehittämistä Eerikkilän avulla
suurempien lajien kanssa, esimerkiksi lasten ja nuorten leiritoiminnan kautta.
Muutamat Krikettiliiton jäsenseuroista jatkavat edelleen lajiesittelyjä yhteistyössä koulujen kanssa,
etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Liitto tukee tätä toimintaa välinein ja antamalla tarvittaessa
ohjausta esittelyjen suunnittelussa. Taustatueksi on paikoin saatu myös liikunnan aluejärjestöjä, joiden
kanssa tiivistetään yhteistyötä.
Krikettiliitto kannustaa jäsenseurojaan löytämään yhteistyökumppaneita muiden lajien paikallisseuroista.
Matalan kynnyksen laji
Kriketin aloittamisen kynnys pidetään hyvin matalana. 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.
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Kansainvälinen Krikettiliitto on kehittänyt aloittelijoille kohdennetun, yksinkertaisen ja hauskan
pelimuodon nimeltään CRIIIO, jonka tähtäimessä on tarjota onnistumisen elämyksiä heti alkuun. Peli on
muodoltaan joustava ja sitä voidaan tilanteen mukaan pelata erikokoisilla joukkueilla. Pelin lyhyen
keston takia myös esimerkiksi koulukrikettiturnaus on helppo järjestää liikuntatunnin puitteissa.
Aloitteleva pelaaja ei joudu tekemään varustehankintoja. Liitolla ja jäsenseuroilla on käytettävissään
lajin aloittamiseen tarvittavat varusteet, joten harrastuksen aloittamiseen riittää normaali
urheiluvaatetus. Tämä varusteratkaisu toimii yhtä lailla lapsilla ja nuorilla kuin aikuisillakin.
Krikettiliitto järjestää kesällä 2022 junioreiden kesäleirejä Keravalla ja/tai Tikkurilassa.
Junioreja jäsenseuroihin, jäsenseura junioreille
Vuonna 2022 jatketaan panostusta niiden jäsenseurojen tukemiseen,
jotka ovat valmiita ottamaan junioripelaajia mukaan toimintaansa. Tämä
edellyttää liitolta vähintään valmentaja-apua ja koulutustukea.
Liitto tukee junioritoimintaan ja naisten krikettiin keskittyvää
kasvattiseuraa (PlayCricket Suomi ry). Tällä tuella mm. autetaan lasten
ja nuorten vanhempia sekä mukaan lähteviä valmentajia vahvistamaan
seuran kehitystä yhä vankemmalle pohjalle. Junioritoiminnan ja naisten
kriketin vahvistaminen on liiton strategian tärkeimpiä prioriteetteja ja
yksi kulmakivi lajin tulevaisuudelle Suomessa.
Säännölliset junioriharjoitukset ovat saavuttaneet kohderyhmän jo varsin hyvin.
Säännölliset harjoitukset jatkuvat talvikauden 2021–2022. Syksyllä 2021 junioritoimintaa on aloitettu
myös muissa seuroissa. Liitto ja järjestävät seurat markkinoivat harjoitusmahdollisuuksien aktiivisesti
tavoitteena saavuttaa eri-ikäisiä, innostuneita pelaajia ja perheitä. Tämä toiminta vahvistaa liiton
matalan kynnyksen periaatetta lajin aloittamisessa.

Pelaajapolku
Selkeä pelaajapolku kouluikäisistä aikuispelaajiin ja maajoukkuetoimintaan on vielä rakenteilla.
Aiemman kokemuksen pohjalta Krikettiliitto on kuitenkin päättänyt välttää satunnaisia kouluvierailuja ja
keskittää resurssejaan tarkemmin valikoituihin kouluihin. Lähtökohtana on, että yhteistyötä tehdään
sellaisten koulujen kanssa, jotka ovat halukkaita kehittämään kestävää ja pidempiaikaista yhteistyötä,
jolla voidaan päästä pelkästä lajiin tutustumisesta myös koulujen sisäisiin turnauksiin ja siitä edelleen
koulujen välisiin turnauksiin.
Koulukriketti on sekä liiton että seurojen kiinnostuksen kohde, sillä sitä kautta löydetään potentiaaleja
uusia harrastajia lasten ja nuorten toimintaa vetäviin seuroihin ja niiden säännöllisiin harjoituksiin.
Vuoden 2022 aikana liitto järjestää juoniorikrikettiturnauksia sekä sisäkaudella että ulkokaudella
yhdessä nyt toimintaa kehittävien seurojen kanssa. Nyt suunnitellussa laajuudessa tämä on uusi
aluevaltaus ja tavoitteena on saada taustatukea myös liiton liigatoimikunnalta.
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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 aiempien vuosien 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 tai muut kunnalliset tai alueelliset liikuntatapahtumat.
Liiton koordinoima Harrastesarja tarjoaa ei-kilpailullisen ja mahdollisimman vähän sitouttavan tavan
pelata krikettiotteluita. Vuonna 2021 käynnistetty toiminta ulotetaan käynnistysvuotta paremmin
liigatoiminnan ulkopuolella oleviin seuroihin erityisesti maakuntakeskuksissa poistamalla osallistumisen
esteitä.

2.1.3. Naisten kriketti
Yksi ehkä eniten pandemian vaikutuksista kärsinyt kriketin kehittämisen osa-alue on ollut naisten
kriketti. Hienoon vauhtiin päässyt peli- ja harjoitusohjelma tyssäsi lähes kokonaan marraskuussa 2020
eikä se toipunut täysin edes kesällä 2021. Tästä syystä naisten liigaan rakentaminen siirtyy vuodelle
2022.
Naisten kriketin suosio kasvaa kuitenkin
kohisten maailmalla, myös lähinaapureissa
Ruotsissa ja Norjassa, joten uutta potkua
kehitetään monin eri tavoin myös Suomessa.
Naiskriketin kehittäminen yhä vahvemmaksi ja
laajemmalle on yksi liiton tärkeimpiä tavoitteita
vuodelle 2022 ja vuoden aikana pelataankin
kaksi virallista naisten sisäkrikettiturnausta
keväällä ja kaksi syksyllä. Näiden lisäksi kesällä
2022 järjestetään naisten turnaus osana SMviikkoa Salossa, sekä muita pelitapahtumia
kesä- ja elokuussa.
Liitto tukee jatkossakin sekä säännöllisten harjoitusten että pelien järjestämistä, jota ohjataan yhä
selkeämmin seuratoimintaan. Mallina naisten toiminnan järjestämiselle toimii PlayCricket Suomi -seura,
jolle tarjotaan tukea erityisesti valmennuksen järjestämisessä.
Krikettiliitto panostaa vuonna 2022 naisten krikettiin mm. seuraavilla tavoilla:
• järjestämällä vähintään yhden lajin alkeiskurssin naisille
• järjestämällä sisäturnauksia sekä alkeiskurssin pelaajille että eri seurojen kautta mukaan tulleille
naisille
• järjestämällä pelitoimintaa kesällä
• markkinoimalla tapahtumia mahdollisimman laajasti
• tukemalla naisille ja naisten valmentajille suunnattua valmentaja- ja ohjaajakoulusta
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NAISKRIKETIN TERÄVIN KÄRKI MAAJOUKKUEPOLULLE
Pandemian takia vuosille 2020 ja 2021 suunnitellut naisten pohjoismaiset turnaukset jouduttiin
siirtämään. On kuitenkin vahvistunut, että muiden Pohjoismaiden tavoin myös Suomessa on pelaajilla
kiinnostusta kansainvälisiin naisten peleihin. Tätä silmällä pitäen on rakennettu suunnitelmaa vuodelle
2022 seuraavasti:
•

taitotason saavuttaneet pelaajat kutsutaan mukaan miesten maajoukkueen, Karhujen,
harjoitusleirille, jonka aikana vahvistetaan pelaajien halukkuus sitoutua omaan
harjoitusohjelmaan

•

mahdollistetaan leireily Eerikkilässä Karhujen leirien yhteydessä vähintään kerran kevään 2022
aikana ja kerran syksyllä

•

säännölliset, seuran harjoitusten lisäksi järjestettävät harjoitukset

•

kunto-ohjelma

•

panostus some-näkyvyyteen

•

järjestetään vähintään yksi kansainvälinen naisten krikettiottelu

Yksilöidyt tavoitteet

Liiton toimenpiteet

Mittarit

Säännöllisten harjoitusten
jatkaminen

pätevien valmentajien varmistaminen

on/ei

Osallistujamäärän
kasvattaminen harjoituksissa,
vähintään 50 naista vuoden
loppuun mennessä

Valmentaja kirjaa lkm.

Lkm. kasvanut/ ei ole

Tarvittava valmennustuki

on/ei

Sisäturnaukset kevätkaudella
2022 pelataan vähintään 4–5
joukkueella; syyskaudella 2022
sarjassa 8 joukkuetta

Kenttä-/tilavaraukset sekä
peliaikataulut

on/ei

Varataan tarvittavat toimitsijat

on/ei

Aloitetaan naisten
maajoukkuetoiminta

Järjestetään säännölliset harjoitukset

kyllä/ei

Leirit Karhujen leirien yhteydessä
Eerikkilässä

kyllä/ei

Naisten joukkueelle pätevä valmentaja
on/ei
SM-viikon turnaus 2022, 4–6
joukkuetta

Varmistetaan riittävä pelaajamäärä

on/ei

Varataan tarvittavat toimitsijat

on/ei

Naisten kriketin some-profiilin ja
muun näkyvyyden
vahvistaminen

Varmistetaan säännöllinen somenäkyvyys ja kiinnostavat sisällöt

on/ei

Kesän 2022 pelitapahtumat

Huomioidaan liigavaliokunnan
peliaikataulussa sekä kenttävarauksissa

on/ei

Huolehditaan riittävästä pelaajapoolista riittävä/ei (Suomisport
tukemalla kasvattiseuraa ja muita
käyttöön)
seuroja alkeiskurssein sekä
valmentajatuella
9
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2.2. Kilpailullinen harrasteliikunta
Kilpailullisen harrasteliikunnan pääosassa on liiton itse järjestämä kilpailutoiminta, jota täydentävät
jäsenseurojen ja muiden tahojen järjestämät kilpailut. Liitto kiinnittää erityistä huomiota muiden
tahojen järjestämien kilpailuiden sovittamiseen oman kilpailutoimintansa lomaan ja järjestäjätahojen
sitomiseen kilpailujärjestelyjen turvalliseen minimitasoon.
Kansallisen Twenty20–liigan (National League) roolia seurajoukkueiden paremmuusjärjestyksen
mittarina korostetaan. Kilpailujärjestelyihin osoitetut lisäresurssit mahdollistavat myös Kansallisen liigan
parhaiden suoritusten paremman huomioimisen liiton ulkoisessa viestinnässä. Ykkösdivisioonan
merkitys Krikettiliigaan joukkueita syöttävänä kilpailuna painottuu myös sisällöntuotannossa.
Seurojen kakkosjoukkueiden erillisestä Twenty20-pelimuodon kilpailusta luovutaan ja siihen
osallistuneet joukkueet integroidaan kansalliseen Twenty20-liigaan.
Ten10-pelimuodon edustus- ja harrastussarjat eriytetään toisistaan siten, että edellinen pelataan
tiiviissä turnausmuodossa ja edustuspelaajien osallistuminen jälkimmäiseen estetään, jotta
harrastussarjasta muodostuu vähemmän tavoitteellisesti pelaaville osallistujille miellyttävä kokemus.
Edustusliiga toimii tärkeänä osana pelaajapolkua ja osaltaan valmistaa maajoukkuetta European Cricket
Championship (ECC) turnaukseen ja Suomea edustavaa seurajoukkuetta European Cricket League (ECL)
otteluihin.
One-Day–pelimuodossa järjestetään yksi sarja, johon osallistuminen rajataan suurimman pelaajapoolin
seuroihin, jotka osallistuvat täysipainoisesti Twenty20-pelimuodon kilpailuihin.
Liitto kehittää edelleen toimintaansa myös pehmeällä pallolla (tennispallo, kevyt krikettipallo tms.)
pelattavaan krikettiin. 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. Tällä tavalla saadaan erilaiset lajia harrastavat "porukat" sekä uudet,
erilaisista etnisistä taustoista tulevat (mukaan lukien suomalaiset) mukaan liiton puitteissa toteutettuun
ei-kilpailulliseen harrasteliikuntaan.
Merkittävänä lisäyksenä kilpailuohjelmaan sisällytetään naisten ja juniorien turnaukset. Nämä liigat ovat
keskeisessä roolissa liiton strategiaa ja ovat keskeisessä roolissa kansainvälisen krikettiliiton
kasvustrategiaa. Pelaajapolku maajoukkueeseen kulkee näiden liigojen kautta.

2.2.1. Pelimuotojen tasapainon kehitys
Liitto ei vuoden 2021 muutosten jälkeen valmistele uusia merkittäviä muutoksia eri pelimuotojen
väliseen tasapainoon. Krikettiliigan rakennetta tarkastellaan, jotta liigan tasoa voitaisiin kehittää ja näin
se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi myös maajoukkuepelaajien kehitystä.
Nais- ja junioriliigat käynnistetään vuonna 2022. Pelimuodon ja liigarakenteen valmistelut selviävät
vuoden 2022 alussa.
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2.2.2. Liigatoiminnan rakenteiden kehittäminen
Kaikille liiton järjestämiin kilpailuihin osallistuville seuroille pakollisen seuralisenssin käyttöä jatketaan
edellisen vuoden tavoin. Krikettiliigassa pelaavat seurat joutuvat hakemaan erityistä
Krikettiliigalisenssiä, jonka ehdoissa on otettu huomioon erityisesti ottelujen mediatuotannon kasvavat
tarpeet sekä Krikettiliigan saaman julkisuuden myötä korostuneiden integriteettiriskien torjunta.
Liigavaliokunnan kokoonpanoa on laajennettu ja sen toimintaa kehitetty itsenäisempään ja
virallisempaan suuntaan. Kehitystyö toteuttaa liiton tavoitetta itsenäisistä ja liitto-organisaation sisällä
verkostomaisesti yhteistyötä tekevistä toiminnoista, joiden keskinäinen koordinointi tapahtuu
johtoryhmätasolla (ks. jäljempänä Hallinto). Valiokunnan alainen tuomaritoiminta jatkaa omana
alatoimintona, jota vetää erillinen vapaaehtoinen tiiminvetäjä toimihenkilö.
Eri pelimuotojen kilpailutoiminnan koordinointia on parannettu nimeämällä pelimuotokohtaiset
liigapäälliköt, joiden tehtäviin kuuluu kilpailutoiminnan perushallinnon hoitaminen, ja joille siirretään
myös lievimpien rikkeiden kurinpitovastuu. Liigavaliokunnan puheenjohtaja toimii liigapäälliköiden
esimiehenä.

2.2.3. SM-viikko
Krikettiliitto on alustavasti päättänyt osallistua Salossa kesällä 2022 pidettävään SM-viikkoon. Liitto
osallistuu aktiivisesti tapahtuman valmisteluun. Krikettiliitto on ollut mukana kaikissa tähänastisissa SMviikon tapahtumissa. Turnauksessa suunnitellaan pelattavan miesten T10-pelin pehmeän pallon
semifinaalit ja finaali, joka näytetään suorana YLE:llä. SM-viikon aikana pelataan myös naisten
krikettiturnaus. Naisten ottelut näkyvät YLE:n kanavilla.

2.2.4. Kilpailuiden luvitusjärjestelmä ja lisenssit
Toimivan kilpailuluvitusjärjestelmän merkitys on kasvanut muualla Euroopassa havaittujen luvattomien
kansainvälisten turnausten järjestämisyritysten myötä. Kansainvälinen liitto edellyttää jäseneltään sen
maassa järjestettävien kilpailuiden luvittamista eritoten kilpailumanipulaatioyritysten torjumiseksi.
Krikettiliiton kannalta kyseessä on myös ensisijainen työkalu pelaaja– ja katsojaturvallisuuden
varmistamiseksi, sekä tärkeä keino Suomessa pelatun harrastekriketin taltioimiseksi liiton tilastoihin.
Kotimaisten kilpailuiden luvitusprosessia kehitetään järjestäjän kannalta aiempaa yksinkertaisemmaksi
antamalla etukäteen nykyistä enemmän tietoa vakiintuneista luvan saamisen ehdoista, sekä
uudistamalla luvan hakemiseen käytettävä verkkolomake.
Pelaajalisenssien osalta merkittäviä kehitystarpeita ei ole. Toimitsijalisenssin markkinointiin kiinnitetään
aiempaa enemmän huomiota ja se nivotaan paremmin etenkin korkeimpien sarjatasojen
kilpailurutiineihin. Yksilölisenssit sitouttavat ostajansa suoraan liiton monitasoiseen sääntörakenteeseen
sekä suorana lähetettävien otteluiden vaatimiin oikeudensiirtoihin.
Suomisportin-seurapalvelun käyttöönottoa seuroissa tuetaan vahvasti. Laajempi käyttö helpottaa
tietyiltä osin seurojen hallintotyötä ja samalla tarjoaa liitolle aiempaa laadukkaampaa ja luotettavampaa
tietoa jäsenkentästä.
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Yksilöidyt tavoitteet

Liiton toimenpiteet

Mittarit

Lyhyitä pelimuotoja (alle 30
syöttösarjaa) painotetaan
resurssienjaossa

Resurssien käyttö painottuu
lyhyempiin pelimuotoihin

Pitkän ja lyhyiden pelimuotojen osuus
resurssien käytöstä

Liigavaliokunnan rooli
itsenäisenä toimielimenä
vahvistuu edelleen ja se
muuttuu näkyvämmäksi
krikettiyhteisön sisällä

Henkilöstöä lisätään, sisäistä
työnjakoa selkeytetään ja
vastuista sekä toiminnasta
tiedotetaan krikettiyhteisölle

Liigavaliokunnan henkilöstön määrä
2021 -> 2022
Valiokunnan toimenkuvat on
dokumentoitu (on / ei)
Valiokunnan ja henkilöstön toiminnasta
on saatavilla tietoa nettisivuilla tai
toiminnasta ja toimenkuvista on
tiedotettu sähköpostitse (on / ei)

Liitolla on näkyvyys kaikkeen
Suomessa pelattavaan
krikettiin ja suomalaisten
pelaajien ulkomailla
pelaamaan krikettiin

Kriketti kasvaa kilpailulajina
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Seurojen otteluiden
luvitusjärjestelmä (sanctioning)
vakiinnutetaan

Prosessi on kuvattu ja selitetty
ymmärrettävästi liiton nettisivuilla.
Sisällytetty seurakoulutuksiin.
Prosessin kautta tapahtuneet luvitukset
/ sitä noudattamatta jättämiset

Lisenssipelaajien
luvitusjärjestelmä
vakiinnutetaan

Prosessin kautta tulleiden hakemusten
määrä / luvattomasta pelaamisesta
määrätyt sanktiot

Pelimuotojen painotusta
muuttamalla ja uusia kilpailuja
perustamalla houkutellaan
enemmän pelaajia kilpakriketin
pariin

Lisenssipelaajien määrä 2021 -> 2022
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3. HUIPPU-URHEILU
3.1. MM-turnauspolku ja kansainvälinen näkyvyys
ICC:n uudistettua jäsenyyskategoriansa sekä kansainvälisten krikettiotteluiden kriteerit ja
pelimuotokohtaiset arvoturnausväylänsä, maajoukkuetoiminnasta on viime vuosina kehitetty entistä
tavoitteellisempaa ja pelaajien kannalta tavoiteltavampaa.
Ranking-pisteitä tuottavien kansainvälisten Twenty20-otteluiden (T20I) määritelmä laajennettiin vuoden
2019 alusta koskemaan kaikkia ICC:n jäsenten välisiä otteluita. Jokainen hyväksyttävissä olosuhteissa
pelattu maaottelu lasketaan mukaan Suomen rankingsijoitukseen.
Kansainvälisten otteluiden kautta saavutetun ranking-arvon myötä maajoukkueen pelit ovat saaneet
ennakoitua merkittävästi suurempaa näkyvyyttä, kun otteluita on lähetetty suoratoistona, minkä
seurauksena myös kotimaiset kilpailut ovat yllättäen saaneet erityistä vedonlyöntiarvoa. Saavutettua
näkyvyyttä hyödynnetään nyt liiton omistamien oikeuksien puitteissa kaikissa vuoden tapahtumissa.

3.2. Alueelliset MM-karsintaturnaukset Suomessa!
Kesille 2020 ja 2021 suunnitellut ja pitkälle valmistellut Euroopan alueelliset MM-karsintaturnaukset
jouduttiin perumaan Covid-19 pandemian vuoksi. Tämän jälkiseurauksena Suomea on pyydetty
järjestämään kaksi alueellista karsintaturnausta kesällä 2022. Vaikka viralliset päätökset
järjestelyvastuusta saadaan vasta vuoden 2021 lopulla, ovat valmistelut jo syksyllä 2021 täydessä
käynnissä.
Suomi isännöi siis kesällä 2022 kaksi Euroopan alueellista MM-karsintaturnausta. Turnaukset
järjestetään peräkkäisinä viikkoina 12.7. - 31.7.2022. Turnauksissa pelaa yhteensä 20 eurooppalaista
krikettimaata. Turnauksien otteluohjelmat ja maiden jako turnausten kesken on vielä marraskuussa
2021 ratkaisematta. Ratkaisut tehdään vuoden loppuun mennessä. Turnauksessa ratkaistaan ne maat,
jotka pääsevät jatkoon polulla, joka johtaa vuoden 2024 lopputurnaukseen.
Karsintaturnaukset tullaan pelaamaan Keravan kansallisessa krikettikeskuksessa ja Tikkurilan
urheilupuistossa. Nämä karsintaturnaukset tulevat olemaan lajin suurin ja merkittävin Suomessa
koskaan pidetty tapahtuma, jonka toteuttaminen tulee olemaan liitolle suuri ponnistus. Taloudellisten
resurssien lisäksi toteutus tulee vaatimaan suurta joukkoa osaavia vapaaehtoisia lukuisiin tehtäviin.
Turnausta tarjotaan eri oppilaitoksille yhtenä mahdollisuutena liikunta- ja viestintäalan sekä
liikuntapaikanhoidon opiskelijoiden harjoittelu- ja kehityspoluksi. Tästä on alustavasti keskusteltu sekä
Eerikkilän että Vierumäen Urheiluopiston kanssa.
Krikettiliitto tulee saamaan ICC:ltä taloudellista tukea osaan turnauksen järjestelykustannuksista. Liitto
on myös saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta liikunnan ja urheilun suurtapahtuman
valmistelujen ja järjestelyjen rahoittamiseksi (aiemmin myönnetty rahoitus voidaan siirtää vuodelle
2022). Liitto palkkaa tapahtumajärjestelyn osaajan johtamaan turnauksen valmistelua ja toteutusta.
Lisäksi liitto hakee kaupallisia yhteistyötahoja tapahtumaan.
Maajoukkueen kannalta tämä turnaus ja siihen valmistautuminen tulee olemaan vuoden 2022
pääteema. Maajoukkueen valmistautumista karsintaan tuetaan pelaamalla keväällä 2022
maaottelusarja todennäköisesti Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa vastaan.
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3.3. Maajoukkueen yleinen kehittäminen
Maajoukkuevalmennuksen painopisteet ovat yksilötason taidot, joukkueena toimiminen ja fyysinen
kunto.
Valmennustiimi on onnistunut luomaan valmennukseen positiivisen jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden
kulttuurin. Joukkueen tukena on ollut myös ammattimainen kuntoasiantuntija. Kaikki toiminnot jatkuvat
ja osin laajentuvat vuonna 2022 osana MM-karsintaturnaukseen valmistautumista ja samalla perustana
tulevalle kehitystyölle.
Maajoukkue osallistui kaudella 2021 ensimmäistä kertaa pelattuun lajin T-10 peliformaatin Euroopan
mestaruuskilpailuihin (ECC – European Cricket Championship), josta saatu kokemus tukee vahvasti
valmennustiimin ja koko joukkueen tavoitteita. Pelaajat saivat konkreettisesti todeta omat ja joukkueen
kehitystarpeet mutta myös kasvupotentiaalin. Positiiviset kokemukset ja onnistumiset motivoivat
maajoukkuetta sen kehityksessä. Maajoukkue osallistuu tähän turnaukseen myös kaudella 2022.
Maajoukkuerinkiä laajennetaan. Vuoden 2021 lopussa pidettävien harjoitus- ja valintatilaisuuksien
jälkeen rinkiin valitaan taito- ja kuntotasoltaan riittävät ja tarpeeksi motivoituneet ja sitoutuneet
pelaajat kutsutuista kymmenestä potentiaalisesta maajoukkuepelaajasta.
Eerikkilän harjoitusolosuhteita ja osaamista hyödynnetään säännöllisessä maajoukkuevalmennuksessa ja
-leirityksessä. Palloliiton ja Salibandyliiton yhdessä Eerikkilän kanssa kehittämiä valmennus- ja
treenimenetelmiä hyödynnetään. Kuntovalmennuksessa hyödynnetään StadiFitin kanssa tehtyä
yhteistyösopimusta.
Edellä mainittujen toimien lisäksi Krikettiliitto syventää työskentelyä Olympiakomitean huippuurheiluyksikön lajiryhmävastaavan kanssa.
Yksilöidyt tavoitteet

Liiton toimenpiteet

Mittarit

Yksilötaitojen kehittäminen

Pelaajakohtaisen
kehittämistarveanalyysin
päivittäminen

on/ei

Yksilöidyt harjoitusohjelmat
jokaiselle pelaajalle
talvikaudelle 2021–2022

on/ei

Eerikkilän
sisäharjoittelumahdollisuuden
hyödyntäminen

on/ei

Jatketaan yksilötason
kuntomittauksia 2 krt/vuosi

Jokaisen pelaajan kuntotaso noussut

Edellisen perusteella laaditut
yksilötason harjoitusohjelmat

on/ei

Jokaisen harjoituskerran
kirjaaminen (keskitetty loki)

on/ei

Joukkue valvoo sisäisesti
harjoittelua (määrä ja laatu)

Vaatii joukkueen johdon toimenpiteitä/ei
vaadi

Pelaajien fyysisen
suorituskyvyn parantaminen

Joukkueen sisäisen
toiminnan vahvistaminen
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Miesten maajoukkueen
globaalin ranking-tason
nostaminen

Joukkueen sisäinen
viestintäprosessi selkeytetään

Viesti kulkee kaikille viipeettä/ syntyy
tietokatkoksia

Pelaajien sitoutuminen
yhteisiin arvoihin ja
toimintoihin

1) Havaittu poikkeamia/ei havaittu

Panostetaan
valmennusprosesseihin ja
huippu-urheilutoiminnan
edellytyksiin

25.10.2021 ranking 57, tavoitteena 10
sijan nousu vuonna 2022

2) Pelaajat osallistuneet
maajoukkueringin turnauksiin/ ei / %

3.4. Seurajoukkueiden kansainvälinen huipputurnaus European Cricket League (ECL)
Liitto solmi syksyllä 2019 monivuotisen yhteistyösopimuksen kansainvälisen European Cricket League—
turnauksen taustayhteisön kanssa kilpailuun osallistumisesta. Turnaus kokoaa Euroopan pienten ja
keskisuurten krikettimaiden lyhyiden pelimuotojen mestarijoukkueet mittelemään ”Euroopan
krikettikuninkuudesta.” Vuonna 2019 aloitettu turnaus vastaa idealtaan jalkapallon Champions League –
erona se, että toistaiseksi se pelataan noin viikon aikana yhdessä paikassa – ja se saavutti jo
aloitusvuotenaan suurta kiinnostusta. Covid-19 ikävä kyllä pakotti perumaan vuosien 2020 ja 2021
suunnitellut turnaukset.
ECL-turnaus jatkuu aiempaa suurempana talvikaudella 2022. Turnaukseen tulee osallistumaan maan
paras seurajoukkue yhteensä kolmestakymmenestä Euroopan maasta. Osallistuminen tähän
turnaukseen odotetaan jatkossa vaikuttavan piristävästi kilpailuun Twenty20–pelimuodon Suomen
mestaruudesta. Ensimmäistä kertaa kotimainen mestarijoukkue voi odottaa ”europelejä, mikä toimii
motivoivana lähtölaukauksena ylimmän sarjatason kotimaisille peleille. Suomesta turnaukseen osallistuu
Twenty20 Krikettiliigan voittaja.

3.5. Maajoukkueringin harjoitusottelusarja
Jos (kun) Kansainvälinen Krikettiliitto vahvistaa marraskuussa 2021, että Suomi isännöi kaksi MMkarsintaturnausta kesällä 2022, Suomen Krikettiliitto järjestää touko-kesäkuussa 2022 ainakin yhden
maajoukkueringin harjoitusottelusarjan. MM-karsintaturnauksen jälkeen päätetään, pelataanko vielä
lisäsarja myöhemmin kesällä.
Ydintavoitteena on saada Suomen parhaat pelaajat pelaamaan yhdessä ja parhaassa mahdollisessa
toimintaympäristössä. Harjoitusottelut muodostavat keskeisen osan maajoukkueen yksilötason
valmentautumista. Tämä lisää otteluiden laatua ja vie peliä kohti kansainvälistä vaatimustasoa.

3.6. Naiset ja nuoret mukaan maajoukkuepolulle
Naisten maajoukkueen kokoaminen on aloitettu vuonna 2021 ja ringissä on alustavasti useita lahjakkaita
ja innostuneita pelaajia. Erillinen naisten maajoukkuevalmennus käynnistyy viimeistään vuoden 2022
alussa.
Nuorten pelaajien pelaajapolku miesten maajoukkueeseen kulkee jäsenseurojen kautta. Tällä hetkellä ei
suunnitella erillistä nuorten maajoukkuevalmennusrinkiä.
15

Suomen Krikettiliitto – Cricket Finland

3.7. Krikettiliiga
Krikettiliigaa kehitetään liiton päätuotteena, jonka tavoitteena on olla kotimaisen pelaajapolun selkeä
huipputaso, liiton kilpailullinen käyntikortti suomalaiselle yleisölle, sekä merkittävä lisätulon lähde ja
muun toiminnan mahdollistaja liitolle.
Krikettiliigan sähköiset viestintäkanavat ja ilme lanseerataan talvikauden 21–22 aikana, kun
sisällöntuotantoon liittyvät käytännöt on luotu. Sähköisten viestintäkanavien kaksikielisyys tarjoaa
suomenkieliselle yleisölle ensimmäisen mahdollisuuden tutustua kotimaiseen huippukrikettiin
äidinkielellään.
Liigan varainhankintaa kehitetään erityisesti yhteistyökumppanuuksien suuntaan. Perinteinen
mainospaikkamyynti ja liigaotteluiden toiminnalliset yhteistyökumppanuudet, jotka tuottavat lisäarvoa
myös ottelulähetyksiin.
Krikettiliigan lähetysoikeudet pyritään myymään liittoa sitovien velvoitteiden asettamissa rajoissa.
Ottelutuotantojen laatua pyritään parantamaan lisäämällä katsojalle lisäarvoa tuovia elementtejä, joista
ensisijaisina ovat selostus ja liikkuvan kameran tuominen mahdollisimman moneen otteluun.
Suomenkielisen selostuskompetenssin kehittäminen aloitetaan.
Pelaajapolkuun liittyvä pelillinen haaste on Krikettiliigaan osallistuvien joukkueiden merkittäväksi
muodostuva tasoero, joka vaikuttaa myös liigan hyödyllisyyteen maajoukkuepelaajien harjoituskäytössä.
Tähän vastataan tukemalla kaikkien liiton jäsenseurojen hallintoa ja näin mahdollistamalla seurojen
nykyistä kestävämpi kasvu. Krikettiliigaan osallistuvien seurojen erillislisensointi osaltaan varmistaa, että
ylimmällä sarjatasolla pelaavat seurat valmistautuvat runkosarjaan etupainotteisesti.
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4. SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Suomen Krikettiliitolla on vuoden 2021 lopussa yhteensä 34 jäsenseuraa. Liitto ei oleta jäsenmäärän
kasvavan.
Seurojen jäsenmäärän kehitys asettaa kuitenkin seurojen toiminnalle ja hallinnolle kasvavia
laatuvaatimuksia. Kaikki jäsenseurat eivät ole vieläkään 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.

4.1. Tähtiseurat
Krikettiliitto on mukana Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmassa. Ohjelmaan ilmoittautui alun
perin kolme krikettiseuraa, joista kaksi aloitti ohjelman vuoden 2020 aikana. Pandemia vaikutti kuitenkin
siinä määrin seurojen toimintaan, että ohjelma on ollut jäissä koko vuoden 2021. Kaikkien kolmen
seuran kanssa on jo sovittu, että ohjelmaa jatketaan vuonna 2022 uusin voimin.
Tähtiseura-polun avulla seurat pilotoivat ohjelmaa kriketin piirissä ja päämääränä on löytää mahdollisia
lisätarpeita juuri krikettiseuroille, joilla on vahva maahanmuuttajatausta ja siten joitakin erityistarpeita
muihin suomalaisiin seuroihin verrattuna.
Ohjelman avulla lisäksi vahvistetaan liiton ja seurojen välistä kommunikaatiota aluksi pienen porukan
kesken ja näin päästään rakentamaan työkalupakkia hyväksi koetuille toimintatavoille.

Yksilöidyt tavoitteet

Liiton toimenpiteet

Mittarit

Tähtiseuraohjelmassa
mukana oleva seurat
etenevät prosessissa

Kannustus, ohjeistus ja
opastaminen

Etenevät/eivät etene

Seurat kohdataan
“kasvotusten”

Tiimi kohtaa jokaisen seuran
vuoden 2022 loppuun
mennessä

100 % on/ei
Kaikki liigaseurat on/ei
50 % on/ei
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Tapaamisessa määritetään
tärkeimmät seuran
rakenteiden
kehittämiskohteet (yhteisesti
hyväksytyt)

on/ei

Tarjotaan malleja hallintoon

tarjottu/ei
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5. VASTUULLISUUS
5.1. Liikunnan ja urheilun eettiset arvot
Liitto on kodifioinut toimintasääntöihinsä ja niiden perusteella hyväksyttyihin alemman tasoisiin
sääntöihinsä eettisiä arvoja toteuttavat periaatteensa. Lajin universaalien sääntöjen esipuheeseen
sisällytetty ”pelin henki” (Spirit of Cricket) toimii ohjenuorana kaikissa krikettiotteluissa.

5.2. Hyvä hallinto
Erillisen johtoryhmän perustamisesta alkanutta
liiton hallinnon roolien selkeyttämistä jatketaan.
Vuoteen 2017 asti hyvin operatiivisena toiminut
liittohallitus jatkaa siirtymistään selkeästi
strategisempaan rooliin ja vuonna 2020–21
toteutetun strategiavalmistelun yhteydessä
tunnistetuille pää- ja tukitoiminnoille etsitään
vastuuhenkilöt.
Krikettiliiton säännöt on viimeksi päivitetty 09.10.2020. Sääntöjen päivittämistarve tullaan
kartoittamaan vuonna 2022.
Liiton hallintoa ohjaavat seuraavat toimintasääntöjä alemman tasoiset säännöt:
-

hallinnon eettinen ohjeisto (Ethics Policy)
käytösnormisto (Code of Conduct and Spirit of Cricket)
kilpailumanipulaation ja korruption torjunta (Anti-Corruption Code)
kurinpitomenettelyt (Disciplinary Guidelines)

Liiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma hyväksytään ja toimeenpano aloitetaan vuonna 2022.
Ohjelma täydentää käytännön tasolla toimivaa Anti-Corruption Codea selventämällä erityisesti
kilpailumanipulaation torjunnan ennaltaehkäisevää osaa, kuten koulutusta, viestintää, yhteistyömalleja
ja työn merkitystä lajin kehittymiselle.
Krikettiliigan ja muiden ylempien sarjatasojen otteluiden odotetaan säilyvän kansainvälisen
vedonlyönnin kohteina. Kriketin riskiprofiili eroaa tästä syystä muista Suomessa vasta kasvamassa
olevista lajeista. Ensimmäisen kilpailumanipulaation kansallisen tilannekuvan mukaan kriketti on yksi
harvoista lajeista, jossa riski kilpailumanipulaatioyrityksiin on kohonnut. Liiton oma raportointi- ja
tiedustelutoiminta vahvistaa arvion. Liitto osallistui aktiivisesti kansallisen tilannekuvan laatimiseen ja
jatkaa operatiivista yhteistyötä sekä Suomen urheilun eettisen keskuksen sekä kansainvälisen liiton
korruptionvastaisen yksikön kanssa. Liitto kehittää raportointikanavia aiempaa helppokäyttöisemmiksi ja
panostaa erityisesti kesäkauden alla tapahtuvaan raportointivelvollisuuksista muistuttamiseen.
Liiton hallituksen tarve hyvän hallinnon koulutukseen ja mahdollisuuksia sellaisen järjestämiseen
kaksikielisesti selvitetään.

5.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Suomalaisessa urheilukentässä poikkeuksellisen monikulttuurinen lisensoitujen pelaajien ja seuraaktiivien joukko on paras tae liiton toiminnan säilymiselle kulttuuriset herkkyydet tunnistavana ja niihin
tarvittaessa reagoivana, mutta lajin universaalin luonteen ja kilpailujen integriteetin säilyttävänä
tekijänä. Liitto puuttuu herkästi sukupuolen, etnisyyden, uskonnon ja muiden syiden perusteella
tapahtuvaksi epäilemäänsä syrjintään sekä ottelutapahtumissa että niiden ulkopuolella. Liiton
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järjestämät kilpailut ovat avoimia kaikille, mutta tarve (lisenssipelaajademografian näkökulmasta)
naisten omille sarjoille on tilastojen mukaan ilmeinen.
Konkreettisimmin liiton tavoite lajin tasa-arvoistamisesta näkyy naisten harjoittelun ja pelaamisen
strategisena tukemisena aiempien vuosien tapaan. Tämä ilmenee parhaiten vuonna 2022 alkava naisten
liiga.
Liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty syksyllä 2020.
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 maahan äskettäin 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. Toiminnan puitteissa kannustetaan myös Helsinki-Turku-Tampere–
kolmion ulkopuolisia seuroja osallistumaan liiton kilpailuihin järjestämällä otteluohjelma sellaiseksi, että
kaukaa matkustavan joukkueen kaikki ottelut voidaan pelata esimerkiksi yhden päivän tai viikonlopun
aikana. Liitto myös tiivistää yhteistyötä maantieteellisesti perifeeristen seurojensa kanssa avustamalla
näitä aiempaa enemmän keskinäisten pelisarjojen järjestämisessä.

5.4. Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö
Liitto on laatinut ensimmäisen sisäisen toimintaohjeen syrjintä- ja häirintätapauksiin puuttumiseen, joka
sisältään myös kriisiviestinnän periaatteet. Ohje on hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.11.2021.
Ohje sisällytetään seuroille annettavaan koulutukseen ja tiedotukseen ja sitä päivitetään jäsenseuroilta
saadun palautteen perusteella.

5.5. Ympäristövastuu
Krikettiliitto laati ensimmäisen ympäristöohjelmansa syksyllä 2021 ja se hyväksyttiin hallituksen
kokouksessa 23.11.2021.
Krikettiliiton ensimmäisen ympäristöohjelman tavoite on synnyttää liiton hallinnossa ja jäsenkunnassa
ymmärrys siitä, että lajin toiminnalla ja sitä koskevilla ratkaisuilla ja menettelytavoilla on
ympäristövaikutuksia. Ohjelmassa pyritään identifioimaan ne liiton toiminnan osa-alueet, joilla on suurin
ympäristövaikutus ja joihin voidaan liiton toimenpitein vaikuttavimmin tarttua.
Liitto tulee rekrytoimaan piiristään vapaaehtoisen, jonka tehtävänä on keskittyä ympäristökysymyksiin.
Hän tulee kevään 2022 kuluessa laatimaan tarkennetun ja käytännön toimiin johtavan
ympäristösuunnitelman, joka hyväksytään liiton hallituksessa. Tavoitteena on, että suunnitelmassa
olevat toimenpiteet ehtivät vaikuttaa jo kesäkaudella 2022.
19

Suomen Krikettiliitto – Cricket Finland

5.6. Antidopingtoiminta
Liittoa sitoo Suomen antidopingsäännöstö ja kurinpitovalta antidopingasioissa on siirretty
Antidopingasioiden kurinpitovaliokunnalle. Säännöstön sitovuus on ketjutettu liiton luvitus- ja
lisensointijärjestelmän kautta toiminnan kaikille tasoille ja kaikkiin toimijatyyppeihin.
Antidopingkoulutusta järjestetään yhteistyössä SUEK:in kanssa maajoukkueelle sekä Krikettiliigaan
osallistuville seuroille. Liitto järjestää myös omaa koulutusta muille toimijoille sekä kannustaa pelaajia
hakeutumaan SUEK:in ja kansainvälisen liiton verkkokoulutuksiin.
Liiton antidopingohjelma päivitetään vuonna 2022.
Yksilöidyt tavoitteet

Liiton toimenpiteet

Mittarit

Vastuullisuusohjelman
ottaminen osaksi seurakehitystä

Rakennetaan seurojen
kehityksen seurantaa varten
yksinkertainen tuloskortti
(Ruotsin mallin pohjalta)

tuloskortti on/ei ole

Koulutetaan seuroja
käyttämään tuloskorttia oman
toiminnan kehittämiseen
Ottelumanipuloinnin estäminen

Laaditaan ympäristösuunnitelma

koulutusta järjestetään/ei
järjestetä

Luottamuksellisen
ilmoitusmenettelyn
jatkaminen ja kehittäminen

kyllä/ei

Em. liittyvä tiedotus seuroille

tiedotettu/ei

Otteluraportoinnin
kehittäminen

kehitetty/ei

Rekrytoidaan henkilö
johtamaan prosessia

Suunnitelma laadittu ja
hyväksytty hallituksessa kyllä/ei
Suunnitelman toimenpiteet
käynnistetty kyllä/ei

Lisätään aihe seurojen
koulutukseen

Lisätty/ei lisätty

Syrjinnän ja häirinnän
vähentäminen

Toimintaohje syrjintä- ja
häirintätapauksiin
puuttumiseen lisätään
seurojen koulutukseen

Lisätty/ei lisätty

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistäminen

Jatketaan aiheen esille ottoa
sisäisessä tiedotuksessa

kyllä/ei
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6. KRIKETIN INFRASTRUKTUURI
Valmisteilla olevan liiton strategiatyön yhteydessä esille nousi kolme keskeistä infrastruktuurin
kehittämiskohdetta: Lyönti- ja syöttöharjoittelumahdollisuus talvikaudella, sisäpelitilan puute ja tarve
lisätä kriketille sopivia ulkokenttiä (koko ja ruohoalusta).
Vuodelle 2022 valmisteilla olevat MM-karsintaturnaukset asettaa vaatimuksia valittujen pelikenttien
(Keravan kansallinen krikettikeskus ja Tikkurilan krikettikenttä) lisäkehittämiselle. Näiden osalta
valmistelut ovat loppusuoralla jo loppuvuodesta 2021.
Lajille sopivan infrastruktuurin puute on edelleen kasvua rajoittava tekijä. Vaikka pääkaupunkiseudulla
on tapahtunut myönteistä kehitystä, on sielläkin vielä merkittävä osa liigaotteluista pelattava
alimittaisilla hiekkakentillä. Tästä syystä täysimittaisten pelikenttien kehittäminen on lajin kehitykselle
elinehto. Mitoituksen lisäksi tavoitteena on siis saada maahan lisää nurmipintaisia kenttiä
(luonnonnurmi tai tekonurmi). Hyvät kokemukset nurmikentän monilajikäytöstä Vantaan mallilla
toimivat lähtökohtana tuleville hankkeille. Liitto osallistuu keskusteluihin uusien sopivien pelikenttien
rakentamisesta muun muassa Espoon ja Turun kaupunkien kanssa.
Kriketin infrastruktuurin kehittämisen reunaehdot/tavoitteet muodostuvat ICC:n kansainvälisten
otteluiden pelaamiselle asettamista kenttävaatimuksista.
Varsinais-Suomen suunnalla jatketaan keskusteluja Salon kaupungin kanssa vuoden 2022 SM-viikon
krikettiturnauksen vaatimien puitteiden toteuttamiseksi.
Liitto pitää yhteyttä myös Tampereen kaupungin 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.

6.1. Keravan kansallinen krikettikeskus
Keravan krikettikenttä on liiton "kruununjalokivi" ja liitto panostaa myös vuonna 2022 kentän
kehittämiseen ja ylläpitoon.
MM-karsintaturnaukset edellyttivät Keravan kentän jatkokehittämistä. Vuonna 2019 tehdyn ICC:n
tarkastuskäynnin yhteydessä määritettiin ne kehittämiskohteet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä
turnauksen järjestämiselle. Näistä kohteista lähes kaikki on syksyyn 2021 mennessä saatu toteutetuksi
hyvässä yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa.
Vielä tekemättä on:
•

Turvallisuuden lisääminen rakentamalla palloverkko myös kentän eteläpäätyyn (Keravantien 148
puoleinen pääty). Asuinalueen päässä kenttää tämä on toteutettu käyttämällä vanhoja
sähkötolppia. Näitä verkkoja on elintärkeää korottaa asuinalueen päädyn turvallisuuden
lisäämiseksi.

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.
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6.2. Tikkurilan krikettikenttä
Tikkurilan krikettikentällä on pelattu liigaotteluita vuoden koko 2018 SM-viikon jälkeisen ajan ja siitä on
muodostunut Keravan kentän jälkeen toiseksi tärkein pelikenttä. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa
on sujunut erittäin positiivisessa hengessä. Kenttää käytetään yhdessä jalkapallon kanssa nurmen
kuluman sallimassa laajuudessa myös kaudella 2022.
MM-karsintaturnaus asetti kehittämisvaatimuksia erityisesti Tikkurilan kentän osalta. Keskeisimmät työt
on tehty vuonna 2021. Turnauksen yhteydessä tehtävä kehitystyö tulee pysyvästi palvelemaan kentän
jatkokäyttöä.
Kesken on vielä:
•
•
•

Turvallisuus: Turvallisuutta pitää parantaa lisäämällä kentän eteläpuolelle (asuinrakennusten
puoli) noin 10 metriä korkea suojaverkko. Kiinteät rakenteet on jo asennettu, mutta lopullinen
suojaverkko odottaa asentamista.
Syöttölinjan taustarakenne: Kentän molempiin päihin helppo ratkaisu, joka sijaitsee kentän
ulkopuolella ja voidaan siirtää pois aina pelin jälkeen, jolloin ei häiritse muita toimijoita.
Sateensuojatelineet: Tarvittavat hankinnat on tehty ja lopullinen telineiden kokoaminen
tehdään keväällä 2022.

6.3. Käpylän krikettikenttä
Toimiva yhteistyö Helsingin kaupungin ja krikettiliiton välillä johti 2019 siihen, että Käpylän
hiekkakentälle asennettiin kesäkauden alkupuolella kiinteä lyöntialusta. Kolmen kesäkauden myötä
kenttä on osoittautunut maan parhaaksi hiekkapohjaiseksi krikettikentäksi.
Keskustelut kentän kehittämisestä jatkuvat. Kesäkaudelle 2022 saataneen lisävarastointitiloja ja
mahdollisesti pelikirjurille sopiva suojatila. Varastointitilojen myötä yksi tai useampi jäsenseura ottaa
Käpylä kentän ”kotikentäkseen”.
Tulevia kehityskohteita ovat muun muassa lyöntihäkkien rakentaminen ja luonnon- tai tekonurmen
asennus nykyisen hiekkakentän alueelle.

6.4. Eerikkilän Urheiluopisto
Eerikkilän harjoitustilat ovat käytössä osoittautuneet erittäin toimiviksi. Liitto panostaa rakennettujen
tilojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön niin maajoukkueiden kuin seurojen kehittämiseksi.
Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia järjestää ulkotreeni-infraa kriketille ennen MM-karsintoja 2022.
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6.5. Muu kriketin infrastruktuurin kehittäminen
Talvikauden 2022 sisäliiga pelataan viime vuosien tavoin Pallomyllyn sisähallissa Helsingissä. Näin
saadaan enemmän ulkokauden lyhyitä pelimuotoja vastaava pelitilanne, joka näin tukee kesäkauden
osaamisen kehittämistä.
Toimivaa yhteistyöratkaisua sisäkriketin – tai jopa häkkikriketin – pelaamiseksi etsitään edelleen.
Sisäkriketin harjoitusverkot/lyöntikaistat mahdollistavat tilan käytön myös muiden lajien harjoitteluun.
Mikäli mahdollista, krikettihäkki sijoitettaisiin samaan halliin kuin lyöntikaistat.

7. KANSAINVÄLINEN VERKOSTOITUMINEN
Tarve yhteistyön kehittämiseen muiden kansallisten krikettiliittojen kanssa ja erityisesti suunnilleen
samassa asemassa olevien eurooppalaisten ICC:n jäsenten kesken on ilmeinen, sillä, muista globaaleista
lajeista poiketen, kriketillä ei ole eurooppalaista kattojärjestöä, mikä on johtanut maanosatason
toiminnan lähes täydelliseen puuttumiseen.
Toimivaa alueellista yhteistyötä jatketaan edelleen Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Saksan kansallisten
liittojen kanssa. Vuoden 2022 yhteistyö keskittyi Erasmus+ sport hankehakemuksen työstämiseen, koska
pandemia esti muut suunnitelmat. Tätä kirjoitettaessa odotellaan vastausta hakemukseen. Mikäli
saamme positiivisen vastauksen, Pohjoismaiden ja Saksan Nordics+ ryhmä pääsee kehittämään
yhteistyötä aivan uudelle tasolle. Ohjelma painottuu nais- ja juniorikriketin vahvistamiseen samalla, kun
rakennetaan mallia vahvemmalle seuratoiminnalle.
Kansainvälisen Krikettiliiton (ICC) tuloskortin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen perusteella
jaettava taloudellinen tuki ohjaa vahvasti liiton toimintaa.
Kansainväliset luottamustehtävät
Suomen Krikettiliiton puheenjohtajan Andrew Armitagen työ Kansainvälisen Krikettiliiton ICC:n
Euroopan edustajana jatkuu vuoteen 2022 asti. Tämän tärkeän tehtävän avulla Suomen Krikettiliiton on
mahdollista verkostoitua kansainvälisesti ja saada arvokasta tietoa siitä, miten kriketti kehittyy lajina
maailmanlaajuisesti. Tiivistyvästä yhteydenpidosta on muodostunut myös väylä liiton asiantuntemuksen
ja parhaiden käytäntöjen saamiseksi laajempaan tietoisuuteen kansainvälisen liiton piirissä.

23

Suomen Krikettiliitto – Cricket Finland

8. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ - KESKIÖSSÄ TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN
Kriketti kilpailee niin näkyvyydestä kuin ihmisten ajankäytöstä paitsi perinteisten suomalaislajien, myös
koko digitalisoituvan viihdekentän kanssa. Krikettiliiton ja sen tapahtumien seuraajamäärät ovat
kasvaneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana etenkin otteluiden suoratoistolähetysten myötä.
Liitto panostaa kasvun jatkumiseen eri tavoin.
Erityisen huomioitavaa on, että Krikettiliitto julkaisi keväällä 2021 pitkään työstön kohteena olleet
uudistetut kotisivut. Sisällöltään ja ilmeeltään modernisoidut sivut palvelevat eri kohderyhmiä ja ovat
näiden osalta erittäin tärkeä tiedotus- ja markkinointikanava. Sivustoa päivitetään koko ajan esimerkiksi
ajankohtaisten tiedotteiden ja lajikehitykseen liittyvien ohjeiden osalta.
Uusia yhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti. Yhteistyömahdollisuudet kattavat koko liigatoiminnan
nimioikeuksista mainospaketteihin ja edelleen erilaisiin seurakohtaisiin fanituotteisiin.

8.1. Markkinointi
Liitto markkinoi toimintansa eri osa-alueita monimediallisesti. Vakiintuneiden omien digitaalisten
kanaviensa lisäksi liitto pyrkii saamaan aktiivisesti näkyvyyttä mediassa. Krikettiliitto myös hyödyntää
sisältöjensä jakamisessa kumppaneiden tarjoamaa näkyvyyttä.
Liiton vahvuudeksi muodostunutta sosiaalisen median dialogista käyttöä jatketaan ja kehitetään entistä
aktiivisemmaksi. Valittuja vapaaehtoisia ohjataan sisällöntuottamiseen varmistaen näin lajin
monipuolinen ja -ääninen esille tuominen. Liitto myös tunnistaa, että sosiaalisen median kanavien
algoritmien toimintalogiikka edellyttää, että ansaitun näkyvyyden ohella markkinointibudjettia on syytä
kanavoida jossain määrin näihin kanaviin.
Keravan krikettikeskuksen tarjoamat mahdollisuudet erilaisten aktiviteettipäivien järjestämiseen
tuotteistetaan aiempaa selkeämmiksi kokonaisuuksiksi hyödyntäen samalla Eerikkilän toimiviksi
todettuja tuotteistuskokemuksia.

8.1.1. Naisten kriketti ja juniorikriketti
Naisten kriketin ja juniorikriketin kasvun tukeminen on lajin
kasvamisen kannalta tärkein markkinointihaaste. Liiton
tavoitteena on sekä kasvattaa harrastajien määrää näissä
kategorioissa että vakiinnuttaa harrastus aiemmin
aloittaneiden osalta.
Liitto toimii markkinoinnissa hyvässä yhteistyössä naisten
krikettiä ja juniorikrikettiä kehittävän PlayCricket Suomi ry:n
sekä muiden vastaavaa toimintaa säännöllisesti järjestävien
seurojen kanssa. Liitto pyrkii myös tuomaan omissa
kanavissaan seurojen nais- ja juniorkrikettitoimintaa
näkyviin.

8.1.2. Maajoukkue
Miesten maajoukkue Krikettikarhut on suomalaisen mieskriketin huippu. Maajoukkue on Krikettiliitolle
strateginen brändielementti liiton ja seurojen pitkäjänteisen työn näkyväksi tekemisessä.
Krikettikarhujen turnaukset (koti- ja ulkomaanturnaukset) ruokkivat kiinnostusta lajia kohtaan ja
tarjoavat oman näkyvyytensä kautta tärkeän kanavan yhteistyökumppaneille. Liiton tavoitteena on
24

Suomen Krikettiliitto – Cricket Finland

kaupallistaa Krikettikarhut entistä tehokkaammin ja on luoda fanituotteita kannattajien ostettavaksi.
Tämä toiminta edellyttää sopivan yhteistyökumppanin löytymistä.

8.1.3. Krikettiliiga
Maan ylin sarjataso Krikettiliiga on maajoukkueen ohella tärkeä “tuote” liiton markkinoissa. Krikettiliigan
viestinnällinen tavoite on kilpailun nostaminen tunnustetuksi kotimaiseksi pääsarjaksi myös
urheilumediassa. Liiton toiminnan osalta tämä tarkoittaa aiempaa parempaa kilpailun, joukkueiden ja
pelaajien taustoitusta ennen liigakauden alkua ja sen aikana, sekä mielenkiintoisten narratiivien
välittämistä potentiaalisesti kiinnostuneille medioille. Liiga on viestinnälle oleellinen sisällön lähde
edustaen suomalaisen kriketin parhaimmistoa sekä monenlaista liiton ja seurojen välistä
taustayhteistyötä.

8.2. Viestintä
Liiton viestinnän päämääränä on viestiä lajista laajasti saavuttaen näin erilaiset kohderyhmät.
Onnistunut viestintä edellyttää kohderyhmiä puhuttelevan, ajankohtaisen sekä liiton pääviestien
jakamiseen kannustavaa sisällöntuottamista.

8.2.1. Krikettiyhteisö
Krikettiliiton keskeisenä tavoitteena on viestiä avoimesti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti kotimaiselle
krikettiyhteisölle. Näin liitto tavoittaa siihen sopimussuhteessa olevat lisenssipelaajat ja seurojen
luottamushenkilöt. Liitto on tunnistanut, että sisäisessä viestinnässä on runsaasti kehitettävää. Tähän
haasteeseen on tartuttu palkkaamalla osa-aikainen tiedottaja.

Sisäistä viestintää kehitetään siten, että pelaamisen ja yhteisöllisen kokemuksen jakamiseen liittyvät
viestit tavoittavat entistä laajemmin myös muut seuratoimintaan liittyvät henkilöt. Esimerkiksi liiton
päätöksenteosta tiedotetaan jäsenseurojen ja keskeisten liittotason aktiivien suuntaan entistä
tehokkaammin. Myös toiminnasta ja siihen osallistumisen mahdollisuuksista liittyvää viestintää halutaan
kehittää, siten että suurelta osin vapaaehtoisvoimin pyörivällä organisaatiolla olisi tilapäisiä
henkilöresursseja ympäri vuoden. Liigatoimikuntaan on myös rekrytoitu erityisesti viestintään
suuntautuva vapaaehtoinen.
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8.2.2. Yhteistyökumppanit
Ulkoisten kumppanuuksien kehittäminen on keskeistä liiton toiminnan resursoinnille. Uusia
kumppanuuksia kartoitetaan jatkuvasti. Kumppanuuksien rakentamisessa korostuvat sekä kunkin
brändin uskottava markkinointi kohdeyleisöille että yhteistyökumppaneita kiinnostavien
näkyvyysvaihtoehtojen tarjoaminen.
Liiton nykyisiä mainoskumppanuuksia kehitetään tuottavampaan suuntaan uusimalla rauenneet
sopimukset. Kumppaneille tarjotaan uusia tapoja hyödyntää nykyisiä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.
Toiminnallisissa kumppanuuksissa huolehditaan erityisesti liiton saamien tuotteiden tai palveluiden
ajantasaisuudesta ja kumppanien vastineeksi saaman näkyvyyden oikeasuhtaisuudesta.
Liitto solmi syksyllä 2019 monivuotisen yhteistyösopimuksen kansainvälisen European Cricket League turnauksen taustayhteisön kanssa. Turnaus kokoaa Euroopan pienten ja keskisuurten krikettimaiden
lyhyiden pelimuotojen mestarijoukkueet mittelemään ”Euroopan krikettikuninkuudesta.” Krikettiliigan
kauden 2021 voittaja pelaa kevättalvella 2022 kilpailijamaiden mestareita vastaan. Turnaus tullaan
striimaamaan maailmanlaajuisesti ja tätä näkyvyyttä pyritään hyödyntämään liiton markkinoinnissa ja
näkyvyyden lisäämisessä.
Syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa pelattu European Cricket Championship turnaus ECC on
maajoukkueiden välinen Euroopan mestaruusturnaus lyhyessä T10-pelimuodossa. Turnaus on
jokavuotinen ja tarjoaa pelillisesti Krikettikarhuille tärkeän foorumin peilata pelaamisen tasoa. Samalla
se on liitolle markkinoinnillisesti tärkeä kanava. Esimerkkiä voidaan mainita Krikettikarhujen taktinen
peliliike Englannin joukkuetta vastaan, joka nousi laajasti esiin kansainvälisessä mediassa (mm. Wisden
sekä Daily Mirror) sekä sosiaalisessa mediassa. Ottelun aloituksesta tehtyä videota oli katsottu parissa
päivässä jo 200 000 kertaa ja tapahtuneesta nähtiin myös erilaisia meemejä.
https://finlandnewstv.com/2021/10/09/twitter-reacts-to-finland-placing-8-slip-fielders-on-the-first-ball-of-the-innings-vs-england-xi/

Vuoden 2022 markkinoinnin ja viestinnän erityisiä kehityskohtia ovat:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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laadukkaiden, eri kohdeyleisöjä puhuttelevien sisältöjen tuottaminen valikoituihin kanaviin
dialogin mahdollistaminen eri yleisöjen kanssa; erityinen painopistealue on sisäisen viestinnän
kehittäminen muun muassa osallistamalla vapaaehtoisia tuottamaan eri kanaviin relevanttia
sisältöä
median palveleminen tarjoamalla krikettiin liittyvää, suomalaisittain kiinnostavaa sisältöä
vapaaehtoisten aktivointi muun muassa isojen tapahtumien mahdollistamiseksi
kumppaniviestinnän kehittäminen; dialogin kehittäminen Kansainväliseen Krikettiliiton ICC:een
sekä Keravan ja Vantaan kaupunkien edustajien, Eerikkilän sekä muiden tahojen suuntaan.
yritysyhteistyön vahvistaminen; Krikettiliiton arvopohja resonoi monien yritysten
vastuullisuusohjelmien kanssa, lisäksi se tarjoaa valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.
Yritysyhteistyön vahvistaminen pyritään ratkaisemaan omalla sitoutuneella työryhmällään.
krikettiyhteisön palvelutuotteistuksen kehittäminen ja markkinointi eri sidosryhmille esimerkiksi
tyhy-päiviä varten
maksetun sponsoriyhteistyön kehittäminen, jotta lajin tunnettuuteen tähtäävää markkinointia
voitaisiin tukea myös entistä vahvemmin maksetulla mainonnalla
kokonaisuuden koordinointi.
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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.
Liiton jäsenseuroilleen tarjoaman koulutuksen erityinen haaste on toimijoiden kouluttaminen
yhdistyksen hallinnollisiin tehtäviin. Esimerkiksi Tähtiseura-ohjelmaan osallistuvien edistyneempien
seurojen lisäksi on lukuisa joukko hallinnon perusteissa apua tarvitsevia seuroja, joille on tuotettava
englanninkielistä materiaalia rutiinitöihin opastamiseksi. Valmiiden, suomalaisen yhdistystoiminnan
perusteita englanniksi opastavien materiaalien ja ulkopuolisten koulutusmahdollisuuksien puuttuessa
on liiton itsensä tuotettava tarvittavat oppaat ja opastettava seuroja käytännöissä.

9.1. Toimitsijat
Tuomarikoulutusta jatketaan talvikauden aikana järjestettävällä online-kurssilla, jonka aikana käydään
läpi liiton laajan videoaineiston avulla lajin universaalit säännöt liiton päätuomarin johdolla.
Kansainvälisesti ainutlaatuinen verkkokoulutus palvelee sekä kokeneiden tuomareiden harjoittelua että
seuraavan kauden toimitsijatehtäviin omistautuneiden tuomareiden koulutustarvetta.
Kansainvälisesti yhtenäisen tuomarikoulutuksen ja -luokituksen valmistuminen on siirtynyt vuoteen
2022. Siihen asti, kunnes kansainvälinen tuomarikoulutusohjelma käynnistyy, liitto järjestää
tuomarikoulutuksen kansallisesti.
Liitto edellyttää kesäkauden tuomareilta vähintään verkko-osallistumista päivityskurssille, jolla käydään
läpi viimeisten vuosien aikana muuttuneet säännöt. Ylimmän liigatason tuomarit valitaan pätevimpien
tuomareiden muodostamasta paneelista.
Kehityssuuntautuneiden uusien tuomareiden jatkuvaa oppimista tuetaan kutsumalla nämä säännöllisiin
tuomaripalavereihin kesäkauden aikana ja tarjoamalla ansioituneimmille talvikaudella kurssitetuille
uusille tuomareille toimitsijatehtäviä Suomessa järjestetyissä kansainvälisissä otteluissa.
Koulutettujen ja kokeneiden tuomarien määrän kasvaessa saadaan lähes kaikkiin ylimpien sarjatasojen
otteluihin kansallista huipputasoa edustavat tuomarit, ja suurimpaan osaan seuraavien sarjatasojen
otteluista voidaan jo luvata yksi liiton nimittämä neutraali tuomari.
Erillisten tuloskirjaajien toimintaa jatketaan. Twenty20–liigan ylimmällä sarjatasolla pakolliset
tuloskirjaajat ovat vähentäneet merkittävästi tuloskirjauksessa havaittuja ongelmia aiempiin vuosiin
verrattuna.
Toimitsijoiden sitoutuminen kilpailusääntöihin ja liiton muihin sääntöihin varmistetaan sääntöpohjaisesti
ja/tai sopimuksellisesti.
Vuoden 2021 suunnitelmat tuomarikehitykselle jouduttiin perumaan pandemian takia, jolloin aiottu
koulutusprosessi siirtyi seuraavaan vuoteen.
Vuodelle 2022 suunnitellaan palkattavaksi ottelukauden ajaksi kokenut ulkopuolinen tuomari, jonka
tehtävänä on erityisesti kouluttaa ja valvoa seurojen asettamia tuomareita, mutta myös tuomita
ylimpien liigatasojen tärkeimmät ottelut. Tämän lisäksi suunnitelmissa on kahden kokeneemman
tuomarin siirtyminen toimimaan palkkiopohjaisesti ja näin tukemaan tuomaritoiminnan kehittämistä.
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Kaikissa liiton 2022 virallisissa liigaotteluissa (One Day, T20 tai T10) tuomarin on:
•
•
•

täytynyt suorittaa hyväksytysti liiton määrittämä tuomarikurssi (vähintään aloittelijakurssi)
hyväksytysti suoritettu kurssi oikeuttaa toimimaan tuomarina vain, mikäli tuomari on jo toiminut
tuomarina riittävän monessa ottelussa (aktiivisuuskriteeri). Mikäli aktiivisuuskriteeri ei täyty,
tulee kurssi uusia.
liigavaliokunta (LC – League Committee) määrittelee aktiivisuuskriteerin vuoden 2022
tammikuun kuluessa, jotta seuroilla on aikaa suunnitella tuomariensa koulutuksen järjestelyt

9.2. Valmennus- ja ohjaajatoiminta
Lajin kehityksen kannalta riittävä ja osaava valmentajapooli on keskeisessä roolissa. Laadukas valmennus
on erityisen tärkeää aloittelevien juniorien kanssa.
Kansainvälinen Krikettiliiton uudistettu valmentajakoulutusjärjestelmä on valmistunut ja alimman tason
verkkopohjainen materiaali tuli käyttöön vuoden 2021 lopulla. Liitto tulee ottamaan uuden ohjelman
käyttöön viimeistään vuoden 2022 alussa. Liitto on keskittynyt valmentajakoulutuksessa maajoukkueen,
naiskriketin ja junioripelaajien valmennukseen ja ICC on ollut aktiivisesti mukana tukemassa tätä
osaamisen kehittämistä.
Vuoden 2021 päättyessä lopetetaan edellinen valmennuskurssiohjelma, jota on vaihtelevalla
menestyksellä pyöritetty yhdessä Englannin ja Walesin krikettiliiton (ECB) kanssa ICC Europe kehitysohjelman puitteissa. Suomesta pääsi seitsemän valmentajaa mukaan yhteen viimeisimmistä 2tason valmennuskursseista, joka järjestettiin yhdessä Norjan krikettiliiton kanssa, osittain
verkkokoulutuksena pandemian vuoksi, mutta päättyen yhteiseen tutkintoviikonloppuun Oslossa.
Nyt on tiedostettu tarve seurojen valmennusosaamisen kehittämiseen ja tätä aloitetaan ICC:n ohjelman
puitteissa. 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 yhteistyökouluprojektiin.

9.2.1. Uusi valmennusohjelma
Kansainvälinen Krikettiliitto on muutaman vuoden työstön jälkeen saanut valmiiksi uuden globaalin
valmennusohjelman. Tämä ohjelma sisältää maanosakohtaiset kouluttajien kouluttajat, jotka sitten
valmentavat paikalliset valmennustutorit vetämään koulutusta omissa maissaan.
Suomesta mukaan tutorohjelmaan on otettu neljä valmentajaa, jotka pääsevät koulutukseen
alkuvuodesta 2022. Tämän jälkeen omat tutorit pääsevät vetämään 1-tason valmentajakoulutusta
Suomessa.
Globaali ohjelman pohja on Kriketin perusteet -kurssin (ICC Foundation Certificate), joka on kokonaan
verkkopohjainen. Tämä kurssi antaa hyvät taustatiedot lajista niin noviisille kuin vähän lajiin
tutustuneellekin, ja lisäksi kurssi on mainio opas potentiaaleille valmentajille, ohjaajille ja toimitsijoille.
Perusteet-kurssi on myös pohja 1-tason valmentajakurssiin. Tämä kurssi otetaan kokonaisuudessaan
käyttöön myös Suomessa alkuvuodesta 2022. Kurssin kieli on englanti, mutta mahdollisuuksia sen
kääntämiseen tutkitaan.

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.
Vuoden 2021 vapaaehtoishaku paransi tilannetta, joten lisäresurssien etsimistä tullaan jatkamaan myös
tulevana toimintakautena.
Liitolle on perustettu johtoryhmä, johon kuuluvat Kansallinen lajikehitysjohtaja, liiton toiminnanjohtaja
ja keskeisten tiimien ja työryhmien johtajat/vetäjät. 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 on delegoinut johtoryhmälle
tarvittavat toimivaltuudet.
Liiton hallitus ja operatiivinen johto tarvitsevat tukea ainakin seuraavissa kokonaisuuksissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liigojen eri toimintojen hoitaminen (LC – tuomaritoiminta, pelikirjurit, säännöt jne.)
Valmisteilla olevan kansainvälisen turnauksen järjestely
Naisten kriketin ja juniorikriketin kehittäminen
Sisäinen ja ulkoinen markkinointi ja viestintä ja yritysyhteistyö
Seurakehitys
Valmennuskehitys
Softball-kriketin integroiminen liittoon
Maajoukkuetoiminnan kehittäminen
Eerikkilän ohjausryhmä
Keravan kentän ylläpitotiimi ja muiden olosuhteiden kehittäminen
Teknisen infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen
Tapahtumajärjestelytiimi

Kurinpitotoimintaa hoidetaan jatkossakin erillisen ryhmän voimin.
Liiton hallitus tulee liiton sääntöjen mukaisesti määrittämään eri toimielinten tehtävät ja toimivaltuudet.
Toimiva johto on osittain palkattua henkilöstöä. Kansallisen lajikehitysjohtajan ja operatiivisista
toiminnoista vastaavan toiminnanjohtajan osa-aikaiset työnkuvat jatkuvat toistaiseksi ennallaan, mutta
lähitulevaisuudessa toimenkuvien laajentaminen on lajinkehityksen vahvistamisen kannalta oleellista.
Sisäisen viestintään on palkattu syksystä 2021 alkaen kaksikielinen osaaja kymmeneksi tunniksi viikossa.
Naisten kriketin ja juniorikriketin painoarvon nousu edellyttää merkittävää henkilöstöpanostusta.
Naisten kriketin ja juniorikriketin kasvattiseura PlayCricket Suomi tarvitsee edelleen liiton hallinnollista
ja koulutuksellista tukea.
Nykyisten jäsenseurojen kehityksen tukeminen on kytketty Tähtiseuraohjelmaan. Liiton sisäisesti
ohjelman pilotointia jatketaan kahden jäsenseuran avulla. Näin pyritään löytämään krikettiseurojen
erityiset tuentarpeet myöhempien vuosien työn perusteeksi.
Uusia jäsenseuroja tuetaan erityisesti sisäisen hallinnon menetelmissä ja asiakirjoissa ja yhteistyö
alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa jatkuu. Näin tuetaan uusia jäsenseuroja niiden kehityksessä.

Keravan krikettikeskukseen palkataan aiempien vuosien tapaan kesäkaudeksi (huhtikuusta lokakuuhun)
osa-aikainen kenttämestari sekä kenttämestarin apulainen. Tämä on erityisen tärkeää MMkarsintaturnauksen isännöinnin kannalta.
Liiton hallituksen jäsenet tekevät aktiivista ja arvokasta vapaaehtoistyötä liiton toiminnan
eteenpäinviemiseksi. Samoin maajoukkueen tukena ollut ammattilaistiimi on toiminut
vapaaehtoispohjalla. Nyt on kuitenkin tarkoitus siirtyä maajoukkueen valmentajien tehtävien
kehittämiseen palkkiopohjaisena.
Krikettiliiton toimisto sijaitsee Sporttitalossa samassa toimistotilassa muutamien muiden pienten
liittojen kanssa. Liitto jatkoi vuokrasopimusta vuodesta 2020 alkaen. Sporttitalon tilat ja uudet
toimintamallit tulevat jatkossakin lisäämään yhteistoimintaa lajien välillä ja säästämään
hallinnointikuluja.
Yksilöidyt tavoitteet

Liiton toimenpiteet

Mittarit

Johtoryhmän toiminta
vakiinnutetaan ja kehitetään
edelleen

Roolit on määritelty ja niihin
on löydetty sopivat henkilöt.

on/ei

Liiton toiminnot
suunnitelmallisemmiksi

on/ei

Kokousten aikataulu sovittu.
Kunkin osa-alueen vetäjä
rakentaa omaa tiimiä.

Kyllä/ei

Vuosikello laadittu
vuosikokoukseen mennessä

on/ei

Vuosikellon vaatimukset ja
aikataulut viestitetty
yhteisölle

on/ei

Toimintasuunnitelman
toimintasuunnitelman valmistelu
sisältämien tavoitteiden
alkaa elo-syyskuun vaihteessa
keräämistä aikaistetaan ja
tavoitteiden keräämisellä
järjestelmällistetään ottamalla
toiminnallisten osa-alueiden
vastaavat tiiviimmin mukaan
tavoitteiden asettamiseen
KNCG kenttähoitaja

Palkataan kentän hoitaja ja
hänelle apulainen ennen
kesäkauden alkua

kyllä/ei

11. SUOMALAISEN KRIKETIN STRATEGIA 2026
Suomen Krikettiliiton päivitetty strategia tuodaan keväällä vuoden 2022 vuosikokouksen
hyväksyttäväksi. Ennen vuosikokousta edessä on vielä kommentti- ja lausuntokierros sidosryhmiltä.
Työn kuluessa ei ole tunnistettu kokonaan uusia, merkittävästi toimintaa muuttavia suuntaviivoja, mutta
toiminnan tavoitteisiin ja painotuksiin on luvassa muutoksia ja selkeytymistä.
Yksi strategiatyön kysymyksistä on liiton pääasiallisen käyttökielen vaihtaminen vähitellen englannista
suomeksi alkavan strategiakauden aikana. Muissa pohjoismaissa käytetään hallintokielenä paikallista
kansalliskieltä, mutta krikettiyhteisön rakenne poikkeaa Suomessa merkittävästi verrokkikohteista.
Strategian aikajänteeksi on suunniteltu viisi vuotta, jolloin tämänkertainen päivitys ulottuu vuoteen
2026 asti. Jatkossa tavoitteena on kolmen vuoden päivitysväli, jolloin seuraava päivitys aloitetaan
vuonna 2025.
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