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Aluksi 

Seuran toimintasuunnitelma tehdään seuran toimintakauden hallinnollisten 
painopisteiden ja tavoitteiden avaamiseksi kaikille seuran joukkueille sekä seuran 
toiminnasta kiinnostuneille. Uuden hallituksen muodostuessa kaudelle 2020–2021 
haluttiin seuran toimintaa avata ja kuvata kattavasti, jotta kaikki asiasta kiinnostuneet 
voivat perehtyä seuran toimintaan ja kauden tavoitteisiin.  

Toimintasuunnitelman avulla kaikilla joukkueen toiminnassa mukana olevilla toimijoilla ja 
perheillä on selkeä käsitys tulevan kauden toiminnasta. Toimintasuunnitelma julkaistaan 
Light Ironin verkkosivuilla ja sen lukemista sekä läpikäymistä edellytetään jokaiselta 
joukkueelta kunkin joukkueen johdon toimesta.   

Light Iron I ry 
Light Iron I ry on 19.12.1990 perustettu salibandyseura. Pääasiallinen toimintakieli on 
suomi ja toiminta-alueena on Pornainen ja lähialueet. ”Seuran tarkoituksena on edistää 
salibandya ja liikuntaa sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella 
siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, 
kilpa- ja huippusalibandyyn tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja 
tarpeidensa mukaisesti.” (Yhdistyksen säännöt). 

Toiminta-ajatus 

Salibandy on harrastajamäärällä mitattuna Suomen suurin joukkuepeli ja Suomi on 
maailman paras salibandymaa (Suomen salibandyliitto). Haluamme osaltamme olla 
mukana lajin painoarvon kasvattamisessa sekä myönteisen lajimielikuvan 
vahvistamisessa. Salibandyliiton visio ja strategia 2028 -julkaisussa toiminta-ajatuksena 
on “Love The Way You Play”. Olemme sisällyttäneet tämän ajatuksen myös omaan 
toiminta-ajatukseemme, joka on ”Pelataan Positiivisesti Pornaisissa – yhteisöllistä ja 
innostavaa salibandytoimintaa kaikille”. 

Visio 

Tällä kaudella työskentelemme erityisesti Light Ironin toiminnan saamiseksi 
yhteisölliseksi ja talkoohenkiseksi. 

● Salibandyn harrastaminen omassa, paikallisessa seurassa halutaan säilyttää.  

● Pääpaino on harrastetason toiminnassa ja mahdollisimman monen ihmisen 

liikuttamisessa matalalla kynnyksellä, ihmisten hyvinvointia tukien.  

● Pyrkimyksenä on tarjota edullinen ja mielekäs liikuntamuoto kaiken ikäisille ja 

tasoisille harrastajille. 
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Arvot 

Salibandyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin 
periaatteet. Toiminnassaan liitto edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Seuramme 
noudattaa näitä arvoja ja periaatteita ja näiden lisäksi kauden 2020–2021 arvoiksi 
valikoituivat seuraavat: 

Positiivisuus: lajin tuottama ilo ja innostus kuuluu kaikille. Positiivisuus on arvo, joka 
läpäisee kaiken seuran sisällään pitävän toiminnan. 

Yhteisöllisyys: yhteisöllisyydellä tarkoitamme toistemme kunnioitusta ja avoimuutta 
sekä yhdessä tekemistä ja vaikutusmahdollisuuksia koko seuran toiminnassa. 

Tasavertaisuus: tasavertaisuudella tarkoitamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lajin 
parissa. 

Seuran johtaminen 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus. Seuran hallituksessa toimiminen perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Avoimuus, rehellisyys ja tilivelvollisuus ovat hyvän hallinnon 
perusperiaatteet. Hallituksen tehtävänä on erityisesti toteuttaa seuran kokouksen 
päätökset, johtaa ja kehittää seuran toimintaa, vastata seuran taloudesta, pitää 
jäsenluetteloa, vastata seuran tilinpäätöksestä ja laatia vuosikertomus, tehdä toiminta- ja 
taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten ja hoitaa seuran tiedotustoimintaa.  

Hallitus myös hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista 
kurinpitotoimista, valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän 
eduistaan. Hallituksen on myös mahdollista päättää seuran ansiomerkkien 
myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä sekä ryhtyä muihin 
toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. Hallituksen tulee myös luovuttaa tilit 
toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen syyskokousta.  

Toiminta 

Junioritoiminta 

Junioritoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa lapsille ja nuorille iloa urheilusta ja 
liikkumisesta. Junioritoiminnassa panostetaan ikätason mukaiseen toimintaan ja 
tavoitteisiin siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua itselleen sopivaan toimintaan ja 
saada positiivisia kokemuksia joukkueurheilusta. Tavoitteena on mahdollistaa 
junioritoimintaa kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Tiedotamme aktiivisesti lapsille ja 
nuorille salibandystä ja kannustamme tulemaan mukaan mukavan lajin pariin. Seura 
pyrkii myös järjestämään salibandyleirejä lapsille ja nuorille.  
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Joukkueet: 

● minisäbä, 2016–2017 syntyneet tytöt ja pojat vanhempiensa kanssa 
● säbäkerho, 2014–2015 syntyneet tytöt ja pojat 
● 2012-2013 syntyneet tytöt ja pojat 
● 2009-2010 syntyneet tytöt ja pojat 
● 2007-2009 syntyneet tytöt yhteistyössä PSS:n kanssa 
● 2005-2006 syntyneet pojat  

Yhteistoiminta muiden lähialueen seurojen kanssa jatkuu ja uusia yhteistyökuvioita 

kartoitetaan tarvittaessa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on tukea siinä mukana olevia 

seuroja tasapuolisesti ja tarjota pelaajille mahdollisuus pelata sopivan tasoisessa 

joukkueessa.. 

 
Aikuistoiminta 

Tavoitteista riippumatta innostus ja intohimo ovat kantavat voimat seuramme aikuisten 

urheilussa. Sekä joukkueen, että yksittäisen pelaajan potentiaali on parhaiten 

hyödynnettävissä silloin, kun pelaajat ovat sitoutuneita ja motivoituneita ja joukkueille on 

asetettu oikeanlaiset tavoitteet. Seuran aikuisjoukkueiden toiminta on ollut viime kausina 

erittäin aktiivista ja tarkoituksena on jatkaa sekä kehittää tätä toimintaa.  

 
Joukkueet 
 

● Naisten edustusjoukkue 3. div 

● Naisten kilpajoukkue 4. div 

● Naisten harrastejoukkue 

● Miesten edustusjoukkue 3. div 

● Miesten seniorikilpajoukkue, M40 haastajasarja 

● Miesten harrastejoukkue 

● Äiskät-/iskät harrastejoukkue 

 

Valmennustoiminta 

Seura panostaa ammattitaitoiseen valmennukseen ja ryhmänohjaukseen. Budjettiin 

varataan määräraha SBV 1-tason koulutukselle, joka pyritään järjestämään tulevalla 

toimintakaudella. Koulutukseen ovat tervetulleita seuran nykyiset ja tulevat valmentajat. 

Koulutuksen käyvät valmentajat sitoutuvat olemaan seuran käytettävissä vähintään 

koulutusta seuraavat kaksi kautta. Koulutettujen valmentajien velvollisuus on jakaa 

tietotaitoaan eteenpäin seuran sisällä.  
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SBV 1-tason valmennuksen lisäksi varaamme budjettiin rahan pienten junioreiden 

ohjaajille tarkoitettuun Säbämestari-koulutukseen. Myös tähän osallistuminen on 

tasapuolisesti mahdollista kaikille halukkaille. 

 
Tapahtumat 

● Seuran syyskokous syyskuussa 
● Seuran toimihenkilöiden yhteinen kahvitilaisuus tammikuussa 
● Kevätkauden päättäjäiset toukokuussa, seuran 30-vuotista taivalta juhlistaen 
● Seuran kevätkokous kesäkuussa 

Talous 

Tavoitteena on tarjota kaikille harrastusmahdollisuus mahdollisimman matalalla 
kynnyksellä. Aiempina kausina kerätystä kehittämismaksusta luovutaan tarpeettomana. 
Seuran toiminta katetaan jäsenmaksuilla sekä kunnan avustuksilla. Seura ei tuota 
toimintaan osallistuville taloudellista etua. Seura ei maksa kulukorvauksia 
toimihenkilöille, kuten hallituksen jäsenille tai valmentajille. Hallitus toimii 
vapaaehtoisvoimin ja jokaisella on halu toimia yhdessä, yhteisen asian puolesta.  

Joukkueet voivat maksaa harkintansa mukaan kulukorvauksia omasta budjetistaan 
joukkueen toimihenkilöille, mutta seuran varoja näihin ei käytetä.  Tavoitteena on toimia 
kustannustehokkaasti ja pitää jäsenmaksut mahdollisimman alhaisena. 

Sponsoritukia ja muita avustuksia haetaan eri yrityksiltä. Näitä varoja voidaan käyttää 
muun muassa vähävaraisten harrastustoiminnan tukemiseen, kerhojoukkueiden 
varustehankintoihin ja joukkueiden peliasuhankintoihin. 

Viestintä ja markkinointi 

 
Kauden 2020–2021 tavoitteena on tehostaa ja lisätä monipuolista ja avointa, 
kohderyhmän tavoittavaa markkinointia. Tiedottamiseen käytetään seuran verkkosivuja, 
myClubia sekä sosiaalisen median eri kanavia. Tiedottamisesta vastaa tiedotusvastaava. 
Tavoitteena on tiedottaa avoimesti ja ajantasaisesti seuran toiminnasta niin jäsenille kuin 
ulkoisillekin sidosryhmille.  

Some-kanavien kautta haluamme viestittää seuran positiivisesta hengestä. Seuran 
nettisivuja uudistetaan loppuvuoden 2020 aikana ja seurajohto tulee vastaisuudessa 
huolehtimaan siitä, että osoitteesta www.lightiron.fi löytyy kaikki ajantasainen tieto ja että 
sitä kautta pääsee myös ilmoittautumaan mukaan seuran toimintaan.  
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Tavoitteena on saada myös nostetta seuralle ja lajille tiedottamalla joukkueiden 
kotiturnauksista eri kanavissa ja kannustaa ihmisiä tulemaan katsomaan pelit paikan 
päälle kotihallillemme Askola Areenalle. Edustusjoukkueiden kotiturnaukset järjestetään 
tasokkaasti. Otteluja voi seurata ilmaiseksi livestriiminä Askola Areenan YouTube 
-kanavalta. 

Toimintaympäristö ja välineet 

Toimintaa pyritään järjestämään monipuolisesti eri alueilla Pornaisissa. Liikuntatiloja 
vuokrataan kunnalta ja Askola Areenalta. Pornaisten kunta tukee alle 18-vuotiaiden 
harrastustoimintaa ilmaisilla koulujen salivuoroilla. Kunta tukee myös 
olosuhdeavustuksella sekä junioreiden, että aikuisten salivuoroja Askola Areenalla. 
Avustus ohjataan kunnan määrittämien prosenttiosuuksien mukaisesti vuoroja käyttäville 
tasapuolisesti. Salivuorot päätetään yhdessä seuran joukkueiden kanssa. Pornaisten 
kunnalla on hanke monitoimihallin rakentamiseksi lähivuosina.  

Joukkueet ovat pääasiallisesti vastuussa omien joukkueidensa välineistöstä.  Varusteiden 
hankkimista varten joukkueet budjetoivat itse varoja. Seura tukee minisäbän ja 
säbäkerhon välinehankintoja. 

 

 

 

Pelataan Positiivisesti Pornaisissa! 

 

Light Iron I ry 
hallitus 
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