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VISIO

Maailman merkityksellisin, laadukkain ja kiinnostavin salibandy-
yhteisö
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MISSIO

EräViikingit haluaa olla salibandy-yhteisö, joka tarjoaa 
merkityksellisintä harrastetoimintaa, laadukkainta junioritoimintaa 
ja kiinnostavinta huippusalibandya
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TOIMINNAN PERIAATTEET
YHDESSÄ PELAAVA

EräViikinkien pelillinen johtoajatus on pelata parhaiten yhdessä.

YHTENÄINEN

EräViikinkien toiminnassa haluamme muodostaa yhteisön, jonka ihmiset kokevat merkitykselliseksi, josta ovat ylpeitä ja 
kokevat kuulumisen tunnetta.

URHEILULLINEN

EräViikinkien arvomaailmassa haluamme kannustaa ihmisiä ymmärtämään ja elämään urheilullista elämäntapaa ja 
tavoittelemaan urheilun parissa unelmiaan.

JOHDONMUKAINEN

EräViikinkien toimintamallissa haluamme toimia joka tasolla johdonmukaisesti: suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden 
toimintaamme jatkuvasti.

KEHITTYVÄ EDELLÄKÄVIJÄ

EräViikingit haluaa oppia jatkuvasti uutta: olla tietoisia kansallisen ja kansaivälisen salibandyn, sekä muun urheilun 
tilasta, uskaltaa tehdä uusia avauksia kansallisesti ja kansainvälisesti sekä avata ja luoda erilaisia toimivia 
yhteistyömalleja joka puolelle maailmaa.
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TAVOITE: Yhdessä pelaava
• Tavoitteet:

• Kaikki pelaajat (erityisesti pallottomat) osallistuvat peliin
• Pallollinen pelaaja osaa havainnoida ja tehdä pelin rytmiin sopivia ratkaisuja
• Pelaajat ennakoivat peliä paremmin kuin vastustajat → pelaajat pystyvät synnyttämään jatkumoita, jossa pallo liikkuu nopeasti pelaajalta 

toiselle → pelaajat reagoivat vastustajaa nopeammin molempien joukkueiden pallonmenetyksiin
• Vastustajan pelaamisen tunnistaminen ja siihen reagointi
• Kommunikointi

• Keinot:
• Yhtenäinen harjoitustapahtuman rakenne: Pelipainotteisuus harjoittelussa: harjoitepankki
• Havainto-Analyysi-Päätöksenteko -prosessi osana valmennusta: pelaaja osaa oivaltaa itse, valmentaja ei anna valmista vastausta, mutta 

ohjaa oivaltamaan
• Videoiden käyttö
• Valmentajien havainnoinnin kehittäminen
• Valmentajien palautteenannon kehittäminen: kollektiivisten onnistumisten nostaminen
• Valmentajien yhtenäinen ajatus pelaamisen opettamisesta

• Yksilötaktinen osaaminen: PTR 1-4

• Joukkuetaktinen osaaminen, pelaamisen opettaminen: Pelijatkumot, Pelin osa-alueet

• Tekninen osaaminen monipuolista: maalinteko, syöttäminen, pallonhallinta

• Oleellista on teknisen ja taktisen sisällön suhde

• Mittarit:
• Valmennuspäälliköiden arvio (yhdessä valmentajien kanssa)
• Videoseuranta
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TAVOITE: Yhtenäinen
• Tavoitteet

• Valmentajat ja toimihenkilöt tuntevat toisensa ja kokevat kuuluvansa osaksi EräViikinkien valmentajayhteisöä
• Pelaajat kokevat kuuluvansa EräViikinkeihin
• Pelaajat kokevat, että joukkueessa on hyvä ilmapiiri
• Pelaajien vanhemmat osallistetaan joukkuetoimintaan

• Keinot
• Valmentajien yhteistyö (mm. pelaajakierrätys)
• Saman ikäisten joukkueiden harjoitusten linkittäminen
• Valmentajien yhteiset tapahtumat
• Valmentajan ja pelaajien yhteistyö: pelaajakeskeisyys
• Huippupelien katsomiseen kannustaminen
• Vanhempien osallistaminen osaksi toimintaa
• Pelaajien yhteistyö
• Kehityskeskustelut (VP→Valmentaja→Pelaaja)
• Kyselyt

• Jäsenkysely

• MyEWay

• Mittarit
• Kehityskeskustelut
• Joukkueiden välinen yhteistyö: pelaajavaihto
• Kyselyt: 

• Kuulumisen tunne: joukkuehenki
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TAVOITE: Urheilullinen
• Tavoitteet

• Fyysiset osa-alueet nykyistä paremmalla tasolla ikä huomioiden
• Urheilullinen elämäntapa pelaajilla arjessa: Ravinto-Lepo-Harjoittelu osana valmennusprosessia
• Pelaajat oppivat omatoimiseen/omaehtoiseen harjoitteluun
• Pelaajat oppivat myös henkilökohtaisen tavoitteen merkityksen

• Keinot
• Fysiikkalinja: ikäryhmäkohtaiset tavoitteet
• Fysiikkavuorot D-G
• Fysiikkavalmentajat
• Valmentajakoulutus
• Valmennustiimien rakentaminen osaamisen pohjalta
• Harjoituspäiväkirja
• Ravinto-Lepo-Harjoittelu osana valmennusprosessia → Tiedon lisääminen myös vanhemmille (luento?)

• Mittarit
• Fyysisten testien parantuminen (erit. nopeus)
• Yleisen jaksamisen parantuminen
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TAVOITE: Johdonmukainen
• Tavoitteet

• Jokaisessa joukkueessa toiminnasta löytyy seuraavat suunnitelmat:
• Kauden tavoitteet

• Harjoitusjakson tavoitteet

• Yksittäisen harjoituksen tavoitteet

• Tavoitteet on dokumentoitu
• Tavoitteita reflektoidaan
• Toimintaa johdetaan tiedolla, et mutulla

• Keinot
• Akatemiavalmennuksen integrointi joukkuetreeneihin
• Valmentajien ammattitaidon lisääminen
• Kausitavoitelappu
• Jaksotavoitelappu
• Sähköinen ympäristö harjoitteissa
• VP → Valmentaja yhteistyö
• Videoiden käyttö
• Tilastointi

• Mittarit
• Dokumentaatio
• Tilastointi
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TAVOITE: Kehittyvä edelläkävijä
• Tavoitteet

• Olla jatkuvasti tietoinen huippusalibandyn suunnasta kansainvälisesti ja kansallisesti
• Avata yhteistyömalleja eri maiden seurojen ja liittojen kanssa

• Saada pelaaja- ja valmentajavaihtoa aikaiseksi, sekä järjestää muuta kansainvälistä toimintaa

• Jakaa ja kehittää kokonaisvaltaista salibandytietämystä

• Avata yhteistyömalleja Suomalaisten seurojen kanssa
• FBA-toiminta, erityisesti Elitetoiminta

• Saada satelliittiseuratoiminta käyntiin

• Jakaa ja kehittää kokonaisvaltaista salibandytietämystä

• Keinot
• Kansainvälinen pelaajavaihto molempiin suuntiin
• Kansainvälinen valmentajavaihto molempiin suuntiin
• Yhteiset kansainväliset tapahtumat (mm. turnaukset ja leirit)
• Satelliittiseuratoiminta
• Valmentajakoulutus
• Tietojen vaihtaminen organisaatiotasolla
• FBA-toiminta valmennuspäällikkö- ja valmentajatasolla
• Aktiivinen kansainvälisen kentän seuraaminen ja reagointi
• Oman toiminnan jatkuva arviointi

• Mittarit
• Eri yhteistyömallien toteutuminen
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