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LAJILIITTO 
 
Vuosi 2019 on Suomen Liitokiekkoliiton (SLKL) neljäskymmenesensimmäinen (41.) toimintavuosi. 
SLKL:n aktiivisten jäsenten määrän odotetaan olevan vuoden 2019 lopussa noin 650 henkeä. 
Kokonaisjäsenmääräksi muodostunee noin 3600 henkilöä. 
 
Kokonaisuutena liitto on valinnut tulevalle toimintakaudelle neljä isoa päätavoitetta toimintaansa. 
Edelliseen vuoteen verrattuna tavoitteita on otettu vähemmän ja jokaiseen kohtaan laaditaan 
entistä konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi tehdään välitavoitteita ja tarkistuspisteitä 
aikaisempaa useammin. Vuonna 2019 tullaan SLKL:n toimintasuunnitelman mukaan keskittymään tai 
aloittamaan seuraavat liitokiekkoilua kehittävät toimenpiteet/strategiaohjelmat: 

 
 

1. Harrastajamäärän kasvattaminen 
 
Lajin kehittymisen kannalta yksi erittäin olennainen asia on harrastajamäärän kasvattaminen. Liiton 
jäsenmäärä ei ole merkittävästi muuttunut vuosien varrella, vaikka suunnan tulisi olla 
nousujohteinen (kaavio 1). Harrastajien määrän ollessa riittävän suuri on mahdollista tarjota 
harrastajille oman tasoistaan harraste- ja kilpailutoimintaa. Liitto tulee laatimaan vuoden alussa 
konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet harrastajamäärän lisäämiseksi. Myös lisätyöntekijän 
palkkaaminen keskittyen tähän osa-alueeseen on laskettu tulevan vuoden budjettiin. Jatkossa 
tarkemman statistiikan pitäminen myös auttaa hahmottamaan millä osa-alueella harrastajamäärät 
muuttuvat ja/tai lisääntyvät. Jäsenyyden ja lisenssit on jo tälle vuodelle luotu Suomisport-palveluun 
niin, että on mahdollista saada luotettavasti ja helposti statistiikkaa käyttöön. Myös neljän vuoden 
strategiaan tehdään pitkän tähtäimen tavoitteet ja toimenpiteet tämän osa-alueen tiimoilta.   
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Kaavio 1. SLKL:n jäsenet vuosittain 2000-2017. Vuonna 2011 jäsenmäärään tuli mukaan myös HBU:n 
kautta tulleet jäsenyydet. Vuosien varrella on myös vaihdelleet erilaiset rekisterit, kuten 
Sporttirekisteri ja nykyään Suomisport. Muutoskohdat luovat pieniä epävarmuustekijöitä lukuihin, 
mutta kuitenkin lukuja voidaan pitää luotettavina muutaman kymmenen tarkkuudella.  
 
 

2. Ultimaten markkinointi lajin ulkopuolella 
 
Ultimate on lajina viime vuonna aina satunnaisesti päässyt läpi valtakunnallisiin medioihin, kuten 
viime vuonna esimerkiksi SM-viikon kohdalla, ja tämän tapahtuman myötä saatiin myös aiempaa 
merkittävämpää huomiota sosiaalisessa mediassa. Paikallisesti myös tietyt turnaustapahtumat ja 
seurat ovat saaneet palstatilaa niin printtijulkaisuissa kuin digitaalisessa mediassa. Lajina ultimate ei 
kuitenkaan ole edelleenkään onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa valtakunnallisessa mediassa, 
vaikka joka kerta sinne päästessään kerää erittäin positiivista palautetta lajina. Koska 
valtakunnallinen näkyvyys on hyvin paljon kytköksissä myös lajin kehittymiseen ja harrastajamäärien 
kasvattamiseen, on liitto päättänyt ottaa ultimaten näkyvyyden ja markkinoinnin yhdeksi toiminnan 
pääprioriteetiksi tulevina vuosina.  
 
Tavoitteen toteuttamiseen laaditaan viestintä- ja markkinointistrategia. Tämän aihealueen osalta 
kartoitetaan myös millaisia ulkopuolisia mahdollisuuksia olisi saatavilla esimerkiksi opiskelijatöiden 
yms. tiimoilta. Vaikka haluamme edelleen pitää tulosurheilullisen näkökulman mukana, tulemme 
aiempaa enemmän keskittymään erilaisiin henkilötarinoihin ja lajin erityispiirteisiin. 
 

3. Liiton palveluiden kehittäminen seurojen toimintaa tukevaan suuntaan 
 
Tämän aihealueen parissa on liitossa jo tehty käytännön toimenpiteitä edellisenä vuonna. Liitossa on 
valmisteltu mm. ohjeita kouluyhteistyöhön seuroille, seuratyön tarkistuslistaa ja uudenlaista 
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seuratyöstipendin kriteeristöä. Jotta nämä asiat saadaan konkreettisesti käytäntöön, on tämä 
aihealue nähty sellaisena, joka kannattaa pitää edelleen toimintasuunnitelman pääkohdissa. Liiton 
puolelta markkinoidaan seuroille aktiivisesti myös Tähtiseuraohjelmaa seuratyötä tukevana 
palveluna. Yhtenä kulmakivenä nähdään myös, että jatkossa olisi toimiva vuorovaikutteinen 
kommunikointisysteemi seurojen ja liiton välillä. Rakenteeltaan tämän tulee olla kuitenkin seuroja 
mahdollisimman vähän kuormittava.    
 

4. Neljän vuoden strategian laadinta liitolle 
 
Ultimaten toimintasykli niin seura- kuin liittotasolla on pääasiallisesti aina yksivuotista. Usein asioita 
toki tehdään monivuotisesti, mutta näitä ei ole varsinaisesti kirjattu mihinkään ja sitä kautta 
tiettyihin asioihin keskittyminen pitkällä aikavälillä järjestelmällisesti voi olla haasteellista. Jotta 
toiminnassa saataisiin merkittäviä tuloksia aikaan, vaativat useimmat osa-alueet pitkäjänteistä ja 
järjestelmällistä panostamista asioihin. Neljän vuoden strategiassa kirjataan toiminnan pääkohdat 
neljälle vuodelle ja toiminnan päätavoitteet sekä toiminnan tulosten tarkastelupisteet.  
 

TIIVISTELMÄ 

Toiminta 

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää liitokiekkoilua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena 
liittona. Lisäksi liitto edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä. Liiton toiminnan perustana ovat 
liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään myös 
sukupuolten välistä tasa--arvoa. 

Tavoitteet 

Yleisesti liiton toiminnassa tullaan jatkossa tavoitteiden osalta panostamaan muutamiin asioihin 
selkeämmin ja puolestaan karsimaan näiden tavoitteiden ulkopuolisia asioita. Tavoitteissa 
painotetaan konkretiaa ja luodaan myös selviä välitavoitteita vuoden sisällä. Kullekin kehitysalueelle 
kirjataan myös tarkastelupisteet.  
 
Liitto on valinnut yhdeksi päätavoitteeksi harrastajamäärän kasvattamisen, ja uuden toimintakauden 
alettua liitto laatii selkeän suunnitelman tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Tämä aihealue tulee 
myös osaksi liiton neljän vuoden strategiaa, koska se on luonteeltaan sellainen mihin vain yhden 
vuoden panostus ei tule riittämään.   
 
Ultimaten markkinointi lajina yhteisön ulkopuolelle on nähty tärkeäksi kehityskohteeksi, koska sen 
koetaan olevan sidonnainen esimerkiksi juuri aiemmin mainittuun harrastajamäärän kasvattamiseen 
lajitietoisuuden lisääntymisen myötä. Myös liiton palveluiden kehittäminen edelleen seuratoimintaa 
tukevaksi on osa tätä kokonaisuutta. Mitä parempaa seuratyötä liitto mahdollistaa, sitä enemmän 
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meillä tulee olemaan myös harrastajia. Juuri seurat ovat kuitenkin se paikka, missä harrastajat 
käytännössä ovat.  
 
Toiminnan kokonaisuuden ja jänteikkään työn vahvistamiseksi liitto haluaa laatia neljän vuoden 
strategian, jossa luodaan isot tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset toiminnalle pidemmällä aikavälillä. 
Suunnitelman vuositavoitteet tarkemmalla tasolla tullaan aina linjaamaan toimintasuunnitelmassa. 
 

Tulokset 

Harrastajamäärän kasvattamisessa ensimmäinen tulos on laatia selkeä suunnitelma asian 
toteuttamiseksi ja kirjata lisäksi tavoitteet, mittarit ja tarkastelupisteet. Seuraava askel on aloittaa 
systemaattinen suunnitelman noudattaminen. Harrastajamäärän selvä kasvattaminen ei tapahdu 
välttämättä hetkessä ja ensimmäiselle vuodelle tullaan ottamaan numeerisesti maltilliset tavoitteet 
ja panostetaan enemmän hyvän pohjatyön tekemiseen.  
 
Markkinoinnin ja viestinnän saralla keskitytään myös selkeän suunnitelman laatimisiseen. 
Viestintäsuunnitelma pitää sisällään muun muassa lajin viestinnälliset kärjet, joilla lajia voidaan 
markkinoida uusia harrastajia kohtaan sekä viestinnällisen vuosikellon, joka aikatauluttaa liiton 
viestinnällisiä ponnistuksia esimerkiksi arvokisoihin tai SM-turnauksia ajatellen. Lajin ulkopuoliseen 
viestimiseen tullaan löytämään uusia näkökulmia ja tarjotaan medialle hyvin valmisteltuja 
kiinnostavia tarinoita.  
 
Seuratoiminnan tukemiseksi jatketaan jo aloitettuja ohjeistuksia ja seuraa tukevia palveluita. 
Tuloksena saadaan tekeillä olevat ohjeistukset julkaisuun ja seurat tietoisiksi Tähtiseura-ohjelmasta. 
Tuloksena saadaan myös lanseerattua vuorovaikutteinen keskustelukanava seurojen kanssa. 
 
Neljän vuoden strategian kohdalla tuloksena on laadittu suunnitelma, jossa on isossa kuvassa 
todennettu liiton toiminta tulevina neljänä vuotena. 
 

HALLINTO JA TALOUS 

Hallitus ja jaostot 

  
Suomen Liitokiekkoliiton hallinto muodostuu kuusihenkisestä hallituksesta sekä ultimate- ja 
juniorijaostoista. Hallituksen jäseniä ovat puheenjohtaja, juniorijaoston puheenjohtaja, 
tiedotusvastaava, koulutusvastaava, spirit-vastaava sekä kansallisen sarjatoiminnan vastaava (ei yhtä 
kuin sarjavastaava). Hallituksen sihteerinä toimii liiton toiminnanjohtaja.  
 
Ultimatejaosto koostuu noin 25 ultimateseuran edustajasta, jotka toimivat sarjavastaavien 
konsultointiapuna kansalliseen sarjatoimintaan liittyvissä kysymyksissä. 
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Juniorijaosto koostuu junioriseurojen edustajista ja juniorijaoston hallituksesta. Juniorijaoston 
hallitus koostuu juniorijaoston puheenjohtajasta (hallituksen jäsen) ja erikseen nimetyistä 
aktiivihenkilöistä, kuten junioreiden sarjavastaavasta. Juniorijaosto vastaa liiton junioritoiminnasta, 
sisältäen kansallisen sarjatoiminnan ja tyttöjen sekä poikien maajoukkuetoiminnan. 
  
SLKL:n hallinnollisista ja juoksevista asioista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja, joka työskentelee 
22,5 h viikossa. Lisäksi suunnitelmissa on palkata osa-aikaiseksi selkeämmin lajin kehittämiseen 
keskittyvä henkilö, joka toimii niin juniori- kuin aikuispuolella.  
 

Yhteistyö muiden lajiliittojen kanssa 

  
SLKL pyrkii toimimaan aktiivisessa yhteistyössä muiden pienlajiliittojen ja olemaan aktiivisesti 
mukana Olympiakomitean toiminnassa. Sporttitalon yhteisten toimitilojen myötä on jo vajaan 
vuoden aikana syntynyt monia yhteistyöideoita ja tämä tulee varmasti jatkossakin palvelemaan 
yhteistyön lisäämistä muiden toimijoiden kanssa.  
 

Jäsenmaksut 

 
Jäsenkaudelle 1.4.2018 - 31.3.2019 liiton jäsenmaksut ovat olleet aikuisten osalta 22 euroa ja 
junioreiden osalta 12 euroa. Jäsenkaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 liiton jäsenmaksuihin tullaan 
esittämään viiden euron korotusta. Korotuksen taustalla on uuden osa-aikaisen tuntityöntekijän 
palkkaaminen hoitamaaan juniori- ja lajinedistämistyötä.  Jäsenkaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 
ehdotus jäsenmaksuiksi on 27 euroa aikuisilta ja 17 euroa junioreilta. Arvioitu lisätulo liitolle 
jäsenmaksun korotuksesta on 3 000 euroa. Liiton tavoitteena on myös tuottaa jäsenyydelle lisäarvoa 
esimerkiksi jäsenetujen muodossa.  
 

 Jäsenmaksu Kilpailulisenssi (koko vuosi) 

Aikuiset 27 euroa 51,50 euroa  

Nuoret (alle 20-vuotiaat) 17 euroa 21,50 euroa 

Vapaaehtoinen tukimaksu 27 euroa  
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Talous 

  
Tilikaudella 2019 hallituksen laatiman talousarvion mukaan tilikauden tulokseksi on arvioitu 4 800 
euron alijäämä. SLKL:n varsinaisen toiminnan tulot koostuvat pääasiassa pelaajilta kerätyistä 
osanottomaksuista sekä joukkueilta kerätyistä sarjamaksuista. Varsinaisen toiminnan kulut 
koostuvat puolestaan muun muassa kenttävuokrista, matka- ja majoituskuluista, osanottomaksuista, 
hallinnon kuluista sekä palkoista ja palkkioista. Varainkeruun tulot koostuvat pääasiassa jäsen- ja 
lisenssimaksutuloista. Toimintakaudelle 2019 SLKL hakee jälleen 35 000 euron suuruista avustusta 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustukseen haettavasta 5 000 euron korotuksesta 3 000 euroa on 
budjetoitu uuden osa-aikaisen tuntityöntekijän palkkakulujen hoitamiseen ja 2 000 euroa on 
budjetoitu toimintavuoden 2019 aikaisen maajoukkuetoiminnan tukemiseen.  
 
 

BUDJETTI 2019 Nuorisoliikunta Aikuisliikunta 
Huippu- 
urheilu 

Järjestö- 
toiminta 

Yhteensä 
2019 

Tuotot      
Osanottomaksut henkilöiltä 10 000,00 0,00 63 000,00 0,00 73 000,00 
Sarjamaksut joukkueilta 0,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 
Pääsylipputulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tuotot yhteensä 10 000,00 27 000,00 63 000,00 0,00 100 000,00 
 Kulut      
 Henkilöstökulut −8 100,00 −1 300,00 0,00 −20 000,00 −29 400,00 
 Toimitilakulut −5 000,00 −16 000,00 −5 000,00 −3 500,00 −29 500,00 
 Matkakulut −21 500,00 −3 500,00 −65 000,00 −900,00 −90 900,00 
 Hallintopalvelut −500,00 −3 000,00 0,00 −4 400,00 −7 900,00 
 Muut hallintokulut −4 700,00 −3 200,00 −3 000,00 −5 500,00 −16 400,00 
Avustukset urheiluseuroille −2 000,00 0,00 0,00 0,00 −2 000,00 
Kulut yhteensä −41 800,00 −27 000,00 −73 000,00 −34 300,00 −176 100,00 
      

Varainhankinta      
Jäsenmaksutuotot 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 
Lahjoitukset ja avustukset 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 
Lisenssituotot 1 800,00 13 000,00 0,00 0,00 14 800,00 
Valtion toiminta-avustus 20 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 35 000,00 
Varainhankinta yhteensä 31 800,00 16 000,00 6 000,00 17 500,00 71 300,00 

Tilikauden tulos 0,00 16 000,00 −4 000,00 −16 800,00 −4 800,00 
*Hallituksen esitys SLKL:n vuoden 2019 talousarvioksi on kokonaisuudessaan liitteessä yksi. 
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VIESTINTÄ 
 
Suomen Liitokiekkoliiton päivittäinen julkaisu- ja tiedotustoiminta on keskitetty SLKL:n nettisivuille 
(www.ultimate.fi) sekä sosiaalisen median kanaville Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin. 
 
Vuoden 2019 päätavoitteena on päättää viestintäsuunnitelman laadinta sekä verkkojalanjäljen 
kasvattaminen. Viestintäsuunnitelma pitää sisällään muun muassa lajin viestinnälliset kärjet, joilla 
lajia voidaan markkinoida uusia harrastajia kohtaan sekä viestinnällisen vuosikellon, joka 
aikatauluttaa liiton viestinnällisiä ponnistuksia esimerkiksi arvokisoihin tai SM-turnauksia ajatellen. 
Verkkojalanjälen kasvattaminen tarkoittaa julkaisumäärän laadullista ja määrällistä lisäämistä liiton 
julkaisukanavissa sekä parempaa löydettävyyttä verkkohakutuloksissa. Ultimate.fin käytännön 
päivitystyöstä vastaavat Ultimate.fin toimitus yhdessä liiton toiminnanjohtajan ja hallituksen 
viestintävastaavan kanssa. 
  
Laadukkaamman sisällön tuottamiseksi liitto varaa kuvausvälineiden hankintaan alustavasti 500 
euroa. 
 
SLKL hakeutuu aktiivisesti mukaan tapahtumiin ja yhteistyömahdollisuuksiin edistämään 
lajitietoutta, kuten heinäkuussa järjestettävään urheilun SM-viikkoon. Liitto pyrkii myös esittämään 
aikuisten SM-finaalit suoratoistona verkossa omakustanteisesti tai yhteistyökumppanin avulla. 
 
SLKL palkkaa kesäksi 2019 osa-aikaisen tiedottajan edellisvuosien tapaan. Tiedotus toimii edelleen 
pääasiassa vapaaehtoisvoimin sekä tarvittaessa toiminnanjohtajan työtunteja käyttäen. 
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Viestintäsuunnitelma Ultimate.fin toimitus ja liiton 
toimihenkilöt laativat 
viestintäsuunnitelman lajin 
näkyvyyden edistämiseksi ja 
uusien harrastajien 
löytämiseksi 

Palaute jäseniltä ja seuroilta, 
jäsenmäärä 

Ultimate.fin 
verkkojalanjäljen 
kasvattaminen 

Ultimate.fin toimitus ja liiton 
toimihenkilöt tekevät jatkuvaa 
kehitystyötä sivuston 
löydettävyyden parantamiseksi 
sekä parantaa julkaisujen 
laatua ja määrää eri kanavissa. 

Kävijämäärä ja -seuranta 
(Google Analytics), kävijäpalaute 

SM-finaalien 
suoratoistoesitys 

Hallitus vastaa suoratoiston 
onnistumisesta 

Esityksen toimivuus, 
katsojapalaute 
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LAJIN MARKKINOINTI 
 
 
Lajin kehittymisen ja kasvamisen kannalta markkinointi on hyvin oleellisessa asemassa. Liitossa on 
tiedostettu asia vahvemmin koko ajan ja myös seuroilta saadussa palautteessa on kaivattu liiton 
puolesta panostusta lisää lajin markkinointiin, näkyvyyteen sekä lajitietouden lisäämiseen. 
Muutamana edeltävän vuonna ultimate on päässyt läpi valtakunnalliseen mediaan satunnaisesti 
esimerkiksi SM-viikolla, ja laji onkin saanut erittäin positiivista palautetta. Paikallisesti myös tietyt 
turnaustapahtumat ja seurat ovat saaneet palstatilaa niin printtijulkaisuissa kuin digitaalisessa 
mediassa. Lajina ultimate ei kuitenkaan varsinaisesti ole onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa 
valtakunnallisessa mediassa ja luomaan pysyviä suhteita uutistoimituksiin.  
 
Kuten jo aikaisemmin viitattiin, on valtakunnallinen näkyvyys hyvin paljon kytköksissä myös lajin 
kehittymiseen ja harrastajamäärien kasvattamiseen. Tämän takia liitto on päättänyt ottaa yhdeksi 
keskeiseksi toimintatavoitteekseen ultimaten näkyvyyden ja markkinoinnin parantamisen. 
Toiminnan toteuttamiseksi kartoitetaan millaisia ulkopuolisia apuja tähän osa-alueeseen olisi tarjolla 
esimerkiksi opiskelijatöiden tai vastaavien pohjalta. Painopisteenä on hyvän sisäisen viestinnän 
lisäksi panostaa viestintään ja markkinointiin myös lajiyhteisön ulkopuolelle.  
 
Liitto on resurssien puitteissa ollut mukana erilaisilla messuilla ja tapahtumissa esittelemässä lajia 
sekä käynyt kouluilla vetämässä demoja ja liikuntapäiviä. Uuden työntekijän palkkaamisen myötä 
myös tämäntyyppiseen näkymiseen voitaisiin panostaa vahvemmin. 
 
Kokonaistavoitteena on lisätä tietoisuutta lajista valtakunnallisesti ja erityisesti tavoittaa lajiyhteisön 
ulkopuolella olevat ihmiset. 
 
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Julkaisujen määrän 
lisääminen 
valtakunnallisessa 
mediassa 

Mielenkiintoisten aiheiden löytäminen lajin sisältä 
ja kytkeminen esimerkiksi yhteiskunnallisiin 
asioihin tai henkilötarinoihin. Tarjotaan 
juttuja/juttuaiheita medialle aktiivisesti. Lisäksi 
pyritään parantamaan kohdentamista oikeille 
toimijoille. 

Julkaisujen määrä. 
Pidetään yllä omaa 
rekisteriä tai 
ulkoistetaan 
palvelu. 
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Viestintästrategian 
laadinta  

Kirjata selkeästi toimenpiteet ja tavoitteet ja 
miettiä mihin väyliin tullaan keskittymään 
viestinnässä.  

Viestintästrategian 
valmistuminen 

Tapahtumien 
aktiivinen ja 
monipuolinen 
markkinointi 

Valitaan viestintästrategian mukaan esimerkiksi 
kaksi tapahtumaan, joiden markkinointiin 
panostetaan.  

Tapahtuman 
luonteesta riippuen 
luodaan 
mahdollisimman 
seurattava mittari 

Lajin markkinointi 
erilaisissa 
tapahtumissa 

Ollaan mukana aktiivisesti messuilla ja 
tapahtumissa. 

Tapahtumien 
määrä 

 

KOULUTUSTOIMINTA 
Olemme aiempina vuosina valmentajakoulutusten palautekyselyissä sekä jäsenistöjen palautteista 
huomanneet, ettei valmentajakoulutus sellaisenaan palvele aikuisultimaten tarpeita. Ultimatelle on 
ominaista, että valmentajina toimivat pelaajat, jotka joko pelaavat samalla tai toipuvat vammoista. 
He eivät suunnittele pidempää valmentajauraa eivätkä ole kiinnostuneet pelkästään 
valmentajakoulutuksista. Tämän vuoksi yhdistimme vuosina 2017 ja 2018 valmentajakoulutuksen 
pelaajaleireihin erilaisten teemojen ympärille. Terveisiä maailmalta -koulutustapahtuma vuonna 
2017 oli menestys ja sai paljon positiivista palautetta. Syksyn 2018 koulutusleiri on amerikkalaisen 
fysiikkavalmentajan vierailu naisten maajoukkueen leirillä marraskuussa ja mukana on myös 
valmentajia oppimassa uutta.  
 
Näiden lisäksi päivitämme suositellut Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) 1- ja 2-tasojen kurssit 
valmentamisesta kiinnostuneille. Junioriultimatelle järjestämme oman ohjeistuksen, jossa 
suositamme juniorivalmentajille pakollisia koulutuksia. 
 
Vuoden 2019 aikana järjestetään 2-3 valmentajakoulutusta. Tarkoituksena on, että liiton omat 
valmentajakoulutukset järjestetään kausien välillä, eli huhti- ja lokakuussa. Jäsenistöltä saadun 
palautteen myötä valmentajakoulutukset pyritään yhdistämään pelaajaleireihin. Lisäksi selvitetään 
mahdollisuutta erilaisiin webinaareihin ja valmentajien välisiin vertaisryhmiin. Ehdotuksia teemoiksi 
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kysytään jäsenistöltä. Valmentajakoulutuksissa hyödynnetään SLKL:n yhteistyösopimusta Varalan 
Urheiluopiston kanssa.  
 
Vuonna 2019 ja 2020 käydään ultimatessa useat arvokisat, joihin osallistuvilla joukkueilla on nimetyt 
valmentajat. Maajoukkueprojektit ovat vaativia ja vertaistuki on erittäin tärkeää. Tämän vuoksi liitto 
järjestää syksyllä 2019 projektien purkutilaisuuden ja uusien projektien kickoffin, jotta valmentajat 
pääsevät keskustelemaan kokemuksistaan. 
 
Vuoden 2019 budjettiin on laskettu koulutuksen kuluja, muun muassa kouluttajille maksettavat 
palkkiot. Siten koulutuksiin on budjetoitu 500 euroa, jolla pyritään laskemaan osallistujien 
koulutuskustannuksia, sekä saadaan kouluttajille maksettua kohtuullinen korvaus tekemästään 
työstään liiton koulutusten eteen. 
 
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Järjestetään koulutuksia 
lajiväen ehdottamista 
teemoista. 

Tehdään alkuvuodesta kysely 
jäsenistölle liiton järjestämiin 
koulutuksiin liittyen. 

Toteutuneet koulutukset vs. 
toiveet. 

Järjestää ainakin yksi 
webinaarikoulutus. 

Selvitetään webinaarin 
pitämiseen liittyviä teknisiä 
seikkoja, jotta webinaari 
saadaan järjestettyä. 

Järjestetyt webinaarit. 

Maajoukkuevalmentajien 
välisen tiedonsiirron 
parantaminen. 

Kannustetaan valmentajia 
avoimeen keskusteluun 
projektien aikana ja 
järjestetään purku/kickoff 
syksyllä 2019. 

Palautekysely valmentajille 

 

ULTIMATE 

Kansallinen kilpailutoiminta 

  
SLKL järjestää ja koordinoi SM-sarjoja kesällä ja talvella. Kesäsarja järjestetään SM-tourina, johon 
kuuluu kolme osaturnausta ja SM-finaalit. Turnaukset ovat avoimia myös ulkomaalaisille joukkueille 
ja mukaan odotetaan edellisten vuosien tapaan useita joukkueita, muun muassa Venäjältä. Kaiken 
kaikkiaan SM-toureille odotetaan osallistuvan kesän aikana noin 20 joukkuetta. Mahdollisen B-tourin 
jatkamista viime kesän kokeilun jälkeen tarkastellaan vielä erikseen ja mietitään kokonaisuutena 
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harrastepuolen tarjontaan.  
 
Sisäsarjan formaatteihin tehtiin pieniä muutoksia hallikaudelle 2018-2019. Muutokset koskevat 
naisten sarjaa, jossa naisten SM-sarja pelataan suljettuna sarjana. Myös pistejärjestelmä muuttuu 
tour-kohtaisista pisteistä runkosarjaan, jossa jokaisesta voitosta saa yhden pisteen. Runkosarjan 
pohjalta määräytyy finaalijoukkueet. Muut sarjat säilyvät entisellään, joissa pelataan kesäkauden 
tapaan kolme osaturnausta sekä SM-finaalit ylimmän sarjatason osalta. Hallisarjaan 2018-2019 
odotetaan osallistuvan yhteensä avoimen ja naisten sarjaan noin 40 joukkuetta.  Lisäksi sarjoihin on 
linjattu, että ylintä sarjaa kutsutaan SM-sarjaksi ja seuraavaa sarjatasoa 1.divariksi jne. Tämä on 
linjattu selkeyttämään viestimistä lajin ulkopuolelle.  
 
Liitto järjestää vuosittain myös mixed (sekajoukkue) SM-turnauksen. Hallikaudella mixed SM-turnaus 
järjestetään viime vuoden tapaan Jyväskylässä. Kesäkauden mixed SM-turnaus on parina viime 
vuotena pidetty SM-viikon yhteydessä, mutta tulevana kesänä EM-kisojen päällekkäisyyden takia 
SM-viikolla tullaan pelaamaan jokin muu turnausmuoto. Ensisijaisesti yritetään SM-viikolla järjestää 
rantaultimaten SM-kisat, mutta tämä riippuu paljon myös olosuhteista ja tapahtumajärjestäjistä. 
Uuden kilpailumuodon suosiota on vaikea ennustaa, mutta perinteisesti monet rantaturnaukset ovat 
olleet hyvin suosittuja Suomessa.  Edellisten SM-viikkojen tapaan (talvi 2016, kesä 2017 ja kesä 2018) 
odotamme saavamme edelleen tv-aikaa Yleltä, joka on tapahtumassa vahvasti mukana.  
 
Talvikaudella 2019 on vahvistettu pidettäväksi uutuutena Masters-sarjan SM-turnaus. 
 
Sarjatoiminnan lisäksi liitto järjestää harrastelijoille suunnatun turnauksen. Tämän ajankohta ja 
kilpailumuoto tarkentuu kalenterin vahvistamisen yhteydessä joulukuussa 2018.  
 
Kotimaassa järjestettävää muuta turnaustoimintaa liitto tukee tiedottamalla, koordinoimalla kilpailu- 
ja tapahtumakalenteria sekä auttamalla seuroja tarvittaessa erinäisissä ongelmatilanteissa. 
 

Kansainvälinen kilpailutoiminta 

 
Vuonna 2019 järjestetään lukuisia arvokisoja. Aikuisten nurmi EM-kisat järjestetään Györissä, 
Unkarissa heinäkuun alussa. Saman vuonna pelataan myös alle 17-, 20- ja 24-vuotiaiden sekä 
Masters-sarjan EM-kisat. U24-kisat pelataan Heidelbergissä, Saksassa heinäkuun loppupuolella. 
Masters-sarjan kisojen paikka ja ajankohta ovat vielä avoinna. Alle 17- ja 20-vuotiaiden kisoista ja 
maajoukkueista on kerrottu tarkemmin kohdassa juniorit. 
 
Lisäksi myös rantaultimatessa järjestetään EM-kisat Portugalissa toukokuussa.  
 
Perinteinen seurajoukkueiden EM-kisojen lopputurnaus pelataan tulevana vuonna Caorlessa, 
Italiassa syyskuun lopulla. EM-kisojen lopputurnaukseen karsitaan pohjoisen alueen turnauksella. 
Viime vuonna tähän turnaukseen pääsy oli kaikille avoin. Tulevan vuoden osalta ei ole vielä päätöstä 
tehty. Pohjoisen alueen karsintaturnauksen parhaat joukkueet etenevät lopputurnaukseen. 
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Maajoukkueet 

 
Maajoukkueita on tuleva vuonna alustavasti huomioiden sekä nurmi- että rantaultimate yhteensä 
kymmenen kappaletta. Tällä hetkellä projekteista on käynnistynyt tai käynnistymässä avoimen, 
mixedin, naisten, U24-mixedin, U17, U20 ja Masters-naisten osalta. Rantaultimaten kisoihin 
tähtäävät joukkueet ovat Masters Mixed, Grand Masters avoin ja Great Grand Masters avoin.  
 

Spirit of the game 

 
Vuoden 2019 aikana jatketaan kesällä 2016 aloitettua toureilla käytössä olevien spirit-pisteiden 
syöttöä sähköisesti Pelikoneeseen. Joukkueiden ilmoittautuessa toureille, pyydetään joukkuetta 
ilmoittamaan samalla heidän spirit-vastaava, joka on vastuussa spirit-pisteiden syöttämisestä 
Pelikoneeseen otteluiden jälkeen. Spirit-vastaavan nimeämisen myötä oletetaan joukkueiden ja 
seurojen kiinnittävän enemmän huomiota hyvään spiritiin pelikentillä. Sähköisen syöttämisen myötä 
pisteet tulevat heti näkyviin ja siten sen odotetaan ja toivotaan myös herättävän pelaajien 
mielenkiintoa ja paneutumista pelien spiritiä kohtaan. Spirit-vastaavien kautta pyritään lisäämään 
yksittäisten pelaajien ja joukkueiden tietoisuutta hyvästä spiritistä ja siitä, mitä se sisältää. Lisäksi 
selvitetään mahdollisuutta jatkossa spirit-pisteiden näkymistä samassa taulukossa pelitulosten 
kanssa, jolloin spirit-pisteet sulautuisivat osaksi kokonaisuutta paremmin. 
 

JUNIORIT 
 
Juniorityön tavoitteena on kasvattaa junioripelaajien määrää sekä yleisesti kasvattaa lajitietoisuutta 
kouluissa ja nuorten keskuudessa. Tähän tarkoitukseen juniorijaosto yhteistyössä seurojen kanssa 
järjestää lajiesittelytoimintaa sekä kouluturnauksia, joiden avulla lisätään lajitietoisuutta eri puolilla 
Suomea. Vuoden aikana tullaan myös kehittämään entisestään tour-muotoista junioreiden SM-
sarjaa seurojen juniorivastaavien kanssa. 
 
Junioriharrastajien määrää ja lajin tunnettavuutta pyritään lisäämään vuoden 2019 aikana, kun 
juniorijaoston puheenjohtaja yhdessä lajiaktiivien kanssa saattaa valmiiksi juniorityötä painottavan 
lajinedistämisstrategian. Lajinedistämisstrategia koostuu seura-, sekä kouluyhteistyön ohjeistuksista 
ja tehtävälistoista seuroille, jotta perusedellytykset hyvälle seuratoiminnalle toteutuvat. 
Ohjeistusten lisäksi vuoden 2019 aikana tullaan suunnittelemaan seuraaville kolmelle vuodelle 
askeleet lajinedistämisen parantamiseksi.  
 
Juniorijaosto jakaa aktiivisille lajinedistämis- ja juniorityötä tekeville seuroille seuratyöstipendirahaa. 
Avustusten yhteissumma on vuotuisesta budjetista riippuen noin 1 500 - 3000 euroa. Summa 
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jaetaan hakijoiden kesken, ala- ja ylätason kriteeristön mukaan. Stipendirahat on korvamerkitty 
juniorien harrastustoimintaa edistävän työn tukemiseen. 
 

Koulu-ultimate 

 
Lajitietoisuuden lisäämiseksi liitto kannustaa seuroja luomaan kontakteja omien alueidensa 
kouluihin ja järjestämään lajiesittelyjä liikuntatunneilla, erilaisissa lasten ja nuorten 
liikuntatapahtumissa sekä perustamaan ultimatekerhoja kouluille. 
 
Liitto kannustaa seuroja järjestämään alueellisia kouluturnauksia, joiden järjestämisessä liitto auttaa 
taloudellisesti sekä tiedottamalla Ultimate.fin ja sosiaalisen median kautta. Vuonna 2019 selvitetään, 
onko seuroilla ja liitolla resursseja kansallisen kouluturnauksen palauttamiseen vuosikalenteriin. 
 

Kansallinen kilpailutoiminta 

 
Juniorit jatkavat aikuisten tapaan tour-muotoista SM-sarjaa. Sarja pelataan erikseen kesä- ja 
talvikaudella ja siinä on kaksi ikäkausisarjaa: alle 20-vuotiaat (U20) ja alle 17-vuotiaat (U17). Juniorit 
käyttävät aikuisten kilpailusäännöistä sovellettuja junioreiden kilpailusääntöjä, jotka juniorijaosto on 
laatinut vuonna 2016 ja joita on täydennetty vuoden 2018 kokemusten perusteella. Kilpailusäännöt 
päivittyvät jatkuvasti epäkohtia havaittaessa. 
 
Kahden ikäkausisarjan lisäksi tavoitteena on järjestää erillinen hattuturnaus, minkä tarkoituksena on 
vahvistaa tämänhetkisten nuorempien pelaajien asemaa lajin harrastajien joukossa sekä madaltaa 
peruskouluikäisten kynnystä lähteä kokeilemaan lajia. 
 

Muu junioreille suunnattu toiminta 

 
Liitto järjestää avoimia leirejä juniori-ikäisille, joiden tarkoitus on saada nuoret aloittelijat 
tutustumaan lajiin, kehittää kokeneempien pelaajien taitoja sekä tarjota kaikille junioreille 
mahdollisuus harjoitella oman ikäistensä kanssa. Leireistä ovat päävastuussa juniorimaajoukkueiden 
valmentajat. 
 

Juniorityön kehittäminen 

 
Junioreille suunnatun toiminnan lisäksi juniorijaosto järjestää vähintään kerran vuodessa juniorityön 
seminaarin kaikille juniorityöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille lajin harrastajille. 
Junioriseminaarissa seurat ovat koolla ja tarkoituksena on jakaa ajatuksia seurojen 
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juniorityökäytänteistä ja siten tarjota mahdollisuus saada vertaistukea oman seuran 
juniorivalmennukselle. Junioriseminaarissa myös kehitetään juniorityötä eteenpäin. 
Junioriseminaarit järjestetään junioritapahtumien yhteydessä, mikä helpottaa osallistumista. 
 
Junioriseminaarien lisäksi juniorityöstä käydään seurojen kesken aktiivisesti keskustelua läpi vuoden 
verkossa. Vuoden aikana pidetään etänä 2-3 kokousta seurojen juniorivastaavien kanssa, jotta 
toimintaa voidaan kehittää vuoden aikana tehokkaammin. 
 

Maajoukkueet 

  
Vuonna 2019 järjestetään junioreiden EM-turnaus Puolan Wroclawissa. Loppuvuodesta on 
käynnistetty yksi maajoukkueprojekti: U17 avoin. Lisäksi yritetään käynnistää U20 avoimen ja 
naisten maajoukkueprojektit. Haasteena U20 ikäluokassa on suuret puutteet pelaajien määrässä 
sekä U20 naisissa, että U20 miehissä. 
 
Liitto pyrkii varmistamaan, että harjoittelu- ja valmennusolosuhteet ovat parhaat mahdolliset ja että 
kisojen aikana pelaajat ja valmentajat voivat keskittyä parhaan mahdollisen sijoituksen hakemiseen. 
Tämän varmistamiseksi lähetämme kisoihin managerin, joka keskittyy juoksevien asioiden 
hoitamiseen turnauksen aikana. Kaiken kaikkiaan nuorten maajoukkueiden valmentaja- ja 
managerikuluihin on varattu 5 500 euroa.  
 
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit 

Lajinedistämisstrategian 
loppuun saattaminen 

- Uudistettu seuratyöstipendin 
kriteeristö 

- seuratyön tarkistuslistan tekeminen 
- Kouluyhteistyöohje 
- Tulevien vuosien askeleiden 

suunnittelu 

-kommentit seuroilta 
-strategian hyväksyminen 
liiton kevätkokouksessa 

Kouluyhteistyöohjeen 
luominen 

- hyvien käytäntöjen koonti yhteen 
- koulujen näkökulman selvittäminen 
- olemassa olevien opettajien 

oppaiden jakaminen seuroille 

-ohje saadaan valmiiksi 
vuoden ensimmäisen 
neljänneksen aikana 
-julkaisu Ultimate.fi sivuilla 

Seuratyöstipendin 
kriteeristön päivitys 
lajinedistämisstrategiaa 
tukevaksi 

- seuratyö ohjeistuksen valmistuminen 
- liiton koulutusohjelman 

toteutuminen 
- juniorijaoston budjetin suunnittelu 

- liiton budjetin suuruus 
- seurojen hakemusten 
määrä 

Junioriseminaarin 
järjestäminen 

- paikan ja tilaisuuden valinta 
 

- seminaari pidetään 
- palautekyselyn 
teettäminen 
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YHDENVERTAISUUS 
 
Vuoden 2017 alusta astui voimaan SKL:n ensimmäinen yhdenvertaisuusohjelma, joka on laadittu 
uudistuneiden yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- sekä liikuntalain määräämänä. Samalla myös opetus- ja 
kulttuuriministeriön urheilujärjestöjen valtionavun edellytyksenä on liiton 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Vuonna 2019 tullaan yhdenvertaisuussuunnitelmaan pohjautuen 
keskittymään yhteen pääteemaan, joka on: 
 

1. Järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta kanssa ultimateen liittyvä 
kokeilukerta tai tapahtuma 

 
Tämä mahdollistaa uuden lajin kokeilun niille, joille mahdollisuutta ei ole ennen tarjottu. VAU:n 
kanssa on alustavasti keskusteltu asiasta. Vaikka lajissamme on hyvin vahvasti sisäänrakennettuna 
reilun pelin periaatteet sekä arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri on sen ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen tehtävä koko ajan töitä. Kolme eri sarjaa (avoin, naiset, mixed) mahdollistavat 
kaikkien osallistumisen itselle sopivimpaan sarjaan, sukupuoleen katsomatta. Näitä lajin 
ominaisuuksia vaalitaan ja pyritään kehittämään myös siihen suuntaan, että yhä useampi löytäisi 
tiensä lajin pariin. Liiton toiminnassa on jo mukana kaiken ikäisiä harrastajia, aina junioreista 
masters-ikäisiin. Tätä toimintaan osallistuvien kirjoa pyritään ylläpitämään jatkossakin. 

ANTIDOPING-TOIMINTA 
 
Vuonna 2018 liitto teki pieniä päivityksiä antidoping-ohjelmaansa ja ohjelma lähetettiin Suomen 
urheilun eettiselle keskuksella. Liiton antidoping-ohjelma on nykyään löydettävissä SUEK:n sivuilta. 
Liitokiekkoliiton maajoukkuepelaajille ja -valmentajille lähetetään tutustuttavaksi liiton 
antidopingohjelma sekä linkit muun muassa Kielletyt aineet ja menetelmät -julkaisuun sekä 
erivapausmenettelyyn. Lisäksi maajoukkuepelaajia suositellaan tutustumaan Suomen urheilun 
eettisen keskuksen (SUEK) kotisivuihin ja sieltä löytyviin linkkeihin ja tiedostoihin sekä erityisesti 
kilpailujärjestäjien toimittamaan infopakettiin koskien antidopingasioita. Myös KAMU-palvelua 
markkinoidaan pelaajille hyvänä työkaluna helpottamaan esimerkiksi lääkeaineiden tarkistamista. 
Lisäksi joukkuetta ja pelaajia kannustetaan olemaan yhteydessä liittoon, mikäli herää kysymyksiä 
koskien antidopingasioita. Liitto avustaa joukkuetta/pelaajia antidopingasioissa.   
 

 
 
 



 
 
 
 

17 
Suomen Liitokiekkoliitto 

Toimintasuunnitelma 2019 

 

YHTEYSTIEDOT 
  
Toiminnanjohtaja: Ulla Kiili 
Puheenjohtaja: Jarna Kalpala 
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki 
Puhelin: 045 1251 723 
Internet: www.ultimate.fi 
Sähköposti: info@liitokiekkoliitto.fi 
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LIITTEET 
 
Liite 1: SLKL:n hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2019 
 
Liite 2: SLKL:n yhdenvertaisuussuunnitelma 
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LIITE 1 
BUDJETTI 2019 Nuorisoliikunta Aikuisliikunta Huippu-urheilu Järjestö Yhteensä 2019 
Varsinainen toiminta −31 800,00 0,00 −10 000,00 −34 300,00 −76 100,00 
 Tuotot 10 000,00 27 000,00 63 000,00 0,00 100 000,00 
Osanottomaksut henkilöiltä 10 000,00 0,00 63 000,00 0,00 73 000,00 
Sarjamaksut joukkueilta 0,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 
Pääsylipputulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Kulut −41 800,00 −27 000,00 −73 000,00 −34 300,00 −176 100,00 
 Henkilöstökulut −8 100,00 −1 300,00 0,00 −20 000,00 −29 400,00 
 Palkat ja palkkiot −7 500,00 −1 000,00 0,00 −17 000,00 −25 500,00 
 Henkilösivukulut −600,00 −300,00 0,00 −3 000,00 −3 900,00 
 Muut kulut −33 700,00 −25 700,00 −73 000,00 −14 300,00 −146 700,00 
 Toimitilakulut −5 000,00 −16 000,00 −5 000,00 −3 500,00 −29 500,00 
Tilavuokrat 0,00 0,00 0,00 −3 500,00 −3 500,00 
Kenttävuokrat −5 000,00 −16 000,00 −5 000,00 0,00 −26 000,00 
 Matkakulut −21 500,00 −3 500,00 −65 000,00 −900,00 −90 900,00 
Matkakulut palkattu henkilökunta 0,00 0,00 0,00 −900,00 −900,00 
Matkakulut valmentajat ja muut 
luottamushenkilöt −4 500,00 −1 500,00 −10 000,00 0,00 −16 000,00 
Matka- majoitus ja ruokailu, 
maajoukkuepelaajat −14 000,00 0,00 −50 000,00 0,00 −64 000,00 
Osanottomaksut kilpailuihin −3 000,00 −2 000,00 −5 000,00 0,00 −10 000,00 
 Hallintopalvelut −500,00 −3 000,00 0,00 −4 400,00 −7 900,00 
Ostetut kilpailutoiminnan palvelut 0,00 −2 000,00 0,00 0,00 −2 000,00 
Taloushallintopalvelut 0,00 0,00 0,00 −3 500,00 −3 500,00 
Muut ostetut palvelut −500,00 −1 000,00 0,00 −900,00 −2 400,00 
 Muut hallintokulut −4 700,00 −3 200,00 −3 000,00 −5 500,00 −16 400,00 
Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 −500,00 −500,00 
Varusteet ja välineet −3 000,00 −1 000,00 −3 000,00 0,00 −7 000,00 
Kokous- ja neuvottelukulut 0,00 0,00 0,00 −500,00 −500,00 
Palkintokulut −1 200,00 −2 000,00 0,00 0,00 −3 200,00 
Jäsenmaksut, muut järjestöt 0,00 0,00 0,00 −1 300,00 −1 300,00 
Pankkipalvelumaksut 0,00 0,00 0,00 −1 500,00 −1 500,00 
Muut vakuutukset 0,00 0,00 0,00 −800,00 −800,00 
Muut toimintakulut −500,00 −200,00 0,00 −900,00 −1 600,00 
 Avustukset −2 000,00 0,00 0,00 0,00 −2 000,00 
Avustukset paikallisille urheiluseuroille −2 000,00 0,00 0,00 0,00 −2 000,00 
Varainhankinta 11 800,00 13 000,00 0,00 11 500,00 36 300,00 
 Tuotot 11 800,00 13 000,00 0,00 11 500,00 36 300,00 
Jäsenmaksutuotot 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 
Lisenssituotot 1 800,00 13 000,00 0,00 0,00 14 800,00 
Lahjoitukset ja avustukset / sponsoritulot 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 
Yleisavustukset 20 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 35 000,00 
 Yleisavustukset 20 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 35 000,00 
Valtionavustus toimintaan 20 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 35 000,00 
Tilikauden tulos 0,00 16 000,00 −4 000,00 −16 800,00 −4 800,00 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 16 000,00 −4 000,00 −16 800,00 −4 800,00 
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