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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 BUDJETTI 2022

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry on liikuntaa edistävä järjestö. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö avustaa järjestöä toiminnan tulosten perusteella. Valtionavustuksista 

päätettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Toimintasuunnitelman taustalla on liiton strategia joka ulottuu vuoteen 2024.

1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

1 LASTEN JA NUORTEN 

LIIKUNTA

Toiminnan vastuu TULOT MENOT NETTO

Nimetty toimikunta. Toimikunnan pj. hallituksesta. Koulutustoiminta -4690 -4690

Valmistelee projekti- ja toimintasuunnitelmat Maajoukkue- ja leiritoiminta -2500 -2500

Toiminnan tavoite ja toimenpide

Junioriurheilijoiden määrän kasvu

Nuorten valmennustoiminnan kehittäminen

Valmennusyhteistyön kehittäminen seurojen kanssa

Valmennus: koordinoidaan lasten ja nuorten liikuntaa paikallistasoilla seuroissa

Valmennus: Koordinoidaan ja järjestetään nuortenleirit

Valmennus: pohjoismainen nuorisotoiminta

Koulutussuunnitelman, -materiaalin ja -tapahtumien valmistelu

Koulutustoiminta: Greencard koulutus

Koulutustoiminta: nuorten antidoping koulutus

Viestinnän aktivointi: VULnet, some, suomisport, uutiskirje, säpo, kohtaamiset, 

kokoukset

Yhteistyö uusien toimijoiden kanssa: lajiesittelyt, lajipäiväkampanjat

Kilpailutoiminta: MM-kilpailut talvi ja MM-kilpailut sula

Vuoden nuori valjakkourheilija valitaan joulukuussa.

Stipendit 

Lasten ja nuorten liikunta 

yhteensä 0 -7190 -7190



2 HUIPPU-URHEILU 2 HUIPPU-URHEILU

TULOT MENOT NETTO

Toiminnan vastuu 

Osanottomaksut, IFSS 

(MM) -6690 -6690

Nimetty toimikunta. Toimikunnan pj. hallituksesta. Osanottomaksu urheilijoilta 2500 0 2500

Maajoukkueen nimittäminen sovittujen kriteerien mukaan 

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. DID-lisenssimaksut IFSS 1530 -1530 0

Toiminta

Matkakorvaukset (MM-

kilpailijat) -3000 -3000

Tavoitteena maksimoida arvokisamitalien määrä

Joukkueenjohtaja ja 

mediatiimin kulut -2000 -2000

MM-kilpailut 2022 talvi Ruotsissa Sponsoritulot 0 0

Kriteerit ovat: kuluvan kauden näyttökilpailujen tulokset

Maajoukkuesopimukset ja ilmoittaminen arvokisoihin

Hallitus päättää osanottomaksujen maksamisesta ja matka-avustusten suuruudesta.

Muut merkittävät LD-arvokilpailut (esim. Finnmarkslöpet)

MM-kilpailut 2022 sulamaa

Joukkueenjohtajien nimeäminen

Valmennus: leiritys

Koulutus: antidopingkoulutus, puhtaasti paras

Koulutus: fyysinen harjoittelu

Viestinnän aktivointi: VULnet, some, suomisport, uutiskirje, säpo, kohtaamiset, 

kokoukset

Yhteistyökumppaneiden hankinta

Huippu-urheilu yhteensä: 4030 -13220 -9190



3 KILPAILUTOIMINTA 3 KILPAILUTOIMINTA

Toiminnan vastuu TULOT MENOT NETTO

Nimetty toimikunta. Toimikunnan pj. hallituksesta. Palkintokulut (SM-mitalit) -100 -100

Tuomarikulut -1100 -1100

Toiminta SM-kilpailut yhteensä: 0 -1200 -1200

Kilpailutoiminnan ja kilpailijamäärien lisääminen

Kilpailukalenterin koordinointipalaverit

Kilpailukalenteri ajoissa. Syyskauden kilpailukalenteri ja -kutsut on julkaistava 31.5. 

mennessä, talvikauden kilpailukalenteri 31.8. mennessä.

Urheilijoiden 

palkitsemiset

Lisäksi voidaan myöntää kilpailuja nopeutetulla menettelyllä.

Vuoden urheilijoiden 

palkitseminen 0 -200 -200

SM-kilpailut 2022:

Hallitus nimeää kilpailujen ylituomarit. Pyritään käyttämään lähintä mahdollista 

ylituomaria

Ylituomarille korvataan matkakulut ja kohtuuhintaiset majoitus- ja ruokailukulut

Valjakkohiihdon SM-2022: vuorossa on yhdistetty

SM-viikkoon osallistumien 4000 -4000 0

SOC palautetaan kilpailuohjelmaan

Joulukuussa 2022 valitaan vuoden 2022 valjakkourheilija ja vuoden nuori 

valjakkourheilija. Hän on vuoden aikana arvokilpailuissa parhaiten menestynyt urheilija. 

Tähän titteliin huomioidaan hiihdon, ajon sekä sulanmaan lajien suoritukset. Keväällä 

valitaan vuoden tulokas.

Anotaan pääsyä urheilutoimittajien lajilistalle. Urheilugaala.

Koulutus: Kilpailujärjestäjien koulutus

Koulutus: kilpailijoiden sääntökoulutus

Kilpailutulosten hyödyntäminen SKL:n vetovalio-arvojen hakemiseen

Seuramestaruusjärjestelmän kehitys

Viestintä: kilpailukutsujen ja tulosten julkaisu, videotiimin kuvaukset ja selostus SM-

kilpailuissa

Viestinnän aktivointi: VULnet, some, suomisport, uutiskirje, säpo, kohtaamiset, 

kokoukset

Kilpailutoiminta yhteensä: 4000 -5400 -1400



4 HARRASTELIIKUNTA 4 HARRASTELIIKUNTA

Toiminnan vastuu 

Nimetty toimikunta eri osa-alueet. Toimikunnan pj. hallituksesta.

Osa-alueet: Harrasteliikunta, tuomaritoiminta ja antidoping

Harrasteliikunta Harrasteliikunta

Toiminta TULOT MENOT NETTO

Tehtävänä edistää harrastus- ja kuntoliikunnan määrää Koulutustoiminta -1000 -1000

Koordinoi seurojen valjakkourheilutapahtumia

Koirahiihtopaikkojen koordinointi Lipas-järjestelmään Avustukset urheiluseuroille -1000 -1000

Osanottomaksut 1000 0 1000

Seuramestaruusjärjestelmän kehittäminen: matalan kynnyksen tapahtumat mukaan

Eri lajien teemaviikot

Koulutus: seurojen toimihenkilökoulutukset, kouluttaja koulutukset

Valjakkotuutorijärjestelmän kehittäminen

Viestinnän aktivointi: VULnet, some, suomisport, uutiskirje, säpo, kohtaamiset, 

kokoukset

Seurojen Suomisportin käytön lisääminen

Tuomaritoiminta Tuomaritoiminta

Toiminta Tuomaritoiminta -1000 -1000

Ylläpidetään tuomarien pätevyyttä ja sääntöjen yhdenmukaista tulkintaa järjestämällä 

syyskuun alussa tuomarikoulutus pätevöityneille tuomareille

Koulutetaan uusia tuomareita

Sääntökoulutus kilpailijoille, harrastajille, nuorille

Sääntöjen valmistelu ja lausuntokierrosten järjestäminen



Antidoping Antidoping

Toiminta Antidoping-toiminta -1000 -1000

Tukea puhdasta ja eettistä urheilua

Ennaltaehkäistä dopingrikkomuksia kouluttamalla lajin parissa toimivia koulutuksella

Koulutus: SUEK:n, Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen koordinointi

Koulutuksia urheilijoille ja tukihenkilöille

Koirien testaaminen

Antidoping-ohjelman mahdolliset päivitykset

ADO:jen (antidoping officer) koulutus

Raportointi WADA:lle, SUEK:lle ja IFSS:lle

Viestintä seuroille ja urheilijoille: VULnet, some, uutiskirje, säpo, kohtaamiset, kokoukset

Harrasteliikunta yhteensä: 1000 -4000 -3000



5 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 JÄRJESTÖTOIMINTA

Taloushallinto- ja kirjanpitotehtävät hoitaa hallituksen taloudenhoitajan ja ulkopuolinen 

tilitoimisto. Liittosihteeri hoitaa liiton päivittäiset toimisto- ja hallintoasiat, sisäisen ja 

ulkoinen viestinnän, nettisivujen päivittämisen, VUL-lehden toimituksen, lisenssiasiat, 

kokousvalmistelut, jäsenrekisterin ylläpito.

Hallinto Hallinto

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.

Toiminnan vastuu TULOT MENOT NETTO

Nimetty toimikunta eri osa-alueilla. Toimikunnan pj. hallituksesta. Liiton talous -8600 -8600

Osa-alueet: varainhankinta, viestintä Varasto -600 -600

Toiminnan vastuu hallituksella sekä liittokokouksella Olympiakomitean kulut -800 -800

Hallituksen kulut -2600 -2600

Toiminta Liiton toimistokulut -900 -900

Liitto on jäsenenä Suomen Olympikomiteassa sekä kansainvälisessä kattojärjestössä 

IFSS:ssa. Lisenssivakuutus -9500 -9500

Hyvän hallinnon kehittäminen. OKM:n asettamien tavotteiden ja painopistealueiden seuranta 

OKM:lle annettujen tavoitteiden toteutus, seuranta ja raportointi

Vahinkovakuutukset, 

yritysvakuutus -600 -600

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta (mm. kuntien liikuntatoimet)

Palkkakulut, osa-aikainen 

liittosihteeri -7000 -7000

Järjestötoiminnan johtamisen osaamisen vahvistaminen Kehittämiskulut -800 -800

Arkiston hoito ja ylläpito

Hallintokulut yhteensä: 0 -31400 -31400



Varainhankinta Varainhankinta

Toiminnan vastuu TULOT MENOT NETTO

Talouden käytännön suunnittelusta ja seurannasta vastaavat pääasiassa puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtaja. Mutta myös koko hallituksella on vastuu taloudesta. Jäsenmaksutuotot, seurat 4000 4000

Lisenssituotot 26500 26500

Toiminta

Turvataan liiton oma tulonmuodostus

Varainhankinta yhteensä: 30500 0 30500

Viestintä Viestintä

Toiminta TULOT MENOT NETTO

Valjakkourheilun näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen

Vaikuttavaa viestintää liikunnan ja urheilun arvostuksen lisäämiseksi

Valjakkourheilun e-lehti. Toimii tiedotus- ja tiedonvälityskanavana sekä dokumentoi 

toimintaa.

Julkaisumateriaali 

(Valjakkourheilu-lehden 

toimituskulut) -3000 -3000

Viestintäkanavat: VULnet, some (FB,twitter,IG), Suomisport, uutiskirje, säpo, 

kohtaamiset, kokoukset

ATK-palvelut (Netplaza, 

Visma Sign) -220 -220

Tiedottaminen seuroille sähköpostilla Lehden tilaustuotot 0 0

Ilmoitus- ja mainostuottojen määrän lisääminen Ilmoitus- ja mainostulot 1000 1000

Messutapahtumat tms.

Hyödynnämme ja kehitämme digitalisaatiota

Tuotetaan uutta sisältöä kotisivuille

Viestintäsuunnitelman ylläpito

Viestintä yhteensä: 1000 -3220 -2220



Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen toiminta

Toiminnan vastuu Jäsenmaksut IFSS -800 -800

Liiton kv-toiminnasta vastaavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja IFSS GA -1300 -1300

Toiminta

Liitto on jäsenenä IFSS:ssa.  

IFSS:n GA:n valmistelu ja osallistuminen

Suomella on edustajia kansainvälisissä tehtävissä.

Pohjoismaiden yhteistyö (Nordic meeting): 

Lisätään koulutusyhteistyötä

Yhtenäistetään pohjoismaisia käytäntöjä

Lisätään kilpailutoimintaa (SOC, virtuaalikisat)

Tehdään yhteistyötä kv-asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa

Kehitetään yhdessä valjakkourheilua

Liitto seuraa ESDRA:n tilannetta.

Järjestötoiminta 

yhteensä: 31500 -36720 -5220



6 AVUSTUKSET 6 AVUSTUKSET

Toiminnan vastuu 

Erilaisten avustuksien jatkuvuudesta ja kehittymisestä vastaa puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja TULOT MENOT NETTO

Haetaan erilaisiin hankkeisiin erityisavustuksia

Toiminta-avustukseen haetaan 5-10 %:n vuotuista korotusta Toiminta-avustus 29000 0 29000

Erityisavustus 3000 -3000 0

Avustukset yhteensä: 32000 -3000 29000

BUDJETTIYHTEENVETO 

VUODELLE 2022

1. Lasten ja nuorten liikunta 0 -7190 -7190

2. Huippu-urheilu 4030 -13220 -9190

3. Kilpailutoiminta 4000 -5400 -1400

4. Harrasteliikunta 1000 -4000 -3000

5. Järjestötoiminta 31500 -36720 -5220

6. Yleisavustukset 32000 -3000 29000

Tilikauden tulos yhteensä: 72530 -69530 3000


