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KILPAILUTOIMINTA
Kilpailujen määrä jatkoi kasvua

Vuonna 2006 Suomen saappaanheittoliitto valvoi ja tilastoi 126 virallista
saappaanheittokilpailua. Vuodesta 2005 kilpailujen määrä kasvoi 30:llä eli noin 25
prosentilla. Eniten lisääntyivät paikalliset kilpailutapahtumat. Uusi maakunta toiminnassa
oli Lappi, joka tuli mukaan, kun Suomi Cupin osakilpailu järjestettiin heinäkuussa
Kemijärvellä. Liiton valvomaa saappaanheittotoimintaa on nyt lähes jokaisessa
suomalaisessa maakunnassa.
1.2

Suomi osallistui Västeråsin MM-kilpailuihin

Suomen liiton heittäjät osallistuivat Västeråsin MM-kilpailuihin heinäkuussa noin 70
heittäjän voimin. Kilpailut olivat MM-historian viidennettoista. Suomalaisheittäjät
voittivat yleisen sarjan yksilö- ja joukkuekisat. Tapahtumaan osallistui heittäjiä kuudesta
eri maasta (Suomi, Saksa, Viro, Ruotsi, Slovenia 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 2007
MM-kilpailut pidetään Berliinissä Saksassa, Vuoden 2008 kisat Ascolissa Italiassa ja
vuoden 2009 kilpailut Leppävirralla.
1.3

Kolme maailmancupin osakilpailua Suomessa

Saappaanheiton kymmenestä World cup-osakilpailusta Suomen kiintiöön kuului kolme.
Vuonna 2005 Suomen liiton jäsenseuroista maailmancupeja isännöivät Pielaveden Sampo,
Leppävirran Urheilijat ja Punkalaitumen Jyry. Kolme osakilpailua heitettiin Ruotsissa,
kaksi Virossa, yksi Saksassa ja yksi Venäjällä. Suomen liiton heittäjät voittivat yleisessä
naisten ja miesten sarjat sekä myös molemmat joukkuesarjat.
1.4

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

Suomen saappaanheittoliitto valvoi ja tilastoi vuonna 2006 neljät
suomenmestaruuskilpailut. Saappaanheiton ja autonrenkaanheiton hallimestaruuskilpailut
pidettiin Lahden suurhallissa helmikuussa ja molempien lajien ulkokenttämestaruudet
ratkottiin elokuussa Leppävirralla. 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, Kokemäellä, Kemijärvellä, Nivalassa, Rautavaaralla ja Heinolassa.
Parhaiten saappaanheiton ja autonrenkaaheiton SM-kilpailuissa menestyneet seurat
palkittiin ensi kertaa Ainon (naiset) ja Väinön (miehet) maljalla. Leppävirran Urheilijat
voitto molemmat palkinnot.
1.5

Paikalliscupit

Maakunnallista heittotoimintaa ovat parhaiten vieneet eteenpäin useita osakilpailuja
sisältävät paikalliscupit, joissa sarjoja on kaiken ikäisille ja myös harrastajille. Erilaisia
maakunnallisia cupeja ovat vuonna 2006 olleet mm. Saapasseura Ronttosten järjestämä
Etelä-Suomen kevätcup ja syyscup Järvenpäässä, Leppävirran Urheilijoiden
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Leppävirtacup, Pielaveden Sammon Pielavesicup, Rautavaaran Urheilijoiden
Rautavaaracup ja Korson Kaiun järjestämät Konkarien kevät-, kesä- ja syyskisat.
1.6

SM-hallikisat 2007 Kuopioon, ulkokenttien SM-kisat Harjavaltaan ja
Kivijärvelle

Vuoden 2007 saappaanheiton ja autonrenkaanheiton SM-hallikilpailut Suomen
saappaanheittoliiton hallitus myönsi joulukuussa Leppävirralla pitämässään kokouksessa
Kuopion Kisa-Veikoille. Kilpailut pidetään Kuopion hallissa helmikuussa. Vuoden 2007
saappaanheiton SM-kilpailut liitto myönsi Harjavallan Hakalle ja autonrenkaanheiton SMkilpailut Kivijärven Kivekkäille.
2
2.1

TUOTEKEHITTELY
Liitto mukana kehittämässä heittourheilun erikoissaapasta

Heinäkuussa 2006 Kansainvälinen saappaanheittoliitto IBTA solmi kahden italialaisen
saapasalan yrityksen Safe Wayn ja Siili Safetyn kanssa yhteistyösopimuksen
Heittourheilun erikoissaappaan kehittämisestä. Tavoitteena on erityisesti nuorisolle ja
harrastajille mutta myös kilpaheittäjille sopiva väline. Suomen liiton heittäjät osallistuivat
kehittämiseen testaamalla heittovälineen ensimmäistä versiota. Heittosaappaasta saadun
palautteen perusteella teetettiin Italiassa kakkosversio vuoden 2006 joulukuussa. Liiton
kannustamia testejä järjestettiin eri puolilla Suomea (useita mm. Pielavedellä) ja väylänä
palautteelle toimi Heittäjien klubi liiton Internet-palvelun yhteydessä. Kehitystyö onnistui
niin hyvin, että ensimmäinen kilpailuversio Heittosaapas Siilistä saadaan markkinoille
huhtikuussa 2007. Kansainvälinen saappaanheittoliitto IBTA hyväksyi helmikuussa 2007
heittosaapas Siilin viralliseksi kilpailuvälineeksi. Siilin kehittämistä on tarkoitus jatkaa
tulevina vuosina tavoitteena mm. heittojen mikrosirumittaus.
2.2 Sekajoukkuekisa käyttöön uutena kilpailumuotona
Uutena kilpailumuotona saappaanheitossa otettiin käyttöön sekajoukkuekisa. Joukkue
muodostuu neljästä tai kolmesta heittäjästä, joista korkeintaan kaksi on miehiä. Kolmen
parhaan tulos lasketaan lopputulokseen. Sekajoukkuekisaa käytettiin
joukkuekilpailumuotona Suomi Cupissa ja mm. Etelä-Suomen Cupeissa sekä TUL:n
mestaruuskilpailuissa. Vuoden 2006 Suomen saappaanheittoliitto oli nimennyt
naisheittäjien teemavuodeksi. Yksi uuden kilpailumuodon tavoitteista oli parantaa mm.
naisten kilpailumahdollisuuksia tarjoamalla joukkuekilpailumahdollisuuden myös
sellaisille naisille, joilla ei ole omaa naisjoukkuetta. Suomen liiton esityksestä IBTA
hyväksyi sekajoukkuekisan kansainvälisesti viralliseksi kilpailumuodoksi vuonna 2007.
3
3.1

PALVELUT
Liitto käynnisti online-palvelun rakentamisen

Palkattuja henkilöitä ei Suomen saappaanheittoliitolla vielä ole. Saappaanheittoliiton
jäsenilleen tarjoama palvelu perustuu lajin seurojen ja harrastajien muodostamaan
yhteistyöverkostoon ja siinä tehtävään talkootyöhön. Suomen saappaanheittoliitto tehostaa
yhteistyöstä saatavaa hyötyä ottamalla käyttöön nykyaikaisen nettiteknologian ja
urheilupalveluautomaation. Näin palvelut pystytään tuottamaan nopeammin ja
laadukkaammin vähemmillä kustannuksilla ja henkilömäärällä, ja samalla pystytään
luomaan kokonaan uusia palveluja. Vuonna 2006 saappaanheittoliitto aloitti
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tietokantaratkaisuun perustuvan online-nettipalvelun rakentamisen Internet-palvelunsa
Saappaanheittäjien talon yhteyteen. Rakentamiseen liitto sai 4 000 euroa opetusministeriön
avustusta ja myös vuoden 2007 Onlinen jatkoprojektiin opetusministeriön apuraha on
myönnetty.
3.2

Tulokset tilastoon suoraan kentältä

Online-projektin vuoden 2006 tavoitteena oli tulosten ja tilastoinnin automatisointi suoraan
kentältä reaaliajassa tapahtuvaksi. Kaikkien aikojen tilastoinnin kannalta oleellista oli
historiatietojen tallettaminen tietokantaan -tapahtuma- joka oli varsin työllistävä osa
online-hanketta. Hanke valmistui pääosin vuoden loppuun mennessä niin, että kauden
2007 ensimmäisessä kilpailussa tulospalvelu kentältä heitto heitolta suorana lähetyksenä
nettiin oli mahdollinen.
3.3

Kilpailukalenteri muuttui sähköiseksi

Online-palveluun liittyi seurojen päivittämä sähköinen kilpailukalenteri netissä. Se tuli
käyttöön jo vuoden 2006 aikana ja vuonna 2007 iso osa myös ulkomailla järjestetyistä
kilpailuista tulee kalenteriin sähköisen kilpailukalenterin kautta. Kalenteri valvoo
automaattisesti, että kilpailut on asianmukaisesti ilmoitettu. Sähköinen kilpailukalenteri
helpottaa tuntuvasti liiton toimihenkilöiden työtä.
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 nopeuttaa merkittävästi
kilpailun kulkua.
3.5

Heittäjien klubi uudistui

Heittourheilijoiden keskustelufoorumina Saappaanheittäjien talon yhteydessä aloittanut
Heittäjien klubi uudistettiin toukokuussa 2006 sekä graafisesti että sisällöllisesti osana
online-palvelua. Klubiin jäsenet voivat tuottaa sisällöltään erilaista materiaalia, mm.
uutisia, tiedotteita, tarinoita, heittäjän päiväkirjoja, englanninkielistä aineistoa ja
valmennusmateriaalia. Juttuja on mahdollista kirjoittaa joko suurelle yleisölle tai vain
liiton jäsenille. Heittäjien klubi uudistettiin sellaiseksi, että sen pohjalle on myöhemmin
mahdollista toteuttaa liiton jäsenten toimittama ja kuvittama nettilehti.
3.6

Tietokanta helpotti lisenssien keruuta

Online-tietokanta mahdollisti sähköisen lisenssimaksujärjestelmän ja tehosti huomattavasti
lisenssimaksujen keruuta. Se johti siihen, että jo maaliskuussa 2007 liiton tilille kertyi
enemmän maksuja kuin koko edellisestä vuodesta yhteensä.
3.7

Renkaanheitto automaattiseen tilastointiin

Online mahdollistaa myös liiton kakkoslajin, autonrenkaanheiton, tilastoinnin. Vuonna
2007 autonrenkaanheiton rankingia on ensi kertaa mahdollisuus seurata reaaliajassa.
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Huipputarkka ikäkausi- 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. Tilastoinnin uudistus
mahdollistaa entistä joustavammat sarjaratkaisut kilpailuja järjestettäessä.
Online laskee automaattisesti myös cup-pisteet.
4
4.1

VALMENNUS
Valmennusjohtaja ohjaajaverkostoa luomaan

Liiton hallitus valitsi joulukuun kokouksessa liiton valmennusjohtajaksi Timo Mykkäsen
Leppävirran Urheilijoista. 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. Lajin vakavammalle harrastajalle on tavoitteena löytää oma
henkilökohtainen ohjaaja (valmentaja), joka tukee hänen kehitystään.
Valmennus saappaanheitossa perustuu ”mestari ja kisälli” -periaatteeseen, jossa kokenut heittäjä
jakaa tietämystä uudelle heittäjäpolvelle. Monella heittäjällä on oma henkilökohtainen
valmentaja, mikä helpottaa urheilijan yksilöllisten tavoitteiden ja elämäntilanteen luovaa
huomioonottamista.
Järjestäytyneen saappaanheittokulttuurin ollessa varsin pieni saappaanheittäjien
epäbyrokraattinen valmennussysteemi vie lajimme taidollista osaamista eteenpäin
paremmin kuin jäykempi systeemi tekisi. Rankingin sadan kärkiheittäjän vuoden
parhaiden heittojen pituudet ovat 15 vuoden aikana kehittyneet keskimäärin noin 10 – 15
metriä ja nykyään jo aloittelevien, ensimmäisen vuoden heittäjien lähtötaso on selvästi
korkeampi kuin 15 vuotta sitten.
2000-luvun alkuvuosina kaiken ikäisten ihmisten kiinnostus saappaanheittoon on
lisääntynyt. Saappaanheiton valmentajilla ja ohjaajilla on kysyntää niin kouluissa kuin
urheiluseuroissakin. Se on luonut tarpeen saappaanheiton ohjaajien ja valmentajien
koulutukseen ja näiden väliseen yhteistyöhön. Eräs selkeä ja korjausta vaativa asia on
edelleen saappaanheittoa koskevan kirjallisen ja kuvallisen valmennusmateriaalin
vähäisyys. Sen kehittämiseen kuitenkin saappaanheittoliiton nettipalvelu antaa hyvät
mahdollisuudet.
4.2

Liiton ohjaajat esittelivät saappaanheittoa kouluissa, päiväkodeissa ja
työpaikoilla

Monissa kouluissa saappaanheitosta on tullut osa koululiikuntaa ja lajin saama palaute on
ollut myönteinen. Opettajien liikuntatunnille tuoma heittosaapas on saanut innolla
tarttumaan urheiluvälineeseen monet sellaisetkin oppilaat, jotka muuten ovat suhtautuneet
koululiikuntaan kriittisesti. Eräillä paikkakunnilla saapasta on heitetty koulujen välisissä
kilpailuissa ja se on ollut yksi suosituimpia lajeja.
Heittäjät ovat esitelleet lajia työpaikoillaan ja päiväkodeissa. Leppävirralla elokuussa 2006
saappaanheittoa esiteltiin noin 300 Nuorelle Kotkalle. Timo Mykkänen ja Pirjo Saukkonen
esittelivät lajia Kuopion hallissa korkeakouluopiskelijoille.
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KANSAINVÄLISYYS
Italian liitolle konsultointiapua

Suomen saappaanheittoliitto on vuonna 1997 perustetutun Kansainvälisen
saappaanheittoliitto IBTA:n perustajajäsen ja sen rooli liiton kehittämisessä on ollut
keskeinen. IBTA:n toiminnassa oli vuonna 2006 mukana kahdeksan maata. Uutena maana
toimintaan tuli mukaan Italia. Vuonna 2006 Suomen saappaanheittoliiton kansainvälisen
työryhmän jäsenet vierailivat Italiassa ja tutustuivat mm. Ascolissa toimivaan ASA:an,
joka on Asconan maakunnan suurin yleisurheiluseura. Vierailun yhtenä tavoitteena oli
asiantuntija-avun tarjoaminen Italian aloittelevalle saappaanheittoliitolla. Vuoden 2006
loppuun mennessä Italian liitto oli järjestäytynyt ja sen ensimmäinen iso urheilullinen
tavoite oli osallistuminen Berliinin MM-kilpailuihin kesällä 2007.
IBTA:n tärkeimmät tapahtumat ovat olleet vuorovuosin eri jäsenmaissa järjestettävät
saappaanheiton MM-kilpailut sekä kaksitoistaosainen saappaanheiton World cup, joka
kesällä 2006 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
2006 kymmenen matkaa viiteen eri maahan: Venäjälle, Ruotsiin, Viroon, Saksaan ja
Italiaan. Matkojen kohteina olivat Maailmancupin kokoukset ja eri saapasyhteisöjen
väliset kokoukset ja palaverit. Matkojen päävastaavana toimi Suomen saappaanheittoliiton
puheenjohtaja Esa Kokkonen. 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, Jorma
Nyysönen ja Vesa Monola. He muodostivat IBTA:n Suomen työryhmän. Suomen liiton
edustajat osallistuivat IBTA:n vuosikokoukseen tammikuussa Viljandissa.
6
6.1

MEDIATYÖ, TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA
Saappaanheittäjien Talo lajin näyteikkuna

Saappaanheittoliiton Internet-palvelusta Saappaanheittäjien talosta on tullut tärkeä
heittourheilun uutiskanava suurelle yleisölle ja liiton jäsenistölle. Talon tärkein
tiedotuskanava Heittäjien klubi on koko kansainvälisen heittourheiluyhteisön käytössä ja
se saa sivulleen uutta materiaalia päivittäin heittourheilun eri osa-alueilta. Talon
artikkeleihin on taltioitunut lajin historia vuodesta 2003 lähtien, joten siitä on
muodostumassa heittourheiluaiheinen tietopankki. Online-hankkeen yhteydessä Talon
graafista ilmettä on uudistettu.
6.2

Naisten teemavuosi näkyi tiedotuksessa

Vuoden 2006 Suomen saappaanheittoliitto nimesi ”naisheittäjien teemavuodeksi”
tavoitteena kertoa heittourheilun tarjoamista mahdollisuuksista naisliikuntanäkökulmasta.
Liiton tiedotuksessa ja kuvituksessa naisheittäjiä esiteltiin niin liiton Internet-sivuilla kuin
lajin vuosikirjassa. Naisten heittourheilua pidettiin esillä myös liiton lehdistötiedotuksessa,
mistä todisteena ovat monet lehtijutut naisheittäjistämme.
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Tähtikisat ja heittokunta-aate

Vuonna 2006 liitto markkinoi ajatusta heittourheiluosaamisesta suomalaisena
vientituotteena. Samalla liiton sisällä virisi ajatuksia muutamasta strategisesti tärkeästä
kärkihankkeesta, joista yksi oli heittourheilun erikoissaapas ja toinen heittourheiluun
erikoistunut seutukunta. Heittoseutuaatteen edellä kävijäksi ilmoittautui liiton jäsenseura
Leppävirran Urheilijat, joka teki Leppävirran kunnanvaltuustolle aloitteen, jossa
ehdotettiin Leppävirran julistautumista Heittourheilukunnaksi. Leppävirran vapaa-ajan
lautakunta tuki esitystä ja vuonna 2007 esitys on kunnanvaltuuston käsiteltävänä.
Seudullisen heittoaatteen taakse löytyi myös sponsoreita (mm. Vesileppis, jonka vuoden
2006 lopussa saappaanheittoliitto palkitsi vuoden yhteistyökumppanina).
Leppävirralla käynnistettiin myös kolmivuotinen heittourheiluprojekti, jossa yksi etappi on
Leppävirran vuonna 2009 isännöimä saappaanheiton MM-kilpailu, jossa
autonrenkaanheitto on todennäköisesti näytöslajina.
Leppävirralla on kehitetty myös heittourheiluideoita, joilla tavoitellaan valtakunnallista ja
kansainvälistä kiinnostavuutta. Tällainen on ensi kertaa vuonna 2006 järjestetty Tähtikisa,
joissa muutaman heittolajin kärkikaarti esittelee taitojaan tiiviissä tapahtumassa. Mukaan
kelpuutetaan niin kansainvälisen tason kuulantyöntäjiä kuin saappaanheittäjiäkin. Mm.
Suomen ehkä lahjakkain kuulantyöntäjä Mika Vasara ylitti viime vuonna ensi kerran 20
metriä Tähtikisassa. Toinen vuonna 2007 toteutettava idea on Saapaskarnevaali, jossa
esillä on erilaisia heittourheilullisia kilpailuita ja ideoita yleisöä tavoittelevassa
karnevaalihengessä. Karnevaalien yhteydessä järjestetään kilpailu, jossa Suomen edustajia
karsitaan Berliinin MM-kilpailuihin. Myös asiapitoisen heittourheiluseminaarin
järjestäminen on ollut heittokunta-ajatukseen liittyen ideana esillä.
6.4

Suomen saappaanheittoliiton vuosikirja

Suomen saappaanheittoliitto julkaisi maaliskuussa värikuvitetun Saappaanheittäjän
vuosikirjan 2006, joka on jo liiton neljästoista yhteenveto edellisvuoden tapahtumista
sisältäen myös kilpailukalenterin. Kirja oli 50-sivuinen.
6.5

Saappaanheittoa robottia vastaan

Erikoinen liiton mediaprojekti vuonna 2006 oli suomalaisen ME-naisen lähettäminen
kilpailemaan Englannissa rakennettuja saappaanheittorobotteja vastaan. Robotteja
rakentavat englantilaiset yliopistotutkijat tavoitteena samalla kehittää tietotekniikkaa.
Saapasrobottien kisa järjestettiin Englannin nelos-TV:n suositussa TV-show’ssa
suomalaisen saappaanheittäjän toimiessa lajin asiantuntijana ja näytösheittojen tekijänä.
Matkan aikana hän tutustui englantilaiseen heittosaappaaseen Wellingtoniin ja sen
saapastehtaisiin. Heitot show’ssa tehtiin englantilaisella saappaalla, joka lensi jopa
pitemmälle kuin vuonna 2006 suomalaisilla kilpakentillä käytössä olevat. Show’ssa
esiintymistä liiton edustaja luonnehti ”mielenkiintoiseksi ja ajatuksia herättäväksi
opintomatkaksi.”
6.6

Saksalaissuomalainen saapasdokumentti

Saksalaisen Eckhard Otton ja Video Creativen dokumenttia ”Miten saappaanheitto tuli
Saksaan?” on nyt filmattu kolme vuotta. Dokumentissa kerrotaan saksalaisen ja
suomalaisen kulttuurin kohtaamisesta ja myös Suomen liitto ja sen heittäjät ovat siinä
esillä. Lajistamme ja sen elämäntavasta ehkä paljonkin kertoman dokumentin teko jatkui
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vuonna 2006. Dokumentin on määrä valmistua heinäkuussa 2007, jolloin Berliinissä
pidetään saappaanheiton MM-kilpailut.
7
7.1

JÄSENET JA HEITTOHARRASTUKSEN KEHITYS
Yli 900 kilpaheittäjää, harrastajia toinen mokoma

Vuonna 2006 Suomen saappaanheittoliitto tilastoi 906 eri kilpaheittäjän rankingtuloksen.
Heittäjät edustivat 116 eri rekisteröitynyttä yhteisöä (kasvua edelliseen vuoteen noin 10
prosenttia). Lähde: Suomen Saappaanheittoliiton tietokanta. Viralliset kilpailut edustavat
vain osaa liiton lajitoiminnasta.
Vähintään yhtä suuri, ellei hieman isompikin, oli saappaanheittoliiton
harrastajatapahtumiin osallistuneiden määrä. Pelkästään Nuorten Kotkien
saapastapahtumaan Leppävirralla osallistui noin 300 lasta ja korkeakouluopiskelijoiden
tapahtumaan Kuopion hallissa yli 100 osanottajaa (tiedot Jorma Nyyssönen, Timo
Mykkänen, Pirjo Saukkonen). Lisäksi harrastajatapahtumia järjestettiin useilla eri
työpaikoilla, kouluissa mm. koulujen välisinä kilpailuina (esim. Nivala), päiväkodeissa
(mm. Solveigin päiväkoti, Hämeenlinna), taloyhtiön kisoina (esim. Niiralankulma,
Kuopio, n.80 osanottajaa), kylien asukkaille (mm. Äetsä) ja kahvilan asiakkaille
(Tervakoski).
Kokemuksen mukaan kilpaheittäjiä tulee urheilijoista, jotka oppivat oikean
heittotekniikan. Siksi harrastajatapahtumat ovat tärkeitä. Suomen saappaanheittoliitto
päätti nimetä vuoden 2007 harrasteheittäjien teemavuodeksi (syyskokous 2006, joulukuu).
7.2

Nuoria harrastajista yli kolmannes

Nuoria, alle 20-vuotiaita heittäjiä oli rankingtuloksen tehneistä 326 eli reilusti yli
kolmannes. Heidän osuutensa vielä korostuu, kun mukaan luetaan harrastajatapahtumat,
joista valtaosa on suunnattu nuorille tai nuorille aikuisille. Helsingissä toimii erityisesti
nuorisotoimintaan erikoistunut saappaanheittoseura, Kumpparit, jonka toiminnan pääpaino
on viikoittain pidettävissä harjoituksissa. Vain muutama Kumpparien nuorista kilpailee.
7.3

Luokkaheittäjien määrä lisääntyy

Voimakkaan kasvuvuoden 2005 jälkeen saappaanheiton edistyneiden harrastajien eli
luokkaheittäjien määrä lisääntyi vuonna 2006 maltillisemmin. Vähintään C-luokan rajan
(30 metriä) ylitti 245 miestä ja 127 naista (20 metriä). Miehistä luokkaheittäjiä oli
yhdeksän ja naisia 12 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2006 laadullisesti siis
hieman enemmän kehittyi naisten heitto.
7.4

Vanhimmat tilastoidut heittäjät yli 85 vuotiaita

Heittourheilu on liikuntamuoto, jota ihminen voi harrastaa koko ikänsä. Liitto tilastoi
veteraaniheittäjät viiden vuoden ikäryhmin niin korkeisiin ikävuosiin asti kuin on tarvetta.
Vanhimmat heittäjät ovat yli 85-vuotiaita. (katso www.saappaanheitto.com: ranking).
7.5

Autonrenkaanheittäjiä noin 300

Saappaanheittoliiton rengasjaoston vastaavan Jorma Nyyssösen mukaan Suomessa on noin
300 renkaanheittäjää ja 30 urheiluseuraa otti toimintaan osaa vuonna 2006. Mm.
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Leppävirran Urheilijoissa lähes 100 alle 16-vuotiasta oli toiminnassa mukana.
Saappaanheittoliiton uusista seuroista Kivijärven Kivekkäät ja Kuopion Kisa-Veikot
tulivat voimakkaasti mukaan renkaanheittoon. TUL:n Savon piiri palkitsi parhaana
tyttöurheilijana saappaan-renkaanheittäjä Virpi Saastamoisen. Miesten ykkösnimi
renkaanheitossa oli Mika Vasara. Vuonna 2006 autonrenkaanheitossa järjestettiin
kymmenen kalenterikilpailua.
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 2006 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 Pohjois-Savon
piirin mestaruuskisat niinikään molemmissa lajeissa.
9
9.1

SÄÄNTÖTYÖ JA KILPAILUJEN VALVONTA
Kilpailujen valvonnassa kansainvälistä yhteistyötä

Kauden 2006 Suomen liitto antoi kaksi vuotta vanhalle Saksan liitolle ja aloittelevalle
Italian liitolle asiantuntija-apua kattavan kilpailuvalvonnan luomiseksi uusiin
saapasmaihin. Tavoitteena on yhtenäisen valvonnan luominen ja moitteeton informaation
kulku kaikkien saapasmaiden välillä. Kilpailun saaminen viralliseksi edellyttää, että
kilpailun järjestäjä anoo Suomen liitolta kisoja kaksi viikkoa ennen kilpailuajankohtaa.
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 2006 toimivat Esa Kokkonen, Helsinki
(puheenjohtaja), Tapani Turkki, Ristiina (varapuheenjohtaja), Pasi Kuusinen, Lahti
(sihteeri), Jari Isokorpi Riihimäki (toiminnanjohtaja), Jorma Nyyssönen, Leppävirta
(tiedottaja, nuorisovastaava), Mervi Koskelo, Rautavaara. Hallituksen varajäseninä Tuija
Salonen, Nastola ja Veli Pulliainen, Joroinen. Hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana neljä
kertaa. Hallituksen tilintarkastajina toimivat Raija Räsänen Järvenpäästä ja Tuija
Tuunainen Tuusulasta
10.2 Kehitys- ja sääntötyöryhmä
Suomen saappaanheittoliitossa toimii lajin kehitys- ja sääntötyöryhmä, jonka tehtävänä oli
valmistella vuoden 2007 toimintasuunnitelmaa. Ryhmän jäsenet olivat Esa Kokkonen, Pasi
Kuusinen, Jorma Nyyssönen, Tapani Turkki ja Jari Isokorpi. Työryhmä kokoontui
lokakuussa 2006 Leppävirralla.
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10.3 Muut liiton toimihenkilöt
Liiton tilastonhoitajana toimii Olli Rosenqvist Kokkolasta, kirjanpitäjänä Pirjo Isokorpi
Riihimäeltä, toisena nuorisovastaavana Jarmo Harjula Helsingistä ja laatupäällikkönä Pasi
Kuusinen Lahdesta. Liiton Internet-sivuista vastaa onlinetyöryhmä. Liiton toimistotehtäviä
hoitaa SLU:n lajipalvelutoimisto Pasilassa. Jari Isokorpi on Suomen saappaanheittoliiton
toiminnanjohtaja ja Lajipalvelutoimiston johtoryhmän jäsen. Jorma Nyyssönen toimii
saappaanheittoliiton rengasjaoston vastaavana. Paula Åberg on toiminut liiton vuosikirjan
tekijänä. Liiton sääntövastaavina toimivat Paavo Mykkänen Pielavedeltä ja Tapani Turkki
Ristiinasta.

11(11)

