
Seuratoiminnan aamukahvit 19.10.2021

Säbäkipinä
Salibandyliiton isoin uudistus 

lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen 



Mistä kaikki lähti? 
• Ideointi lähti käyntiin Olympiakomitean hankkeesta, johon pääsimme mukaan kokonaisuudella

“SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan”

SÄBÄMESTARI –koulutus on Salibandyliiton valmentajakoulutusten ensimmäinen porras ja suunnattu aloittaville ja pienimpien junioreiden kanssa

toimiville ohjaajille ja valmentajille.

• SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan -hankkeessa oli kolme hyvin erilaista pilottiseuraa, ja heidän

kokemuksistaan syntyi meillä ajatus, että jonkin “isomman” äärellä ollaan.

• Ideoimme ja suunnittelimme talven ja kevään. 

• Keväällä yhteistyö Koululiikuntaliiton kanssa käynnistyi uudelleen. 

• Kevät tiivistyi brändityön tekemiseen.



Mitä on Säbäkipinä? 
”Säbäkipinä on koko salibandyn yhteinen lasten matalan kynnyksen toimintamalli, jolla on suuri 
yhteiskunnallinen merkitys.

Säbäkipinä mahdollistaa liikkumisen muiden lasten kanssa ajatuksella: kuka vaan, mistä vaan, miten vaan.
Tärkeintä on, että annamme lapselle helpon ja kivan tavan liikkua muiden lasten kanssa. Hauskuus ja ilo 
edellä.”

Tavoitteena: 
• Tukea liittona harrastamisen ja liikkumisen lisääntymistä (pelimuotojen ja harrastetoiminnan 

kehittäminen, kerhotoiminnan tukeminen jne)
• Hauskuus ja ilo edellä kohti kaikkea tekemistä 
• Tukea seurakehityksen kautta seurojen toimintaedellytyksiä, jotta ne voivat nykyistä 

laajemmin olla liikuttamassa lapsia ja nuoria. 

Säbäkipinä kattaa ensimmäisessä vaiheessa ikävuodet eskarista 6. luokkaan, 
painottuen eskareista 1-3. luokkiin. 



Brändihierarkia

• Kaudesta 2022-23 eteenpäin kaikki pienimpien junioreiden liiton alainen sarjatoiminta, ja 
harrastesarjat ovat Säbäkipinäpelejä. 

• Säbäkipinäpelit tavoittavat noin 12 000 lasta.



• Kerhotoiminnan materiaalipaketteja (mallitunteja, kerhokortteja, diplomeja, mainospohjia jne) 
• Yhteistyö Koululiikuntaliiton kanssa: 

* Opettajille ja koulujen käyttöön materiaalia, niin videoina kuin printtinä (liikuntatuntimalleja, muuhun 
opetuksen integroituja tunteja, Sporttikortti jne)

* Kouluille suunnattu Virtuaalipäivän livelähetys kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy) 
* Koulujen salibandyturnaukset ovat jatkossa Säbäkipinäturnauksia
* Säbäkipinäturnauksiin myös ei-pelaavien oppilaiden / jo pudonneiden koulujen aktivointi 

(kannustuskisa, taito- ja tekniikkaradat, luokkana toimimisen korostaminen jne) 
• Toiminta – tai toiminnan jokin osa-alue - tavoittaa kokonaisuudessaan jopa 500 000 lasta (kolmen vuoden sisällä)

• Aloittavien valmentajien ja ohjaajien koulutuskokonaisuus (ent. SÄBÄMESTARI-koulutus) 
• Oma opettajille suunnattu koulutuskokonaisuus 
• Pelinohjaajakoulutukset koululaisille (erotuomaritoiminta) 



Mikä siis muuttuu? 
Periaatteessa ei mikään, mutta kuitenkin kaikki. 

Säbäkipinä on lajiliiton isoin uudistus lasten ja nuorten harrastamiseen
• Tuomme yhden brändin alle kaikki pienten lasten toimintaan liittyvät palvelumme ja tukitoimemme. 

(organisaationa kattaa kolmen eri toiminnallisen sektorin alaista toimintaa aiempaa yhtenäisemmin) 
• Luomme paljon uutta materiaalia. Materiaalit on suunnattu pääasiassa kouluille, kerhotoimintaa toteuttaville 

seuroille ja järjestöille (ml. omat seuramme).
• Sanomme ääneen, että ei sen niin väliä pelaatko juuri salibandyä – pääasia, että liikut. 
• Kannustamme liikkumaan monipuolisesti. 
• Kannustamme perheitä liikkumaan yhdessä.
• Haluamme palauttaa ilon ja tekemisen hauskuuden keskeiseksi arvoksi lasten liikunnassa. 

Miten tarina jatkuu? 
… kipinän jälkeen sytytetään isompi (tai isompien lasten) roihu 



Lisätiedot 

Seuratoimintapäällikkö, länsi

Tiina Koivisto 

tiina.koivisto@salibandy.fi 

0400 529 014 



Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. 
Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä.

Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa.  
Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on noin 66 000.
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