
VAIKUTTAVUUSKETJU 

Organisaatio: Suomen Salibandyliitto 

Hanke / toiminta, jota vaikuttavuusketju kuvaa: Seurakehitys 

TARVE – Mikä on tarve, jota olette ratkaisemassa / vaikuttamassa? Miten tarve ilmenee?  
 
Kokonaisuudessaan tarve on auttaa seuroja kehittämään omaa toimintaansa ja varmistaa salibandyn elinvoima 
myös tulevaisuudessa. Suurimmassa osassa salibandyseuroja joukkueiden toiminta vaihtelee kaudesta toiseen 
riippuen toimijoista, eikä toiminnan periaattteista ole tietoa. Toimijoiden vaihtuessa tietoa häviää ja kehitys on 
satunnaista (randomia).  

VISIO – mikä tilanne on 5-10 vuoden kuluttua / mitä halutaan saavuttaa seuraavien vuosien aikana? 
 
Suomalaiset salibandyseurat ovat toiminnaltaan maailman parhaita salibandyseuroja vuonna 2028. 
 
Salibandyseurojen toiminta on määriteltyjen periaatteiden ja sovittujen toimintatapojen mukaista. 
  
 

TAVOITTEET - Mitä yksittäisiä, konkreettisia tuloksia / muutoksia (esim. kohderyhmässä) tulee saada aikaan, joilla 
visio toteutuisi? 
Seuran jokaisella joukkueella on oma kausikohtainen toimintasuunnitelma. (Johtaminen ja hallinto, taso 1) 

 

RESURSSIT - Mitä resursseja tavoitteisiin vastaamiseen on käytettävissä? 
Kokonaisuudessaan seurakehitys -kokonaisuuteen kohdennettu 2,5htv (1,5 kokopäivätoimista henkilöä + 9 
henkilön osa-aikainen verkosto). Sparrataan ja ohjeistetaan keskustellen seuraa, laaditaan mallipohja ja 
tiedotetaan sen olemassaolosta/hyödynnettävyydestä sekä käytön hyödyistä kaikkia jäsenseuroja. 

TOIMENPITEET - Mitä asioita / toimenpiteitä toteutetaan, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan? 
Keskustellaan seuran kanssa tavoitteen saavuttamisen merkityksestä/hyödyistä (suullinen sparraus, neuvonta, 
ohjaus), tuotetaan mallipohja (joukkueen kausikohtainen toimintasuunnitelma), tiedotetaan hyödynnettävissä 
olevista mallipohjista uutiskirjeissä ja tapaamisissa (seurafoorumit, seuratapaamiset, Seura360 –kehitysprosessi, 
Tähtiseuratoiminta) sekä seurakehitys.fi -työvälineessä. 

TULOKSET – Mitä konkreettisia tuloksia toimenpiteiden kautta syntyy ja/tai millaisia seurattavia / todennettavia 
muutoksia esim. kohderyhmässä saadaan aikaan? (Huom: vrt. tarve / tavoitteet) 
 
Vähintään 150 seuraa mukana kehittämässä toimintaansa Seura360 -kehitysprosessin avulla, joista 50 on edennyt 
tason kolme (3) asiakokonaisuuksien työstämiseen ja kehittämiseen. 
 
Seurakehitys.fi -itsearviointityövälineen” pysäyttävät vastaukset” -raportissa EI-vastausten osuus vähenee 
100%. Kaikilla Seura360 -kehitysprosessissa mukana olevien seurojen joukkueilla on mallipohjan mukainen 
kausikohtainen toimintasuunnitelma. Vapaaehtoisten toimijoiden määrä seurassa on lisääntynyt 10%. 
 

VAIKUTTAVUUS - Mitä vaikutuksia tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä suhteessa alkuperäiseen 
tarpeeseen? 
Seurojen toiminta on vakiintunutta ja tasalaatuista (kausien väliset vaihtelut on poistunut), läpinäkyvää ja 
houkuttelevaa pelaajille, vanhemmille ja vastuullisille toimijoille.  
 
Seuran toimintatapoihin kuuluu järjestelmällisesti kerätä tieto yhteen paikkaan sähköisesti. 
Seuran toiminta on luotettavaa, siihen on mukava ja helppo tulla mukaan (mallina seuran toimintaperiaatteiden 
mukainen kausisuunnitelma).  

 


