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LAJILIITTO
Vuosi 2021 on Suomen Liitokiekkoliiton (SLKL) neljäskymmeneskolmas (43.) toimintavuosi. SLKL:n
aktiivisten jäsenten määrän odotetaan olevan vuoden 2021 lopussa noin 650 henkeä.
Kokonaisjäsenmääräksi muodostunee noin 3700 henkilöä.
Liitto on valinnut tulevalle toimintakaudelle kolme isoa päätavoitetta toimintaansa. Koronan
aiheuttamat vaikutukset ovat muokanneet liiton pitkäntähtäimen tavoitteita ja toiminnan
painopisteitä on jouduttu arvioimaan uudelleen. Tavoitteiden ja mittarien asettelussa pyritään
edelleen konkreettisempaa suuntaan ja suunnitelmallista toimintaa tukemaan on jo muodostettu
erilaisia työkaluja.

Toiminta
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää liitokiekkoilua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena
liittona. Liitto edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä ja on kansainvälisen kattojärjestön
(WFDF) varsinainen jäsen.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Lajissa ei
ole tuomareita, vaan pelaajat tuomitsevat ottelut itse.
Toiminnassa pyritään vahvasti edistämään yhdenvertaisuutta ja se on osa lajin luonnetta.
Kansainväliset käsimerkit on otettu aktiivisemmin käyttöön, mikä mahdollistaa kommunikoinnin
myös ilman yhteistä kieltä. Liiton nettisivuilta löytyy englanniksi verkkosivun tiivistetty versio, jotta
myös suomen kieltä ymmärtämättömät voivat tavoittaa sivut.
Sarjatoimintaa järjestetään neljässä eri sarjassa: avoin, naiset, mixed ja U20. Avoimessa pelaavat
pääasiassa miehet, mutta myös naiset ja muunsukupuoliset pelaajat voivat osallistua sarjaan. Liiton
harrastuskustannukset pyritään pitämään alhaisina, jotta osallistuminen olisi riippumatonta
sosioekonomisesta asemasta. Liiton tuki on tasapuolista kaikille sarjamuodoille, paitsi junioritoiminta
saa suhteessa enemmän taloudellista tukea.
Liiton toiminta koskettaa kaiken kaikkiaan hyvin laajasti eri ikäisiä ja tasoisia pelaajia (10−60
vuotiaat). Pääasiallinen kohderyhmä on aikuisliikunta (n.20−30-vuotiaat), mutta myös juniori-ikäiset
(alle 20-vuotiaat) ja masters-ikäiset ovat hyvin edustettuina liiton toiminnassa.
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Tavoitteet
Kuten jo aiemmin todettu, niin liitto on valinnut kolme päätavoitetta vuodelle 2021. Alla on
tiivistetysti avattu nämä tavoitteet ja myöhemmin myös odotetut tulokset.

1. Koronan vaikutuksista selviäminen
Ensimmäiseksi päätavoitteeksi on valittu koronan vaikutuksista elpyminen, mikä on jaettu kahteen
alatavoitteseen: harrastajamäärään ja talouteen. Vaikka kesällä toimintaa päästiin toteuttamaan
jossain määrin, kauteen osallistui noin 100 lisenssipelaajaa vähemmän kuin edellisenä kesäkautena.
Tämän pelaajakunnan palauttaminen toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on monen eri
tasoisen toiminnan tarjoaminen niin harrastajalle kuin kansainvälisen tason urheilijoille. Lisäksi
toiminnan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Normaalitoiminnan ollessa rajoittunutta,
toimintaa keskitetään enemmän koulutuksiin ja verkkomateriaalien luomiseen. Myös liiton alla
olevien yksilölajien uudelleen elvyttämistä arvioidaan. Talouden osalta tavoitteena on toteuttaa
uutta varainhankintaa erityisesti ydintoiminnan ollessa mahdotonta.
Kaaviossa 1 on liiton jäsenmäärän kehitys vuodesta 2000 lähtien. Tilastointi on yksi tärkeä osa
harrastajamäärän arvioinnissa. Myös kausikohtaisia osallistujatilastoja on alettu pitämään yllä ja
edellisten vuosien dataa on lisätty niihin.

Kaavio 1. SLKL:n jäsenet vuosittain 2000−2019. 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.
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2. Liiton henkilöresurssien lisääminen
Toisena päätavoitteena on henkilöresurssien lisääminen. Syksyllä käynnistettiin vapaaehtoisten
rekrytointikampanja uudella tulokulmalla ja rekrytoinnin mallin kehittämistä jatketaan vuonna 2021.
Liitto vahvistaa edelleen suhteita olemassa oleviin yhteistyötahoihin ja luo myös uusia
yhteistyömalleja.

3. Liiton sisäisen päätöksenteon ja vastuualueiden selkeyttäminen
Kolmanneksi päätavoitteeksi on valittu niin päätöksentekoprosessien kuin vastuualueiden
selkeyttäminen ja toimintojen aikatauluttaminen.
Näiden kolmen päätavoitteen lisäksi liitto on mukana kahdessa yhteistyöhankkeessa, Parkouria ja
ultimatea -opiskelijoille hankkeessa ja EU-GEM -projektissa. Lisäksi toteutetaan aktiivisesti liiton
yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Tulokset
Mikäli harrastustoimintaa pystytään toteuttamaan normaalisti suurimman osan vuodesta, niin
tuloksena on harrastajamäärän nostaminen lähelle koronaepidemiaa edeltävää aikaa. Hallikauden
2020−2021 aikana saada pelaajamäärä lähelle edellisen hallikauden pelaajamäärää ja kesäkaudella
2021 tavoitellaan pelaajamäärän palauttamista kesän 2019 tasolle. Mikäli normaali
harrastustoiminta ei ole mahdollista, niin koulutuksia järjestetään neljä kappaletta keskittyen
verkkokoulutuksiin. Verkkomateriaalien luomisen tuloksena on muun muassa verkkomateriaalia
oppilaitoksen hyödynnettäväksi liikuntatunneilla ja tapahtumissa.
Talouden osalta tuloksena on uusien tulolähteiden muodostuminen, mikäli normaalia toimintaa ei
pystytä toteuttamaan. Kokonaisuutena liitto tavoittelee 3000−5000 € lisätuloa. Myös
normaalitoiminnan ollessa mahdollista uusien tulolähteiden luomista pidetään toiminnassa mukana.
Rekrytoinnin tuloksena on 3−4 uutta vapaaehtoista. Lisäksi valmistuu rekrytoimisen malli ja toimivat
käytänteet kirjataan. Seurojen kanssa saadaan säännölliset yhteistapaamiset osaksi toimintaa ja
jatkamme tiivistä yhteistyötä Suomen Parkour ry:n kanssa hyvien toimintojen jakamisessa.
Prosessien ja päätöksenteon selkeyttämisen tuloksena on konkreettiset organisaatio- ja
päätöksentekokaaviot. Lisäksi toiminnan vuosikelloa käytetään aktiivisena työkaluna, jossa on
toimintojen aikataulut, mittarit ja tarkistuspisteet. Näin taataan tehokasta, selkeää, tavoitteellista ja
tuloksellista toimintaa.
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HALLINTO JA TALOUS
Hallitus ja jaostot
Suomen Liitokiekkoliiton hallinto muodostuu kuusihenkisestä hallituksesta ja juniorihallituksesta.
Hallituksen jäseniä ovat puheenjohtaja, juniori- ja harrastevastaasta, tiedotusvastaava,
koulutusvastaava, sarja- ja turnaustoimintavastaava ja sääntö- ja kurinpitovastaava. Hallituksen
sihteerinä toimii liiton toiminnanjohtaja.
Juniorihallitus koostuu juniorijaoston puheenjohtajasta ja erikseen nimetyistä aktiivihenkilöistä,
kuten junioreiden sarjavastaavasta. Juniorijaosto vastaa liiton junioritoiminnasta, sisältäen
kansallisen sarjatoiminnan ja tyttöjen sekä poikien maajoukkuetoiminnan. Hallituksen juniori- ja
harrastevastaava on aktiivisesti myös mukana juniorihallituksen toiminnassa ja toimii
yhteyshenkilönä hallituksen ja juniorihallituksen välillä.
Ultimatejaostot on poistettu käytöstä vuodelle 2021, koska niiden ei koettu olevan enää toimivia ja
palvelen tarkoitusta mihin ne oli perustettu.
SLKL:n hallinnollisista ja juoksevista asioista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja, joka työskentelee
22,5 tuntia viikossa.

Yhteistyö muiden lajiliittojen kanssa
SLKL pyrkii toimimaan aktiivisessa yhteistyössä muiden pienlajiliittojen ja olemaan mukana
Olympiakomitean toiminnassa. Sporttitalon yhteisten toimitilojen myötä on jo toistaiseksi syntynyt
monia yhteistyöideoita ja tämä tulee varmasti jatkossakin palvelemaan yhteistyön lisäämistä muiden
toimijoiden kanssa.
Liitto on toteuttanut vuoden 2020 aikana erittäin aktiivista yhteistyötä Suomen Parkour ry:n kanssa
erillisen Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hankkeen kautta ja tästä on kehittynyt myös liittojen
perustoimintaa tukevaa toimintaa. Yhteistyötä jatketaan tiiviinä vuonna 2021 ja jatkorahoitusta on
haettu yhteistyöhankkeelle. Liitto on myös mukana Erasmus+ EU-GEM -projektissa (European
Ultimate Gender Equity Manual), mikä toteutetaan yhteistyössä European Ultimate Federationin
(EUF), Irlannin ja Ranskan ultimateliittojen sekä italialaisen CUSB-seuran kanssa. Projektin
tarkoituksen on vuosien 2020−2021 aikana luoda manuaali, joka tarjoaa käytännön vinkkejä ja
työkaluja varmistamaan, että naisia saadaan pysymään lajin parissa pelaajauran päätyttyä
esimerkiksi valmennustehtävissä.

Jäsenmaksut
Jäsenkaudelle 1.4.2020−31.3.2021 liiton jäsenmaksut ovat olleet aikuisten osalta 27 euroa ja
junioreiden osalta 17 euroa. Jäsenkaudelle 1.4.2021−31.3.2022 liiton jäsenmaksujen ehdotetaan
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säilyvän ennallaan. Kilpailulisenssien suuruutta tarkastellaan kuitenkin ennen uuden lisenssikauden
alkua.

Jäsenmaksu
Aikuiset

27 euroa

Nuoret

17 euroa

Vapaaehtoinen tukimaksu

27 euroa

Talous
Liiton talousarvion mukaan tilikauden 2021 tulokseksi on arvioitu noin 2 600 euron ylijäämä. 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 2021 SLKL hakee 35 000 euron suuruista avustusta opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.

Budjetti 2021

Tuotot
toiminta)

Nuorisoliikunta

Aikuisliikunta

Huippu-urheilu

Järjestö

Kaikki

(varsinainen

Osanottomaksut
henkilöiltä

Sarjamaksut joukkueilta

Pääsylipputulot

Tuotot yhteensä

0

36 000

0

36 000

1 500

30000

0

0

31 500

0

600

0

0

600

1 500

30 600

36 000

0

68 100
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Kulut

Henkilöstökulut

−4 500

−1 000

−1 000

−23 700

−30 200

Toimitilakulut

−4 000

−20 000

−5 000

−1 500

−30 500

Matkakulut

−2 000

−1 000

−41 000

−1 400

−45 400

−500

−8 500

0

−5 300

−14 300

Muut hallintokulut

−2 000

−4 000

0

−5 300

−11 300

Avustukset paikallisille
urheiluseuroille

−2 000

0

0

0

−2 000

Kulut yhteensä

-15 000

- 34 500

-47 000

-37 200

-133 700

0

0

0

10 000

10 000

1 200

13 000

0

0

14 200

4 000

5 000

9 000

Hallintopalvelut

Varainhankinta

Jäsenmaksutuotot

Lisenssituotot

Muut tuotot

Varainhankinta
yhteensä

1 600

13 000

4 000

15 000

33 200

Valtionavustus
toimintaan

12 000

8 000

7 000

8 000

35000

- 300

17 100

0

-14 200

2 600

Tilikauden tulos

*Hallituksen esitys SLKL:n vuoden 2021 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 ja Instagramiin.
Vuoden 2021 päätavoitteena on laatia koko vuoden viestintäsuunnitelma ja toteuttaa viestintää sen
pohjalta. Viestintäsuunnitelma pitää sisällään muun muassa viestinnän vuosikellon, joka
aikatauluttaa liiton viestinnällisiä ponnistuksia esimerkiksi arvokisoja tai SM-turnauksia ajatellen.
Ultimate.fin sisällöntuotosta vastaa viestinnän eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Viestinnän resurssien
vahvistamista jatketaan edelleen vuonna 2021. Ultimate.fi sivuston ylläpidosta vastaa ultimate.fi
toimitus.
Viestinnän osalta alustavaksi budjetiksi on sovittu 1 000 euroa vuodelle 2021, mutta taloudellisen
tilanteen salliessa sitä suurennetaan.

Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

Viestinnän vuosikello

Viestintävastaava ja
viestinnässä mukana olevat
toimijat laativat vuosikellon
viestinnän osalta

Valmis vuosikello ja sen
toteuttaminen

Valmiiden tiedote- ja
turnausraporttipohjien
luominen

Tiedote- ja
turnausraporttipohjien
tekeminen sekä jakaminen

Valmiit pohjat ja niiden
käytettävyys

LAJIN MARKKINOINTI
Lajin kehittymisen ja kasvamisen kannalta markkinointi ja näkyvyys ovat 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 lajitietoisuuden
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.
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Vuonna 2020 liitto teki ison panostuksen lajin näkyvyyteen tuottamalla avoimen ja naisten SM-sarjan
hallikauden Ruutu-suoratoistopalveluun. Tätä oli alunperin tarkoitus jatkaa myös tulevilla kausilla
hyvien kokemusten pohjalta, mutta tämän hetkisen taloudellisen tilanteen pohjalta mitää pelejä ei
olla tuottamassa vuonna 2021 Ruutu-palveluun. Lisäksi koronatilanteen tuomat mahdolliset pelien
peruuntumiset ja/tai siirtymiset hankaloittavat tuotantoa merkittävästi. Tilannetta tarkkaillaan ja
kausien SM-finaalitapahtumat pyritään kuvaamaan/tuottamaan jollekin alustalle olosuhteiden
salliessa.

Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

SM-sarjan
finaalitapahtumien
tuottaminen jollekin
alustalle

Tuottamisen toteuttaminen laadukkaasti ja
lähetysten markkinointi.

Toteutunut
finaalitapahtumien
tuottaminen

KOULUTUSTOIMINTA
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi myös koulutustoiminta tarvitsee uudistuksia, ja tämän takia
vuodelle 2021 suunnitellut koulutukset ovat pääasiassa webinaarimuotoisia etäkoulutuksia. Tämä
tuo tietynlaisia haasteita koulutusten järjestämiseen, mutta toisaalta tarjoaa myös uudenlaisia
mahdollisuuksia niin osallistumiselle, kuin myös koulutusten sisällölle.
Vuoden 2021 alussa toteutetaan kysely, jossa kartoitetaan koulutustarpeita ja -toiveita. Tämän
kyselyn pohjalta koostetaan lopullinen suunnitelma loppuvuoden koulutuksista. Alkuvuoteen on
suunnitteilla psyykkisen valmennuksen koulutusta. Tavoitteena on järjestää vähintään yksi koulutus
syksyllä sekä keväällä. Teemoissa tulevat näkymään esimerkiksi psyykkinen valmennus sekä
juniori-ikäisten pelaajien valmentajille suunnattu koulutus loukkaantumisten ehkäisystä.
Liitto on päivittänyt uuden yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2021−2024. Suunnitelman
mukaan vuoden 2021 yksi tavoite on kouluttaa liiton ja seurojen toimijoita
yhdenvertaisuuskartoituksissa esiin nousseiden kehityskohteiden osa-alueella.
Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hankkeen tiimoilta järjestetään liikuntatutor-koulutus ja
liikunta-alan ammattilaisille suunnattu koulutus. Näiden koulutusten tavoite on antaa
liikuntatutoreille ja liikunta-alan ammattilaisille työkaluja vetää yksittäisiä ultimatetunteja tai
lajituokioita tapahtumissa.
Vuoden 2021 budjettiin on laskettu koulutuksen kuluja 500 €, jolla voidaan kattaa koulutuksista
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aiheutuvia kuluja, kuten kouluttajien palkkioita ja tilavuokria.
Liitto on edelleen mukana Erasmus+ EU-GEM -projektissa (European Ultimate Gender Equity
Manual), jossa työstetään manuaalia yhteistyössä European Ultimate Federationin (EUF), Irlannin ja
Ranskan ultimateliittojen sekä italialaisen CUSB-seuran kanssa. Vuosien 2020−2021 aikana on
tavoitteena luoda manuaali, joka tarjoaa käytännön vinkkejä ja työkaluja varmistamaan, että naiset
pysyvät lajin parissa pelaajauran päätyttyä. Projektin tarkoituksena on myös tuoda esille
oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja tarjota mahdollisuus keskustella niistä kansainvälisesti.

Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

Järjestetään koulutuksia
lajiväen ehdottamista
teemoista.

Tehdään alkuvuodesta kysely
jäsenistölle liiton järjestämiin
koulutuksiin liittyen.

Toteutuneet koulutukset vs
toiveet.

Koulutus
yhdenvertaisuusasioista

Järjestää koulutus sekä liiton
että seurojen toimijoille

Toteutunut koulutus

Ultimaten
liikuntatutor-koulutus ja
liikunta-alan ammattilaisille
suunnattu koulutus

Järjestetään koulutukset

Toteutuneet koulutukset

ULTIMATE
Kansallinen kilpailutoiminta
SLKL koordinoi kesä- ja talvikausien kilpailukalenterien muodostumista. SLKL alaisten turnausten
osalta kilpailukalenterin rakennetta uudistettiin kesäksi 2020. Koronan takia kilpailukalenteria ei
kuitenkaan pystytty viemään täysimääräisesti läpi suunnitelman mukaan. Kesän 2021
kilpailukalenteri pohjautuu pitkälti kesän 2020 alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta erityisesti
harrasteturnauksien osalta tehdään vielä kartoitusta, mikä pelimuoto ja ajankohta palvelee seuroja
ja harrastajia parhaiten.
Avoimen ja naisten sarjat pelataan lähtökohtaisesti kahtena 7 vs. 7 turnauksena. Avoimen ja naisten
SM-sarjan lisäksi pelataan mixedin SM-turnaus, joka palaa muutaman vuoden tauon jälkeen
alkukesään. Tarkoituksena on siirtyä malliin, jossa kesäkausi on kilpapelaajan näkökulmasta jaettu
mixed-kauteen ja single gender -kauteen.
Vuonna 2020 HBU-turnauksen yhteydessä pelattiin myös beach SM-turnaus, mikä sai positiivisen
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vastaanoton ja tämä toteutetaan myös vuonna 2021.
Hallikaudelle 2020–2021 tullaan mahdollisesti tekemään uudistuksia, joiden suunnitteluun
osallistetaan seuroja talvikauden 2020–2021 aikana. Kilpailukausien rakenteen ja aikataulutuksen
muutoksilla pyritään lisäämään liiton alaisiin kilpailuihin osallistuvien joukkueiden ja pelaajien
määrää. Lisäksi huomioon otetaan mahdollinen medianäkyvyys.
Seuraava SM-viikko järjestetään Salossa heinäkuussa 2022 ja ilmoittautuminen aukeaa keväällä
2021. Liitto arvioi SM-viikolle osallistumista vuoden 2021 alkupuolella.
Kotimaassa järjestettävää muuta kuin liiton alaista turnaustoimintaa liitto tukee tiedottamalla,
koordinoimalla kilpailu- ja tapahtumakalenteria sekä auttamalla seuroja järjestelyissä.

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Vuonna 2020 oli tarkoitus järjestää ultimaten MM-kisat, mutta ne jouduttiin perumaan
koronaepidemian takia. Kisat pyritään siirtämään heinäkuulle 2021, mutta kisojen pitämistä ei ole
vielä vahvistettu. Mikäli kisat toteutuvat ne järjestetään Leeuwardenissa, Hollannissa. Junioreiden
arvokisoja on avattu enemmän kohdassa juniorit.
Talvella 2021 oli tarkoitus järjestää sisäultimaten EM-kisat, mutta ne peruttiin koronaepidemian
takia. Rantaultimatessa järjestetään seurajoukkueiden EM-kisat, joihin Suomi sai maapaikan
mixed-sarjaan.
Nurmikisojen puolella perinteisestä seurajoukkueiden EM-kisaturnauksesta ei ole vielä tietoa.

Maajoukkueet
Kesällä 2020 oli tarkoitus pelata aikuisten MM-kisat, mutta ne jouduttiin perumaan
koronaepidemian takia. Ensisijaisesti kisat on tarkoitus siirtää pelattavaksi kesällä 2021, mutta vielä
vuoden 2020 marraskuussa eivät kansainvälinen liitto ja kisajärjestäjä ole pystyneet tekemään
päätöstä kisojen kohtalosta epäselvän ja vaihtelevat tautitilanteen takia. Päätöstä asiasta odotetaan
joulukuussa 2020. Päätös määrittelee pitkälti sen, millaista maajoukkuetoiminta tulee olemaan
vuonna 2021. Kisojen kohtalosta riippumatta maajoukkuetoimintaa pyritään pitämään yllä joka
tapauksessa, mikäli koronavirustilanne sen sallii.
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Spirit of the game
Vuoden 2021 aikana jatketaan kesällä 2016 aloitettua 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. Uutena työkaluna
selvitetään, onko teknisesti mahdollista lisätä kommenttikenttä sähköiseen spirit-lomakkeeseen.

JUNIORIT
Liiton juniorihallituksen tavoitteena on luoda laadukas toimintaympäristö lajin harrastajille ja
seurojen junioritoiminnassa toimiville vapaaehtoisille. Päämääränä on lajin harrastajamäärän
kasvattaminen sekä yleisesti lajin tunnettavuuden lisääminen kouluissa ja lasten sekä nuorten
keskuudessa.
Yhtenä vuoden 2021 tavoitteista on junioritoiminnan yhtenäistäminen aikuisten kanssa, joka
tarkoittaa toimintamallien sovittamista yhtenäisemmiksi. Tämä tavoite on sisällytetty muihin
toimenpiteisiin. Vuoden 2021 aikana tullaan kehittämään junioreiden tour-muotoista SM-sarjaa ja
aloittamaan junioreiden maajoukkuetoiminnan toimintamallien uudistaminen. Vuoden 2021 aikana
aloitetaan myös tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarien laatiminen junioreiden fyysinen kunnon
edistämiseksi ja vammojen ehkäisemiseksi.

Kansallinen kilpailutoiminta ja muu kansallinen toiminta
SM-sarjat
Juniorit jatkavat aikuisten tapaan tour-muotoista SM-sarjaa. Sarja pelataan erikseen kesä- ja
talvikaudella ja siinä on vähintään yksi ikäkausisarja kesäkaudella 2021; alle 20-vuotiaat (U20).
Junioreiden SM-tason ikäkausisarjan painopiste pyritään vaihtamaan alle 20-vuotiaiden (U20)
sarjasta alle 17-vuotiaiden (U17) sarjaksi talvikaudelle 2021−2022. Toive ikäkausisarjan vaihdoksesta
on peräisin junioriseuroilta ja se palvelee paremmin seurojen sekä liiton toimintaa ja tavoitteita.
Junioreiden ja aikuisten tour-muotoisen SM-sarjan yhtenäistämistä jatketaan.
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Aikuisten kanssa toimien samankaltaistaminen
Junioreiden SM-sarja noudattaa 2021 kesäkaudesta eteenpäin aikuisten kilpailusäännöistä
sovellettuja junioreiden kilpailusääntöjä, jotka laaditaan juniorihallituksen toimesta vuoden 2021
alussa. Uudet junioreiden kilpailusäännöt laaditaan aikuisten kilpailusääntöjen ja junioreiden
sarjamääräyksien pohjalta (ent. Liite 1. Junioreiden kilpailusäännöt). Uusien junioreiden
kilpailusääntöjen laatimisesta vastaa juniorihallituksen puheenjohtaja Hellen Koskinen yhdessä
juniorihallituksen jäsenten kanssa.
Kilpailusääntöjä päivitetään jatkuvasti epäkohtia havaittaessa.

Pelaajien rekrytoiminen
Lajin tunnettavuuden lisäämiseksi liitto kannustaa seuroja luomaan kontakteja omien alueidensa
kouluihin, järjestämään lajiesittelyjä liikuntatunneilla ja erilaisissa lasten ja nuorten
liikuntatapahtumissa, perustamaan ultimatekerhoja kouluille sekä tekemään yhteistyö muiden
paikallisten seurojen ja muiden tahojen kanssa.
Liiton materiaalipankkia tullaan edelleen kehittämään, jotta seurat saavat junioritoimintansa
kehittämisen tueksi uusia työkaluja. Esimerkkinä tästä on kouluille ja muille yhteistyötahoille
jaettava harjoite- ja leikkipankkimateriaali.

Kansainvälinen kilpailutoiminta ja maajoukkueet
Mahdollisesti joukkueita Suomen ulkopuolelta
Kesäkauden 2021 U20 SM-sarjan suhteen koronapandemian tilannetta tarkastellaan lähemmin
keväällä 2021. Todennäköistä on, että vallitseva tilanne poissulkee mahdollisuuden Suomen
ulkopuolisten joukkueiden kutsumisen sarjaan.
Talvikauden 2021−2022 suhteen koronapandemian tilannetta tarkastellaan lähemmin syksyllä 2021.
Mahdollisen U17 SM-sarjan puolesta on tärkeää saada useita joukkueita sarjaan ja Suomen
ulkopuolisten joukkueiden kutsumisen sarjaan on yksi tapa.

Maajoukkueen kilpailutoiminta tauolla 2021
Vuonna 2021 järjestetään U20 (miehet, naiset, mixed) junioreiden EM-turnaus Ruotsissa, Malmössä
ja U17 (miehet, naiset, mixed) junioreiden EM-turnaus Itävallassa, Hollabrunnissa. Suomi on
ilmoittanut jäävänsä pois EUF:n kartoituskyselyissä.
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Maajoukkueen kilpailutoiminta on laitettu tauolle 2020 syksyllä seurojen toiveesta ja liiton
resurssien paremman kanavoimisen takaamiseksi. Kesällä 2020 pidetyssä junioritoiminnan infossa
todettiin, että Suomessa ei ole tarpeeksi junioreita joukkueisiin eikä maajoukkuetoiminta
projektimuotoisena palvele seurojen eikä liiton tavoitteita.
Tavoitteena on maajoukkuetoiminnan muuttaminen ympärivuotiseksi ja nimetä erillinen
maajoukkuetoiminnan vastaava juniorihallitukseen edistämään edellä mainittua tavoitetta. Liitto
pyrkii varmistamaan, että harjoittelu ja valmennusolosuhteet ovat parhaat mahdolliset ja että
kisojen aikana pelaajat ja valmentajat voivat keskittyä parhaan mahdollisen sijoituksen hakemiseen.

Juniorityön kehittäminen
Muu junioritoiminta
Vähintään yhden ikäkausisarjan (U20) lisäksi tavoitteena on järjestää kesäkaudella 2021 yksittäinen
turnaus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alle 17-vuotiaiden pelaajien asemaa lajin harrastajien
joukossa ja auttaa seuroja ikäkausisarjan vaihdoksessa tarjoamalla nuoremmille suunnattua
toimintaa.
Mahdollisuuksien mukaan aikomuksena on myös aloittaa suunnittelu yksittäisen alle 24-vuotiaiden
(U24) turnauksesta, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorten, aikuisten sarjoihin siirtyvien pelaajien
keskeistä yhteisöllisyyttä sekä yksilöiden pelaaja identiteettiä ja näin edesauttaa siirtymistä
juniori-iän jälkeen aikuisten sarjoihin.
Syksyllä 2021 on tarkoituksena järjestää avoin leiri, jonka tarkoituksena on tukea U17 ikäkausisarjaan
siirtymistä samalla periaatteella kuin kesän 2021 U17 turnauksen.

Vammojen välttäminen
Junioreiden fyysinen kunnon edistämiseksi ja vammojen ehkäisemiseksi tullaan tekemään
suunnitelma vuoden 2021 aikana. Tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarien laatimisesta vastaa
juniorihallituksen puheenjohtaja Hellen Koskinen yhdessä juniorihallituksen jäsenten kanssa.
Toimenpiteiksi fyysinen kunnon edistämiseksi ja vammojen ehkäisemiseksi on suunniteltu
koulutuksia ja infopaketteja valmentajille ja harrastajille sekä mahdollisesti vanhemmille.
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Yhteistyö seurojen välillä
Vuoden aikana pyritään pitämään etänä 2−3 kokousta seurojen juniorivastaavien kanssa, jotta
toimintaa voidaan kehittää vuoden aikana tehokkaammin. Juniorivastaavien tapaamisessa on
tarkoituksena jakaa ajatuksia seurojen juniorityökäytänteistä ja siten tarjota mahdollisuus saada
vertaistukea oman seuran junioritoimintaan. Junioritoiminnan infossa myös kehitetään juniorityötä
eteenpäin ja ne pyritään järjestämään junioritapahtumien yhteydessä, mikä helpottaa osallistumista.
Juniorivastaaville suunnattujen tapaamisten lisäksi juniorihallitus järjestää vähintään kerran
vuodessa junioritoiminnan infon kaikille junioritoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille lajin
harrastajille. Junioritoiminnan infon jatkotoimenpiteeksi on mietitty erillistä ryhmää lajiyhteisön
aktiiveista, jonka tarkoituksena olisi uusien toimintamallien pohtiminen ja näin edistää
junioritoiminnan kehittämistä.
Vuoden 2021 aikana on aikomuksena tehostaa yhteistyötä seurojen ja liiton junioritoiminnan
mainostuksessa ja markkinoinnissa.

Tavoitteet
Laadukas junioritoiminta

Toimenpiteet
●

●

Juniorikysely syksy 2020
tulosten analysointi ja
jalkauttaminen
Laatua seuratoimintaan

Mittarit
●

●
●

Pääpainon muuttaminen
U20 -> U17

●
●
●
●

Junioreiden fyysinen
kunto ja vammojen
ehkäisy

●

●
●

●

Keskustelu seurojen kanssa
(11/2020)
Junioreiden pelaajamäärien
tilannekartoitus keväällä 2021
Yksittäinen turnaus 2021
Sarja pyörii 2022

●

Fysiikkaharjoittelun ja
kehonhuollon aloittamisen
kannustaminen
Vammojen ehkäisy -info
Laatua valmennukseen ja sitä
kautta treeneihin esim.
lämpät
Liiton omaa koulutusta ja
aiheen nostoa keskusteluun

●

●

Juniorikyselyn toistaminen
syksyllä 2021 ja tulosten
vertailu
Uusien junioreiden määrä
(tavoite = 40, yht. 100)
U17- sarjan
käynnistyminen
Saadaanko U17- sarja,
yksittäinen turnaus vai ei
mitään
Paljonko seuroja/
joukkueita/ pelaajia
sarjaan/ turnaukseen
osallistuu
Liiton koulutuksen
järjestäminen
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Maajoukkuetoiminnan
uudistaminen

●
●

Toiminnan muuttaminen
ympärivuotiseksi
Sitoutuneiden valmentajien
löytäminen

●

●

Maajoukkueleirien/liiton
junnuleirien määrä (n. 3-5
avointa ja 1 suljettu joka
1−1,5kk kun joukkue on
selvillä) ja niiden
sijoittuminen kalenteriin
Valmentajien määrä

YHDENVERTAISUUS
Vuoden 2021 alusta astuu voimaan SLKL:n päivitetty yhdenvertaisuusohjelma. Vuoden 2020 syksyllä
tehtiin lajiyhteisölle yhdenvertaisuuskartoitus, minkä pohjalta on laadittu tavoitteet, toimenpiteet ja
mittarit vuosille 2021−2024 yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vuoden 2021 osalta nämä on avattu
tarkemmin alla olevassa taulukossa.

2021
Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

Liiton vapaaehtoisten
toimijoiden
sukupuolijakauman
tasapainottaminen

1. Aktiiviset
rekrytointikampanjat erityisesti
miespuolisille edustajille

Rekrytoitujen miespuolisten
vapaaehtoisten määrä

Laatia suunnitelma ja tehdä
ensimmäiset toimenpiteet
sukupuolten välisen
tasa-arvon parantamisen

1. Toteuttaa tarkempi kartoitus
sukupuolten välisestä
tasa-arvosta

1. Toteutunut kartoitus
sukupuolten välisestä
tasa-arvosta

2. Kartoituksen pohjalta
tehdään suunnitelma siitä,
miten lähdetään edistämään
sukupuolten välistä tasa-arvoa

2. Valmis suunnitelma

2. Suora kontaktointi
potentiaalisiin
tekijöihin/osaajiin

3. Ensimmäiset toimenpiteet
on toteutunut

3. Aloittaa ensimmäiset
konkreettiset toimenpiteet
suunnitelman pohjalta
Kouluttaa liiton ja seurojen
toimijoita
yhdenvertaisuuskartoituksiss
a esiin nousseiden
kehityskohteiden osa-alueella

Järjestää koulutus liiton
toimijoille ja seuroille siitä,
miten voidaan edistää eri
yhdenvertaisuuden osa-alueita

Toteutunut koulutus
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Tehdä liiton
yhdenvertaisuussuunitelma
näkyväksi koko lajiyhteisölle

1. Monipuolinen viestintä
jäsenistölle ja seuroille
suunnitelmasta

1. Tehty viestintä
yhdenvertaisuussuunnitelmast
a

2.
Yhdenvertaisuuskartoituksien
tulosten ja tavoitteiden
läpikäynti seurojen kanssa

2. Toteutunut etätapaaminen
seurojen kanssa
yhdenvertaisuusasioista

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 tai sukupuolettomuuteen 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.
Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy kokonaisuutena liiton verkkosivuilta:
https://ultimate.fi/liitto/etusivu/suomen-liitokiekkoliitto/yhdenvertaisuus/

ANTIDOPING-TOIMINTA
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 tarkistamiseen.
Lisäksi joukkuetta ja pelaajia kannustetaan olemaan yhteydessä liittoon, mikäli herää kysymyksiä
koskien antidopingasioita. Liitto avustaa joukkuetta/pelaajia antidopingasioissa. Uutena työkaluna
otetaan käyttöön myös Puhtaasti Paras -OHJELMA maajoukkuepelaajille.
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YHTEYSTIEDOT
Toiminnanjohtaja: Ulla Kiili
Puheenjohtaja: Jarna Kalpala
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki
Puhelin: 045 12 51 723
Internet: www.ultimate.fi
Sähköposti: info@liitokiekkoliitto.fi
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LIITTEET
Liite 1: SLKL:n hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2021

19
Suomen Liitokiekkoliitto
Toimintasuunnitelma 2021

LIITE 1

Budjetti 2021

Nuoriso

Aikuiset

Huippu

Järjestö

Kaikki

−13 500,00

−3 900,00

−11 000,00

−37 200,00

−65 600,00

1 500,00

30 600,00

36 000,00

0,00

68 100,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

36 000,00

1 500,00

30 000,00

0,00

0,00

31 500,00

0,00

600,00

0,00

0,00

600,00

−15 000,00

−34 500,00

−47 000,00

Henkilöstökulut

−4 500,00

−1 000,00

−1 000,00

−23 700,00

−30 200,00

Palkat ja palkkiot

−3 600,00

−1 000,00

−1 000,00

−19 000,00

−24 600,00

3200 Palkat, vakituiset

−3 600,00

0,00

0,00

−19 000,00

−22 600,00

0,00

−1 000,00

−1 000,00

0,00

−2 000,00

−700,00

0,00

0,00

−3 300,00

−4 000,00

−1 000,00

0,00

0,00

−4 500,00

−5 500,00

300,00

0,00

0,00

1 200,00

1 500,00

Muut henkilösivukulut

−200,00

0,00

0,00

−1 100,00

−1 300,00

3240 Sosiaaliturvamaksut

−200,00

0,00

0,00

−150,00

−350,00

3260 Lakisääteiset
sosiaalivakuutukset

0,00

0,00

0,00

−800,00

−800,00

3261 Perityt
työttömyysvakuutusmaksut

0,00

0,00

0,00

−150,00

−150,00

Muut henkilöstön kulut

0,00

0,00

0,00

−300,00

−300,00

3280 Terveydenhoitokulut

0,00

0,00

0,00

−300,00

−300,00

−10 500,00

−33 500,00

−46 000,00

−4 000,00

−20 000,00

−5 000,00

−1 500,00

−30 500,00

0,00

0,00

0,00

−1 500,00

−1 500,00

−3500,00

−20 000,00

−5 000,00

0,00

−28 500,00

−500,00

0,00

0,00

0,00

−500,00

−2 000,00

−1 000,00

−41 000,00

−1 400,00

−45 400,00

0,00

0,00

0,00

−400,00

−400,00

−1 000,00

0,00

0,00

0,00

−1 000,00

0,00

−500,00

−6 000,00

−500,00

−7 000,00

−1 000,00

−500,00

−35 000,00

−500,00

−37 000,00

Varsinainen toiminta
Tuotot
3000 Osanottomaksut henkilöiltä
3010 Sarjamaksut joukkueilta
3050 Pääsylipputulot
Kulut

3220 Palkkiot
Henkilösivukulut
3250 Eläkevakuutusmaksut
3251 Perityt eläkevakuutusmaksut

Muut kulut
Toimitilakulut
3300 Tilavuokrat
3320 Kenttävuokrat
3326 Muut urheilutilavuokrat
Matkakulut
3510 Matkakulut
3520 Kilometrikorvaukset
3550 Matkakorvaukset
3560 Majoitus ja ruokailu

−37 200,00 −133 700,00

−13 500,00 −103 500,00
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−500,00

−8 500,00

0,00

−5 300,00

−14 300,00

3400 Ostetut koulutuspalvelut

0,00

0,00

0,00

−500,00

−500,00

3404 Ostetut mediapalvelut

0,00

−5 000,00

0,00

0,00

−5 000,00

3406 Ostetut kilpailutoiminnan
palvelut

0,00

−3 000,00

0,00

0,00

−3 000,00

3422 Taloushallintopalvelut

0,00

0,00

0,00

−4 000,00

−4 000,00

3436 Ostetut palvelut - gramex

0,00

0,00

0,00

−300,00

−300,00

−500,00

−500,00

0,00

−500,00

−1 500,00

Muut hallintokulut

−2 000,00

−4 000,00

0,00

−5 300,00

−11 300,00

3750 Varusteet ja välineet

−1 000,00

−1 500,00

0,00

0,00

−2 500,00

3812 Palkintokulut

−1 000,00

−2 500,00

0,00

0,00

−3 500,00

3820 Jäsenmaksut, muut järjestöt

0,00

0,00

0,00

−1 500,00

−1 500,00

3842 Puhelin ym. tietoliikenne

0,00

0,00

0,00

−300,00

−300,00

3848 Pankkipalvelumaksut

0,00

0,00

0,00

−1 200,00

−1 200,00

3860 Muut vakuutukset

0,00

0,00

0,00

−800,00

−800,00

3890 Muut toimintakulut

0,00

0,00

0,00

−1 500,00

−1 500,00

−2 000,00

0,00

0,00

0,00

−2 000,00

−2 000,00

0,00

0,00

0,00

−2 000,00

Varainhankinta

1 200,00

13 000,00

4 000,00

15 000,00

33 200,00

Tuotot

1 200,00

13 000,00

4 000,00

15 000,00

33 200,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

1 200,00

13 000,00

0,00

0,00

14 200,00

5140 Lahjoitukset ja avustukset

0,00

0,00

4 000,00

2 000,00

6 000,00

5280 Muut tuotot

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

Yleisavustukset

12 000,00

8 000,00

7 000,00

8 000,00

35 000,00

Yleisavustukset

12 000,00

8 000,00

7 000,00

8 000,00

35 000,00

7000 Valtionavustus toimintaan

12 000,00

8 000,00

7 000,00

8 000,00

35 000,00

Tilikauden tulos

−300,00

17 100,00

0,00

−14 200,00

2 600,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

−300,00

17 100,00

0,00

−14 200,00

2 600,00

Hallintopalvelut

3438 Muut ostetut palvelut

Avustukset
3920 Avustukset paikallisille
urheiluseuroille

5000 Jäsenmaksutuotot
5010 Lisenssituotot
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