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LAJILIITTO
Vuosi 2022 on Suomen Liitokiekkoliiton (SLKL) neljäskymmenesneljäs (44.) toimintavuosi. SLKL:n
aktiivisten jäsenten määrän odotetaan olevan vuoden 2022 lopussa noin 650 henkeä.
Kokonaisjäsenmääräksi muodostunee noin 3800 henkilöä.
Liitto on valinnut tulevalle toimintakaudelle kaksi päätavoitetta. Koronan aiheuttamat vaikutukset
ovat muokanneet liiton pitkän tähtäimen tavoitteita ja toiminnan painopisteitä on jouduttu
arvioimaan uudelleen. Tavoitteita ja mittareita on konkretisoitu ja ja suunnitelmallista toimintaa
tuetaan erilaisilla työkaluilla.

Toiminta
Toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää liitokiekkoilua sekä toimia jäsentensä
valtakunnallisena yhdistyksenä. SLKL 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 edistetään vahvasti yhdenvertaisuutta ja se onkin keskeinen osa lajin luonnetta.
Aktiivisesti käytetyt kansainväliset käsimerkit mahdollistavat kommunikoinnin ilman yhteistä kieltä.
Liiton verkkosivuilla on englanniksi tärkein sisältö, jotta myös suomen kieltä osaamattomat
tavoittavat olennaisimman informaation.
Sarjatoimintaa järjestetään neljässä eri sarjassa: Avoin, naiset, mixed ja U17. Avoimessa sarjassa
kilpailevat pääasiassa miehet, mutta myös naiset ja muunsukupuoliset pelaajat voivat osallistua
sarjaan. Liiton harrastuskustannukset pyritään pitämään alhaisina, jotta osallistuminen olisi
sosioekonomisesta asemasta riippumatonta. SLKL:n tuki on tasapuolista kaikille sarjamuodoille.
Poikkeuksena on junioritoiminnan suhteessa laajempi taloudellinen tuki.
Liiton toiminta koskettaa hyvin eri ikäisiä ja tasoisia pelaajia (10–60-vuotiaat). Pääasiallinen
kohderyhmä on aikuisliikunta (n. 20–30-vuotiaat). Tämän lisäksi liitolla on junioritoimintaa (alle
20-vuotiaat) ja myös masters-ikäisiä (yli 30-vuotiaita) on aktiivisesti mukana toiminnassa.
SLKL koordinoi kaikki WFDF:n ja Euroopan ultimateliiton alaiset kansainväliset kisat.
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Tavoitteet
Suomen liitokiekkoliitto on valinnut kaksi päätavoitetta vuodelle 2022. Alla on tiivistetysti avattu
nämä tavoitteet ja odotetut tulokset.
1. Juniori- ja harrastajamäärän kasvattaminen
Ensimmäinen päätavoite on juniori- ja harrastajamäärän kasvattaminen. Koronan seurauksena liiton
jäsen- ja harrastajamäärät laskivat merkittävästi (Kaavio 1). Toiminnan jatkuvuuden kannalta on
ensiarvoisen tärkeää saada harrastajat takaisin lajin pariin. Samalla uusien harrastajien hankinnan
tulee olla aktiivista. Molemmissa toiminnoissa seurat ovat tärkeässä roolissa ja liiton tehtävänä on
tukea seuroja tiedolla ja työkaluilla.

Kaavio 1. SLKL:n jäsenet vuosittain 2000–2020. Vuonna 2011 jäsenmäärään tulivat mukaan myös
Helsinki Beach Ultimate -turnauksen kautta tulleet jäsenyydet. Vuosien varrella jäsenmäärään on
tuonut vaihtelua myös erilaisten rekistereiden, kuten Sporttirekisterin ja Suomisportin käyttöönotto.
Muutoskohdat luovat pieniä epävarmuustekijöitä lukuihin, mutta kuitenkin niitä voidaan pitää
luotettavina muutaman kymmenen henkilön tarkkuudella.
2. Liiton toiminnan uudelleenorganisointi
Toinen päätavoite on liiton toiminnan uudelleenorganisointi, mikä jakautuu kolmeen
alatavoitteeseen: Tiedolla johtamisen rakenteet, hallintorakenteiden uudistaminen sekä ulkoisen ja
sisäisen viestinnän kehittäminen.
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Liiton toiminnassa on edistetty tiedolla johtamista jo vuosia. Seuraavana askeleena on viedä tiedolla
johtaminen järjestelmällisesti osaksi kaikkea toimintaa.
Hallintorakenteiden uudistaminen kytkeytyy vahvasti liiton ja seurojen väliseen rakenteeseen. SLKL:n
henkilöjäsenyys luo tiettyjä haasteita, minkä vuoksi halutaan selvittää, olisiko liiton mahdollista
siirtyä seurajäsenyysmalliin.
Ulkoista ja sisäistä viestintää on viime vuosina viety pienin askelin eteenpäin. Myös tässä
toiminnossa halutaan organisoitua vahvemmin. Lisäksi liiton ja seurojen välille halutaan luoda
nopean kommunikoinnin kanava.
Näiden
tavoitteiden
rinnalla
ympäristövastuusuunnitelmia.

toteutetaan

aktiivisesti

liiton

yhdenvertaisuus-

ja

Tulokset
1. Juniori- ja harrastajamäärän kasvattaminen
a. Liiton juniori- ja aikuisjäsenten määrä palaa vähintään koronaepidemiaa edeltävälle
tasolle (76 juniorijäsentä ja 425 aikuisjäsentä). Lisäksi toteutetaan selvitys,
tärkeimmistä sisääntuloväylistä uusille harrastajille lajin pariin ja mitä kautta he ovat
tulleet tietoiseksi lajista. Selvitys toimii tukena niin liiton kuin seurojen uusien
jäsenten hankinnassa.
2. Liiton toiminnan uudelleenorganisointi
a. Liiton vuosikello tehdään uuteen projektinhallintatyökaluun, jolloin sitä on helpompi
hallinnoida ja käyttää.
b. Hallintorakenteiden uudistamisen tuloksena saadaan selvitys seurajäsenyyden
mahdollistamisesta ja uusi hallinto-ohjesääntö.
c. Ulkoisessa viestinnässä saatetaan loppuun kohdennettujen sähköpostilistojen
lanseeraus ja viestintä tästä.
d. Sisäisen viestinnän osalta tuloksena on matalan kynnyksen kaksisuuntainen
viestintäkanava liiton ja seurojen välillä.
3. Yhdenvertaisuus- ja ympäristövastuusuunnitelmat toteutuvat suunnitellusti.
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HALLINTO JA TALOUS
Hallitus ja jaostot
Suomen Liitokiekkoliiton hallinto muodostuu 5–7 henkisestä hallituksesta. Sen jäsenten roolit voivat
hieman vaihdella vuosittain tarpeen ja jäsenten erityisosaamisen mukaan. Hyvin vakiintuneita rooleja
ovat puheenjohtaja, juniori- ja harrastevastaava, tiedotusvastaava, koulutusvastaava, sarja- ja
turnaustoimintavastaava sekä sääntö- ja kurinpitovastaava. Hallituksen sihteerinä toimii liiton
toiminnanjohtaja.
Vielä vuonna 2021 toiminutta erillistä juniorihallitusta on vakavasti harkittu lakkautettavaksi
vapaaehtoisten puutteen ja hallinnollisten haasteiden takia. Asia käsitellään vuoden 2022 aikana.
Ultimatejaostot poistettiin käytöstä vuodelle 2021, koska niiden ei koettu enää palvelevan
tarkoitustaan. Tarve jonkinlaiselle seuran edustajista muodostuvalle elimelle on kuitenkin nähty ja
tämä asia otetaan myös käsittelyyn vuoden 2022 aikana.
SLKL:n hallinnollisista ja juoksevista asioista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja, joka työskentelee
28 tuntia viikossa. Toiminnanjohtajan työtunteja on nostettu aiemmasta 22,5 viikkotunnista muun
muassa jatkuvien hallinnollisten vaatimusten kasvaessa ja vapaaehtoisten työpanoksen vähentyessä.

Yhteistyö muiden lajiliittojen kanssa
SLKL toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden pienlajiliittojen kanssa ja osana Olympiakomitean
toimintaa. Sporttitalon yhteisten toimitilojen myötä on jo syntynyt monia yhteistyöideoita ja tämä
tulee varmasti jatkossakin palvelemaan yhteistyön lisäämistä muiden toimijoiden kanssa.
Suomen liitokiekkoliitto on toteuttanut vuoden 2020–2021 aikana erittäin aktiivista yhteistyötä
Suomen Parkour ry:n kanssa erillisen Parkouria ja Ultimatea opiskelijoille -hankkeen kautta ja tästä on
kehittynyt myös liittojen perustoimintaa tukevaa aktiviteettia. Yhteistyötä jatketaan tiiviinä vuonna
2022 ja jatkorahoitus on saatu liittojen yhteistyöhankkeelle. SLKL 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 2020–2022 aikana luoda manuaali, joka tarjoaa käytännön
vinkkejä ja työkaluja varmistamaan, että naisia saadaan pysymään lajin parissa pelaajauran päätyttyä
esimerkiksi valmennustehtävissä.
Lisäksi SLKL vahvistaa edelleen pienlajiliittojen yhteistyötä, jota on viety järjestäytyneempään
suuntaan.
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Jäsenmaksut
Jäsenkaudelle 1.4.2021−31.3.2022 liiton jäsenmaksut ovat olleet aikuisten osalta 27 euroa ja
junioreiden osalta 17 euroa. Jäsenkaudelle 1.4.2022−31.3.2023 liiton jäsenmaksujen ehdotetaan
säilyvän ennallaan. Kilpailulisenssien suuruutta tullaan kuitenkin hyvin todennäköisesti korottamaan
jonkin verran. Lisenssien lopulliset hinnat lukitaan keväällä ennen uuden kilpailukauden alkua.

Jäsenmaksu
Aikuiset

27 euroa

Nuoret

17 euroa

Vapaaehtoinen tukimaksu

27 euroa

Talous
Liiton talousarvion mukaan tilikauden 2022 tulokseksi on arvioitu noin 5 154,75 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 2022 SLKL hakee 35 000 euron suuruista avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Talousarvio 2022*

Nuorisoliikunta

Aikuisliikunta

Huippu-urheilu

Järjestö

Kaikki

Tuotot (varsinainen toiminta)
Osanottomaksut
henkilöiltä

0

0

20 750,00

0

20 750,00

800

26 000,00

0

0

26 800,00

0

650

0

0

650

800

26 650,00

20 750,00

0

48 200,00

−625

−625

0

−35 454,75

−36 704,75

Toimitilakulut

−1 700,00

−20 000,00

−2 500,00

−1 500,00

−25 700,00

Matkakulut

−4 500,00

−1 000,00

−20 250,00

−1 400,00

−27 150,00

−700

−6 800,00

−300

−5 800,00

−13 600,00

−1 800,00

−3 300,00

−3 000,00

−6 300,00

−14 400,00

Sarjamaksut
joukkueilta
Pääsylipputulot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut

Hallintopalvelut
Muut hallintokulut
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Avustukset
paikallisille
urheiluseuroille

−2 000

0

0

−2 000

−6 600,00

−6 600,00

0

Erityisavustus
tasa-arvo
−11 325,00

−31 725,00

−26 050,00

−57 054,75

−126 154,75

0

0

0

11 000,00

11 000,00

Lisenssituotot

1 200,00

17 000,00

0

0

18 200,00

Lahjoitukset ja
avustukset

0

0

1 000,00

0

1 000,00

Muut tuotot

0

0

0

1 000,00

1 000,00

Varainhankinta
yhteensä

1 200,00

17 000,00

1 000,00

12 000,00

31 200,00

Valtionavustus
toimintaan

10 000,00

11 000,00

4 000,00

10 000,00

35 000,00

6 000,00

6 000,00

600

600

−28 454,75

−5 154,75

Kulut yhteensä
Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

Hankkeet
Hankeavustukset
Hankkeen muut
tulot
Tilikauden tulos

675

22 925,00

−300

*Hallituksen esitys SLKL:n vuoden 2022 talousarvioksi on kokonaisuudessaan liitteessä yksi.

VIESTINTÄ
Suomen Liitokiekkoliiton päivittäinen julkaisu- ja tiedotustoiminta on keskitetty SLKL:n verkkosivuilla
(ultimate.fi) sekä sosiaalisen median kanaville Facebookissa ja Instagramissa.
Yhtenä vuoden 2022 päätavoitteena on laatia viestintäsuunnitelma ja saada sen eri osa-alueille
vastuuhenkilö. Suunnitelma pitää sisällään muun muassa vuosikellon, joka aikatauluttaa liiton
viestinnällisiä ponnistuksia esimerkiksi arvokisoissa ja
SM-turnauksissa. Verkkosivujen
sisällöntuotosta vastaa viestinnän eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Viestinnän resurssien
vahvistamista jatketaan edelleen vuonna 2022. Verkkosivuston ylläpidosta vastaa sen i toimitus.
Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

Viestinnän vuosikello

Viestintävastaava ja
viestinnässä mukana olevat
toimijat laativat vuosikellon
viestinnän osalta

Valmis vuosikello ja sen
toteuttaminen
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Viestinnän
uudelleenorganisointi

Jakaa viestintä eri osa-alueisiin
ja saada näille vastuuhenkilöt

Toteutunut
uudelleenorganisointi

Valmiiden tiedote- ja
turnausraporttipohjien
luominen

Tiedote- ja
turnausraporttipohjien
tekeminen sekä jakaminen

Valmiit pohjat ja niiden
käytettävyys

LAJIN MARKKINOINTI
Ultimaten kehittymisen ja kasvamisen kannalta markkinointi ja näkyvyys ovat hyvin oleellisessa
asemassa. Liitossa asia on tiedostettu entistä vahvemmin ja seuroilta saadussa palautteessa on
kaivattu liitolta panostuksia lajin markkinointiin, näkyvyyteen sekä lajitietoisuuden lisäämiseen.
Viime vuosina ultimate on saanut näkyvyyttä valtakunnallisessa mediassa satunnaisesti esimerkiksi
Ylen Let´s lauantai ohjelmassa ja SM-viikolla. Näistä laji onkin saanut erittäin positiivista palautetta.
Paikallisesti myös tietyt turnaustapahtumat ja seurat ovat saaneet palstatilaa niin printtijulkaisuissa
kuin digitaalisessa mediassakin. Lajina ultimate ei kuitenkaan ole onnistunut vakiinnuttamaan
asemaansa valtakunnallisessa mediassa ja luomaan pysyviä suhteita uutistoimituksiin.
Vuonna 2020 SLKL teki merkittävän panostuksen lajin näkyvyyteen tuottamalla avoimen ja naisten
SM-sarjan hallikauden Ruutu-suoratoistopalveluun. Tätä oli alun perin tarkoitus jatkaa myös tulevilla
kausilla hyvien kokemusten pohjalta, mutta Korona-pandemian luoman epävarmuuden ja
lisätyömäärän takia päätettiin ettei pelejä tuoteta vuonna 2021 Ruutu-palveluun. Kesäkauden
finaalitapahtuma saatiin kuitenkin tuotettua järjestävän seuran aktiivisen vapaaehtoistyön tuloksena
Ruutu-palveluun. Vuoden 2022 osalta ei ole tehty vielä lopullista päätöstä pelien tuottamisesta.
Vähintään finaalitapahtumat kuitenkin pyritään tuottamaan.
Lisäksi liitto tuottaa seurojen käyttöön valmiin pohjan ja toimintaohjeen paikallisen median
kontaktointiin turnausten yhteydessä.

Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

SM-sarjan
finaalitapahtumien
tuottaminen jollekin
alustalle

Tuottamisen toteuttaminen laadukkaasti ja
lähetysten markkinointi.

Toteutunut
finaalitapahtumien
tuottaminen
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Valmis pohjan ja
toimintaohje
seurojen käyttöön
paikallisen median
kontaktointiin
turnausten
yhteydessä

Tehdä valmis pohjan ja toimintaohje seurojen
käyttöön paikallisen median kontaktointiin
turnausten yhteydessä

Valmistunut
pohja/toimintaohje

KOULUTUSTOIMINTA
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi myös koulutustoiminta tarvitsee uudistuksia, ja tämän takia
vuonna 2022 koulutuksia pyritään järjestämään pitkälti webinaarimuotoisina etäkoulutuksina.
Koronatilanteen helpottaessa myös perinteisemmät läsnäoloa vaativat koulutukset ovat mahdollisia.
Nämä yhdessä tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia niin osallistumiselle, kuin myös koulutusten
sisällölle.
Vuoden 2022 alussa toteutetaan kysely, jossa kartoitetaan jäsenistön koulutustarpeita ja -toiveita.
Tämän pohjalta koostetaan lopullinen suunnitelma loppuvuoden koulutuksista. Tavoitteena on
järjestää vähintään yksi koulutus syksyllä sekä keväällä. Teemoissa tulevat näkymään esimerkiksi
juniori-ikäisten pelaajien valmentajille suunnattu koulutus loukkaantumisten ehkäisystä.
Vuoden 2021 syksyllä julkaistiin opinnäytetyö alaraajavammojen ehkäisystä ultimatessa, mikä sisälsi
myös erillisen oppaan. Tämän oppaan pohjalta kehitetään koulutuskokonaisuus vuoden 2022 aikana.
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.
SLKL 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.
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Valmis koulutus
alaraajavammojen ehkäisystä
ultimatessa opinnäytetyön
oppaaseen perustuen
yhteistyössä tekijöiden
kanssa

Koulutuksen kehittäminen

Valmis koulutus

Ultimaten
liikuntatutor-koulutus ja
liikunta-alan ammattilaisille
suunnattu koulutus

Järjestetään koulutukset

Toteutuneet koulutukset

ULTIMATE
Kansallinen kilpailutoiminta
SLKL koordinoi kesä- ja talvikausien kilpailukalenterien muodostumista. Kesäkauden rakenne ja
kilpailukalenteri työstetään marras-joulukuussa ja talvikauden osalta vastaava työ tehdään
helmi-huhtikuussa. Seuroilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ennen kuin hallitus
vahvistaa kilpailukalenterin.
Kesällä 2022 avoimen ja naisten SM-sarjat pelataan lähtökohtaisesti kahtena osaturnauksena ja
mixed-SM yhtenä tai kahtena turnauksena. Pelimuotona kaikissa on 7 vs 7. Lisäksi pelataan yhden
osaturnauksen beach-mixed-SM 5 vs 5-pelimuotona. Kesäkaudella liiton alaisia harrasteturnauksia
ovat nurmiturnaus HiCup sekä Hietsu Beach Ultimate.
Talvikaudelle 2022-2023 kehitetään edelleen kauden rakennetta, josta erottuvat mixed-jakso ja single
gender -jakso. Mixed-sarja pelataan yhden tai kahden osaturnauksen sarjana ja avoimen ja naisten
sarjat kolmen. Jokaiseen sarjaan tarjotaan kilpasarjan lisäksi myös harrastesarjataso, joka
toteutuminen riippuu joukkuemäärästä.
Kilpailukausien rakenteen ja aikataulutuksen muutoksilla pyritään lisäämään liiton alaisiin kilpailuihin
osallistuvien joukkueiden ja pelaajien määrää. Lisäksi huomioon otetaan mahdollinen
medianäkyvyys.
Kotimaassa järjestettävää muuta kuin liiton alaista turnaustoimintaa liitto tukee tiedottamalla,
koordinoimalla kilpailu- ja tapahtumakalenteria sekä auttamalla seuroja järjestelyissä.
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Kansainvälinen kilpailutoiminta
Jos korona sallii, maaliskuussa 2022 järjestetään halliultimaten EM-kisat, jotka pelataan Tanskassa,
Herningissä. Suomesta on lähdössä joukkue jokaiseen sarjaan (avoin, mixed, naiset).
Kesällä 2022 on tarkoitus pelata seurajoukkueiden MM-turnaus Cincinnatissa, Yhdysvalloissa.
Turnauksessa Suomea edustaa PuTi mixed-sarjassa.
Rantaultimaten MM-kisat järjestetään vuonna 2022 Yhdysvalloissa, mutta näihin kisoihin Suomelta ei
ole lähdössä joukkueita. Rantaultimatessa pelataan myös Euroopan seurajoukkueiden EM-kisat
Portugalissa lokakuussa.
Masters-sarjojen seurajoukkueiden EM-kisat kamppaillaan Puolassa toukokuun alkupuolella.

Spirit of the game
Myös vuonna 2022 spirit-pisteet syötetään Pelikoneeseen liiton alaisissa virallisissa kilpasarjoissa.
Joukkueiden ilmoittautuessa toureille, pyydetään joukkuetta ilmoittamaan samalla heidän
spirit-vastaava, joka on vastuussa spirit-pisteiden syöttämisestä Pelikoneeseen otteluiden jälkeen.
Spirit-vastaavan nimeämisen odotetaan kannustavan joukkueita ja seuroja kiinnittämään 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. Edelleen on selvityksessä, onko teknisesti
mahdollista lisätä kommenttikenttä sähköiseen spirit-lomakkeeseen.
Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

Harrastajamäär
än
kasvattaminen
(nostaminen
koronapandemi
aa edeltävälle
tasolle)

1 Toteutetaan selvitys tärkeimmistä
kanavista, joiden kautta uudet
harrastajat ovat tulleet lajin pariin.

1 Liiton jäsenmäärä
(aikuisia 420, junioreita
80).

2 Selvittään liiton toiminnassa mukana
olevien joukkueiden jäsenmäärät.

2 Lisenssin ostaneiden
pelaajien määrä.

3 Julkaistaan selvitys, jotta sillä
voidaan auttaa seuroja
jäsenhankinnassa.

3 Tapahtumiin
osallistuneiden määrä.
4 Selvitys tehty ja julkaistu.

4 Osallistetaan seuroja
kilpailukalenterin suunnitteluun, jotta
tapahtumat palvelevat
mahdollisimman laajasti eri
harrastajia.

5 Seuroilta saatu
kommentteja kalenteriin.
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Sisäisen
viestinnän
kehittäminen
(parempi
tilannekuva
seurojen
tilanteesta
sarjoihin
liittyen)

Luodaan liiton ja joukkueiden välille
matalan kynnyksen kaksisuuntainen
viestintäkanava, jolla seuroilta ja
joukkueilta saadaan ajantasaista tietoa
esim. suunnitelmista tuoda joukkueita
eri sarjoihin.

Kanava luotu ja käytetty.

JUNIORITOIMINTA
Liiton 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 2022 päätavoitteista on junioritoiminnan yhtenäistäminen aikuisten kanssa, joka
tarkoittaa toimintamallien sovittamista yhtenäisemmiksi. Tämä tavoite on sisällytetty muihin
toimenpiteisiin. Vuoden 2022 aikana tullaan kehittämään junioreiden tour-muotoista SM-sarjaa ja
junioreiden harrasteultimaten mahdollisuuksia.

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 17-vuotiaat (U17).
Junioreiden SM-sarja noudattaa aikuisten kilpailusääntöjä sekä junioreiden sarjamääräyksiä, jotka
juniorivastaava laatii ennen kauden alkua.
Kilpailusääntöjä päivitetään, mikäli epäkohtia havaitaan.

Pelaajien rekrytoiminen
Lajin tunnettavuuden lisäämiseksi liitto kannustaa seuroja luomaan kontakteja omien alueidensa
kouluihin, järjestämään lajiesittelyjä liikuntatunneilla sekä erilaisissa lasten ja nuorten
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liikuntatapahtumissa. Lisäksi kannustetaan perustamaan ultimatekerhoja kouluille sekä tekemään
yhteistyötä muiden paikallisten seurojen ja muiden tahojen kanssa.

Kansainvälinen kilpailutoiminta ja maajoukkueet
Mahdollisesti joukkueita Suomen ulkopuolelta
Kesäkauden 2022 U17 SM-sarjan suhteen koronapandemian tilannetta tarkastellaan lähemmin
keväällä 2022. Todennäköistä on, että vallitseva tilanne poissulkee mahdollisuuden Suomen
ulkopuolisten joukkueiden kutsumisen sarjaan.
Talvikauden 2022–2023 suhteen koronapandemian tilannetta tarkastellaan lähemmin syksyllä 2022.
U17 SM-sarjan puolesta on tärkeää saada useita joukkueita sarjaan ja Suomen ulkopuolisten
joukkueiden kutsuminen sarjaan on yksi tapa.

Maajoukkueen kilpailutoiminta tauolla 2022
Suomi ei ole lähettämässä juniorimaajoukkueita 2022 järjestettäviin kisoihin. 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 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 (U17) lisäksi tavoitteena on järjestää kesäkaudella 2022 yksittäinen
turnaus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alle 17-vuotiaiden pelaajien asemaa lajin harrastajien
joukossa ja auttaa seuroja ikäkausisarjan vaihdoksessa tarjoamalla nuoremmille suunnattua
toimintaa.
Syksyllä 2022 on tarkoituksena järjestää avoin leiri, jonka tarkoituksena on tukea U17 ikäkausisarjaan
siirtymistä samalla periaatteella kuin kesän 2022 U17 turnauksen.
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Yhteistyö seurojen välillä
Vuoden aikana pyritään pitämään etänä 1–3 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 osallistumisen
helpottamiseksi.
Juniorivastaaville suunnattujen tapaamisten lisäksi pyritään järjestämään kerran vuodessa
junioritoiminnan infon kaikille junioritoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille lajin
harrastajille.
Vuoden 2022 aikana on aikomuksena jatkaa seurojen ja liiton yhteistyön kehittämistä
junioritoiminnan mainostuksessa ja markkinoinnissa.

Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

Toiminnan laadukkaampi
tarkastelu

Junioritoiminnan kyselyn
uudistaminen

Uudistetun junioritoiminnan
kyselyn toistaminen syksyllä 2022
ja tulosten vertailu

Seuroille suunnattu kysely
Seuroille suunnattu kysely
U17

U17- sarjan käynnistyminen

U17- sarjan joukkuemäärä

Seurojen tilannekartoitus (4/2022)

Seurojen U17 pelaajamäärä

Junioreiden pelaajamäärien
tilannekartoitus keväällä 2022
Leiri kesällä/syksyllä 2022
Harrastetoiminta

U17 harrasteturnaus kesä 2022

Lajin kokeilu ja harraste
mahdollisuuksien lisääntyminen

U17 leiri kevät/syksy 2022
Liiton puolesta järjestetyt

Uusien junioreiden määrän kasvu
(tavoite =40, yht. 40)
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TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Vuoden 2021 alusta astui 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 2022 osalta nämä on avattu
tarkemmin alla olevassa taulukossa.

2022
Tavoitteet

Toimenpiteet

Mittarit

Lajin sukupuolten välisen
tasa-arvon parantamisen
jatkotoimenpiteet

Jatkaa vuonna 2021 tehtyä
suunnitelman toteuttamista

Suunnitelman toteutuminen

Työstää toimintamalli syrjintäja härintätapauksiin
yhteistyössä seurojen kanssa

Tehdä kirjallinen toimintamalli
syrjintä- ja häirintätapauksiin

Valmis toimintamalli

Taloudellisen
yhdenvertaisuuden
parantaminen
maajoukkuetoiminnassa

Kehittää malli, millä voitaisiin
Valmis toimintamalli
taata osallistuminen
maajoukkuetoimintaan
riippumatta sosioekonomisesta
asemasta

Vaikka ultimatessa on hyvin vahvasti sisäänrakennettuna reilun pelin periaatteet sekä arvostava ja
yhteisöllinen ilmapiiri, on sen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tehtävä jatkuvasti töitä. Kolme eri
sarjaa (avoin, naiset, mixed) mahdollistavat kaikkien osallistumisen itselle sopivimpaan sarjaan
riippumattasukupuolesta tai sukupuolettomuudesta. Näitä ultimaten 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 on ladattavissa liiton verkkosivuilta:
https://ultimate.fi/liitto/etusivu/suomen-liitokiekkoliitto/yhdenvertaisuus/

15
Suomen Liitokiekkoliitto
Toimintasuunnitelma 2022

YMPÄRISTÖVASTUU
Syksyn 2021 aikana liitokiekkoliiton ympäristöryhmä toteutti ympäristökartoituksen . Sen pohjalta
laadittiin pääkehityskohteet ympäristövastuun näkökulmasta. Lopullinen ympäristösuunnitelma
valmistuu vielä vuoden 2021 aikana ja ensimmäiset toimenpiteet ajoittuvat vuodelle 2022.
Suunnitelmaan on otettu kolme päätavoitetta, joille on laadittu toimenpiteet.

Päätavoitteet
1. Liikenteen päästöjen vähentäminen
Liikenteen päästöjen vähentäminen on jaettu kolmeen eri alakategoriaan: Liiton alainen
turnaustoiminta, kansainvälinen turnaustoiminta ja paikallistoiminta. Liiton hallinnon
toiminnan aiheuttamat liikennepäästöt todettiin kartoituksessa olevan jo valmiiksi erittäin
pienet.
2. Materiaaliviisas tapahtuman järjestäminen
a. Kaikki hankinnat ovat harkittuja ja hankinnoissa painotetaan kierrätysmateriaaleista
valmistettuja tuotteita
b. Materiaalien uudelleenkäyttöä tehostetaan entisestään
c. Turnausten jätelajittelun ja kierrätyksen tehostaminen
3. Kestävyysviestintä
a. Kestävyysviestinnästä viestinnän kulmakivi
b. Seurojen kannustaminen kestävyystyöhön ja -viestintään

Toimenpiteet
1. Liikenteen päästöjen vähentäminen
a. Julkisten kulkuvälineiden aikataulujen huomioiminen turnausaikatauluissa
b. Turnausbussi tai muu yhteinen ratkaisu majoituksen ja turnauspaikan välillä
kulkemiseen
c. Joukkueiden kannustaminen tai palkitseminen ympäristöystävällisempään
matkustamiseen

2. Materiaaliviisas tapahtumajärjestäminen
a. Kaikki hankinnat ovat harkittuja ja hankinnoissa painotetaan kierrätysmateriaaleista
valmistettuja tuotteita
16
Suomen Liitokiekkoliitto
Toimintasuunnitelma 2022

b. Materiaalien uudelleenkäyttöä tehostetaan entisestään
c. Turnausten jätelajittelun ja kierrätyksen tehostaminen

3. Kestävyysviestintä
a. Kestävyysviestinnästä viestinnän kulmakivi
b. Seurojen kannustaminen kestävyystyöhön ja -viestintään

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.
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.

HANKKEET
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishanke
Liitto haki kesällä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta liikunnan kansalaistoiminnan
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeeseen. Syksyllä saatiin myönteinen 6000 € päätös
hankkeelle. Valitettavasti hankeavustusta ei kuitenkaan myönnetty täysimääräisenä ja alkuperäistä
suunnitelmaa tullaan muokkaamaan vielä loppuvuoden 2021 aikana ennen hankkeen aloitusta
vuonna 2022.
Ultimaten peliajatus on rakennettu mahdollistamaan erilaisilla valmiuksilla ja lähtökohdilla
varustettujen urheilijoiden tasa-arvoisen kilpailun. Yleisesti ultimatea pidetään lajina verrattain
yhdenvertaisena ja sitä se myös on moneen muuhun lajiin verrattuna. Yhdenvertaisuuskartoituksen
perusteella on kuitenkin tunnistettu tiettyjä lajiin liittyviä haasteita ja liitto haluaa tarjota toiminnan
kautta entistä yhdenvertaisempaa toimintaa ja mahdollistaa lajin harrastamista laajemmille
harrastajaryhmille.
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Lajin harrastajamäärät ovat melko pieniä, joten seurojen toimintaan tyypillisesti osallistuu hyvin eri
valmiuksilla varustettuja pelaajia. Koska eri ryhmille tarkoitettuja omia harjoituksia ei välttämättä ole,
seurojen on ensiarvoisen tärkeää rakentaa kapasiteettiaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistämisessä/huomioimisessa. Yhtenä selvänä puutteena on toistaiseksi ollut liikuntarajoitteisille
tarjottu toiminta.

Parkouria ja ultimatea opiskelijoille
Parkouria ja ultimatea opiskelijoille yhteistyöhanke Suomen Parkour ry:n (SPY) kanssa jatkuu vuonna
2022. Ensimmäinen hankekausi päättyy vuoden 2021 marraskuun loppuun. Joulukuussa 2021 alkaa
toinen hankekausi, mikä päättyy puolestaan vuoden 2022 marraskuussa. Jatkorahoitusta haetaan
kolmannelle hankekaudelle, sillä kokemuksen hankkeesta ovat olleet jo ensimmäisen hankekauden
aikana hyvät ja hanke on nähty erittäin tarpeellisena. Hankkeen hallinnoivana tahona toimii SPY.
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YHTEYSTIEDOT
Toiminnanjohtaja: Ulla Kiili
Puheenjohtaja: Veera Manner
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 2022
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LIITE 1

SLKL Talousarvio 2022

Nuoriso

Aikuiset

Huippu

Järjestö

Kaikki

−10 525,00

−5 075,00

−5 300,00

−57 054,75

−77 954,75

800,00

26 650,00

20 750,00

0,00

48 200,00

0,00

0,00

20 750,00

0,00

20 750,00

800,00

26 000,00

0,00

0,00

26 800,00

3050 Pääsylipputulot

0,00

650,00

0,00

0,00

650,00

3100 Muut tuotot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

−11 325,00

−31 725,00

−26 050,00

−57 054,75

−126 154,75

Henkilöstökulut

−625,00

−625,00

0,00

−35 454,75

−36 704,75

Palkat ja palkkiot

−500,00

−500,00

0,00

−28 500,00

−29 500,00

0,00

0,00

0,00

−28 500,00

−28 500,00

−500,00

−500,00

0,00

0,00

−1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Henkilösivukulut

−125,00

−125,00

0,00

−4 944,75

−5 194,75

3250
Eläkevakuutusmaksut

−125,00

−125,00

0,00

−6 982,50

−7 232,50

3251 Perityt
eläkevakuutusmaksut

0,00

0,00

0,00

2 037,75

2 037,75

Muut henkilösivukulut

0,00

0,00

0,00

−1 710,00

−1 710,00

3240 Sosiaaliturvamaksut

0,00

0,00

0,00

−427,50

−427,50

3260 Lakisääteiset
sosiaalivakuutukset

0,00

0,00

0,00

−855,00

−855,00

3261 Perityt
työttömyysvakuutusmaks
ut

0,00

0,00

0,00

−427,50

−427,50

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

−10 700,00

−31 100,00

−26 050,00

−21 600,00

−89 450,00

−1 700,00

−20 000,00

−2 500,00

−1 500,00

−25 700,00

0,00

0,00

0,00

−1 500,00

−1 500,00

−1200,00

−20000,00

−2500,00

0,00

−23 700,00

−500,00

0,00

0,00

0,00

−500,00

Varsinainen toiminta
Tuotot
3000 Osanottomaksut
henkilöiltä
3010 Sarjamaksut
joukkueilta

Kulut

3200 Palkat, vakituiset
3220 Palkkiot
3232 Lomapalkkavelan
muutos

Muut kulut
Toimitilakulut
3300 Tilavuokrat
3320 Kenttävuokrat
3326 Muut
urheilutilavuokrat

21
Suomen Liitokiekkoliitto
Toimintasuunnitelma 2022

−4 500,00

−1 000,00

−20 250,00

−1 400,00

−27 150,00

3500 Päivärahat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3510 Matkakulut

0,00

0,00

0,00

−400,00

−400,00

−500,00

0,00

0,00

0,00

−500,00

0,00

−500,00

−4 000,00

−500,00

−5 000,00

−500,00

−500,00

−12 500,00

−500,00

−14 000,00

−3 500,00

0,00

−3 750,00

0,00

−7 250,00

7890 Ulkomaan
päivärahat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hallintopalvelut

−700,00

−6 800,00

−300,00

−5 800,00

−13 600,00

3400 Ostetut
koulutuspalvelut

0,00

0,00

0,00

−500,00

−500,00

3404 Ostetut
mediapalvelut

0,00

−2 000,00

0,00

0,00

−2 000,00

3406 Ostetut
kilpailutoiminnan
palvelut

−400,00

−3 000,00

0,00

0,00

−3 400,00

3408 Ympäristöpalvelut

−300,00

−1 300,00

−300,00

−500,00

−2 400,00

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

3438 Muut ostetut
palvelut

0,00

−500,00

0,00

−500,00

−1 000,00

Muut hallintokulut

−1 800,00

−3 300,00

−3 000,00

−6 300,00

−14 400,00

−800,00

−800,00

−3 000,00

0,00

−4 600,00

0,00

0,00

0,00

−1 000,00

−1 000,00

−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

Matkakulut

3520 Kilometrikorvaukset
3550 Matkakorvaukset
3560 Majoitus ja ruokailu
3580 Osanottomaksut

3750 Varusteet ja
välineet
3800 Kokous- ja
neuvottelukulut
3812 Palkintokulut

Avustukset
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3920 Avustukset
paikallisille
urheiluseuroille

−2 000,00

0,00

−2 000,00

Hankkeet

−6 600,00

−6 600,00

3940 Erityisavustus
tasa-arvo hanke

−6 600,00

−6 600,00

0,00

0,00

Varainhankinta

1 200,00

17 000,00

1 000,00

12 000,00

31 200,00

Tuotot

1 200,00

17 000,00

1 000,00

12 000,00

31 200,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

1 200,00

17 000,00

0,00

0,00

18 200,00

5011
Lisenssivakuutukset/vaku
utusyhtiö (oikaisuerä)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5140 Lahjoitukset ja
avustukset

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

5280 Muut tuotot

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

Avustukset

10 000,00

11 000,00

4 000,00

10 000,00

35 000,00

Avustukset

10 000,00

11 000,00

4 000,00

10 000,00

35 000,00

7000 OKM yleisavustus

10 000,00

11 000,00

4 000,00

10 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

6 600,00

6 000,00

6 000,00

600,00

600,00

5000 Jäsenmaksutuotot
5010 Lisenssituotot

Hankkeet
7100 Hankeavustukset
7200 Hankkeen muut
tulot
Tilikauden tulos

675,00

22 925,00

−300,00

−28 454,75

−5 154,75

Tilikauden ylijäämä
(alijäämä)

675,00

22 925,00

−300,00

−28 454,75

−5 154,75
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