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1
1.1

KILPAILUT
Kilpailujen ja heittäjien määrä kasvaa

Suomen saappaanheittoliiton tilastoimien kilpailujen määrä yli kaksinkertaistui kahden
viimeisen vuoden aikana. Tilastoitujen kilpaheittäjien määrä lisääntyi samassa ajassa 72
prosenttia. Saappaanheittoliiton kriteereitä noudattavia kisoja järjestetään lähes kaikissa
suomalaisissa maakunnissa ja lajin kilpakulttuuri ulottuu Kemijärveltä Adrianmerelle.
Suomen saappaanheittoliitolla on myös lajin kansainvälisessä levityksessä keskeinen rooli.
Saappaanheittoliitto haluaa toiminnassaan ja markkinoinnissaan korostaa saappaanheiton
ja heittourheiluosaamisen merkitystä suomalaisena vientituotteena.
Lajin levitystä tukee vuonna 2007 valmistunut liiton internetsivujen yhteydessä toimiva
online-järjestelmä, joka kykenee välittämään kisojen tulokset reaaliajassa heitto heitolta
internetyleisölle ja tilastoimaan tulokset automaattisesti.
Seuraavassa taulukossa on online-järjestelmästä saadut tilastot kilpailujen ja
heittäjämäärien kehityksestä kolmen viime vuoden ajalta.
Kilpailut
2007 2006 2005
Kilpailuja

186

126

91

Eri heittäjiä

1393

902

811

Osallistumisia

6971 4956 4501

Osallistuneita seuroja

81

65

65

Taulukko 1. Kilpailu- ja heittäjämäärien kehitys

1.2

Suomi osallistui Berliinin MM-kilpailuihin

Suomen liiton heittäjät osallistuivat Berliinin MM-kilpailuihin heinäkuussa noin 80
heittäjän voimin. Kilpailut olivat MM-historian kuudennettoista. Kilpailut käytiin
korkeimmillaan yli 40 asteen helteessä, olosuhteissa, jotka monella asteella ylittävät
Suomen kaikkien aikojen lämpöennätykset.
Suomalaisheittäjät voittivat yleisen sarjan yksilö- ja joukkuekisat. Tapahtumaan osallistui
heittäjiä seitsemästä eri maasta (Suomi, Saksa, Viro, Ruotsi, Italia, USA ja Venäjä).
Yleisten sarjojen lisäksi MM-mitaleista kamppailtiin nuorten ja veteraanien sarjoissa sekä
kolmihenkisin mies- ja naisjoukkuein. MM-mitaleille ylti neljä osanottajamaata.
Saappaanheiton MM-kilpailuita on pidetty vuodesta 1992 lähtien ja Kansainvälisen
saappaanheittoliitto IBTA:n (1997) perustamisesta lähtien ne ovat kiertäneet IBTA:n
jäsenmaissa vuorovuosin. Vuoden 2008 kisat pidetään Ascoli Picenossa Italiassa ja vuoden
2009 kilpailut Leppävirralla Suomessa.
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1.3

Suomen maajoukkueen esiesiintyminen MM-kisoissa

Ensi kertaa Berliinin MM-kilpailussa käytiin erillinen maajoukkuekilpailu viisihenkisin
joukkuein (kaksi naista ja kolme miestä). Viidestä maajoukkueesta (Saksa, Viro, Ruotsi,
Italia ja Suomi) kultaa otti Suomi, hopeaa Saksa ja pronssia Ruotsi. Alustavissa tuloksissa
pronssille sijoittunut Viro putosi lopullisissa tuloksissa neljänneksi, kun kävi ilmi, että
Viron joukkueen miesheittäjä käytti parhaassa heitossaan epähuomiossa naisten saapasta.
Suomen maajoukkueen Berliinissä muodostivat Sari Kieloaho, Tiia Koskelo, Pasi
Kuusinen Olli Rosenqvist ja Jari Nuutinen.
1.4

Kaksi maailmancupin osakilpailua Suomessa

Saappaanheiton kahdeksasta World cup-osakilpailusta Suomen kiintiöön kuului kaksi.
Vuonna 2007 Suomen liiton jäsenseuroista maailmancupeja isännöivät Leppävirran
Urheilijat ja Punkalaitumen Jyry. Kaksi osakilpailua heitettiin Ruotsissa, kaksi Virossa,
yksi Saksassa ja yksi Venäjällä. Suomen liiton heittäjät voittivat yleisessä naisten ja
miesten sarjat sekä myös molemmat joukkuesarjat.
1.5

SM-kilpailut, Suomi-cup: Ainon ja Väinön malja

Suomen saappaanheittoliitto valvoi vuonna 2007 neljät suomenmestaruuskilpailut.
Saappaanheiton ja autonrenkaanheiton hallimestaruuskilpailut pidettiin Kuopio-hallissa
helmikuussa ja saappaanheiton ulkokenttämestaruudet ratkottiin elokuussa Harjavallassa ja
autonrenkaanheiton SM-kilpailut Kivijärven torilla. Jokaisessa SM-kilpailuissa oli yleisten
sarjojen lisäksi sarjat nuorille heittäjille, veteraaneille sekä kolmihenkisille nais- ja
miesjoukkueille.
Saappaanheitossa käytiin lisäksi kuusiosainen Suomi Cup, johon kuuluivat osakilpailut
Ristiinassa, Kuopiossa, Kemijärvellä, Nivalassa, Rautavaaralla ja Pielavedellä.
Parhaiten saappaanheiton ja autonrenkaanheiton SM-kilpailuissa menestyneet seurat
palkittiin Ainon (naiset) ja Väinön (miehet) maljalla. Leppävirran Urheilijat voitti
molemmat palkinnot.
1.6

Paikalliscupit

Maakunnallista heittoharrastusta ovat parhaiten vieneet eteenpäin useita osakilpailuja
sisältävät paikalliscupit, joissa sarjoja on kaiken ikäisille ja eritasoisille. Maakunnallisia
cupeja ovat vuonna 2007 olleet mm. Saapasseura Ronttosten järjestämä Etelä-Suomen
kevät-cup ja syys-cup Järvenpäässä, savolaisseurojen järjestämä Savo-cup, Leppävirran
Urheilijoiden Leppävirta-cup, Pielaveden Sammon Pielavesi-cup, Rautavaaran
Urheilijoiden Rautavaara-cup, Ristiinan Urheilijoiden Ristiina-cup ja Korson Kaiun
järjestämät Konkarien kevät-, kesä- ja syyskisat. Pohjanmaalle on suunnitteilla Pohjanmaacup vuonna 2008.
1.7

Vuoden 2008 SM-kisat

Suomen saappaanheittoliiton hallitus myönsi joulukuussa 2007 vuoden 2008
saappaanheiton SM-hallikilpailut Joensuuhun ja autonrenkaanheiton SM-hallikilpailut
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Mikkeliin. Saappaanheiton ulkokenttien SM-kisat liitto myönsi Kuopioon ja autonrenkaan
heiton SM-kisat Leppävirralle.
2 TUOTEKEHITTELY
2.1

Heittourheilun erikoissaapas tuli markkinoille

Kansainvälisen saappaanheittoliiton, Suomen liiton ja italialaisen saapasteollisuuden (Siili
Safety, Safe Way ja Sad) yhteistyössä kehittämä Heittourheilun erikoissaappaan
ensimmäinen versio tuli myyntiin huhtikuussa 2007 Ronttosten kevät-cupin yhteydessä.
Alkuvaiheessa Siili –heittosaapasta välittävät Suomessa heittourheiluseurat,
Saappaanheittäjien internetkauppa sekä yksi kauppaliike Pielavedellä.
Heittourheilutuotteiden internetmyynti harrastuksen maailmanlaajuisuudesta johtuen lienee
jatkossa toimivin liiketoimintamalli.
Erikoissaappaan tulo vaikutti siihen, että varsinkin miesten rankingtulokset paranivat
vuonna 2007 huomattavasti. Naisten tuloksissa parannus oli vähäisempi johtuen siitä, että
naisten heittosaappaan paino lisääntyi uudistuksen myötä selvästi perinteisiin
saapasmerkkeihin verrattuna. Ykkösversiossa oli välineen elastisuuteen ja helppoon
tartuttavuuteen liittyviä puutteita, joita on tarkoitus korjata huhtikuussa 2008 käyttöön
tulevassa kakkosversiossa. Vuoden 2008 hankkeeksi jäi niin ikään toimivan lasten
erikoissaappaan tuominen kilpakentille.
Jo vuoden 2007 puolella käynnistyi uuteen heittosaappaaseen liitetyn mikrosirumittauksen
kehittäminen ja sen yhdistäminen suomalaisten kehittämään saappaanheiton
kansainväliseen online-järjestelmään. Ensi kertaa heittourheilun historiassa
mikrosirumittauksen on tarkoitus olla käytössä saappaanheiton Italian MM-kilpailuissa
heinäkuussa 2008. Silloin Suomen saappaanheittoliiton vuonna 2005 käynnistämä
urheilupalveluautomaatioprojekti saa yhden päätepisteensä.
3
3.1

PALVELUT
Online-palvelu saatiin hyötykäyttöön

Syksyllä vuonna 2005 Saappaanheittoliitto asetti tavoitteekseen urheilupalvelujen
automatisoinnin uuden internettekniikan avulla. Päämääränä oli parantaa tuntuvasti
saappaanheittoyhteisön palvelua ja säästää työtä useita henkilötyövuosia. Samalla liitto
halusi luoda palvelumallin, joka toimisi myös kasvavassa kansainvälisessä
saapasyhteisössä.
Opetusministeriö antoi hankkeen kehittämiseen vuosina 2006 ja 2007 kumpanakin 4 000
euron avustuksen. Saappaanheittoliiton ja sen yhteyteen perustetun online-työryhmän
yhteistyökumppaniksi lähti IT-yritys Kauniskaari Oy, joka otti hankkeen toteutettavaksi,
pääosin talkootyönä. Online palvelun rakentamiseen vuonna 2006 yritys käytti 65
henkilötyöpäivää ja 110 henkilötyöpäivää vuonna 2007. Tavoitteet saatiin vuoden 2007
loppuun mennessä pääosin toteutettua.
Internetteknologian mahdollisuudet paranevat kuitenkin koko ajan, joten vuonna 2008 on
syytä miettiä, millä mallilla toimintaa hyödyttävää kehitystyötä on mahdollista jatkaa.
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3.2

Tulokset tilastoon suoraan kentältä

Online-projektin yksi tavoite oli tulosten ja tilastoinnin automatisointi suoraan kentältä
reaaliajassa tapahtuvaksi. Tietokannan rakentamisen jälkeen ensimmäistä kisalähetystä
suoraan Saappaanheittäjien talon Kisastudioon kokeiltiin Kuopion hallista helmikuussa
2007, mutta internetyhteyttä ei saatu toimimaan. Niinpä ensimmäinen suora lähetys
Kisastudioon heitto heitolta kentältä tapahtui huhtikuussa Ronttosten kevä-cupin
yhteydessä.
Suoraan lähetykseen kentältä oli varauduttu myös heinäkuussa Berliinin MM-kisoista ja
Suomen liiton edustajat kävivät saksalaisia kouluttamassa. Saksalaiset eivät kuitenkaan
onnistuneet nettiyhteydessä ja niinpä ensimmäinen Kisastudion suora lähetys arvokisoista
tuli elokuussa Kuopion Suomi-cupin osakilpailusta ja sen jälkeen samassa kuussa
Harjavallan SM-kisoista.
Näin osoitettiin, että yksi maailman pisimmälle automatisoiduista ulospalvelujärjestelmistä
toimii – kännykän välityksellä..
3.3

Kilpailukalenteri muuttui sähköiseksi

Online-palveluun liittyi seurojen päivittämä sähköinen kilpailukalenteri netissä. Jo vuonna
2007 valtaosa Suomessa ja ulkomailla järjestetyistä kilpailuista tuli kalenteriin sähköisen
kilpailukalenterin kautta järjestäjien päivittämänä. Kalenteri valvoo automaattisesti, että
kilpailut oli asianmukaisesti ilmoitettu.
3.4

Netti-ilmoittautuminen ja sähköinen pöytäkirja

Sähköisen kilpailukalenterin yhteydessä on jäsenten ja seurojen sähköinen
ilmoittautumismahdollisuus jokaiseen liiton valvomaan viralliseen kilpailuun.
Ilmoittautuminen tapahtuu omaa salasanaa käyttäen reaaliajassa ja ilmoittautumisen
yhteydessä heittäjän nimi taltioituu kilpailun sähköiseen pöytäkirjaan. Online arpoo
urheilijoiden suoritusjärjestyksen. Pöytäkirjojen automatisointi nopeutti tuntuvasti
kilpailun kulkua. Suomessa valtaosa ilmoittautumisista tapahtui vuonna 2007 sähköisesti
ja kentällä ilmoittautuminen oli jo poikkeus.
3.5

Tietokanta helpotti lisenssien keruuta

Online-tietokanta mahdollisti sähköisen lisenssimaksujärjestelmän ja tehosti
lisenssimaksujen keruuta. Vuonna 2007 liiton lisenssimaksut lisääntyivät edellisvuoteen
verrattuna yli 40 prosenttia.
3.6

Renkaanheitto automaattiseen tilastointiin

Online mahdollistaa myös liiton kakkoslajin, autonrenkaanheiton, tilastoinnin. Vuonna
2007 autonrenkaanheiton rankingia oli ensi kertaa mahdollisuus seurata reaaliajassa.
3.7

Huipputarkka ranking

Uusi tietokantaratkaisu mahdollistaa eri-ikäisten heittäjien entistä tarkemman kehityksen
seurannan. Online laatii rankingit nuorten heittäjien (0 - 16 vuotta) osalta kahden vuoden
välein ja senioriheittäjien (35 - 85 vuotta) viiden vuoden välein. Online tilastoi
automaattisesti myös eri maiden rakingin, kaikkien aikojen rankingin ja eri kenttätyyppien
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rankingit. Tilastoinnin uudistus mahdollistaa entistä joustavammat sarjaratkaisut kilpailuja
järjestettäessä.
Online laskee automaattisesti myös cup-pisteet.
4
4.1

VALMENNUS
Valmennusjohtaja kokosi ohjaajaverkostoa

Liiton valmennusjohtajana aloitti vuoden 2007 alussa kuopiolainen Timo Mykkäsen.
Valmennusjohtajan lähivuosien pala palalta etenevä projekti on koota eri puolella Suomea
toimivista saappaanheittovalmentajista verkosto, jonka tehtävänä on vastata kotiseudullaan
heittourheilun esittelyä ja alkeisvalmennusta koskevaan kysyntään. Vuoden 2007
kokemukset osoittavat, että aloittelijoiden ohjaukseen päteviä harrastajia löytyy jo lähes
kaikista maakunnista.
Lajin kilpaharrastajalle on tavoitteena löytää oma henkilökohtainen ohjaaja (valmentaja),
joka tukee hänen kehitystään. Vuoden 2007 aikana syntyi myös kilpaheittäjien vetämiä
saapastiimejä, joiden merkitys uuden heittäjäpolven kehittymisen kannalta on ollut
huomattava. Mestari- ja kisälliperiaate saappaanheitossa toimii.
5
5.1

KANSAINVÄLISYYS
Heittosaapas sekä Berliinin ja Italian MM-kisat pääprojekteina

Suomen saappaanheittoliitto on vuonna 1998 luodun Kansainvälisen saappaanheittoliitto
IBTA:n perustajajäsen ja sen rooli IBTA:n kehittämisessä on ollut keskeinen. IBTA:n
toiminnassa oli vuonna 2007 mukana kahdeksan maata.
Kansainvälisesti tärkeimpiä hankkeita Suomen liiton kansainvälisellä työryhmällä oli
yhteistyö Saksan liiton kanssa Berliinin MM-kisojen onnistumiseksi sekä Italian liiton
kanssa vuoden 2008 Italian MM-kisaprojekti. Yhteistyö italialaisen saapasteollisuuden
kanssa jatkui ja vuoden 2008 tavoitteeksi asetettiin parannellut kilpasaapasversiot sekä
mikrosirumittaus.
IBTA:n tärkeimmät tapahtumat ovat olleet vuorovuosin eri jäsenmaissa järjestettävät
saappaanheiton MM-kilpailut sekä saappaanheiton World cup, joka kesällä 2007 kiersi
viidessä eri jäsenmaassa: Venäjällä, Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.
5.2

Saapasmatkoja viiteen eri maahan

IBTA:n ja Suomen saappaanheittoliiton yhteistyönä toimiva Saapasmatkat järjesti vuonna
2007 kymmenen matkaa viiteen eri maahan: Venäjälle, Ruotsiin, Viroon, Saksaan ja
Suomeen. Matkojen kohteina olivat Maailman-cupin kilpailut ja eri saapasyhteisöjen
väliset kokoukset. Matkat järjestettiin omakustannusperiaatteella.
5.3

Suomen liiton edustajat Kansainvälisessä saappaanheittoliitto IBTA:ssa

Suomen saappaanheittoliiton edustajina Kansainvälisen saappaanheittoliiton hallituksessa
toimivat Jari Isokorpi (IBTA:n puheenjohtaja), Esa Kokkonen, Marika Mäkinen ja Jorma
Nyyssönen. He muodostivat IBTA:n Suomen työryhmän. Suomen liiton edustajat
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osallistuivat IBTA:n vuosikokoukseen tammikuussa Viljandissa sekä heinäkuussa
Berliinissä.
6
6.1

MEDIA, TIEDOTUS JA JULKAISUT
Saappaanheittäjien Talo lajin näyteikkuna

Saappaanheittoliiton Internet-palvelusta Saappaanheittäjien talosta on tullut
heittokulttuurin uutis- ja videokanava, jossa alan aineistoa välitetään kolmella kielellä:
suomeksi, englanniksi ja italiaksi. Sieltä on linkitys myös lajin saksalaisille sivuille.
Suomenkielinen informaatio on monipuolisempaa – kansainvälisessä tarjonnassa on paljon
kehitettävää.
Uusia artikkeleja tulee sivuille päivittäin noin 20. Heittovideoiden levitys oli talon sisällön
tarjonnassa vuonna 2007 ottamassa ensi askeliaan. Palvelun suosion kasvaessa eräänä,
vielä ratkaisemattomana ongelmana ilmeni se, että laadukas ja informoiva
saappaanheittoaineisto uhkasi hukkua myös tärkeän, ”sättäilytyyppisen” materiaalin
sekaan. Haasteena tulevaisuudessa on nostaa se sieltä journalistisin valinnoin näkyvästi
esiin.
Talon artikkeleihin on taltioitunut lajin historia vuodesta 2003 lähtien, joten siitä on
muodostumassa heittourheiluaiheinen tietopankki. Online-hankkeen yhteydessä Talon
graafista ilmettä on aika ajoin parannettu.
6.2

Suomen saappaanheittoliiton vuosikirja

Suomen saappaanheittoliitto julkaisi maaliskuussa värikuvitetun Saappaanheittäjän
vuosikirjan 2007, joka on jo liiton viidestoista yhteenveto edellisvuoden tapahtumista
sisältäen myös kilpailukalenterin. Kirja on noin 50-sivuinen ja se sisältää aineistoa
kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi.
7
7.1

JÄSENET JA HEITTOHARRASTUKSEN KEHITYS
Alle 20-vuotiaita harrastajista 42 prosenttia

Vuodesta 2005 lähtien saappaanheiton harrastajien ikärakenteesta on täsmällistä tietoa.
Alle 20-vuotiaiden harrastajien osuus on lisääntynyt 2005 vuoden 35 prosentista 2007
vuoden 42 prosenttiin. Vaikka yli 45-vuotiaiden heittäjien osuus oli vuonna 2007 vain 18
prosenttia, on heidän merkityksensä aktiivisina kilpailijoina ja siten lajin rahoittajina suuri.
Seuraavassa taulukossa on esitetty lajin ikärakenteen kehitys kolmen vuoden aikana.
Heittäjät
.

2007

%

2006

%

2005

%

Alle 20-vuotiaita

587

42 %

325

36 %

287

35 %

Yli 45-vuotiaita

251

18 %

185

21 %

196

24 %

Aikuisia

555

40 %

392

43 %

328

41 %

Heittäjiä yhteensä 1393 100 %

902 100 %

Taulukko 2. Ikärakenteen kehitys

811 100 %
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7.2

Naisten osuus lisääntyy

Naisten ja tyttöjen osuus saappaanheitossa lisääntyy huomattavaa vauhtia. Vuonna 2005
naisheittäjien osuus harrastajista oli 33 prosenttia – vuonna 2007 jo 39,5 prosenttia.
Sukupuolijakauma
.

2007 2006 2005

Naiset

550

308

269

Miehet

843

594

542

Yhteensä 1393

902

811

Taulukko 3. Sukupuolijakauman kehitys.

7.3

Luokkatulos naisille tiukempi haaste

Naisille luokkatuloksen tekeminen on vaikeampaa kuin miehille. Vuonna 2007
luokkatuloksen (vähintään 20 metriä) saavutti 22 prosenttia naisheittäjistä ja miehistä
(vähintään 30 metriä) 35 prosenttia.
Luokkaheittäjät
2007

2006

2005

Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
Mestariluokka

9

44

4

20

7

19

A-luokka

9

48

14

39

8

40

B-luokka

29

86

24

71

32

68

C-luokka

75

119

85

113

67

106

122
297
127
243
114
Taulukko 4. Luokkaheittäjien määrän kehitys

233

Yhteensä

7.4

Autonrenkaanheittäjät tilastoinnin piiriin

Autonrenkaanheittäjät tulivat online-tilastoinnin piiriin vuonna 2007. Vuonna 2005
kilpailuja järjestettiin jo runsaasti, mutta niitä ei tilastoitu. Vuonna 2006 tilastointia tehtiin
osittain ja vasta vuonna 2007 täydellisesti.
Tilasto osoittaa, että valtaosa heittäjistä harrastaa myös saappaanheittoa – poikkeuksena
mm. Mika Vasara, jonka toinen heittolaji on kuulantyöntö.
Autonrenkaanheitto
.
Kilpailuja

2007 2006 2005
23

10

0

Eri heittäjiä

178

25

0

Myös saappaanheittäjiä

143

23

Osallistumisia

558

38

0

Taulukko 5. Tilastoidut autonrenkaan heittokilpailut ja heittäjät
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8
8.1

YHTEISTYÖTÄ KUMPPANIEN KANSSA
Liitto tarjoaa heittourheiluosaamista urheilu- ja kansalaisjärjestöille

Vuosien varrella Suomen saappaanheittoliitto on tehnyt yhteistyötä erilaisten
kansalaisjärjestöjen kanssa heittoliikuntaharrastuksen virittämiseksi eri kansan piirien
keskuuteen. Vuonna 2007 liitto teki yhteistyötä Metalliliiton kanssa Metallin
mestaruuskisojen järjestämiseksi. Liiton seurat järjestivät ja liitto valvoi ja tilastoi myös
TUL:n mestaruuskisat saappaanheitossa ja autonrenkaanheitossa ja TUL:n Savon piirin
kisoja molemmissa lajeissa.
9
9.1

SÄÄNTÖTYÖ JA KILPAILUJEN VALVONTA
Kilpailujen valvonnassa kansainvälistä yhteistyötä

Vuonna 2007 Suomen liitto antoi Saksan, Italian, Viron, Ruotsin ja Venäjän liitoille
online-koulutusta ja asiantuntija-apua kattavan kilpailuvalvonnan luomiseksi. Tavoitteena
on yhteen toimiva saappaanheittokulttuuri ja moitteeton informaation kulku kaikkien
saapasmaiden välillä. Kilpailun saaminen viralliseksi edellyttää, että kilpailun järjestäjä
informoi kisoista online-järjestelmän kautta saappaanheittoyhteisöä kaksi viikkoa ennen
kilpailuajankohtaa ja järjestää kriteerien mukaisen kilpailuvalvonnan, jonka toimivuuden
sääntövalvonnasta vastaavat henkilöt varmistavat vielä jälkikäteen.
Muiden maiden liitoilla on mahdollisuus käyttää hyväksi Suomen liiton sähköistä
kilpailukalenteria ja automaattista tulos- ja tilastointipalvelua.
10 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITON ORGANISAATIO
10.1 Suomen saappaanheittoliiton hallitus
Suomen saappaanheittoliiton hallituksessa vuonna 2007 toimivat Esa Kokkonen, Helsinki
(puheenjohtaja), Tapani Turkki, Ristiina (varapuheenjohtaja), Timo Mykkänen, Kuopio
(sihteeri), Paula Åberg (julkaisupäällikkö), Jari Isokorpi Riihimäki (toiminnanjohtaja),
Jorma Nyyssönen, Leppävirta (tiedottaja, nuorisovastaava), Tuija Salonen, Nastola
(sääntövastaava). Hallituksen varajäseninä Pasi Kuusinen, Lahti ja Tauno Laitinen,
Kuopio. Hallitus kokoontui vuoden 2007 aikana kolme kertaa. Hallituksen tilintarkastajina
toimivat Raija Räsänen Järvenpäästä ja Tuija Nuutinen Tuusulasta
10.2 Kehitys- ja sääntötyöryhmä
Suomen saappaanheittoliitossa toimii lajin kehitys- ja sääntötyöryhmä, jonka tehtävänä oli
valmistella vuoden 2008 toimintasuunnitelmaa. Ryhmän jäsenet olivat Esa Kokkonen,
Timo Mykkänen, Jorma Nyyssönen, Tapani Turkki ja Jari Isokorpi. Työryhmä kokoontui
lokakuussa 2007 Leppävirralla.
10.3 Muut liiton toimihenkilöt
Liiton tilastopäällikkönä toimii Olli Rosenqvist Kokkolasta, valmennusjohtajana Timo
Mykkänen Kuopiosta, kirjanpitäjänä Pirjo Isokorpi Riihimäeltä, toisena nuorisovastaavana
Jarmo Harjula Helsingistä ja laatupäällikkönä Pasi Kuusinen Lahdesta. Liiton Internetsivuista vastaa online-työryhmä. Liiton toimistotehtäviä hoitaa SLU:n lajipalvelutoimisto

10(11)

SUOMEN
SAAPPAANHEITTOLIITTO RY

TOIMINTAKERTOMUS 2007
29.3.2008

Pasilassa. Jari Isokorpi on Suomen saappaanheittoliiton toiminnanjohtaja ja
Lajipalvelutoimiston johtoryhmän jäsen. Jorma Nyyssönen toimii saappaanheittoliiton
rengasjaoston vastaavana. Paula Åberg veti liiton vuosikirjaprojektin yhdessä Teija
Toratin kanssa. Liiton sääntövastaavina toimivat Tuija Salonen Nastolasta ja Tapani
Turkki Ristiinasta.
10.4 Online-työryhmä
Onlinetyöryhmässä olivat mukana tilastopäällikkö Olli Rosenqvist, puheenjohtaja Esa
Kokkonen, toiminnanjohtaja Jari Isokorpi ja Pirjo Isokorpi Kauniskaari Oy:stä.
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