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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry on liikuntaa edistävä järjestö. 

1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

Toiminnan vastuu
Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa toimikunnan 

vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa toimihenkilöiden 

kanssa vastaa käytännön toteutuksesta.  

Tavoite ja toiminta
Lasten - ja nuorten toimikunnan tavoitteena on lisätä lasten - ja 

nuorten valjakkourheilua kilpailustarttimäärillä mitattuna.

Juniorimaajoukkue arvokilpailuihin nimetään harkinnanvaraisesti 

kilpailunäyttöjen perusteella.

TULOT MENOT NETTO
Koulutustoiminta -3000 -3000

Maajoukkue- ja leiritoiminta -3000 -3000Maajoukkue- ja leiritoiminta -3000 -3000

Lasten ja nuorten liikunta yhteensä 0 -6000 -6000

2 HUIPPU-URHEILU

Toiminnan vastuu
Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa toimikunnan 

vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa toimihenkilöiden 

kanssa vastaa käytännön toteutuksesta.  

Tavoite ja toiminta
Maajoukkuetoiminnan tavoitteena on maksimoida arvokisamitalien 

määrä. 

Maajoukkuejärjestelmä ja arvokilpailuihin osallistuminen



Hallitus nimittää maajoukkueen. Maajoukkueeseen valitsemisen 

kriteereinä tulee toimia haetun kilpaluokan viimeisimmät SM-, 

näyttö- tai arvokilpailut joiden tulokset ovat käytettävissä, eri 

luokkien urheilijoita tasapuolisesti arvioiden. 

TULOT MENOT NETTO
Osanottomaksut, IFSS (MM) -5000 -5000

Osanottomaksu urheilijoilta 2500 2500

DID-lisenssimaksut IFSS 1530 -1530 0

Matkakorvaukset (MM-kilpailijat) -3000 -3000

Joukkueenjohtaja ja mediatiimin kulut -2000 -2000

Sponsoritulot 1000 1000

Huippu-urheilu yhteensä: 5030 -11530 -6500

3 KILPAILUTOIMINTA

Toiminnan vastuu
Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa toimikunnan 

Tavoite ja toiminta
Kilpailukalenteri oltava ajoissa kaikkien tiedossa. Syyskauden 

kilpailukalenteri ja -kutsut on julkaistava 31.5. mennessä, 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.

Lisäksi voidaan myöntää kilpailuja nopeutetulla menettelyllä.

SM-kilpailut 2021
Liiton hallitus nimeää SM-kilpailujen ylituomarit. Pyritään 

käyttämään lähintä pätevää ylituomaria. Ylituomarille korvataan 

matkakulut ja kohtuuhintaiset majoitus- ja ruokailukulut.

SM-kilpailuissa tavoitteena on jatkossa, että valjakkohiihdossa 

pulkkaluokkien ja yhdistetyn luokkien SM-kilpailut järjestetään 

vuorovuosin.

TULOT MENOT NETTO
Palkintokulut (SM-mitalit) -100 -100

Tuomarikulut -1000 -1000

SM-kilpailut yhteensä: 0 -1100 -1100



Urheilijoiden palkitsemiset
Vuoden urheilijoiden palkitseminen 0 -200 -200

Kilpailutoiminta yhteensä: 0 -1300 -1300

4 HARRASTELIIKUNTA

Toiminnan vastuu
Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa toimikunnan 

vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa toimihenkilöiden 

kanssa vastaa käytännön 

toteutuksesta.

Tavoite ja toiminta

Harrasteliikunnan tehtävänä on lisätä ei-kilpailullisen kuntourheilun 

määrää. Mittarina käytetään harrastesarjojen osallistujamääriä ja 

seuratietolomakkeella kerättäviä koulutus- ja harrastetapahtumia. 

TULOT MENOT NETTO
Koulutustoiminta -1000 -1000

Avustukset urheiluseuroille -2000 -2000

Tuomarikoulutuksen tavoitteena on ylläpitää tuomareiden 

pätevyyttä, sääntötuntemusta sekä sääntöjen yhdenmukaista 

tulkintaa, sekä kouluttaa tarpeen mukaisesti uusia. 

Tuomarikoulutukset -1000 -1000

Antidopingtoiminnan tehtävä on tukea puhdasta ja eettistä urheilua. 

Tavoitteena on ennaltaehkäistä dopingrikkomuksia. Toimintaa 

mitataan Puhtaasti Paras -koulutusten suoritusten määrällä. 

Antidoping-toiminta

Antidoping-toiminta -2000 -2000

Harrasteliikunta yhteensä: 0 -6000 -6000



5 JÄRJESTÖTOIMINTA

Toiminnan vastuu

Liiton hallintoelimiä ovat yleinen liittokokous ja hallitus. Liitto on 

jäsenenä Suomen Olympiakomiteassa ja kansainvälisessä liitossa 

IFSS:ssa. 

Tavoite ja toiminta
Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa toiminnan tavoitteiden 

saavuttaminen sääntöjen puitteissa. Hallinnon työn onnistumista 

mitataan raportoitaessa opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä 

Olympiakomitealle, näiden asettamien tavoitteiden ja 

painopistealueiden mukaan. 

TULOT MENOT NETTO
Liiton talous -8600 -8600

Varasto -600 -600

Olympiakomitean kulut -1100 -1100

Hallituksen kulut -2500 -2500

Liiton toimistokulut -900 -900

Lisenssivakuutus -9000 -9000

Vahinkovakuutukset, yritysvakuutus -720 -720

Palkkakulut, osa-aikainen toiminnanohjaaja -6500 -6500Palkkakulut, osa-aikainen toiminnanohjaaja -6500 -6500

Kehittämiskulut -300 -300

Koulutus "Johtaa kuin nainen"-koulutus(erillisavustus) 5500 -5500 0

Hallintokulut yhteensä: 5500 -35720 -30220

VARAINHANKINTA

Toiminnan vastuu
Liiton talouden käytännön suunnittelusta ja seurannasta vastaavat 

pääasiassa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mutta myös koko 

hallituksella on vastuu taloudesta. 

Tavoite ja toiminta

Turvata liiton oma tulonmuodostus. 

TULOT MENOT NETTO
Jäsenmaksutuotot, seurat 4000 4000

Lisenssituotot 26500 26500



VUL kauppa 2000 2000

Huomionosoitukset palkitsemisjärjestelmän kautta 2500 2500

Varainhankinta yhteensä: 35000 0 35000

VIESTINTÄ

Valjakkourheilu lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Tavoite on 

toimia tiedotus- ja tiedonvälityskanavana sekä dokumentoida 

Lisäksi jäseniä palvelee liiton kotisivut ja Facebook. 

Tiedottaminen seuroille hoidetaan sähköpostilla. 

Viestinnän tehokkuuttaa mitataan tilaaja- ja seuraajamäärien 

kehitystä seuraamalla.

TULOT MENOT NETTO
Julkaisumateriaali (Valjakkourheilu-lehden toimituskulut) -6500 -6500

ATK-palvelut (Netplaza, Visma Sign) -200 -200

Lehden tilaustuotot 500 500

Ilmoitus- ja mainostulot 1000 1000

Viestintä yhteensä: 1500 -6700 -5200

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Toiminnan vastuu
Liiton kansainvälisestä toiminnasta vastaavat puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja.

Toiminnan tavoite
Liitto on jäsenenä IFSS:ssa.  Liitolla on

yksi yhteyshenkilö kv. eläinlääkintäliittoon (ISDVM). Liitto seuraa 

ESDRA:n tilannetta.

Jäsenmaksut IFSS -800 -800

IFSS GA 0 0

Järjestötoiminta yhteensä: 42000 -43220 -1220

6 YLEISAVUSTUKSET



Yleisavustuksien jatkuvuudesta ja kehittymisestä vastaa hallitus 

puheenjohtajan vetämänä.

TULOT MENOT NETTO
Yhteistoiminta -500 -500

Toiminta-avustus 25000 0 25000

Yleisavustukset yhteensä: 25000 -500 24500

BUDJETTIYHTEENVETO VUODELLE 2021
1. Lasten ja nuorten liikunta 0 -6000 -6000

2. Huippu-urheilu 5030 -11530 -6500

3. Kilpailutoiminta 0 -1300 -1300

4. Harrasteliikunta 0 -6000 -6000

5. Järjestötoiminta 42000 -43220 -1220

6. Yleisavustukset 25000 -500 24500

Tilikauden tulos yhteensä: 72030 -68550 3480


