
Blackbirds United ry. 
Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.5.2014 – 30.4.2015 
 
 
Yleistä 
 
Seuran kirjanpitojärjestelmää tarkastellaan kriittisesti ja pyritään löytämään 
järjestelmä joka ei kuormittaisi liikaa vapaaehtoisia rahastonhoitajia ja olisi 
erittäin helppokäyttöinen. Ajatuksena on että keskitytään enemmän 
ydintoimintaa, eli salibandyyn. 
 
Seuralle tulee uusia haasteita kun Blackbirds Arenan vuokrasopimus alkaa 
1.7.2014. Halliin pitää tehdä nopealla aikataululla kaksi salibandykenttää, 
kaukalot, katsomotilat ja kahvio. Keba Sport Arena Oy:n toiminta laajenee 
uuden hallin myötä yli kaksinkertaiseksi ja osakeyhtiön hoitoon on keskityttävä 
entistä enemmän. 
 
Mikäli seura saa edelleenkin Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea, jatkaa 
seurassa kaksi täysipäivästä työntekijää, sekä lisäksi uuteen salibandyhalliin 
on saatava kahviotyöntekijä / hallityöntekijä. 
 
15.6.2013 seuran kehityspäivillä tehtiin seuraavia linjauksia tulevien kausien 
Visioon:  
Blackbirds on merkittävä ja vetovoimainen salibandyseura, joka tarjoaa 
laadukasta salibandytoimintaa Keski-Uudellamaalla 
 
  Tämän tulisi näkyä seuran toiminnassa: 
- Juniorit: 

o Seuran talous on vahvalla pohjalla 
o tyytyväiset jäsenet 
o Järkevät harrastuskustannukset 
o kerhoille ja joukkueille ensin vetäjät, sitten vasta ryhmät 

- Markkinointi: 
o Suuri yleisö on kiinnostunut seurasta 
o seuralla on 2 vuosittaista lajillisesti tunnettua tapahtumaa 
o Taloudellinen maltti, pitkäjänteinen kehitys 

- Naiset ja tytöt: 
o naisten ja tyttöjen osuus vähintään 300 jäsentä 
o alueen vetovoimaisin palloilulaji 
o tytöillä on joukkue joka ikäluokassa 

- Edustusjoukkueet (M1 + A-C) 
o seuran junioritoiminta kuuluu Suomen laadukkaimpiin 
o seuran talous kestää kesällä 3-4 työntekijää 
o olosuhteet ovat valtakunnallisella tasolla 
o M1 + A-C2 edustusten taustat SM-tasoa 
o Edustusjoukkueilla on valmennustiimit, joissa vähintään 1 kpl 

SBV3-tason valmentajia 
 
Tämän Vision pohjalta lähdetään kehittämään toimintaa. 
 



Kilpailutoiminta 
 
Kauden 2014 - 2015 Kilpasarjoihin osallistuvien joukkueiden sarjapelit alkavat 
elokuussa ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Salibandyliiton sarjoihin ilmoitetaan 
noin 16 aikuisten ja 37 junioreiden joukkuetta eri sarjatasoille, miesten 
edustusjoukkue pelaa 1.divisioonassa ja naisten edustusjoukkue 
2.divisioonassa.  
 
Juniori-ikäluokkia muodostetaan aina -07 syntyneistä G-junioreista -94 
syntyneisiin A-junioreihin. Joukkueiden muodostamisessa pyritään 
järjestämään toiminta niin että kunakin vuonna syntyneet pelaavat omana 
ikäluokkanaan, kuitenkin kehitystaso huomioiden. Niissä ikäluokissa joissa on 
riittävästi pelaajia, muodostetaan useampia joukkueita ja ilmoitetaan 
joukkueet taitotaso huomioiden sopivaan sarjaan. Salibandyn 
aamuvalmennus jatkuu Keravan Lukiolla syksyllä 2014 
. 
Strategiaa kilpailutoimintaan 2014 – 2016 
 
- Juniorit 

o pelaajapolku ja iso kuva valmennukseen 
o Seuran tuki / ohjeistus / toimintamallit kuntoon 

- 
- Naiset ja tytöt 

o pelaajien ja toimijoiden määrän lisääminen maltillisesti 
o vetovoiman kasvattaminen toiminnan laadun kautta 
 

- Edustusjoukkueet 
o yhteistyö ikäluokkien välillä 
o yhteisten toimintamallien luominen valmentajille ja taustoille 
o valmentajakoulutuksen lisääminen  

 M1 + A-C2 junnujen valmentajakerhot 
o jojokerhot M1 + A-C2 junnut 
o valmennuspäällikön palkkaaminen 
o katkeamaton yhteydenpito mediaan 

 
Tämän strategian tulee ohjata koko toimintaa tulevalla kaudellakin. 
 
D-G junioreille tulee kaudelle 2014 - 2015 ikäluokkavastaavat jotka ohjaavat 
ja kehittävät seuran valmentajia valmennuspäällikön alaisuudessa. 
 
 
Alueellinen toiminta 
 
Seura toimii tasapuolisesti Keski-Uudenmaan alueella, Keravalla, 
Järvenpäässä ja Tuusulassa. Tavoitteena on pitää junioreiden harjoitusmatkat 
mahdollisimman lyhyenä. 
 
 
 
 



Lasten ja nuorten harrastetoiminta 
 
Kerhotoimintaa järjestetään 2005- 2011 syntyneille lapsille, kerhot antavat 
hyvän ja helpon tavan tutustua lajiin. Kerhot eivät osallistu Salibandyliiton 
sarjoihin. Tulevalla kaudella on tarkoitus järjestää 10 eri kerhoa ympäri Keski-
uuttamaata. 
 
 
Aikuisten harrastetoiminta 
 
Harrastetoimintaa järjestetään aikuisille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
Koulutukset 
 
Maalivahtikoulutusta on jo pidetty viikoittain ja joukkueiden valmentajia 
pyritään kouluttamaan myös maalivahtivalmennuksen osaajiksi. 
Valmentajakoulutusta järjestetään ja tavoitteena on kouluttaa salibandyliiton 
kursseilla kaikki seuran juniori- ja kerhovalmentajat. G-D ikäluokissa 
vähintään 1-tason koulutus ja kerho-ohjaajille seuran oma koulutus. 
Valmentajakerhoja järjestetään kuukausittain, pois lukien kesä- ja heinäkuu. 
 
Joukkueiden rahastonhoitajille järjestetään rahastonhoitajakoulutus vuonna 
2014. Koulutuksessa käydään läpi kirjanpidon perusteet ja opetellaan seuran 
käytössä olevat työkalut. Joukkueidenjohtajille järjestetään koulutusta 
jatkuvasti, ensimmäinen jo toukokuussa. Toimitsijakoulutus järjestetään 
lokakuussa 2014. 
 
Toiminnanjohtajan, valmennuspäällikön ja hallituksen osaamista kehitetään 
jatkuvasti koulutuksilla. 
 
 
Yhteistyö  
 
Yhteistyötä kehitetään alueen muiden seurojen, koulujen sekä kaupunkien / 
kuntien kanssa. Taloudelliseen yhteistyöhön pyritään alueen yritysten kanssa. 
Keväällä 2014 haetaan liikuntatiloja Keravan, Järvenpään ja Vantaan 
kaupungeilta, sekä Tuusulan kunnalta kilpailukaudeksi 2013 - 2014. 
Aamuvalmennusta pyritään aloittamaan yhteistyössä kuntien ja kaupunkien 
kanssa yläkouluissa, ammattikouluissa ja lukioissa Keravan lukion lisäksi. 
Iltapäiväkerhotoimintaa pyritään järjestämään yhteistyössä kaupunkien ja 
kuntien kanssa.  
Seuran sisäistä yhteistyötä kehitetään joukkueenjohtajien ja valmentajien 
yhteisillä tapahtumilla ja koulutuksilla. 
Keravan kaupungin kanssa käydään ystävyyskunta-vierailulla elokuussa, 
jossa lajina on salibandy. Ystävyyskuntana on mukana Saksan Aschersleben 
 
 
 
 



Varainhankinta, markkinointi ja viestintä 
 
Varainhankinta koostuu pääosin seuran jäsenmaksuista sekä erilaisten 
tapahtumien osallistumismaksuista. 
Kuntien ja muiden tahojen myöntämät avustukset haetaan sekä uusia 
varainhankintamahdollisuuksia kartoitetaan. 
Joukkueet keräävät toimintaansa varten varat osallistumis/kausimaksuilla 
sekä mm. arpajaisten ja puffet myynnin avulla. Varainhankinnassa 
huomioidaan myös Valon Unelma-arpojen myyntimahdollisuus  
Varainhankinnassa on myös huomioitava että Opetus- ja kulttuuriministeriön 
seuratuki puolittuu vuoden päästä ja häviää kokonaan kahden vuoden päästä. 
Markkinointistrategia 

o Näkyvyyden lisääminen kaukalon ulkopuolelle 
o yhteistyön lisääminen 

 oppilaitokset 
 yritykset 

o yhteisöllisyys 
 ”Mustarastas – perhe” 

Markkinoinnille ja viestinnälle on tehty alustavaa strategiasuunnitelmaa. 
Eritoten viestinnän kehittäminen on tärkeää seuralle. Seura lähettää tällä 
hetkellä kuukausikirjeen jäsenilleen joka kuukausi ja tiedottaa 
toimihenkilöitään tarpeen vaatiessa. 
 
Kokoukset 
Seuran vuosikokous järjestetään sääntöjen mukaisesti ja seuran hallitus 
kokoontuu 1-3 kertaa kuukaudessa, tarpeen mukaan. 
 
Tapahtumat 
Kesäloman liikuntaleiri 
Seura järjestää kesäkuun ensimmäisellä viikolla salibandyleirin Järvenpäässä 
04-07 syntyneille lapsille. Keravalla järjestetään liikuntaleiri kesäkuun kolmella 
ensimmäisellä viikolla. 
 
Katusähly Tour´14 
Elokuussa järjestetään jo perinteeksi muodostunut Katusähly Tour turnaus 
joka on osa maanlaajuista kiertuetta.  
 
Salibandyleirit 
Seuran on tarkoitus järjestää salibandyleirejä Keravalla koulujen loma-aikoina.  
 
Pikkujoulut 
Seura järjestää jäsenilleen yhteiset pikkujoulut, yhteishengen tiivistämiseksi. 
 
Muut tapahtumat 
Muita turnauksia ja tapahtumia järjestetään joukkueiden organisoimana 
seuran halleilla. 
 
Kauden päättäjäiset 
Huhtikuussa järjestetään kauden päättäjäiset jossa palkitaan kaikkien 
joukkueiden pelaajia sekä valmentajia. 


