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1. YLEISTÄ
1.1

Talkootyön teemavuosi 2008

Suomen saappaanheittoliitto nimeää vuoden 2008 Talkootyön teemavuodeksi. Liiton toiminnassa
mukana olevien harrastajien määrä ja heille tuotettujen palvelujen määrä on viimeisen kolmen
vuoden aikana moninkertaistunut. Samalla suomalaisen heittourheiluosaamisen kehittämiselle,
tuotteistamiselle ja jalostamiselle kansainväliseksi vientituotteeksi on avautunut uusia
mahdollisuuksia. Se merkitsee sitä, että persoonallisuudeltaan, tavoitteiltaan ja osaamiseltaan
erilaisten ihmisten tarve liiton toiminnassa on moninkertaistunut. Talkootyön teemavuonna liitto
kiinnittää erityistä huomiota hyvän talkootyöilmapiirin luomiseen, suvaitsevaisuuteen ja
erilaisuuden arvostamiseen, yhteistoimintaa helpottavien työvälineiden ja menetelmien luomiseen,
tekijöiden jaksamisesta ja viihtymisestä huolehtimiseen sekä heidän palkitsemiseensa.
Vastatatakseen kasvaviin haasteisiinsa liitto ei tulevaisuudessa sulje pois myöskään palkatun
työvoiman mahdollisuutta.
1.2

Online-internetpalvelun kolmas vuosi

Suomen saappaanheittoliitto jatkaa tietokantaan ja urheilupalveluautomatioon pohjautuvan
sähköisen palvelunsa kehittämistä (lisää kohdassa 4.Palvelut). Internetin mahdollisuuksia
hyödyntämällä parannetaan talkoopohjalla toimivien henkilöiden toimintaedellytyksiä, tehdään
mahdolliseksi kansainvälinen talkootyö heittourheilun kehittämiseksi, luodaan usealla kielellä
toimiva heittoliikuntamedia sekä monipuolistetaan jäsenpalveluja.
1.3

Heittourheiluseutu –projekti

Vuonna 2007 alkaneen projektin tavoitteena on luoda Pohjois-Savosta heittourheiluun erikoistunut
seutu, jollaisena se vuosi vuodelta paremmin tunnetaan Suomessa ja kansainvälisesti. Liittomme
jäsenseura Leppävirran Urheilijat järjestää heittoliikuntatapahtumia ympärivuotisesti. Projektin
yhtenä ideana on kehittää jo kahtena vuonna heitettyä Tähtien kisa -tapahtumaa, jossa
huippuheittäjät jokaisesta heittourheilulajista (aluksi saapas, kuula, autonrengas) esiintyvät omassa
lajissaan yleisölle. Tällä tavoin on tarkoitus luoda kosketuskohtia eri heittolajien välille ja lisätä
heittoliikunnan arvostusta. Leppävirran nimeämisestä heittourheilukunnaksi on tehty Leppävirralla
valtuustoaloite. Leppävirran liikuntalautakunta suhtautui vuonna 2007 hankkeeseen myönteisesti ja
sen käsittely on kesken. Vuosittain on Leppävirralla tarkoitus järjestää Saapaskarnevaalit, jonka
yhteydessä ovat Maailman cup-tasoiset kansainväliset kilpailut sekä myös heittourheilun
harrastajatapahtumia, mm. työpaikkojen SM-kisat. Kansainvälinen saappaanheittolitto IBTA
myönsi vuonna 2007 Leppävirralle vuoden 2009 saappaanheiton MM-kilpailut, joissa
autonrenkaanheitto on näytöslajina. Vuonna 2008 Saapaskarnevaali-tapahtumaan on tarkoitus ottaa
mukaan vammaisliikunta. Suomen saappaanheittoliitto tukee aktiivisesti projektia ja sen
markkinointia, sekä kannustaa maakunnan urheiluseuroja tekemään yhteistyötä idean puolesta.
Liiton tavoitteena on edistää muidenkin toimivien – sekä isompien että pienempien heittoliikuntakeskusten syntymistä eri puolille Suomea ja Eurooppaa.
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Maajoukkueen valinta Italian MM-kilpailuihin

Vuonna 2008 heinäkuun 9.-11. pidettävissä Italian maailmanmestaruuskilpailuissa ovat toista
kertaa mukana maajoukkueet Kansainvälisen saappaanheittoliiton IBTA:n eri jäsenmaista.
Maajoukkueeseen kuuluu viisi heittäjää (kolme miestä ja kaksi naista), joiden yhteistulos ratkaisee
joukkueen sijoituksen. Suomen maajoukkue valitaan kesäkuussa Saapaskarnevaalin yhteydessä
pidettävissä karsintakilpailuissa. Karsintaan kutsutaan mukaan Suomen rankingin 12 parasta naista
ja 12 parasta miestä. Liitto teettää maajoukkueen jäsenille Paula Åbergin suunnittelemat Suomen
edustusasut.

2. KILPAILUT
2.1

Paikalliskilpailut

Vuonna 2008 kilpailujen pääpaino on paikallisissa ja maakunnallisen tason kilpailuissa, jotta
mahdollisimman paljon heittotapahtumia on lähellä harrastajaa. Samalla liitto kannustaa uusia
paikkakuntia tulemaan heittotoimintaan mukaan ja järjestämään tapahtumia eri-ikäisille aloittajille
ja harrastajille. Tavoitteena on vähitellen ulottaa heittourheilutapahtumien verkko koko maan
kattavaksi. Liiton määrällinen tavoite on, että se tilastoi ja valvoo yli 200
virallista kilpailua kauden 2008 aikana. Läheisinä yhteistyökumppaneina Suomen
Saappaanheittoliitto näkee saappaanheiton erikoisseurat ja perinteiset urheiluseurat.
2.2

SM-kilpailut ja SM-hallikilpailut

Vuoden 2008 SM-hallikilpailut järjestää Mutalan Riento Joensuun urheiluhallissa 2. helmikuuta.
SM-kilpailut järjestää elokuussa Kuopion Kisa-Veikot Väinölänniemen stadionilla.
Autonrenkaanheiton SM-hallikilpailut järjestää Leppävirran Urheilijat Kuopiossa ja ulkokenttien
autonrenkaanheiton SM-kilpailut pidetään kesällä Mikkelissä.
2.3

Suomi-cup

Suomi Cup pidetään vuonna 2008 kuusiosaisena. Cupin joukkuekilpailu järjestetään
sekajoukkuekilpailuna (kahden naisen ja kahden miehen muodostama joukkue). Osakilpailut
myönnetään niin, että kisoja on tasapuolisesti Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja
Pohjois-Suomessa. Suomi Cup on osaksi Ainon ja Väinön -maljakisaa. Osakilpailut on haettavissa
tammikuun 2008 loppuun mennessä.
2.4

World cup

Saappaanheiton Maailman Cupia heitetään vuonna 2008 IBTA:n kuudessa eri jäsenmaassa. Suomen
saappaanheittoliiton Maailmancuposakilpailu-kiintiö on vuodelle 2008 yksi (tarkka luku ratkeaa
Kansainvälisen saappaanheittoliiton tammikuun kokouksessa). Maailmancup-osakilpailut
myönnetään paikkakunnille, joilla on parhaat edellytykset korkeatasoisen kilpailun järjestämiseen ja
käytössään riittävä tiedotusorganisaatio. Vuoden 2008 Suomen Maailman Cup-osakilpailu
järjestetään Leppävirralla kesäkuussa Saapaskarnevaalin yhteydessä.
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3. TUOTEKEHITYS
3.1

Heittosaappaan kehittäminen

Suomen saappaanheittoliiton kansainvälinen työryhmä ja italialainen saapasteollisuus (Safe Way ja
Siili Safety-yhtiöt) neuvottelivat heinäkuussa 2006 sopimuksen heittourheiluun suunnitellun
erikoissaappaan valmistuksesta. Tavoitteena on urheiluväline, joka palvelee paitsi kokeneita
kilpaheittäjiä, myös aloittelijoiden ja nuorison heittoharrastusta. Suomen saappaanheittoliiton
roolina on ollut urheiluosaamisen tarjoaminen projektiin ja heittosaappaan testaus. Tammikuussa
2007 kansainvälisen saappaanheittoliitto IBTA hyväksyi Heittosaapas Siilin viralliseksi
kilpailuvälineeksi. Heittosaappaan ensimmäinen kilpailuversio otettiin käyttöön keväällä 2007.
Vuoden 2008 aikana liiton tavoitteena on saada käyttöön Heittosaappaan kakkosversio, joka on
ykkösversiota elastisempi, helpommin tartuttava ja liito-ominaisuuksiltaan parempi ja joka siirtää
vaatimuksen painopistettä käsivoimasta tekniikkaan perustuvan vauhtiheiton suuntaan. Toinen
tavoiteltava tuote on lasten erikoissaapas. Omia heittovälinelinjauksia tehdessään liitto huomioi
myös muiden saapasvalmistajien halun ottaa heittoliikunnan näkökohdat tuotekehityksessään
huomioon. Se perusteella hyväksyttyjä saapasmerkkejä tulee liiton näkemyksen mukaan joko karsia
tai lisätä. Vuoden 2008 aikana on kartoitettava heittosaappaan ja siihen liittyvien tuotteiden
jatkokehitys, mm. heiton automaattimittaukseen nykytekniikan avulla perustuvat mahdollisuudet.
Liiton on omalta osaltaan varmistettava heittovälineiden saaminen lajin kasvavalle
harrastajakunnalle liiton oman nettikaupan ja muiden jälleenmyyjien kautta.

4. PALVELUT
4.1

Liitto jatkaa sähköisen online-palvelun rakentamista

Talkootyöhön perustuvassa toiminnassa liiton on otettava tietotekniikasta kaikki hyöty irti, jotta
heittoliikunnan haasteisiin niukalla vapaaehtoisella työvoimalla on mahdollisuus vastata. Internetiin
on rakennettava talkootyökaluja, jotka mahdollistavat liiton yksittäisille jäsenillä ja seuroille lajin
palvelutuotantoon ja kehittämiseen osallistumisen.
Vuodesta 2006 asti Saappaanheittoliitto on rakennuttanut tietokantaan perustuvaa online-palvelua,
jonka tavoitteena on ollut palvelujen tuotannon automatisointi ja hajauttaminen.
Tällä hetkellä online-palvelu sisältää mm. seurojen omatoimisesti netissä päivittämän
kilpailukalenterin, netissä kilpailuun ilmoittautumisen ja automaattisen kilpailupöytäkirjan luonnin,
reaaliajassa kentältä heitto heitolta nettiin päivittyvän tulospalvelun, automaattisen tilastoinnin ja
erilaisten rankingien luonnin, automaattisen cup-pistelaskennan sekä karsintojen ja
joukkuekilpailujen reaaliajassa tapahtuvan tulospalvelun, lehdistötulospalvelun, sähköisen
lisenssimaksupalvelun, harrastajien itse ajan tasalla pitävän harrastajarekisterin yhteystietoineen,
journalistisesti johdetun suomen-, englannin- ja italiankielisen uutispalvelun, monipuolisen
reaaliajassa toimivan ja harrastajien tuottaman artikkeli- ja keskustelupalvelun (Heittäjien klubi).
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Palvelun toteuttaja Kauniskaari Oy on käyttänyt tähän mennessä sen rakentamiseen 175
henkilötyöpäivää. Palvelun rakentamiseen opetusministeriö on antanut kohdeavustusta vuosina
2006 ja 2007 kumpanakin 4 000 euroa. Avustusta on myös haettu vuodelle 2008.
Online-palvelun kehittämisen haasteita vuodelle 2008 ovat mm.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuvitetun Online-uutistuotannon jatkokehitys
Videon ja äänen käyttömahdollisuuksien tutkiminen ja harrastajien mahdollisuus
linkittää omia videoita mm. valmennus- ja kilpailutapahtuma-artikkelien kuvitukseksi
Tärkeimpien artikkelien käännöspalvelu eri saapasyhteisöjen kielille
Ennätystilastoinnin automatisointi (mukana myös ennätysten historia)
Liiton sihteerin tiedotustoiminnot
Kilpailumatkojen järjestäjän toiminnot
Oman nettikaupan kehittäminen
Heittourheiluaiheinen valokuvagalleria halukkaiden heittäjien ylläpidettäväksi
Neuvoa-antava jäsenäänestys netissä
Kilpailupaikkojen ylläpito
Joukkueiden ylläpito
Cup-pistelaskennan sääntöjen ylläpitotoiminto
Vuodenvaihdetoiminnot
Onlinetoimintojen koulutus ja markkinointi
Dokumentointi ja ohjeet
(Dokumentointi ja ohjeet on erittäin tärkeää saada ajan tasalle jatkuvuuden
turvaamiseksi.)
Vuonna 2009 lopussa valmistuva Saappaanheittoliiton Onlinea koskeva
toimintatutkimus Haaga-Helia -ammattikorkeakoulussa

5. VALMENNUS JA KOULUTUS
5.1

5.1. Valmentaja- ja ohjaajaverkoston luominen jatkuu

Suomen Saappaanheittoliitto nimesi vuoden 2007 alussa Timo Mykkäsen liiton
valmennusjohtajaksi, jonka tehtävänä koota maan kattavaa valmentaja- ja ohjaajaverkostoa, joka
kotiseudullaan antaa asiantuntija-apua seuroille ja muille heittourheilusta kiinnostuneille tahoille,
mm. kouluille. Etelä-Suomessa ja Savossa valmennustyötä tekeviä ohjaajia on jo runsaasti.
Verkoston luominen jatkuu vuonna 2008. Tämä pitkäjänteinen kehittämisprojekti, jonka etenemistä
liiton hallitus seuraa vuosittain.
5.2

Liitto kannustaa valmentajien yhteistyötä

Suomen Saappaanheittoliitto varautuu yhteistyöhön muiden heittolajien valmentajien kanssa,
valmentaja- ja ohjaajaverkoston koulutustilaisuuksiin sekä yhteistyöhön naapurimaiden liittojen
kanssa.
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Materiaalia valmennuksen käyttöön

Suomen Saappaanheittoliitto julkaisee valmennustiimien ja jäsenten tuottamaa
valmennusmateriaalia sekä heittovideoita Internet-sivuilla. Heittäjien klubissa on sitä varten luotuna
luokka ”valmennus”, johon on mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita sekä linkittää kuvia ja videoita.
5.4

Mestari- ja kisälliperiaate

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee, että lajin valmennuksessa kehitetään edelleen hyväksi
havaittua mestari- ja kisälliperiaatetta niin, että mahdollisimman monella lajin harrastajalla on oma
henkilökohtainen, saappaanheittotekniikkaan perehtynyt ja sen kehittymistä seuraava valmentaja.

6. KANSAINVÄLISYYS
6.1

Liitto suosii saapasmatkailua

Suomen Saappaanheittoliitto toimii aktiivisesti heittoharrastuksen virittämiseksi maissa, jotka eivät
vielä ole Kansainvälisen Saappaanheittoliitto IBTA:n toiminnassa mukana. Saappaanheittoliitto
tekee myös IBTA:n sisällä yhteistyötä ja tarjoaa asiantuntija –apua IBTA:n jäsenmaiden
sisarliitoille näiden kehittäessä toimintaansa.
Saappaanheittoliitto kannustaa jäseniään kansainväliseen vuorovaikutukseen ja aktiiviseen
saapasmatkailuun ja samalla varautuu antamaan oman panoksensa Maailmancup-kiertueen
onnistumiseksi. Saappaanheittoliitto kannustaa heittourheilun tunnetuksi tekemiseen tähtääviä
kansainvälisiä tiedotus-, media- ja matkailuprojekteja. Saappaanheittoliitto tarjoaa asiantuntija-apua
kotimaisille Maailmancup-osakilpailujen järjestäjille.
6.2

Kansainvälistä tiedotusta parannetaan

Kansainvälisen työnjaon mukaan Suomen Saappaanheittoliitto vastaa lajin tulospalvelusta ja
tilastoinnista ja tekee kehitystyötä lajin kansainvälisen tietohallinnon kehittämiseksi (katso kohta
4.Palvelut.)

7. JÄSENET
7.1

Lapset ja nuoret

Vuoden 2008 aikana litton tavoitteena on, että markkinoille saadaan erityisesti lasten käyttöön
soveltuva heittourheilun erikoissaapas.
Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että maakunnallisissa ja paikallisissa
kilpailuissa lapsille ja nuorille ovat omat sarjat 2 – 4 vuoden välein, ja tapahtumat muodostuvat,
paitsi kilpailuiksi, myös lapsia ja nuoria heittoharrastukseen ohjaaviksi. Vuodelle 2008 Suomen
Saappaanheittoliitto valitsee vähintään kaksi nuorisovastaavaa, joiden tehtävä on seurata ja ohjata
nuorisotoiminnan kehitystä sekä tehdä siitä aloitteita liiton hallitukselle.
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Ohjaaja- ja valmentajaverkostonsa kautta Saappaanheittoliitto tarjoaa resurssiensa mukaan
asiantuntija-apua heittourheilusta kiinnostuneille yhteisöille, mm. urheiluseuroille ja kouluille.
7.2

Senioriheittourheilu

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että seniorisarjat järjestetään 5 – 10 vuoden
välein tasapuolisin kriteerein miehille ja naisille. Saappaanheittoliitto suosittelee, että sarja
perustetaan, jos siihen on vähintään neljä ennakkoilmoittautunutta. Jos osanottajia on vähän,
osallistuja ohjataan lähimpään osallistumiskriteerin täyttävään sarjaan. SM-kisoissa seniorisarjat
järjestetään viiden vuoden välein 35-vuotiaiden sarjasta lähtien.
7.3

Aikuisurheilu

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että maakunnallisissa ja paikallisissa
kilpailuissa aloittelijoille ja alle luokkatason heittäjille järjestetään harrastajasarja. Tavoitteena on,
että jokaisessa seurassa on vähintään yksi ohjaaja, joka huolehtii uusien heittäjien ohjauksesta.
7.4

Maksupolitiikka

Suomen Saappaanheittoliitto omalta osaltaan pyrkii pitämään lisenssi- ja jäsenmaksunsa alhaisina,
jotta taloudelliset tekijät eivät olisi heittourheilun harrastamisen este.

8. TIEDOTUS JA MEDIA
8.1

Liiton tiedotusperiaate

Suomen Saappaanheittoliiton toimintafilosofian mukaan tiedotus on tiimityötä, johon osallistuu
nimettyjen vastuuhenkilöiden lisäksi koko hallitus. Seurojen ja liiton työnjako on sellainen, että
lajin yleisestä tiedotuksesta vastaa Saappaanheittoliitto ja yksittäisten kilpailutapahtumien
tiedottamisesta kilpailut järjestävä seura. Liitto suosittelee, että kilpailusta tiedotetaan vähintään
paikalliselle medialle viimeistään kaksi päivää ennen kilpailua ja sen tapahtumista vuorokauden
kuluessa kilpailun päättymisestä. Myös Saappaanheittoliiton internet-sivusto ”Saappaanheittäjien
talo” on seuratiedottajien käytössä.
8.2

Saappaanheittoliitto kehittää internet-tiedotusta

Kasvuun tähtäävälle lajille on tärkeä luoda oma vahva media. Medioista internet on ylivoimainen
monipuolisuutensa ja vuorovaikutteisuutensa takia.
Suomen Saappaanheittoliitto kehittää omaa Internet - palveluaan ”Saappaanheittäjien taloa”
tavoitteena se, että sivustolla on sekä informatiivistä että viihteellistä arvoa.
8.3

Liitto tarjoaa tiedotusvälineille uutisia ja taustatietoa

Vuoden 2008 aikana Suomen Saappaanheittoliitto tuottaa uutisia ja taustatietoa heittourheilusta
suomalaiselle ja kansainväliselle medialle.
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Vuosikirja kaksikielisenä

Suomen Saappaanheittoliitto julkaisee Saappaanheittäjän vuosikirjan 2008, joka sisältää laajan
tietopaketin lajin ajankohtaisesta toiminnasta. Julkaisu tehdään Suomen ja englanninkielisenä,
jolloin sitä voidaan käyttää hyväksi myös lajin kansainvälisessä levitystyössä. Julkaisu on jo liiton
historian viidestoista.

9. KEHITYS- JA SÄÄNTÖTYÖ
9.1

Vuoden 2009 toiminnan valmistelu

Suomen liiton hallitus nimeää kehitystyöryhmän, jonka tehtävänä on miettiä liiton kärkihankkeita ja
kehitysideoita vuodelle 2009 sekä valmistella liiton visiota ja strategiaa vuoteen 2015.

10.

YHTEISTYÖ

10.1 Asiantuntija-apua yhteisöille
Suomen Saappaanheittoliitto jatkaa yhteistyötä ammattiliittojen ja TUL:n kanssa kilpailujen
järjestämiseksi sekä tekee yhteistyötä pienlajiliittojen ja SLU:n kanssa suomalaisen
urheilukulttuurin kehittämiseksi. Samalla Suomen saappaanheittoliitto varautuu antamaan
asiantuntija-apua myös muille heittourheilusta kiinnostuneille yhteisöille.
Keskeisin kansainvälinen yhteistyökumppani Suomen Saappaanheittoliitolle on Kansainvälinen
saappaanheittoliitto IBTA ja sen seisemän muuta jäsenliittoa.

11.

KILPAILUJEN VALVONTA

11.1 Tavoitteena valvoa noin 200 kilpailua
Suomen Saappaanheittoliiton tavoitteena on 200 virallisen kilpailun valvominen ja tilastointi
vuoden 2008 aikana. Virallisen kilpailun kriteerinä on se, että seura ilmoittaa kilpailut kansallisen
liiton hallitukselle kaksi viikkoa ennen kilpailun järjestämisajankohtaa ja huolehtii siitä, että
kilpailussa on kolmihenkinen jury, johon kuuluu kaksi liiton hyväksymää teknistä valvojaa.

12.

PALKITSEMINEN

12.1 Liitto muistaa talkootyöntekijöitä
Suomen Saappaanheittoliitto palkitsee vuoden 2008 lopulla henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat
ansioituneet liiton toiminnan eri osa-alueilla. Palkitsemisessa huomioidaan niin ikä- kuin
sukupuolijakaumakin.
Soveltuvin osin palkitsemisen mallina voi toimia vuoden 2007 noudatettu käytäntö, jolloin
palkitsemisen kohteina olivat vuoden naisheittäjä, vuoden miesheittäjä, vuoden mies- ja naisjuniori,
vuoden mies- ja naisseniori, vuoden heitto miesten ja naisten sarjassa, vuoden valmentaja, vuoden
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talkootyöntekijä, vuoden saappaanheittoteko, vuoden seuratoimija ja vuoden mediateko. Vuoden
paras heittourheiluseura (saapas ja autonrengas) naisten sarjassa palkitaan Ainon maljalla ja miesten
sarjassa Väinämöisen maljalla.

13.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

13.1 Hallitus toimii tiiminä
Suomen Saappaanheittoliiton hallitus toimii toinen toistaan tukevalla tiimiperiaatteella ja pyrkii
roolittamaan jäsenensä heidän kiinnostuksiaan ja taipumuksiaan vastaaviin tehtäviin liiton
toimihenkilöinä sekä liittämään tiimiin hallituksen ulkopuolisia vastuuhenkilöitä ja toimijoita.
Jokaisella hallituksen jäsenellä on tiedotusvastuu.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana tekemään päätöksiä tarpeen mukaan ja varautuu myös
puhelinkokouksiin. Saappaanheittoliiton toimintaperiaate on, että asiat tuodaan kokouksiin hyvin
valmisteltuina ja aikaa käytetään runsaasti vapaaseen keskusteluun ja ideointiin. Hallitus
valmistelee ja kutsuu kokoon sääntömääräiset vuosikokoukset ja vuoden 2008 lopulla se järjestää
jäsenilleen pikkujoulun.

