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YLEISTÄ
Keväällä 2019 julkaistu jaoston toimintatapaohje edellyttää puheenjohtajalta kaksi kertaa vuodessa
tehtävää tiedotetta yleisistä asioista jaettavaksi sopivissa jaoston käyttämissä medioissa. Edessäsi on
ensimmäinen puheenjohtajan katsaus laatuaan.
Olemme juuri päättäneet järjestyksessään 14. pelikauden. Ilokseni voin sanoa, että sekä pelaajajoukko, että
aktiivisten toimihenkilöiden joukko on kasvanut edellisestä kaudesta. Pelaajia jaostossamme oli kauden
aikana mukana 185 joista valtaosa lisenssipelaajia, mutta mukaan mahtui myös harrastepelaajia. Aktiivisia
toimihenkilöitä kirjattiin kaikkiaan 36 mikä on erityisen hieno luku. Tässä ovat ne ihmiset, joiden
työpanoksella tämä homma pyörii. Kiitos teille jokaiselle! Pelattuja pelejä oli kauden aikana noin 230 johon
sisältyi 15 kotona järjestettyä turnaustapahtumaa.
Isoimman haasteen menneellä kaudella tarjosivat erilaiset niin sanotun ydinbisneksen ulkopuoliset asiat,
joita eteen tuli niin viranomaistahoilta kuin osin omin toimenpitein ja myös jaoston ulkopuolelta. Erilaiset
viranomaisvaatimukset, GDPR ja tulorekisteri esimerkkeinä, lisääntyvät koko ajan ja syövät
toimihenkilöiden aikaa. Omin toimenpitein jouduimme kirjoittamaan joitakin sääntöjä ja toimintaohjeita,
jotka työllistävät toimihenkilöitä, mutta toisaalta varmistavat toiminnan sujumisen. Myös jaoston
ulkopuolella on huomattu, että olemme vahva toimija Laitilalaisen liikunnan saralla ja tämä on poikinut
yhteistyöpyyntöjä lähinnä erilaisten tapahtumien järjestelyissä.
Tulevan kauden todennäköisesti suurin haaste onkin pyrkiä minimoimaan toimihenkilöiden yllä mainittuihin
tehtäviin kuluva aika. Tähän on jo reagoitu muun muassa tekemällä päätös kirjanpidon ulkoistamisesta.
Joudumme todennäköisesti myös sanomaan ei tai osallistumaan minimipanoksella joihinkin asioihin
varmistaaksemme sen, että toimihenkilöiden jaksaminen ja energia kuluu lajin ja pelaajien eteenpäin
viemiseen. Lopulta olemme kuitenkin lähteneet toimintaan mukaan salibandyn innoittamina.

KOULUTUS
Kauden 2018-19 aikana koulutettiin kaikkiaan yhdeksän henkilöä Salibandyvalmennus 1 kurssilla, joka on
noin 100 tuntia opiskelua kattava salibandyvalmennusta juniori näkökulmasta kouluttava kurssi.
Lähestulkoon kaikkiin ryhmiin saadaan siis ainakin yksi pidemmälle koulutettu vetäjä.
Säbämestarikoulutuksen kävi kaikkiaan viisi henkilöä. Säbämestarikoulutus antaa perusvalmiudet
salibandyryhmän ohjaamiseen ja koulutuksen laajuus on yksi ilta. Pyrimme myös tulevan syksynä
kouluttamaan halukkaat vetäjät vähintään säbämestareiksi.

KILPAILULLINEN MENESTYS
Vaikka kilpailullinen menestys ei ole ainoa eikä paras mittari millä toimintaa ja sen laatua arvioidaan, on
perusteltua tarkastella aikuisjoukkueiden menestystä.
Miesten edustusjoukkueen osalta tavoitteeksi asetettiin tehokkaan peliajan opettelu ja III divisioonan
sarjapaikan säilyttäminen. Haastava alku kääntyi riittäviksi voitoiksi ja tavoite saavutettiin. Joukkueen
potentiaali riittää III divisioonaan ja tulevalle kaudella voidaan asettaa kunnianhimoisempi tavoite.
Naisten edustusjoukkueen tavoitteet aseteltiin hieman väärin ja se näkyi joukkueen suorituksessa erityisesti
niin sanotuissa tuloksen teko peleissä. ”Kelkka” käännettiin oikeaan suuntaan kevätpuolella ja
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lopputuloksena oli lohkon kolmas sija juuri karsintaviivan alapuolella. Päävalmentajan sanoin ”Joukkue ja
erityisesti valmennus oppi ja kasvoi kauden edetessä tasaisesti suorittavaksi ja voittavaksi kokoonpanoksi,
jolla oli kevätpuolella taas tärkein asian mukanaan eli hauskaa keskenään!”

TALOUS
Jaoston liikevaihto oli vuonna 2018 lähes 40000,- euroa ja on todennäköistä, että se tulee kasvamaan
entisestään. Suurinta osaa kuluista näyttelevät tilavuokrat, osallistumismaksut, tuomarimaksut ja erilaiset
varustehankinnat. Kuluista noin 65% katetaan pelaajamaksuilla.
Vaikka talous perustuu valtaosin pelaajilta ja vanhemmilta kerättäviin kausimaksuihin, yhä enenevissä
määrin sponsorit ja pelitapahtumien kioskin pito tukevat taloutta. Samalla olemme onnistuneet pitämään
osallistumismaksut maltillisella tasolla. Maksimi kausimaksu on tällä hetkellä miesten edustusjoukkueen
550,- jota voidaan pitää erittäin maltillisena, kun huomioidaan harjoitusmäärä ja sarjojen kustannukset.

VOITTOKULKUA LUOMASSA
Niin sanottu joustava ryhmittely kirjattiin toimintatapaohjeeseen keväällä 2018 ja sen periaatteita on osin
noudatettu jo menneen kauden aikana. Joustavan ryhmittelyn perustavoite on tuottaa jokaiselle pelaajalle
riittävä määrä oman taitotason mukaisia harjoituksia ja pelejä. Joukkueiden vastuuvalmentajat ja
valmentajat toteuttavat tulevalla kaudella joustavan ryhmittelyn periaatteita yhteistyössä pelaajien ja
vanhempien kanssa.
Kaudella 2019-20 aloitetaan myös junioriyhteistyö Uudenkapungin Salibandyn kanssa osassa junioriryhmiä
ja tavoitteet ovat samat kuin yllä. Vakka-Suomen alueella toimii useita salibandyseuroja ja kun väestöpohja
on pieni niin on enemmän kuin loogista tehdä yhteistyötä seurojen välillä. Yhteistyössä joustoja vaaditaan
kaikilta osapuolilta mutta uskon että pitkässä juoksussa järki voittaa ja näemme oman seuran nimen sijaan
mahdollisuuden parempaan tekemällä yhteistyötä.
Yllä mainitut asiat ovat välttämättömyys ja toisaalta ”pelinavaus” parempaan tulevaisuuteen. Yhdessä
olemme vahvempia!

Lopulta
Olen etuoikeutettu saatuani johtaa tätä lajijaostoa reilua vuotta lukuun ottamatta koko sen historian ajan.
Moneen ihmiseen on tänä aikana ehtinyt tutustua ja teidän työpanostanne arvostan hyvin paljon. Kuluva
vuosi jää viimeiseksi puheenjohtajana ja vuoden 2020 alusta keskityn yllä mainittuun ydinbisnekseen. Muut
arvioivat mutta uskon, että minulla on vielä valmennuksen saralla paljon annettavaa lajin lähialueen
harrastajille.
Kiitos Sinulle kun olet ollut mukana vaikka ihan pienessäkin roolissa!
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