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Liitolla on kaksi lajia: saappaanheitto ja autonrenkaanheitto.
Liitto on sitoutunut Reilun Pelin periaatteisiin säännöissään.
YLEISET PERIAATTEET
1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
• Kannustava ilmapiiri leimallista lajikulttuurissa (yhtä perhettä)
2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
• Koko kehoa aktivoiva vauhdikas laji: juoksu tai pyörintä yhdistyy heittoon
• Keskeistä liikkeen rytmitys, räjähtävä nopeus ja lihaskunto (monipuolinen harjoittelu)
• Lajin sosiaalinen luonne korostuu: muiden ihmisten kohtaaminen; usein koko perhe harrastaa
• Huippu-urheilukulttuuri ja harrasteliikunnan kulttuuri kulkevat lajissa käsi kädessä
• Harrasteheittäjien teemavuosi 2007: aloittelevien ja eri vaiheissa olevien heittäjien
mahdollisuuksien parantaminen itsensä kehittämiseen ja motivaation lisääminen
pitkäaikaiseen harrastukseen
• Heittourheilun kokeilu terveysliikuntana osana liiton Heittourheilukuntaprojektia 2007:
tavoitteena luoda Leppävirrasta ja sen naapurikunnista heittourheiluun erikoistunut seutukunta
(kosketuspintoja eri heittolajien välille: keihäs, saapas, moukari, autonrengas, kuula)
3. Vastuu kasvatuksesta
• Kilpalisenssin haltijoista noin neljännes on alle 18-vuotiaita; nuorin sarja 4-vuotiaista alkaen
• Nuorten heittäjien osuus on lisääntymässä; harrasteheittäjistä valtaosa kuuluu tähän ryhmään
• Liitto on tehnyt menestyksellistä yhteistyötä useiden koulujen kanssa heittokipinän
virittämiseksi nuorison keskuuteen. Liiton ohjaajat ovat olleet koulujen urheilutunneilla
opastamassa saappaanheittoa.
4. Avoimuus, demokraattisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
• Liittohallitus sekä kehitys-, sääntö- ja kansainvälinen työryhmä
• Liiton laajoilla kotisivuilla www.saappaanheitto.com neuvontaa kahdella kielellä
• Liitto ylläpitää lajin keskustelufoorumia netissä
• Liitto parantaa seurojen palvelua tietoverkostoaan kehittämällä (Internet-hanke 2006)
• Tavoitteena on heittourheiluaiheisen nettilehden luominen tiedotuksen monipuolistamiseksi
heittourheilun eri alueilta
5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun
• Harrasteheittäjien teemavuosi 2007: Kisailu ja liikuntaharrastus kuuluvat kaikille
• Harraste- ja veteraanisarjat seurojen ja liiton tapahtumissa
Alueellinen tasavertaisuus:
• Kilpailuja järjestetään jokaisessa maakunnassa
• Voima-alueet ovat Savo ja Satakunta
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Erityisryhmät:
• Liitto on kehittänyt lajin luonnetta ja kilpailumuotoja sellaisiksi, että erikuntoiset ja –ikäiset
pystyvät osallistumaan kilpailutapahtumiin (esim. harrastajasarjat)
• Kesäisin n. 100 virallista kilpailua, joissa jokaisessa on kilpailutoimintaa myös erityisryhmille
(ei vielä vammaisille)
• Monet toimijat, ohjaajat, päättäjät edustavat erityisryhmiä (mm. veteraaniheittäjiä)
Ikääntyvät/ikääntyneet:
• Kaikissa virallisissa kilpailutapahtumissa huomioidaan eri ikäryhmien mahdollisuudet
osallistua; liitto noudattaa ns. ikätasa-arvoa
• Toimijat edustavat varsin tasapuolisesti eri ikäryhmiä
• Harrastajista noin kolmannes on veteraaneja eli yli 45-vuotiaita
• Yli 65-vuotiaiden sarjat järjestetään viiden vuoden välein; vanhin sarja yli 75-vuotiaille
• Ikäsarjat ovat mukana arvokisoissa ja Maailmancupissa
Sukupuolten välinen tasavertaisuus:
• Harrastajista noin kolmasosa on naispuolisia; junioritoiminnassa on tyttöjä poikia enemmän
• Kehityssuunnitelma: Liitto etsii keinoja nuorten ja naispuolisten heittäjien kiinnostuksen
lisäämiseen lajiin
• 2006 Naisten teemavuosi: kiinnitetty huomiota drop outiin, vuosikirjan kannessa nainen,
kilpailuissa naisten sarjat voimakkaasti esillä mm. kuulutuksissa
• Kilpailutoiminta: naisilla ja miehillä yhtä paljon sarjoja vuodesta 2005 lähtien; myös molempien
sukupuolten eri ikäryhmät on huomioitu tasapuolisesti (n. 100 virallista kilpailua vuodessa)
• Tiedotuksessa ja palkitsemisessa miehiä ja naisia kohdellaan tasapuolisesti
• Liiton toimijoiden rekrytoinnissa huomioidaan henkilön erityisosaaminen ja tasainen
sukupuolijakauma niin hyvin kuin se toimijoiden tarjonnan perusteella on mahdollista
• Liittohallitus: 6 miestä ja 2 naista (2005); 8 miestä ja 2 naista (2006)
• Liiton toimihenkilöt: 7 miestä ja 6 naista (2005)
Taloudellisen kynnyksen madaltaminen:
• Harrastuskustannukset ovat alhaiset: Liitto välittää harrastusvälineitä omakustannushintaan
• Liiton lisenssimaksu alle 18-vuotiaille kilpaheittäjille on 5 euroa; harrasteheittäjille 20 senttiä
6. Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen
• Lajeja kehittäessään liitto on pyrkinyt ottamaan huomioon niiden ympäristövaikutukset
• Molempia liiton lajeja voi harrastaa kierrätysmateriaalein: käytetyt kumisaappaat ja
autonrenkaat
• Laji ei vaadi erityistä suorituspaikkojen rakentamista vaan kilpailupaikoiksi kelpaavat olemassa
olevat virkistyspaikat mm. urheilukentät ja puistot
• Liiton lajit eivät aiheuta vauriota ympäristölle
TÄYDENTÄVÄT PERIAATTEET
7. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus
• Liitto tiedottaa suomeksi ja englanniksi kotisivuillaan
• Liitto lisää suvaitsevaisuutta kannustamalla saapasmatkailua (vuonna 2005 seitsemän eri
maan kesken): ennakkoluulojen vähentyminen ihmisten välillä
• Liitto on ollut aktiivinen yhteistyön virittäjä Euroopan tasolla
• Kehityssuunnitelma: kansainvälisen yhteistyön ja saapasmatkailun lisääminen edelleen
kilpailutoiminnassa ja osaamisen vaihdossa
8. Dopingin vastaisuus
• Sääntökirjaus
9. Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö
10. Väkivallattomuus
• Kuuluu lajiin lähtökohtaisesti
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11. Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
12. Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys
13. Vastuullinen taloudenpito
Suomen Saappaanheittoliiton Reilu Peli –tilinpäätös perustuu liiton toimintakertomukseen,
kehityskeskusteluun 11.10.2006 sekä liiton OPM:n yhteiskuntavastuulomakkeessa (2005) ilmoittamiin
tietoihin.

3

