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1. YLEISTÄ
Saappaanheittoliitto saa keväällä 2009 vuoteen 2015 tähtäävän vision ja strategian, joissa
tavoitteeksi asetetaan saappaanheitto eri tyyppisiä ihmisiä yhdistävänä lajina ja saappaanheiton
maailmanlevitys. Tuekseen lajin kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen tarvitsee viestintää kaikilla
nykyaikaisilla viestintätavoilla ja eri kielillä.
Suomen saappaanheittoliitto nimeää vuoden 2009 Kansainvälisen viestinnän teemavuodeksi. Liitto
kannustaa jäseniään käyttämään viestinnän eri keinoja sekä perustaa viestintätyöryhmän, joka tekee
yhteistyötä liiton onlinetyöryhmän kanssa lajin viestintäedellytysten parantamiseksi. Ryhmään
toivotaan mukaan eri taustaisia ihmisiä ja siihen pääsevät osaamistaan kehittämään kaikki
vapaaehtoiset. Vuoden 2009 lopulla parhaita viestintäsuorituksia palkitaan.
2. KILPAILUT
2.1

Paikalliskilpailut

Vuonna 2009 kilpailujen pääpaino on paikallisissa ja maakunnallisen tason kilpailuissa, jotta
mahdollisimman paljon heittotapahtumia on lähellä harrastajia. Samalla liitto kannustaa uusia
paikkakuntia tulemaan heittotoimintaan mukaan ja järjestämään tapahtumia eri-ikäisille aloittajille
ja harrastajille. Tavoitteena on ulottaa heittourheilutapahtumien verkko koskemaan kaikkia Suomen
kolkkia. Liiton määrällinen tavoite on, että se tilastoi ja valvoo yli 200 virallista kilpailua kauden
2009 aikana. Suomen Saappaanheittoliiton läheisiä yhteistyökumppaneita ovat saappaanheiton
erikoisseurat ja perinteiset urheiluseurat.
2.2

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

Saappaanheiton MM-kilpailut pidetään Leppäviralla 25.-28.06.2009.
Vuoden 2009 SM-hallikilpailut järjestää Pielaveden Sampo, Kuopin Kisa-Veikot ja Leppävirran
Urheilijat Kuopio-hallissa 7. 2.2009.
SM-kilpailut järjestää 25.-27.7. Rautavaaran Isku Monarin urheilukentällä.
Ulkokenttien autonrenkaanheiton SM-kilpailut pidetään kesällä Leppävirralla.
Maajoukkuekarsinta MM-kisoihin pidetään keväällä myöhemmin sovittavassa paikassa.
Liitto laatii Firma-SM-kisoille säännöt. Sääntöluonoksen tekee kehitys- ja sääntötyöryhmä.
2.3

Suomi-cup

Suomi Cup pidetään vuonna 2009 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 Etelä-
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Suomessa, Itä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Osakilpailut on haettavissa
tammikuun 2009 loppuun mennessä.
2.4

World cup

Saappaanheiton Maailman Cupia heitetään vuonna 2009 IBTA:n kuudessa eri jäsenmaassa. Suomen
saappaanheittoliiton Maailmancuposakilpailu-kiintiö on vuodelle 2009 yksi. Maailmancuposakilpailut myönnetään paikkakunnille, joilla on parhaat edellytykset korkeatasoisen kilpailun
järjestämiseen ja käytössään riittävä tiedotusorganisaatio. Vuoden 2009 Suomen Maailman Cuposakilpailu järjestetään Leppävirralla kesäkuussa MM-kilpailujen yhteydessä.
3. PALVELUT
Liitto jatkaa sähköisen online-palvelun rakentamista: Online-palvelun kehittämisen yhdeksi
tärkeimmäksi tavoitteeksi vuodelle 2009 asetetaan lajin sekä palvelun löydettävyyden ja
näkyvyyden parantaminen.
Tähän tavoitteeseen pyritään kehittämällä seuraavat palvelut:
•
•
•
•

saapasblogi
saapaswiki
heittäjien omat sivut
kuva- ja videomateriaalin liittämismahdollisuudet loppukäyttäjille

Lisäksi tehdään muuta pienempää kehittämistyötä. Vuoden 2008 kaikkia isompiakaan tavoitteita ei ole
ehditty toteuttaa. Ne ovat edelleen kehittämislistalla odottamassa.
Tilastojen osalta on menossa suurhanke, jonka tuloksena ennen vuotta 2005 tehdyt, muutkin kuin heittäjien
parhaat tulokset, saadaan ajan mittaan online-palveluun.

4. VALMENNUS JA KOULUTUS
4.1

Liitto kannustaa valmentajien yhteistyötä

Suomen Saappaanheittoliitto varautuu yhteistyöhön muiden heittolajien valmentajien kanssa,
valmentaja- ja ohjaajaverkoston koulutustilaisuuksiin sekä yhteistyöhön naapurimaiden liittojen
kanssa.
4.2

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.
4.3

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.
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5. KANSAINVÄLISYYS
5.1

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.
5.2

Kansainvälinen tulospalvelu

Kansainvälisen työnjaon mukaan Suomen Saappaanheittoliitto vastaa lajin tulospalvelusta .
6. JÄSENET
6.1

Lapset ja nuoret

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.
Ohjaaja- ja valmentajaverkostonsa kautta Saappaanheittoliitto tarjoaa resurssiensa mukaan
asiantuntija-apua heittourheilusta kiinnostuneille yhteisöille, mm. urheiluseuroille ja kouluille.
6.2

Senioriheittourheilu

Suomen Saappaanheittoliitto suosittelee seuroilleen, että seniorisarjat järjestetään viiden vuoden
välein tasapuolisesti miehille ja naisille.
6.3

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.
6.4

Maksupolitiikka

Suomen Saappaanheittoliitto omalta osaltaan pyrkii pitämään lisenssi- ja jäsenmaksunsa alhaisina,
jotta taloudelliset tekijät eivät olisi heittourheilun harrastamisen este.
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7. TIEDOTUS JA MEDIA
7.1

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.
7.2

Saappaanheittoliitto kehittää internet-tiedotusta

Kasvuun tähtäävälle lajille on tärkeä luoda oma vahva media. Medioista internet on ylivoimainen
monipuolisuutensa ja vuorovaikutteisuutensa takia. Koko ajan se tarjoaa uusia mahdollisuuksia,
joihin liitto tarttuu.
Suomen Saappaanheittoliitto kehittää omaa internet-palveluaan ”Saappaanheittäjien taloa”
tavoitteena se, että sivustolla on sekä informatiivistä että viihteellistä arvoa myös kansainvälisesti.
Liiton pitkän tähtäimen tavoite on, että ”Saappaanheittäjien talo (Bootthrowers House)” pyrkii
maailman johtavaksi mediaksi heittourheilun alueella.
7.3

Liitto tarjoaa tiedotusvälineille uutisia ja taustatietoa

Vuoden 2009 aikana Suomen Saappaanheittoliitto tuottaa uutisia ja taustatietoa heittourheilusta
suomalaiselle ja kansainväliselle medialle.
7.4

Vuosikirja kaksikielisenä

Suomen Saappaanheittoliitto julkaisee Saappaanheittäjän vuosikirjan 2009, joka sisältää laajan
tietopaketin lajin ajankohtaisesta toiminnasta. Julkaisu tehdään Suomen ja englanninkielisenä,
jolloin sitä voidaan käyttää hyväksi myös lajin kansainvälisessä levitystyössä. Julkaisu tulee
olemaan liiton historian kuudestoista.
8. YHTEISTYÖ
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 yhdeksän muuta jäsenliittoa.
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9. KILPAILUJEN VALVONTA
Saappaanheittoliiton tavoitteena on 200 virallisen kilpailun valvominen ja tilastointi vuoden 2009
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.
10. PALKITSEMINEN
Suomen Saappaanheittoliitto palkitsee vuoden 2009 lopulla henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat
ansioituneet liiton toiminnan eri osa-alueilla. Palkitsemisessa huomioidaan niin ikä- kuin
sukupuolijakaumakin.
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.
11. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
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
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 2009 lopulla se järjestää
jäsenilleen pikkujoulun.

