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SEURAN TUNNUSLUKUJA
• JÄSENIÄ VUONNA 2019: 

• 2886 (KAIKKI VUODEN AIKANA SEURASSSA LIIKKUNEET), HELSINKILÄISIÄ 2355
• JÄSENIÄ VUONNA 2021: 

• 1925 (KAIKKI), HELSINKILÄISIÄ 1492
• PELIPASSIEN MÄÄRÄ KAUDELLA 2021-2022 N. 1700

• SUOMEN KOLMANNEKSI SUURIN PALLOILUSEURA HJK:N JA ILVEKSEN JÄLKEEN, 
SALIBANDYN SUURIN SEURA

• JUNIOREITA JÄSENISTÖSTÄ NOIN 85%
• OMIA VIIKKOTASOLLA TOIMIVIA JOUKKUEITA JA HARRASTERYHMIÄ NOIN 85
• YHTEISTYÖHARRASTERYHMIÄ (KERHOT, EASYSPORTIT JNE.) n. 20-30
• JUNIORIJOUKKUEITA KAIKISSA POIKIEN JA TYTTÖJEN IKÄLUOKISSA SEKÄ USEITA 

AIKUISTEN HARRASTERYHMIÄ
• MIESTEN JA NAISTEN F-LIIGAJOUKKUEET
• TYÖNTEKIJÖITÄ:

• VAKITUISIA TÄYSPÄIVÄISIÄ 6
• MÄÄRÄAIKAISIA TÄYSPÄIVÄISIÄ 7
• TYÖSUHTEISIA VALMENTAJIA JA OHJAAJIA LISÄKSI HIEMAN YLI 10

• VAPAAEHTOISIA VALMENTAJIA NOIN 70



ERÄVIIKINGIT RY
• Seura perustettu keväällä 2016

• Perustajaseurat:
• Tapanilan Erän salibandyjaosto
• Salibandyseura Viikingit - SSV

• Aloite fuusiosta SSV:n suunnalta
• Erässä oli pohdittu myös erkaantumista emoseurasta
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ERÄVIIKINGIT RY
• Syitä isolle seurafuusiolle:

• Organisaatiolle suuremmat henkilöresurssit toteuttaa
laadukasta kilpa- ja harrastetoimintaa

• Vahvempi taloudellinen ja yhteiskunnallinen voima isona
salibandyn erikoisseurana

• Miesten liigajoukkue
• Ehyen tyttöjunioripuolen muotoutuminen
• Poikajunioripuolen tarjonnan monipuolistuminen joka

ikäluokassa
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ERÄVIIKINGIT RY
• Fuusion toteutuminen

• Yhden kauden siirtymän jälkeen kaikki toiminnot saman 
yhdistyksen alaisuuteen

• Alussa luonnollisia fuusion alkukankeuksia
• Junioripuoli kasvoi merkittävästi verrattuna perustajaseuroihin
• Huippukausi määrällisesti ja toiminnallisesti 2017-2018
• Jäsenistö omaksunut ja hyväksynyt uuden seuran ja sen

toimintatavat
• Viimeisin jäsenkyselyn tyytyväisyys 4,1 / 5

• Miesten liigajoukkueen haasteet
• Ehkä liian mahtipontinen alkuviestintä
• Odotusarvo varsinkin ulkopuolelta asetettu liian korkealle
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SEURAYHTEISÖ



VISIO
Yhteisten arvojen mukaisesti toimiva yhtenäisin, kiinnostavin ja 
laadukkain seura.

ERÄVIIKINGIT HELSINKI

MISSIO
EräViikingit tarjoaa yhteisten arvojen mukaista, kiinnostavinta ja 
laadukkainta salibandya yhtenäisimmässä toimintaympäristössä
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ERÄVIIKINKIEN ARVOT
EräViikingit on LAADUKAS, joka tarkoittaa suunnitelmallisuutta ja 
arviointia kaikilla tasoilla, jatkuvasti kehittyvää ja tavoitteellista 
toimintaa.

YHTEISÖLLISYYS on EräViikingeille tärkeää ja se näkyy yhteistyönä 
seuran sisällä, sekä yhtenäisyydessä kaikkien toimijoiden kesken.

EräViikingit toimii KUNNIOITTAVASTI. Se tarkoittaa avoimuutta ja 
arvostavaa käyttäytymistä, sekä kaikkien hyväksymistä toiminnassa ja 
vuorovaikutuksessa.

EräViikingit on VASTUULLINEN. Se tarkoittaa turvallista ja luotettavaa, 
sekä tasa-arvoista toimintaympäristöä.
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Arvot

Laadukas

Yhteisöllinen

Kunnioittava

Vastuullinen

Suunnitelmallinen
Jatkuvasti kehittyvä

Tavoitteellinen

Toteutus/miten toimimmeMitä se meille tarkoittaa?
Arvolupaus

Seuran arvotTeema Miten sitä arvioidaan?

Yhteistyö
Yhtenäinen

Avoin
Arvostava

Turvallinen
Luotettava

Tasa-arvoinen

Yhteistyö seuran sisällä (pelaajakierto, 
valmentaja/toimihenkilö/pelaajayhteistyö)

Pukeutuminen

Ihmisten kokoaminen yhteen 
(Tapahtumat)

Edustusjoukkueiden tuominen seuran 
ihmisten arkeen

Jäsenkysely (kuuluvuuden tunteen mittaus)
Pelaajakierron säännöllisyys

Yhtenäiset seuran asusteet joukkueissa

Säännölliset kalenteroidut tapahtumat ja 
tapaamiset

Muita kunnioittavat käytöstavat ja viestintä 
(tervehtiminen, kuunteleminen, asiallinen käytös, 

sosiaalinen media)

Erilaisuuden hyväksyminen
Peliin ja siihen liittyvien kaikkien 

osapuolien kunnioittaminen (lopputulos, 
tuomarit, vastustajat, yleisö)

Jäsenkysely

Osaavien ja ammattitaitoisten ihmisten rekrytointi ja 
sitouttaminen sekä itsensä kehittämisen mahdollistaminen

Ammattimainen organisaatio yhdistettynä vapaaehtoisiin

Tavoitteiden ja suunnitelmien dokumentointi (Strategia, 
valmennuslinja, joukkueiden/yksilöiden tavoitteet)

Toimijoiden vaihtuvuus, jäsenkysely, koulutustaso
Toiminnan toteuttajien säännöllinen kalenteroitu

arviointikeskustelu
Ulkoisten asiantuntijoiden ja muun lajiyhteisön mielikuva

Turvallinen toimintaympäristö
ERVI-rahasto

Samat mahdollisuudet 
(tytöt/pojat/miehet/naiset)

Matalan kynnyksen harrastaminen
Tasapainoinen talous

Lupauksesta kiinni pitäminen

Jäsenkysely
Harrastajamäärä (pojat/tytöt)

Aktiivinen budjettiseuranta
Asianmukaiset sopimukset

Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä tavoitteet 
tehtynä ja dokumentoituna ja niihin sitoutuminen sekä 

johdonmukainen toteuttaminen (strategia, valmennuslinja, 
joukkueiden, yksilöiden tavoitteet/suunnitelmat)



POIKIEN PELAAJAN POLKU

Tukitoimet :
Maalivaht iva lmennus
Yksilöva lmennus
 FBA/MAAJOUKKUETIE
Akatemiava lmennus
(Urhea)
 Pelaa jakierto
 Leirit
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TYTTÖJEN PELAAJAN POLKU

Tukitoimet :
Maalivaht iva lmennus
Yksilöva lmennus
 FBA/MAAJOUKKUETIE
Akatemiava lmennus (Urhea)
 Pelaa jakierto
 Leirit
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JOUKKUETOIMINTA
AIKUISEDUSTUSJOUKKUEET
• Salibandyn absoluuttinen huipputaso
AIKUISJOUKKUEET
• Salibandyn harrastaminen omalla tasolla
JUNIORIEDUSTUSJOUKKUEET
• Ikäluokan huipputasolla toimiminen kokonaisvaltaisesti joukkueena
• Yksilöiden auttaminen omien tavoitteidensa mukaisesti salibandyn huipputasolle
KILPA/AKATEMIAJOUKKUEET
• Ikäluokan kilpatasolla toimiminen joukkueena, toiminnallisesti lähellä edustusjoukkueita
• Yksilöiden auttaminen omien tavoitteidensa mukaisesti edustusjoukkuetasolle
HAASTAJAJOUKKUEET
• Ikäluokan haastajatasolla toimiminen joukkueena, toiminnallisesti oleellisinta ilmapiiri
• Yksilöiden auttaminen omien tavoitteidensa mukaisesti kilpajoukkuetasolle
IKÄLUOKKAJOUKKUEET
• Isossa ryhmässä tasoryhmiä hyödyntäen kilpa-ja haastajatasolla toimiminen
• Pelaajien auttaminen omien tavoitteidensa mukaisesti
KAUPUNGINOSAJOUKKUEET
• Matalan kynnyksen joukkuetoiminta
• Ilmapiiri edellä, pelaajien auttaminen omien tavoitteidensa mukaisesti joukkuetoimintaan
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JOUKKUETOIMINTA LUKUINA
• Aikuisten sarjoissa joukkueita: 8
• Juniorisarjoissa joukkueilla eri peliryhmiä: 51
• Valmentajia ja ohjaajia yli 80
• Muita joukkueiden vapaaehtoisia toimihenkilöitä n. 70
• Palkattua henkilökuntaa 13

• Suurimmalla osalla valtaosa työajasta valmennusta ja 
ohjausta lasten ja nuorten parissa
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HARRASTETOIMINTA
• Salibandykoulut ja perhesählyt

• Alueellista toimintaa ympäri Helsinkiä:
• Vuosaari, Myllypuro, Herttoniemi, Malmi, Pihlajisto, Tapanila, 

Suutarila, Siltamäki, Arabia, Käpylä, Alppila, Maunula, Malminkartano, 
Haaga + Vantaan Rajakylä

• Matalan kynnyksen harrastus 1 krt/vko
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HARRASTETOIMINTA
• Nuorisokuntosähly

• Erityisen matalan kynnyksen harrastetoimintaa 12-17 
vuotiaille

• Ei sitoutumista, osallistujat maksavat vain 
osallistumiskerroista

• Kaksi vaihtoehtoista ryhmää viikossa (toinen yhdessä
seurakunnan kanssa ilmainen, toinen 4€ kertamaksulla)
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HARRASTETOIMINTA
• Leirit

• Lasten 5-12v päivileiritoiminta koulujen loma-aikoina
• Yhteensä 7 viikkoa kauden aikana
• Leiriviikkoja Tapanilassa ja Myllypurossa
• Avoimia seuran jäsenille ja ulkopuolisille
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MUITA HARRASTETOIMINTOJA
• Paljon yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa matalan

kynnyksen harrastustoiminnassa (esim. EasySportit)
• Seuran järjestämät Helsinki-liiga harrasteturnaukset ja 

lajiesittelyturnaukset kouluilla ja päiväkodeille
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• KOKONAISKULUT VIIME TILIKAUDELLA NOIN 2,2 MILJOOONAA
• SUURIMPANA KAUTENA 2017-2018 OLI NOIN 2,47 MILJOONAA
• TILAVUOKRIEN OSUUS KULUISTA NOIN 25%
• EI MERKITTÄVÄÄ OMAA PÄÄOMAA

• Toimintaa  kerä tyt  va ra t  käytetään suoraan toimintaan

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA



• Täysin ilmaisia  ryhmiä  ei seuran toiminnassa  ole
• Kaupungin kanssa  yhteistyössä  ilmaisia  yhmiä (EasySport ja  Harrastamisen 

Suomen malli)
• Mata lan kynnyksen harrasteryhmät  

• Nuorisokuntosähly 4€/kerta
• Salibandykoulut  ja  perhesählyt  n. 280-350€/kausi (syys-toukokuu)
• Harrastejoukkueet  45€/kk (9kk)

• Juniorijoukkuetoiminta :
• Uudet  perustet tava t  ikä luokan joukkueet  n. 90€/kk (usein 10kk)
• Ikä tason ja  joukkueen tason (haasta ja , kilpa , edustus) mukaan kustannukset  

muut tuva t :
• 9-12v. N. 1000-1500€/kausi
• 13-15v N. 1500-2000€/kausi
• 16-20v n. 1500-3500€/kausi

HARRASTAMISEN KUSTANNUKSET



ERVI-RAHASTO
• Seuran oma vähävaraisten tukirahasto
• Perustettu kaudella 2018-2019
• Kerätyt varat käytetään 100%:sti vähävaraisten

avustamiseen
• Poliisihallitukselta anottu v. 2020 avoin rahankeräyslupa
• Tukia maksettu neljän vuoden aikana pelaajille yhteensä

lähes 20.000 euroa
• Salibandyn Tuki-säätiöltä saatu rahastoon avustusta:

• Vuonna 2019: 2500 euroa
• Vuonna 2021: 1300 euroa

• Muuten varat kerätty lahjoituksina avoimella
rahankeräyksellä, jäseniltä sekä yhteistyökumppaneilta
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YHTEENVETO
• Perinteinen palloilulajien joukkuetoiminta organisoitu seurassamme

selkeästi pelaajapolkujen mukaisesti, vaihtoehtoja mahdollisimman
monelle eri tasoilta

• Harrastetoimintaan tuotu viime vuosien aikana uusia erilaisia matalan
kynnyksen vaihtoehtoja

• Tavoittena laadukas toiminta jokaiselle sopivassa
harjoitusympäristössä, jota on tarjolla laajalle joukolle helsinkiläisiä
sekä lähiseutulaisia

• Haasteita: maailmantilanne (nousevat kustannukset), syntyvyyden
lasku, harrastamisen väheneminen, harrastustarjonnan
pirstaloituminen

• Isoja uhkakuvia seuratoiminnalle -> joudutaanko tinkimään laadusta, kun
maksuja ei voi loputtomasti nostaa?

• Huippu-urheilun toiminnalliset haasteet pk-seudun haastavassa
ympäristössä
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