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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019

1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

Toiminnan vastuu

Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa vastuuhenkilön, joka 

yhdessä itse valitsemiensa apuohjaajien kanssa vastaa käytännön 

toteutuksesta. Vastuuhenkilön tehtävänä on tiedottaa seuroja. 

Seuroilla on mahdollisuus hakea liitolta tukea nuorisotoimintaansa.

Tavoite ja toiminta

VUL järjestää yhteistyössä seurojen kanssa kevät-, syys- ja/tai 

talvileirin. Kannustetaan seuroja liittämään nuorten leiritoimintaan 

myös antidoping-koulutus. Lisäksi lähetetään nuoria 

kansainväliselle leirille. Seuroja kannustetaan edelleen kilpailuja 

järjestettäessä ottamaan mukaan myös nuorten ja lasten luokat 

lasten ja nuorten huippu-urheilun tukemiseksi. Luokissa 

osanottomaksut ovat nimelliset ja niihin pääsy on tehty 

mahdollisimman helpoksi. 

Valjakkourheilun tunnettavuutta pyritään lisäämään lasten ja 

nuorten keskuudessa.

Seuroja pyritään tukemaan rahallisesti nuorten 

valjakkourheiluleirien ja nuorten tapahtumien järjestämisessä. 

Avustus maksetaan tapahtuman jälkeen. Avustuksesta tulee tehdä 

hakemus ja hakemus laittaa hallitukselle. Tapahtuman toteutunut 

tuloslaskelma on tositteineen liitettävä hakemuksen mukaan. 

Avustus on harkinnanvarainen. 

Juniorimaajoukkue arvokilpailuihin nimetään harkinnanvaraisesti 

kilpailunäyttöjen perusteella.



TULOT MENOT NETTO

8650 Kokous- ja neuvottelukulut -500 -500

7000 Osanottomaksut, juniorit -600 -600

7870 Matkakorvaukset (MM-kilpailijat) -1000 -1000

7820 Majoitus- ja ruokailukustannukset -450 -450

7870 Matkakorvaukset (leiriohjaajat) -500 -500

8260 Avustukset paikallisille jäsenseuroille -1000 -1000

7000 Nuorten kv-leiri, osallistumismaksu -1600 -1600

Lasten ja nuorten liikunta yhteensä 0 -5650 -5650

2 HUIPPU-URHEILU

Toiminnan vastuu

Kilpailu- ja huippu-urheilutoiminnasta vastaa hallituksen nimeämä 

vastuuhenkilö. Lisäksi kilpailu- ja huippu-urheilutoimikuntaan 

voidaan nimetä mukaan 2-3 urheilijajäsentä. Vastuuhenkilön 

tehtäviin kuuluu mm. kilpailukalenterin esittäminen hallitukselle, 

kilpailukutsujen laatiminen, seurojen kontaktoiminen 

kilpailukalenterin laatimiseksi Skype- tai muulla palaverilla, 

maajoukkueen kokoonpanon esittäminen hallitukselle, 

maajoukkuesopimukset sekä ilmoittautumiset arvokilpailuihin. 

Seurojen tehtävänä on tulosten toimittaminen julkaistavaksi VUL-

netissä ja Valjakkourheilulehdessä.

Vastuuhenkilö voi delegoida tehtäviä myös seurojen edustajille.

Toiminnan tavoite

Tavoitteena on tukea parhaita valjakkourheilijoita menestymään 

arvokilpailuissa ja kasvattamaan tavoitteellisesti valmentautuvaa 

huippu-urheilijakuntaa kaikissa lajeissa tasapuolisesti. 

Maajoukkueeseen pyritään saamaan kv. tason valjakkourheilijoita, 

joilla on edellytykset 6. parhaan joukkoon MM- tai EM-kilpailuissa. 

Joukkueenjohtajan tehtävistä on tehty ohjeistus ja sulanmaan 

joukkueenjohtaja valitaan keväällä ja talven syksyllä. 



Maajoukkuejärjestelmä ja arvokilpailuihin osallistuminen

Kilpailukalenteri oltava ajoissa kaikkien tiedossa. Syyskauden 

kilpailukalenteri ja -kutsut on julkaistava 31.5. mennessä, 

talvikauden kilpailukalenteri 31.8. mennessä. Talvikauden ja 

kevään sulanmaankauden kilpailut on haettava 31.7. mennessä ja 

syksyn sulanmaan kilpailut 31.3. mennessä.

Hallitus nimeää B-maajoukkueen rungon edellisen kauden 

näyttöjen (KV ja SM) perusteella. B-maajoukkuepaikan saamisen 

edellytys on allekirjoitettu maajoukkueurheilijasopimus. Vuoden 

2019 maajoukkueurheilijat MM-kilpailuihin nimetään KV- ja SM-

näyttöjen ja mahdollisten erillisten näyttökilpailujen perusteella. MM-

kilpailuihin nimetään maajoukkue ensisijaisesti A-

maajoukkueurheilijoista ja tarvittaessa joukkuetta täydennetään B-

maajoukkueurheilijoilla, mikäli maapaikkoja on. Näyttö tulee antaa 

siinä luokassa johon arvokilpailuissa aikoo osallistua. 

Maajoukkueurheilijalle voidaan maksaa osallistuminen MM-

kilpailuihin yhteen tai useampaan luokkaan. Kilpailujen jälkeen 

urheilija voi saada matka-avustusta menestyksen perusteella. 

Hallitus nimeää syksyllä ajon pitkän matkan kilpailun (tai kilpailut), 

johon maajoukkueurheilijoilla on mahdollista saada matka-

avustusta menestyksen perusteella.

Vastuuhenkilö esittää hallitukselle arvokisoihin tarvittavan 

huoltotiimin koostumuksen. 

Arvokilpailut
Vuoden 2019 talvilajien MM-kilpailut järjestetään Ranskassa. Liitto 

nimeää joukkueenjohtajan kilpailuihin syksyllä 2018. Sulanmaan 

MM-kilpailut 2019 tullaan järjestämään Latviassa. Tänne 

joukkueenjohtaja valitaan keväällä 2019.  

Valjakkoajon arvostettuihin kansainvälisiin pitkän matkan 

kilpailuihin (esim. Finnmarksløpet) osallistuville urheilijoille voidaan 

maksaa menestyksen perusteella matka-avustusta, kilpailukauden 

jälkeen.

Maajoukkueelle pyritään löytämään lisää yhteistyökumppaneita. 

Yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa lisätään.



TULOT MENOT NETTO

7000 Osanottomaksut, IFSS (MM) -4000 -4000

3000 Osanottomaksu urheilijoilta 2000 2000

7001 DID-lisenssimaksut IFSS -1000 -1000

3031 DID-lisenssituotto 1000 1000

7870 Matkakorvaukset (MM-kilpailijat) -4000 -4000

7870 Matkakorvaukset (MM-joukkueenjohtaja) -1000 -1000

7820 Majoitus- ja ruokailu (MM-joukkueenjohtaja) -1000 -1000

7870 LD-kilpailujen tuki -500 -500

7870 Tuki SOC-kilpailuihin 0 0

8650 Kokous- ja neuvottelukulut 0 0

3060 Sponsoritulot 0 0

Maajoukkueen tulot ja menot yhteensä: 3000 -11500 -8500

SM-kilpailut 2019

Liiton hallitus nimeää SM-kilpailujen ylituomarit. Pyritään 

käyttämään lähintä pätevää ylituomaria. Ylituomarille korvataan 

matkakulut ja kohtuuhintaiset majoitus- ja ruokailukulut.

SM-kilpailuiden määrää pyritään vähentämään sijoittamalla 

mahdollisimman usean sarjan SM-luokat samalle viikonlopulle. 

Tällä halutaan saada SM-kilpailuihin ison tapahtuman arvo. SM-

kilpailuissa tavoitteena on jatkossa, että valjakkohiihdossa 

pulkkaluokkien ja yhdistetyn luokkien SM-kilpailut järjestetään 

vuorovuosin.

7991 Palkintokulut (SM-mitalit) -300 -300

7870 Matkakorvaukset (tuomaritoiminta) -800 -800

7820 Majoitus- ja ruokailu (tuomaritoiminta) -600 -600

7000 Osanottomaksut 0 0

SM-kilpailut menot yhteensä: 0 -1700 -1700



Urheilijoiden palkitsemiset

Joulukuussa 2019 valitaan vuoden 2019 valjakkourheilija. Hän on 

vuoden aikana arvokilpailuissa parhaiten menestynyt urheilija. 

Tähän titteliin huomioidaan hiihdon, ajon sekä sulanmaan lajien 

suoritukset. Valitaan myös vuoden nuori valjakkourheilija 

huomioiden hiihdon, ajon sekä sulanmaan lajien suoritukset.

Jaetaan talvikauden jälkeen urheilijastipendit parhaista 

suorituksista arvokilpailuissa.

Jaetaan sulanmaan kauden jälkeen urheilijastipendit parhaista 

suorituksista arvokilpailuissa.

8470 Urheilijastipendit 0 -500 -500

Huippu-urheilu yhteensä: 3000 -13700 -10700

3 AIKUIS- JA HARRASTELIIKUNTA

Toiminnan vastuu

Aikuis- ja harrasteliikunnan toiminnallinen painopiste pyritään 

pitämään jäsenseuroissa. Niitä koordinoimaan ja tukemaan hallitus 

nimeää kesäkuun kokouksessa harrasteliikunnan vastuuhenkilön. 

Vastuuhenkilö kutsuu avukseen tarpeen mukaan erillisten 

projektien vetäjiä. Heidän tehtävänään on kehittää, koordinoida 

sekä toteuttaa vastuuhenkilön heille osoittamat tehtävät.



Tavoite ja toiminta
VUL järjestää yhteistyössä seurojen kanssa kevät-, syys- ja/tai 

talvileirin.

Harrasteliikunnassa aktivoidaan jäsenseuroja. Tavoitteena on 

saada uusia henkilöitä tutustumaan lajiin ja liittymään seurojen 

jäseniksi.

Pyritään aktivoimaan seuroja järjestämään kaikille avoimia 

valjakkourheilutapahtumia ympäri Suomen sekä talvi-että 

sulanmaan lajeille. Vastuuhenkilö auttaa asiassa mahdollisuuksien 

mukaan järjestävää seuraa. Näin pyritään madaltamaan kynnystä 

löytää halukkaita henkilöitä järjestämään tapahtumia. Myös 

mahdollinen välinelainaus organisoidaan, jotta saadaan paikalle 

myös mahdollisia uusia harrastajia. Tehostetaan tiedonkeruuta 

seurojen järjestämästä toiminnasta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan 

2019 seuraavin kehittämiskohtein: - Jatketaan 2018 alkanutta 

matalan kynnyksen kisanjärjestämistä. 

TULOT MENOT NETTO

8650 Kokous- ja neuvottelukulut -300 -300

7870 Matkakorvaukset -500 -500

7820 Majoitus- ja ruokailukustannukset -500 -500

8680 Koulutusmateriaali -50 -50

7000 Osanottomaksut (koulutukset) 0 0

Seuroja kannustetaan järjestämään enemmän kilpailuja ja 

tapahtumia valjakkoajossa ja -hiihdossa sekä sulanmaan lajeissa. 

Seurat voivat hakea eritysavustusta liitolta virallisten kilpailujen ja 

muiden valjakkourheilutapahtumien järjestämiseksi. Avustus 

maksetaan tapahtuman jälkeen. Avustuksesta tulee tehdä hakemus 

ja hakemus laittaa hallitukselle. Tapahtuman toteutunut 

tuloslaskelma on tositteineen liitettävä hakemuksen mukaan. 

Avustus on harkinnanvarainen. 

8620 Avustukset urheiluseuroille -1500 -1500



Tuomarikoulutuksen tavoitteena on ylläpitää nykyisten tuomareiden 

pätevyyttä, sääntötuntemusta sekä sääntöjen yhdenmukaista 

tulkintaa. Tavoitteena on myös kouluttaa tarvittaessa lisää 

tuomareita. 

Pätevöidyille tuomareille järjestetään syyskuun ensimmäisenä 

lauantaina sääntömääräinen tuomarikoulutus tuomarikelpoisuuden 

ylläpitämiseksi. Liitto maksaa matkakorvauksen sekä 

koulutuspäivän ruokailut osallistujille.Tuomariksi aikoville 

järjestetään erillinen koulutustilaisuus.

Nuorten leireillä jaetaan tietoa kilpailu- ja tuomaritoiminnasta.

8680 Koulutusmateriaali -100 -100

8650 Kokous- ja neuvottelukulut -600 -600

7870 Matkakorvaukset (tuomarikoulutus) -900 -900

7820 Majoitus- ja ruokailu (tuomarikoulutus) -800 -800

Valjakkourheilijoiden liitto on laatinut vuonna 2015 

antidopingohjelman, jossa määritellään liiton strategiset valinnat, 

antidoping-toiminnan toimenpiteet  ja kohderyhmät sekä nimetään 

vastuuhenkilöt. Ohjelman on hyväksynyt liiton hallitus. Antidoping-

koulutusta järjestetään urheilijoille kerran vuodessa.  Koulutus 

ostetaan SUEK:lta tai sen toteuttaa IFSS:n aggreditoimat koirien 

testaajat. Urheilijoiden testaus tulee SUEK:n tai WADA:n kautta. 

Lisenssikauden 2018 alusta Puhtaasti Paras -verkkokoulutus tulee 

pakolliseksi kaikille maajoukkueurheilijoille. Liitolle on koulutettu 

kaksi ADO:a (Anti Doping Officer) koirien testaustoimintaan. 

Suomen ADO:t osallistuvat myös kansainväliseen 

testaustoimintaan ja koulutuksiin.

Valjakkourheilijoiden liiton antidoping-toimikunta kehittää 

urheilijoiden ohjausta puhtaan urheilun teemalla sekä toteuttaa 

koirien testaustoimintaa Suomessa.

VUL on velvollinen raportoimaan antidoping-toiminnastaan IFSS:lle 

ja tavoitteena on järjestää dopingnäytteenotot kansallisissa 

arvokilpailuissa.

3408 Antidoping-toiminta -1500 -1500

Aikuis- ja harrasteliikunta yhteensä: 0 -6750 -6750



4 JÄRJESTÖTOIMINTA

Toiminnan vastuu

Liiton hallintoelimiä ovat yleinen liittokokous ja hallitus. Liitto on 

jäsenenä Suomen olympiakomiteassa. Liittokokous pidetään 

vuosittain huhtikuussa. Liiton toimintaa johtaa liiton hallitus, johon 

kuuluvat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 10 

varsinaista jäsentä. Hallituksen sisällä pyritään jaostojen 

itsenäiseen päätöksentekoon. Hallituksen apuna ovat vuosittain 

valitut vastuuhenkilöt. Taloushallinto- ja kirjanpitotehtävät ovat 

hallituksen taloudenhoitajan ja tilitoimiston vastuulla.

Tavoite ja toiminta

Hallinnon tehtävänä on huolehtia toimintasektoreiden 

ajanmukaisesta jatkuvuudesta sekä ylläpitää toimintaedellytyksiä ja 

edistää liiton toiminnalle elintärkeitä osa-alueita. Tärkeimmät 

tehtävät hallinnolle ovat: talous, tiedonhallinta, yhteys- ja 

edunvalvontatoiminta sekä viestintä ja markkinointi. 

Hallituksen kokoukset pyritään järjestämään mahdollisimman 

edullisella tavalla ja hallituksen jäsenille korvataan tehtävän 

hoitamisesta koituvia matka- ja majoituskuluja.

TULOT MENOT NETTO

8560 Pankkipalvelumaksut -1800 -1800

8390 Ostetut hallintopalvelut, tilintarkastus -850 -850

8380 Ostetut taloushallinnon palvelut -5500 -5500

7250 Varastovuokra, arkisto -400 -400

8480 Olympiakomitean jäsenmaksu -400 -400

8680 Teostomaksu -150 -150

8680 Suomisport -400 -400

8680 Vuosikokousmateriaalin kopionti -100 -100

8650 Kokous- ja neuvottelukulut -2500 -2500

8540 Posti- ja lähettikulut(luottamushenkilöt) -700 -700

8510 Matkapuhelinkulut -700 -700

8620 Toimistotarvikkeet -500 -500

7410 Lisenssivakuutus -7200 -7200

7410 Vahinkovakuutukset, Pohjolan Tupla Turva -250 -250

7410 Vahinkovakuutukset, yritysvakuutus -700 -700

7410 Vahinkovakuutukset, työntekijäin ryhmähenkivakuutus -10 -10



7870 Matkakorvaukset (luottamushenkilöt) -3330 -3330

7820 Majoitus- ja ruokailu (luottamushenkilöt) -500 -500

5010 Palkkakulut, osa-aikainen toiminnanohjaaja -6500 -6500
Seura-CUP:n kehittäminen.

8350 Muut kehittämiskulut -400 -400

VARAINHANKINTA
Toiminnan vastuu

Liiton talouden käytännön suunnittelusta ja seurannasta vastaavat 

pääasiassa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mutta myös koko 

hallituksella on vastuu taloudesta. Markkinointiin ja 

varainhankintaan voidaan nimetä erillinen vastuuhenkilö.

Tavoite ja toiminta

Yhteistyökumppanien/yhteistyösopimusten hankintaa jatketaan. 

Myös lehden ilmoitusmyyntiä tehostetaan edelleen etsimällä uusia 

ilmoittajaryhmiä. Liiton omaa varainhankintaa ovat: 

yhteistyösopimukset, tarvikevälitys, jäsen-, lisenssi- ja lehden 

ilmoitus- ja tilausmaksut. Koko lajin, VUL:n tapahtumien ja 

tarvikevälityksen markkinointia tehostetaan. Tuotevalikoimaa 

laajennetaan tarvittaessa ja myyntikatetta pyritään parantamaan 

hankintakanavia kehittämällä. Tarvikevälityksen toimintaa pyritään 

kehittämään entisestään. Hallitus seuraa tarvikevälityksen toimintaa 

ja tarvittaessa tuoteartikkeleita muutetaan vastaamaan paremmin 

nykyaikaa.

8480 Markkinointi- ja mainoskulut -1000 -1000

3890 Muut toimintakulut -500 -500

3030 Jäsenmaksutuotot, seurat 4100 4100

3031 Lisenssituotot 26000 26000

Tarvikevälitys:

3040 Tarvikevälityksen tuotot 18000 18000

4000 Tarvikevälityksen ostokulut -7000 -7000

4460 Tarvikevälityksen postikulut -3000 -3000

4040 Tarvikevälityksen asiakaspalautukset -500 -500

7870 Tarvikevälityksen kilometrikorvaukset -1500 -1500

7410 Tarvikevälityksen varaston vakuutus -110 -110



VIESTINTÄ
Toiminnan vastuu
Ulkoinen viestintä

Valjakkourheilu lehti - ostettu palvelu, päätoimittaja hallituksen 

nimeämä. Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Yritetään saada julkista sanaa, lehtiä, radioita ja tv-kanavia, 

kiinnostumaan enemmän valjakkourheilusta. Liiton tapahtumia 

markkinoidaan aktiivisesti jatkossa esim.  Koiramme-lehdessä .

Kv. kilpailut - järjestäjä vastaa tiedotuksesta yhteistyössä liiton 

kanssa ja toimittaa tulokset VUL-nettiin. 

SM-kilpailut - järjestäjä vastaa tiedotuksesta ja toimittaa tulokset 

VUL-nettiin.

Sisäinen tiedotus

Seurat/kilpailujen järjestäjät – tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla 

lähetettävien seuratiedotteiden kautta. 

Kilpailukalenteri – seurojen lisäksi lähetetään kv. liitoille ja lehdille 

sekä julkaistaan Valjakkourheilu-lehdessä ja internetissä.

Tavoite ja toiminta

Liiton Valjakkourheilu-lehden kehittämistä jatketaan edelleen 

monipuolisen ja laadukkaan järjestö-/lajilehden tuottamiseksi. 

Panostetaan laajan lehden toimituskunnan löytämiseen. Lehden 

ilmoitusmyynnin tehostaminen edelleen on tarpeellista, jotta lehti 

maksaisi itse itsensä. Hallitus selvittää saavutetaanko esim. 

digilehden avulla säästöjä Valjakkourheilu -lehden julkaisukuluissa.



VUL-nettiä kehitetään edelleen reaaliaikaisen tiedonjakamisen 

tarpeita vastaavaksi ja uusia kenttää palvelevia palveluja lisätään 

tarpeen mukaisesti.

Viestinnän kehittämishanke. Hallituksen johtama työryhmä 

valmistelee hankesuunnitelman, jolla haetaan rahoitusta Opetus- ja 

kultturiministeriöstä tai muusta sopivasta rahoituslähteestä. 

Hankkeessa pyritään käyttämään opiskelijatyömahdollisuutta ja/tai 

ammattilaisia.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kotisivujen palveluja. Liiton 

nettisivujen kautta tarjotaan lisää näkyvyyttä seuroille, urheilijoille, 

mainostajille ja medialle. Tulospalvelua kehitetään niin, että tulosten 

julkistaminen tapahtuu ensisijaisesti tulospalveluohjelman ja 

nettisivujen kautta. Livestream -palvelu on olennainen osa 

tulospalvelun kehittämistä. Tiedotteet lähetetään tarvittaessa myös 

sähköpostilla muiden maiden liittoihin. 

8120 Julkaisumateriaali (Valjakkourheilu-lehden toimituskulut) -8500 -8500

7650 ATK-palvelut (VUL-netti, Netplaza) -200 -200

3020 Lehden tilaustuotot 1000 1000

3050 Ilmoitus- ja mainostulot 5000 5000

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Toiminnan vastuu
Liiton kansainvälisestä toiminnasta vastaavat puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja.

Toiminnan tavoite

Liitto on jäsenenä IFSS:ssa. IFSS:n kokoukseen lähetetään 

Suomea edustamaan liiton puheenjohtaja ja hän organisoi 

kokouksen yhteyteen myös Pohjoismaiden kokouksen. (Mikäli 

omaa edustajaa ei lähetetä, niin silloin kokouksessa liittoa edustaa 

pohjoismaiden yhteinen edustaja). Kokous järjestetään parillisina 

vuosina. Liitolla on

yksi yhteyshenkilö kv. eläinlääkintäliittoon (ISDVM).



8480 Jäsenmaksut IFSS -800 -800

7870 Matkakorvaukset (luottamushenkilöt) 0 0

7820 Majoitus- ja ruokailu (luottamushenkilöt) 0 0

7000 Osallistumismaksu IFSS kokous 0 0

Järjestötoiminta yhteensä: 54100 -56000 -1900

5 YLEISAVUSTUKSET

Toiminnan vastuu

Yleisavustuksien jatkuvuudesta ja kehittymisestä vastaa hallitus 

puheenjohtajan vetämänä. Lajin kehittämiseksi tulee laatia pitkän 

tähtäimen strategia.

Toiminnan tavoite

Vaikutetaan yhteistyössä keskusjärjestön Suomen olympiakomitean 

kanssa liikuntajärjestöjen määrärahakehitykseen. Osallistutaan 

varojen ja resurssien puitteissa tarvittaviin tapahtumiin joissa 

asioihin voidaan vaikuttaa.

7000 Toiminta-avustus 25000 0 25000

Yleisavustukset yhteensä: 25000 0 25000

BUDJETTIYHTEENVETO VUODELLE 2018
1. Lasten ja nuorten liikunta 0 -5650 -5650

2. Huippu-urheilu 3000 -13700 -10700

3. Aikuis- ja harrasteliikunta 0 -6750 -6750

4. Järjestötoiminta 54100 -56000 -1900

5. Yleisavustukset 25000 0 25000

Tilikauden tulos yhteensä: 82100 -82100 0




