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Valjakkourheilu lehti 1/2011

Kalevi Vaino 80 vuotta
Lämpimät onnittelut!
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Kontiolahden urheilijat esittäytyvät
Kilpailu- ja harrastustoiminta, nuorten teemavuosi

Ajankohtaisia
aiheita

Valmennus, Jenna Kanko
Antidoping: Puhtaasti paras verkkokoulutus, Sampsa MäkiArvela
Valmistelussa olevat vuosikokousasiat, Riitta Kempe
Kansainväliset asiat, Riitta Kempe
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Kotiolahden Urheilijat
Kimmo Turunen, pj
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Hallituksen kokous to 11.2


Vuosikertomus ja tilinpäätösasiat



Kontiolahden jäsenhakemus, Villähteen Agility-Urheilijoiden eroanomus



Juokse koiran kanssa -tapahtumapäivän ajankohta



Vanhojen lehtien digitointi



Koulutustapahtumat: Puhtaasti paras verkkokoulutus



Teemapäivien ajankohdat ja lanseeraus; juoksu, kelkkailu- ja kickbike -päivät



Hallitustyöskentelyn ohjausasiakirjojen luonti; yhdistystoimijoiden roolit ja
vuosikello



Urheilugaala - hakemus vuoden urheilija -äänestyksen lajilistalle
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KEVÄÄN AIKATAULU
1.1.2021 Seuratietolomake julkaistaan www.vul.fi sivulla ja lähetetään
seuroille seuratiedotteen muodossa.
1.2.2021 Seuratietolomake palautettava liittoon.
2.2.2021 Jäsenlaskut lähetetään seuroille, jotta laskuihin saadaan uudet
yhteystiedot. Laskut toimitetaan sähköpostitse, joten toimiva
sähköpostiosoite on tärkeä ja lasku lähtee järjestelmän kautta
(tarkkailkaa myös roskapostia).
17.2.2021 Vuosikokouksen käsiteltäväksi esitettävät
sääntömuutosesitykset tai muut jäsenseurojen esitykset hallitukselle.
1.4.2021 Vuosikokousmateriaalin postitus seuroille
17.4.2021 Liittokokous kello 11:00 Jyväskylä, Palokan ABC

Ministeriölle luvatut tavoitteet 2021
LASTEN JA NUORTEN TEEMAVUOSI
 Tavoitteena lisätä lasten ja nuorten liikuntaa
paikallistasolla eli seuroissa.
KOULUTUS JA VIESTINTÄ
 Koulutusmateriaalin tuottaminen
 Seuratoimijoiden koulutus
 Harrastajien ja urheilijoiden koulutus
(lajiosaaminen)

HARRASTE – JA KUNTOLIIKUNNAN
LISÄÄMINEN
 Liikettä kaikille, liikunnallinen elämäntapa
 Matalan kynnyksen tapahtumat
DIGITAALISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖ
 Etäyhteyksien hyödyntäminen
koulutuksessa, tapahtumissa, sidosryhmätyössä
 Suomisportin käytön lisääminen seuroissa

OKM Liikuntaa edistävät järjestöt
- hakemusten arviointikriteerit
1a) Jäsenmäärä + alle 18-vuotiaiden määrä
2) Koulutustoiminnan määrä
3) Käytännön liikunta- ja urheilutoiminnan ja -tapahtumien määrä
4) Seminaarien ja verkostotapaamisten määrä
5) Viestinnän, vaikuttamistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamistyön määrä ja laatu
6) Kansainvälisen toiminnan määrä ja laatu
7) Järjestön oman toiminnan seuranta ja arviointi (SuomiSport)

Kilpailutoiminta


Koronaohjeistus. Ks. olympiakomitean sivut, THL, AVI:t



MD SM Ruunaa Race 19.-21.2.



Peruttu ajon ja hiihdon sprintin SM-kilpailut



Illin yhdistetty siirretty -> 13.-14.3.



Kilpailukalenterin 2021-2022 suunnittelu käyntiin


Talven SM/katsastukset helmikuulle 2022



Syksyn 2021 kilpailujen haku 31.3. - talvikisat 31.7. mennessä



MM 2022 (SWE) maaliskuussa:
RNB Ramundsbergt vko 10, LD Polardistance vko 11, Sprintti Åsarna vko 12
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Nuorten teemavuosi 2021
- suunnitelmaa


Varustelaina ja lainakoirasysteemi



Seuratason ohjattuja harjoituksia lapsille ja nuorille



Koulutussuunnitelma ja materiaali







Antidoping-koulutus nuorille



MD-pilotti, Greencard

Nuorten valmennus


oma leiritys: kansallinen ja kansainvälinen



valmennusyhteistyö hiihtoliiton tm. kanssa

Junnuluokat kisoihin, SM-arvo junnuluokkiin




Edulliset osanottomaksut junnuille

Yhteistyö kuntien ja koulujen kanssa


Lajiesittelyt; koulujen liikuntapassi



Kampanjat; #juoksekoirankanssa -tapahtuma

Valmennus, Jenna


Valmentajakoulutusta tasot 1, 2 ja 3



Tutkimustietoa valjakkourheilussa vaadittavista fyysisistä ominaisuuksista ja
niiden kehittämisestä. Tietoa tarvitaan harjoittelun tueksi



Maajoukkuetoiminnan aktivointi, yhteistyön lisääminen harjoittelussa,
yhteistä leiritystä lisää



Aloitteleville lisää kursseja ja/tai ohjattua harjoittelua



Valmennusyhteistyö lajiliittojen kanssa
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Koulutussuunnitelmaa 2021


Kevät/kesä, Kilpailujärjestäjien koulutus (Bäckman valmistelee)



Kevät/kesä, Antidoping koulutukset (Suek-kouluttajat)



XXX-kuu, Valjakkourheiluleiri Metsäkartano (nuoret, aikuiset)


Antidoping, sääntökoulutusta, eläinten hyvinvointi, valmennus



Kesäkuu, valmennus (RC-yhteistyösopimus, Jurvelin)



Elokuu, ruokinta (RC-yhteistyösopimus, RC ell)



Syyskuu, Tuomarikoulutus (4.9) – hiihtotuomareita tarvitaan lisää



Greencard koulutus SDSF (ruotsiksi)



Hiihtoliiton koulutus / yhteistyömahdollisuus:





Suomalainen hiihtovalmennus –webinaarit



Voiteluasiat

Marraskuu: Kiiruna / GRR –tyyppinen seminaari/webinaari

Kouluttaja koulutus
• valmis koulutusmateriaali
• yhdenmukainen opetus

HRR.. On
liian Kylmä!

SUEK
Puhtaasti paras
-verkkokoulutus
Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat,
urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat
oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen
sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet
voimaan 1.1.2015
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Tausta



Verkkokoulutus kokonaisuudessaan suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein.
Kertausosion avulla voi kerrata antidopingasioita tällä välin. Uuden säännöstön tullessa voimaan
vuoden 2021 alusta tulee kaikkien tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.



VUL:in maajoukkueen tulee tehdä verkkokoulutus vuosittain.
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Tavoite
-

Lajiliitolla on velvollisuus kouluttaa, koulutukset ja verkkokurssisuoritukset tulee jatkossa
raportoitavaksi Suek:iin vuosittain.

-

Lajiliiton on saatava urheilijat, toimihenkilöt, huoltajat, juniorit, vapaaehtoiset, seurojen
toimihenkilöt, seurojen edustajat/hallitus ja muut henkilöt suorittamaan Puhtaasti Paras
verkkokurssi.

-

Maajoukkueelle Puhtaasti Paras –Verkkokoulutus on pakollinen.
o

Edut liitolle ja liiton jäsenille


Verkkokoulutuksen avulla pystytään vahvistamaan myös urheiluseurojen osaamista
antidopingasioissa.



Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa
urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi
varmistamaan arvokisoihin lähtevän joukkueen tietämys antidopingasioista tai sitä
voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta.



Yksittäinen henkilö/urheilija saa koulutuksen käymällä tietoa antidopingasioissa sekä
tietää mistä voi alkaa kyselemään asiasta, kun oma tieto ei riitä.
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Vielä
jatkuu.

Toteutusvaihtoehdot


Vaihtoehto 1 (Seurojen välinen kilpailu)
Liitto voi aloittaa seurakilpailun, jossa seurat kilpailevat Puhtaasti paras -verkkokurssin hyväksytyistä
suorituksista esim. 15.02.2021- 30.04.2021 välisellä ajalla.

-

o

Seuroille tästä tulee hieman lisätyötä, mutta liiton media tiimit voi mainosmateriaalit laatia valmiiksi,
jolloin seurojen työ vähenee ja mainonta olisi mahdollisimman yhtenäisen näköinen.

-



Vaihtoehto 2 (Henkilökohtainen arvonta)
Liitto laatii henkilökohtaisen kilpailun hyväksytystä Puhtaasti Paras verkkokurssi suorituksesta ja hankkii
SUEK:ilta listan VUL alaisuudessa suoritetuista kursseista. Tämän jälkeen liitto arpoo nimilistoilta 5 nimeä
ja palkitsee ne tuote palkinnoin.

-


-

Seurat voi markkinoida tätä jäsenille ja tukijoillensa, jotka taas välittävät seuroille hyväksytyn
suorituksen Puhtaasti Paras verkkokurssista. Näin seurat voivat listata henkilömäärät suorituksista,
jotka lajiliitto käy lävitse ja saamme parhaimman suoritusmäärän selville.

Vaihtoehto 3 (Liiton järjestämä etäkoulutus ja henkilökohtainen arvonta)
Liitto laatii antidoping vastaavan kanssa koulutus päivän joka toteutetaan etänä. Koulutus päivän aikana
käydään läpi keskeiset asiat ja yhtenä osiona jokainen suorittaa henkilökohtaisesti Puhtaastiparas
verkkokoulutuksen, suorituksen jälkeen käydään tulokset läpi ja muut mietteet asiasta. Tämän jälkeen
liitto arpoo nimilistoilta 5 nimeä ja palkitsee ne tuote palkinnoin.
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Arkistoidut valjakkourheilu lehdet
Liitto on vuokrannut viime vuodet varastoa pääkaupunkiseudulta ja kuluvan
hallituskauden aikana on selvitetty varaston sisältöä ja tarpeellisuutta.
Varastossa on pääosin ollut vanhoja Valjakkourheilu lehtien painoksia useita kappaleita.
Liiton WWW sivuilla on arkistoitu vanhoja lehtiä nyt vuodesta 2009 alkaen. Liitto on
kysynyt tarjouksen vanhojen painosten Digitoinnista PDF-A muotoon ja kustannukset
tälle digitoinnille voidaan kattaa vain 6 kk häkkivarasto vuokralla.
Digitoinnin jälkeen voimme julkaista lehdet liiton sivuilla, jolloin tämä kattava materiaali
on kaikkien selattavissa.
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Valmistelussa olevat vuosikokousasiat


Vuosikertomus 2020 valmis -> 11.2. kokous


Koronan vuoksi peruuntui: lasten ja nuorten leirit, kv-leiri, arvokilpailut



Muut tavoitteet toteutuivat



Tilinpäätös 2020 valmis (positiivinen tulos +4000 eur) -> 11.2. kokous



Toimintasuunnitelma ja budjetti 2022 aloitetaan helmikuussa -> 6.3. kokous



Sääntömuutosasiat aloitetaan helmikuussa -> 6.3. kokous
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Kansainväliset asiat


Nordic meetings kerran kuukaudessa


Valmisteltu aloitteita Ruotsin ja Norjan kanssa IFSS GA:han mm.



1) IFSS GA 2-vuoden välein -> tilintarkastuksen tiedot tiedoksi jäsenliitoille 2 vuoden välein.
Tavoite, että tilintarkastus saataisiin joka vuosi jäsenille tarkastettavaksi -> läpinäkyvyys ja
mahdollisuus puuttua ajoissa poikkeamiin.



2) IFSS:n hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat/muistiot toivotaan luettavaksi IFSS:n sivulle tai
intranettiin, jotta tiedonkulku parantuisi ja toiminta olisi läpinäkyvää.



3) Jäsenmaksun nostaminen. Tavoite olisi palkata yksi toiminnanjohtaja hoitamaan IFSS:n
organisaatiota, jotta toiminnan laatu paranisi. Muilla vastaavilla kv-kattojärjestöillä on
palkattu työntekijä. Kokopäiväisen työntekijän palkkaaminen nostaisi jäsenmaksua 7-8 x
nykyisestä. Korotus pitäisi sisällyttää OKM:ltä anottavaan tukeen ja/tai seurojen
jäsenmaksuihin.

Kilpailusäännöt


IFSS arvokisat (EM/MM): hakuprosessi tehtäisiin aina maan kattojärjestön kautta eikä niin, että
yksittäinen seura voi hakea suoraan arvokisoja maan lajiliiton ohi.



SOC säännöt talvi+sulanmaa tulossa käsittelyyn/lausuntakierrokselle
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Miten liiton
taloutta
vahvistetaan?


- lisenssit
- jäsenmaksut
- yleisavustus
- ulkopuolinen rahoitus


Toimet, jotka lisäävät jäsenten ja jäsenseurojen määrää


Lisenssejä 290 kpl (2020: 329 kpl; max 2015: 485 kpl)



Jäsenseuroja 41 kpl (max 2012: 52 kpl)



Haettavissa korona-avustusta urheiluseuroille –
hakuaika päättyy 15.2.2021 (Kaisu auttaa)

Yleisavustusta on mahdollista korottaa max 10%
vuodessa, saimme 8%:n korotuksen eli 2000 euroa lisää


25000 (2020) -> 27000 euroa (2021)



Toteutuneet tulokset raportoidaan OKM:lle
(vastikkeelista rahaa)

Ulkopuolinen rahoitus


Yhteistyö- ja mainossopimukset

Talous ja hallinto


Koska tilinpäätös oli +4000 eur ylijäämäinen, seurataan OKM päätöksiä
mahdolliseen palautukseen. Muidenkin liittojen tapahtumia peruuntunut
samasta syystä, joten tulee mahdollisesti yleinen ratkaisu



2021 tukipäätös tuli tänään ja 27000€ myönnetty VUL:lle.


Seurojen määrällä ei enää jatkossa merkitystä rahoituksen kannalta, vaan
seurojen, todennettavissa olevalle jäsenmäärällä.



OKM pystyy katsomaan tämän suoraan suomisportista -> tästä syystä
olemme painottaneet nyt seuroja siirtymään käyttämään tätä.

