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1. YLEISTÄ
1.1

Kohti maailman hauskinta urheilulajia

Suomen Saappaanheittoliitto hyväksyi keväällä 2009 vuoteen 2015 ulottuvan vision ja sitä tukevan
strategian. Siinä visiona (haavekuvana) on saappaanheiton perinteiseen vahvuuteen perustuva
unelma saappaanheitosta maailman hauskimpana urheilulajina. Strategiseksi tavoitteeksi
asetettiin saappaanheitto erilaisia yhteisöjä (alakulttuureja) ja ihmisiä innostavana ja yhdistävänä
harrastuksena. Perustehtävänä (missiona) on saappaanheiton kehittäminen ja levitys
tunnuslauseella Saapastetaan maailma (vrt .Nokian ”Connecting people”). Päämäärään
pääseminen vaatii harrastajien henkilökohtaisen kosketuksen lisäksi erilaisia asioita osaavien ja
erilaisesti ajattelevien ihmisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla nykyaikaisilla
viestintätavoilla ja eri kielillä, erityisesti huomioiden nykyisen tietoteknologian viestinnälle ja
yhteistyölle tarjoamat mahdollisuudet (lyhennelmä visiosta ja strategiasta on luettavissa
Saappaanheittäjien talossa osoitteessa:
http://bootthrowing.com/online/heittajanabc/tiedostot/strategialyhennelma.pdf)
1.2

Vuoden 2012 toiminnallinen päätavoite

Suomen Saappaanheittoliiton sinisen meren strategian mukaan lajissamme tulisi supistaa totista
urheilua ja urheilufanatismia sekä voitto hinnalla millä hyvänsä -kulttuuria. Strategiassa
korostettaviin asioihin kuuluvat hauskanpito ja liikunnan ilo. Viime vuosien aikana tekemisen ilo on
osittain väistynyt totisen suorittamisen kulttuurin alta. Liikunnan ilon ja yhdessä toimimisen
hauskuuden muistamiseksi liitto nimeää vuoden 2012 Innostuksen ja ilon teemavuodeksi.
2. ESITYKSET KANSAINVÄLISELLE SAAPPAANHEITTOLIITOLLE (IBTA)
Suomen Saappaanheittoliitto ehdottaa, että IBTA vahvistaa sääntöjen pykälän ’4 apuvälineet’
seuraavanlaiseksi eli nykyistä käytäntöä vastaavaksi:
4. Apuvälineet
Paljaalla kädellä heitettäessä käteen voidaan pidon parantamiseksi laittaa urheilussa yleisesti
käytettyjä pitoaineita. Paljaalla kädellä heitettäessä kättä ei saa teipata. Heittokädessä saa käyttää
puhdasta käsinettä. Käsineen ulkopinnalle ei saa laittaa pitoainetta eikä teippiä. Käsineen sisällä
saa käyttää pitoainetta ja teippiä siten, että ne eivät kosketa heittosaapasta. Saappaan ulko- ja
sisäpinnoille ei saa laittaa pito- tai muuta ainetta. Kuitenkin saappaan puhdistaminen veteen
kostutetulla rätillä ja kuivaaminen kuivalla rätillä on sallittua. Jos saappaaseen on tarttunut
pitoainetta, niin seuraava heittäjä voi vaatia toimitsijat puhdistamaan tahriintuneen saappaan.
3. KILPAILUT
3.1

Paikalliskilpailut

Vuonna 2012 kilpailujen pääpaino on paikallisissa ja maakunnallisissa kilpailuissa, jotta
mahdollisimman paljon heittotapahtumia on lähellä harrastajia. Samalla liitto kannustaa uusia
paikkakuntia tulemaan heittotoimintaan mukaan ja järjestämään tapahtumia eri-ikäisille aloittajille
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ja harrastajille. Pitkän ajan tavoitteena on ulottaa heittourheilutapahtumien verkko koskemaan
vielä kilpailukulttuurin ulkopuolella olevia Suomen kolkkia. Liiton määrällinen tavoite on, että se
tilastoi ja valvoo yli 200 virallista kilpailua kauden 2012 aikana. Suomen Saappaanheittoliiton
läheisiä yhteistyökumppaneita ovat saappaanheiton erikoisseurat ja perinteiset urheiluseurat.
3.2

MM-kilpailut, SM-kilpailut, SM-hallikilpailut, maajoukkuekarsinta

Saappaanheiton MM-kilpailut pidetään Petroskoissa Venäjällä 6.-8.7.2012.
SM-kilpailut järjestää Keski-Uudenmaan Heittourheilijat Järvenpäässä 16.-17.6.2012. Kilpailu
toimii samalla myös maajoukkuekarsintana ja Suomi-cupin osakilpailuna.
Maajoukkuetta tuetaan MM kilpailuihin samalla periaatteella kuin vuonna 2011.
Vuoden 2012 SM-hallikilpailujen järjestää Suomen Saappaanheittoliitto, ellei järjestävää seuraa
löydy. Halli on varattu 28.2.2012 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksesta 2.3.-3.3.2012 Suomen
Saappaanheittoliiton nimellä.
Ulkokenttien ja sisäkenttien autonrenkaanheiton SM-kilpailut pidetään halukkaan järjestäjän
löytyessä myöhemmin päätettävänä aikana ja myöhemmin päätettävässä paikassa vuonna 2012.
Firma-SM-kisoien sääntöjen laatiminen on ollut vuodesta 2009 lähtien toimintasuunnitelmassa,
mutta siirtynyt aina eteenpäin. Sääntöluonnoksen tekee kehitys- ja sääntötyöryhmä.
3.3

Suomi-cup

Suomi Cup pidetään vuonna 2012 kuusiosaisena. Cupin joukkuekilpailu järjestetään
sekajoukkuekilpailuna (kahden naisen ja kahden miehen muodostama joukkue). Lisäksi heitetään
mies- ja naisjoukkueiden kisat. Osakilpailut myönnetään niin, että kisoja on tasapuolisesti EteläSuomessa, Itä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Osakilpailut on haettavissa
tammikuun 2012 loppuun mennessä.
3.4

World cup

Saappaanheiton Maailman Cupia heitetään vuonna 2012 IBTA:n kuudessa eri jäsenmaassa. Suomen
saappaanheittoliiton Maailmancuposakilpailu-kiintiö on vuodelle 2012 yksi. Maailmancuposakilpailut myönnetään paikkakunnille, joilla on parhaat edellytykset korkeatasoisen kilpailun
järjestämiseen ja käytössään riittävä tiedotusorganisaatio. Kumiset järjestää Suomen osakilpailun.
4. PALVELUT
Yhteistyötä online-palvelun kanssa jatketaan myös vuonna 2012. Hallitus ehdottaa Internet-sivujen
ulkoasun uudistamista ja rakenteen muuttamista niin, että uudet lajista kiinnostuneet kävijät löytävät
helposti yhteistyötahot, joihin voi ottaa yhteyttä, kun haluaa aloittaa saappaanheiton harrastamisen.
Hallitus kokoaa julkaistavan listan seurojen vastaavista yhteyshenkilöistä. Toinen tärkeä tavoite on
sisällön tuottaminen saappaanheiton internet-tietosanakirjaan, saapaswikiin, jotta tärkein tietämys
lajista saadaan kerätyksi ja suuren yleisön tietoon. Hallitus aktivoi jäseniään ja muita
sisällöntuotannosta kiinnostuneita osallistumaan sisällöntuotantoon.
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Tilastopuolella on menossa Teija ja Olli Rosenqvistin käynnistämä suurhanke, jonka tuloksena
ennen vuotta 2005 tehdyt, muutkin kuin heittäjien parhaat tulokset, saadaan ajan mittaan onlinepalvelun arkistoon. Työ on edennyt niin, että vuoden 2001 tulokset on tallennettu ja seuraavana
vuorossa on 2000. Aukoton tilasto on hyödyksi muun muassa tulevan Saappaanheiton historian
perus- ja taustamateriaalina.
5. VALMENNUS JA KOULUTUS
5.1

Liitto kannustaa valmentajien yhteistyötä

Suomen Saappaanheittoliitto varautuu yhteistyöhön muiden heittolajien valmentajien kanssa,
valmentaja- ja ohjaajaverkoston koulutustilaisuuksiin sekä yhteistyöhön naapurimaiden liittojen
kanssa. Valmennustiedon vienti hyödyttää lajin kehitystä.
5.2

Materiaalia valmennuksen käyttöön

Suomen Saappaanheittoliitto julkaisee valmennustiimien ja jäsenten tuottamaa
valmennusmateriaalia sekä heittovideoita Internet-sivuilla. Heittäjien klubissa on sitä varten luotuna
luokka ”Valmennus”. Saappaanheittäjien talo tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa artikkeleita sekä
linkittää kuvia ja videoita. Saappaanheittoliitto kannustaa valmentajia tai valmennuksesta
kiinnostuneita henkilöitä perustamaan valmennuksellisia blogeja ja verkostoitumaan
saapasmediassa.
5.3

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.
6.2

Kansainvälinen tulospalvelu
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Kansainvälisen työnjaon mukaan Suomen Saappaanheittoliitto vastaa lajin tulospalvelusta.
7. JÄSENET
7.1

Lapset ja nuoret

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että maakunnallisissa ja paikallisissa
kilpailuissa lapsille ja nuorille ovat omat sarjat kahden – neljän vuoden välein, ja tapahtumat
muodostuvat, paitsi kilpailuiksi, myös lapsia ja nuoria heittoharrastukseen ohjaaviksi. Erityisesti
lapsilla harrastuksen on oltava kannustavaa ja hauskaa.
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 viiden vuoden
välein tasapuolisesti miehille ja naisille.
7.3

Aikuisurheilu

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että maakunnallisissa ja paikallisissa
kilpailuissa 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
saappaanheittoaiheinen internetmedia ”Saappaanheittäjien talo” on seuratiedottajien käytössä.
8.2

Saappaanheittoliitto on mukana kehittämässä internet-mediaa

Kasvuun tähtäävälle lajille mediatyö kuuluu toiminnan keskiöön. Medioista internet on kasvanut
tärkeimmäksi monipuolisuutensa, vuorovaikutteisuutensa ja tehokkuutensa ansiosta Koko ajan se
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tarjoaa uusia, jopa perinteistä ajattelua mullistavia mahdollisuuksia, joihin saapasperheen on syytä
tarttua.
Suomen Saappaanheittoliitto jäsenistöineen on mukana kehittämässä Saappaanheittäjien talonimistä internetmediaa tavoitteena se, että sivustolla on korkea informatiivinen ja viihteellinen arvo.
Saappaanheittäjien talon (Bootthrowers House) pitkän tähtäimen tavoite on olla myös
kansainvälisen vertailun kestävä laadukas heittourheilumedia. Se onnistuu vain sähköisen median
ammattilaisten ja heittourheilusta kiinnostuneiden ihmisten kiinteällä yhteistyöllä.
Saappaanheittäjien talon toimintafilosofiasta johtuen pääpaino tulee aina olemaan ruohonjuuritason
viestinnässä ja harrastajien tuottamassa aineistossa.
8.3

Liitto tarjoaa tiedotusvälineille uutisia ja taustatietoa

Vuoden 2012 aikana Suomen Saappaanheittoliitto tuottaa uutisia ja taustatietoa heittourheilusta
suomalaiselle ja kansainväliselle medialle.
9. YHTEISTYÖ
Suomen Saappaanheittoliitto jatkaa yhteistyötä pienlajiliittojen, SLU:n, Suomen
Antidopingtoimikunnan ja muiden yhteistyökumppaniensa 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 yhdeksän muuta jäsenliittoa.
10. KILPAILUJEN VALVONTA
Saappaanheittoliiton tavoitteena on 200 virallisen kilpailun valvominen ja tilastointi vuoden 2012
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.
11. PALKITSEMINEN
Suomen Saappaanheittoliitto palkitsee vuoden 2012 lopulla henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat
ansioituneet liiton toiminnan eri osa-alueilla. Palkitsemisessa huomioidaan niin ikä- kuin
sukupuolijakaumakin, samoin vuoden teema.
Soveltuvin osin palkitsemisen mallina voi toimia aikaisemmin noudatettu käytäntö, jolloin
palkitsemisen kohteina ovat olleet vuoden naisheittäjä, vuoden miesheittäjä, vuoden mies- ja
naisjuniori, vuoden mies- ja naisseniori, vuoden heitto miesten ja naisten sarjassa, vuoden
valmentaja, vuoden talkootyöntekijä, vuoden saappaanheittoteko, vuoden seuratoimija ja vuoden
mediateko.
12. SÄÄNNÖT
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Vuoden 2012 hallitus käsittelee sääntöihin tulleet ehdotukset ja lähettää kansainvälisiä sääntöjä
koskevat ehdotuksensa IBTA:lle.
13. JUHLAVUOSI 2012
Vuodelle 2012 valittava uusi hallitus päättää myös, miten Suomen Saappaanheittoliitto juhlistaa 20vuotissyntymäpäiväänsä.
14. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Suomen Saappaanheittoliiton hallitus toimii toinen toistaan tukevalla tiimiperiaatteella ja roolittaa
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
etäkokouksiin. 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 2012 lopulla se järjestää
jäsenilleen pikkujoulun.

