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LAJILIITTO

Vuosi 2023 on Suomen Liitokiekkoliiton (SLKL) neljäskymmenesviides (45.) toimintavuosi. SLKL:n

aktiivisten jäsenten määrän odotetaan olevan vuoden 2023 lopussa noin 650 henkeä.

Kokonaisjäsenmääräksi muodostunee noin 3850 henkilöä.

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 (noin 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 (EUF) alaiset kansainväliset kisat.

Päätavoitteet

Liitto on valinnut tulevalle toimintakaudelle kaksi päätavoitetta. Koronan aiheuttamat vaikutukset

näkyvät edelleen ja liiton tavoitteita ja toiminnan painopisteitä on mukautettu kriittisimpien

toimintojen ympärille. Tavoitteiden ja toimenpiteiden ja mittareiden on haluttu olevan hyvin

konkreettisia ja käytännönläheisiä. Alla on tiivistetysti avattu nämä tavoitteet ja alempana

toimenpiteet sekä mittarit.
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1. Harrastajamäärän kasvattaminen

Ensimmäinen päätavoite on harrastajamäärän kasvattaminen. Koronan seurauksena liiton jäsen- ja

harrastajamäärät laskivat merkittävästi ja vaikka jäsenmäärä on saatu uudelleen nousuun, on

toiminnassa ensisijaisesti keskityttävä harrastajamäärän palauttamiseen ja kasvattamiseen ennen

muita ison kuvan tavoitteita (Kaavio 1). Koska harrastajien rekrytointi tapahtuu pääasiassa seuroissa,

on päätoimintona seurojen tukeminen tässä työssä. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää

yhteistyötä liiton ja seurojen välillä. Hallinnollisella tasolla liiton alle perustetaan seuraneuvosto, millä

on päätösvalta tietyissä seuroja koskevissa asioissa. Seuraneuvoston lisäksi organisoidaan

seurafoorumi, jonka tarkoitus on koota toimijoita yhteen ja jakaa lajiyhteisön osaamista sekä

järjestää tarvittaessa koulutusta/neuvontaa eri osa-alueilla. Seurafoorumi koostuu etätapaamisista ja

lisäksi luodaan materiaalipankki. Junioritoiminnan projektitukea jatketaan myös vuonna 2023. Lisäksi

kannustetaan seuroja hakemaan Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea ja tarjotaan

konsultointiapua hakemuksen tekemiseen. Olympiakomitean Tähtiseuraohjelman osalta selvitetään

mitä osioita pystyttäisiin hyödyntämään myös liitokiekkoliittoseuroissa. Ulkokaudella jatketaan

matalan kynnyksen harrasteturnausten organisointia, jotta uusille pelaajille on myös ulkokaudella

riittävästi tarjontaa.

Jäsen- ja lisenssipelaajien sekä tapahtumiin ja eri sarjoihin osallistuvien määrää seurataan, mutta

vuoden 2023 pääasiallinen tavoite on luoda toimiva rakenne ja pohja, jotta tulevina vuosina

harrastajien määrän on mahdollista kasvaa.

Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hankkeen lisäksi jatketaan lajin tunnettavuuden lisäämistä ja lajin

vakiinnuttamista oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.
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Kaavio 1. SLKL:n jäsenet vuosittain 2000–2021. 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. Kasvattaa liiton toimintaan osallistuvien tekijöiden määrää

Toinen päätavoite on kasvattaa toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Suoran

henkilörekrytoinnin sijaan tahdotaan liiton toiminta tehdä ensin paremmin näkyväksi. Lisäksi

toiminnan organisaatio- ja päätöksentekorakenteita selkeytetään ja tehdään läpinäkyvämmäksi.

Tämän uskotaan lisäävän toiminnan houkuttavuutta. Edelleen jatketaan myös yksittäisiin ja

rajattuihin tehtäviin vapaaehtoisten rekrytointia, mikä on osoittautunut toimivaksi malliksi tietyissä

tehtävissä.

Näiden tavoitteiden rinnalla toteutetaan aktiivisesti liiton yhdenvertaisuus- ja

ympäristövastuusuunnitelmia.

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Harrastajamäärän

kasvattaminen

1 Seurojen kytkeminen

vahvemmin osaksi

päätöksentekoa

1 Seuraneuvoston

perustaminen ja toiminta

(Kyllä/Ei/Osittain)
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2 Seurafoorumin ja

materiaalipankin

organisointi.

3 Junioritoiminnan

projektituki ja seurojen

kannustaminen OKM:n

seuratukeen

4 Selvitys

Tähtiseuraohjelman

soveltuvuudesta

liitokiekkoseuroille

2 Toteutuneet kerrat ja

teemat

3 Jaetut tuet ja tuen avulla

toteutuneet toiminnot.

4 Toteutunut selvitys miltä

osin ohjelmaa voidaan

hyödyntää (Kyllä/Ei/Osittain)

Kasvattaa liiton toimintaan

osallistuvien tekijöiden

määrä

1 Tehdä liiton toiminta

paremmin näkyväksi

2 Selkeyttää organisaatio- ja

päätöksentekorakenteita

3 Vapaaehtoisten rekrytointi

selkeisiin ja rajattuihin

tehtäviin

1  Kyselyn tulokset liiton

toiminnasta

2 Valmiit organisaatio- ja

päätöksentekokaaviot

3 Uusien vapaaehtoisten

määrä

HALLINTO JA TALOUS

Hallitus ja seuraneuvosto

Suomen Liitokiekkoliiton hallinto muodostuu 5–7 henkisestä hallituksesta. Aiemmin hallituslaisten

roolit ovat hieman vaihdelleet vuosittain, mutta jatkossa roolit pyritään pitämään vakioina. Näin

taataan parempi jatkumo hallituksen toiminnassa. Tulevista hallituksen rooleista päätetään vuoden

2022 loppupuolella. Hallituksen sihteerinä toimii liiton toiminnanjohtaja.

Ultimatejaostot poistettiin käytöstä vuodelle 2021, koska niiden ei koettu enää palvelevan

tarkoitustaan. Tarve jonkinlaiselle seuran edustajista muodostuvalle elimelle on kuitenkin nähty ja

erilaisia mahdollisuuksia selvitettiin vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön

säännöissä vahvistettu seuraneuvosto, mikäli tämä tullaan liittokokouksessa hyväksymään.

Seuraneuvoston tavoitteena on käsitellä ja päättää seuroille olennaisista asioista, kuten

kilpailusarjoihin liittyvistä asioita.

SLKL:n hallinnollisista ja juoksevista asioista vastaa osa-aikainen toiminnanjohtaja, joka työskentelee

28 tuntia viikossa.
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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 2020–2022 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

2023 ja hankkeelle on jo myönnetty rahoitus kolmannelle kaudelle.

Lisäksi SLKL vahvistaa edelleen pienlajiliittojen yhteistyötä, jota on viety järjestäytyneempään

suuntaan.

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 hintoja arvioidaan vielä kevään aikana ja lopulliset hinnat

lukitaan ennen kilpailukauden alkua.

Jäsenmaksu

Aikuiset 27 euroa

Nuoret 17 euroa

Vapaaehtoinen tukimaksu 27 euroa

Talous

Liiton talousarvion mukaan tilikauden 2023 tulokseksi on arvioitu noin 6 363,35 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 2023 SLKL hakee 35 000 euron suuruista avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tämä on 5000 € enemmän kuin myönnetty tuki vuonna 2022. 5000 € lisätuen myöntäminen on

kuitenkin edellytys laadukkaan toiminnan jatkamiseksi.
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Talousarvio 2023 Nuorisoliikunta Aikuisliikunta Huippu-urheilu Järjestö Kaikki

Tuotot (varsinainen toiminta)

Osanottomaksut

henkilöiltä 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00

Sarjamaksut

joukkueilta 1 000,00 28 000,00 0,00 0,00 29 000,00

Pääsylipputulot 0 650 0 0 650

Tuotot yhteensä 800 26 650,00 20 750,00 0 48 200,00

Kulut

Henkilöstökulut −375,00 −625,00 0,00 −41 751,35 −42 751,35

Toimitilakulut −1 200,00 −18 500,00 −10 000,00 −1 500,00 −31 200,00

Matkakulut −4 100,00 −3 852,00 −50 000,00 −1 400,00 −59 352,00

Hallintopalvelut −500,00 −4 500,00 0,00 −6 300,00 −11 300,00

Muut hallintokulut −1 400,00 −3 100,00 −5 000,00 −6 760,00 −16 260,00

Avustukset

paikallisille

urheiluseuroille −2 500,00 0,00 0,00 0,00 −2 500,00

Erityisavustukset

Kulut yhteensä −11 325,00 −31 725,00 −26 050,00 −57 054,75 −126 154,75

Varainhankinta

Jäsenmaksutuotot 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00

Lisenssituotot 1 000,00 17 000,00 0,00 0,00 18 000,00

Lahjoitukset ja

avustukset 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00

Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 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 8 000,00 10 000,00 3 000,00 14 000,00 35 000,00

Hankkeet

Hankeavustukset

Hankkeen muut

tulot

Tilikauden tulos −75,00 24 423,00 0,00 −30 711,35 −6 363,35

*Hallituksen esitys SLKL:n vuoden 2023 talousarvioksi on kokonaisuudessaan liitteessä yksi.
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VIESTINTÄ
Suomen Liitokiekkoliiton päivittäinen julkaisu- ja tiedotustoiminta on keskitetty SLKL:n verkkosivuilla

(ultimate.fi) sekä sosiaalisen median kanaville Facebookissa ja Instagramissa.

Yhtenä vuoden 2023 päätavoitteena on saattaa viestintäsuunnitelma loppuun. Suunnitelma pitää

sisällään muun muassa liiton eri viestintäkanavat ja niiden käyttötarkoituksen sekä vuosikellon, joka

aikatauluttaa liiton viestinnällisiä ponnistuksia. Tavoitteena on integroida viestintää jatkossa

enemmän eri osa-alueiden sisälle.  Verkkosivuston ylläpidosta vastaa sen toimitus.

Lisäksi viestintä on yhtenä aihealueena seurafoorumilla. Näin saadaan jaettu hyviä ja valmiita

käytänteitä seurojen kesken.

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Valmis viestintäsuunnitelma Viimeistellä

viestintäsuunnitelma

Valmis viestintäsuunnitelma ja

sen toteutuminen

Viestinnän
uudelleenorganisointi

Integroida viestintää enemmän

eri osa-alueiden toimintoihin

Toteutunut

uudelleenorganisointi

Hyvien viestintäkäytänteiden
jakaminen seurojen kesken

Toteutetaan seurafoorumilla

viestintäaiheinen teemakerta

Seurafoorumin toteutuminen

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. Liitto on mukana jälleen SM-viikolla 2023 ja lajin

markkinointia pyritään tekemään vahvasti tämän tapahtuman ympärillä.

Pelien tuottamisen suhteen minimatavoitteena on finaalitapahtumien kuvaaminen. Myös lajin

markkinoinnissa pyritään jatkossa vahvemmin tekemään seurojen kanssa yhteistyötä ja saada näin

kokonaisnäkyvyyttä paremmaksi esimerkiksi yhteisten sosiaalisten median kampanjoiden kautta.
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Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

SM-sarjan finaalitapahtumien
tuottaminen jollekin alustalle

Tuottamisen toteuttaminen
laadukkaasti ja lähetysten
markkinointi.

Toteutunut finaalitapahtumien
tuottaminen

SM-viikon kautta
valtakunnallinen
medianäkyvyys

Aktiivinen markkinointityö
tapahtuman ympärillä

SM-viikon lähetyksessä 80 000
katsojaa. Lisäksi myös muiden
julkaisujen määrä

KOULUTUSTOIMINTA
Vuonna 2023 koulutukset keskittyvät pitkälti Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hankkeen kautta

toteutettaviin liikuntatutorien koulutukseen ja liikunnan alan ammattilaisille (LIAM-ultimate)

suunntattuun koulutukseen.

Lisäksi tavoitteena on perustaaa valmennuksesta kiinnostuneiden ryhmä ja tätä kautta saadaan

kartoitettua  myös koulutustarpeita valmennuksen osalta.

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Valmennuksesta
kiinnostuneiden ryhmä
kokoaminen

Perustetaan ryhmä Perustettu ryhmä (Kyllä/Ei)

Saada tietoa minkälaisille
valmennuskoulutuksille on
tarvetta

Kartoitus
valmennuskoulutusten
tarpeesta

Koottu tieto tarpeista

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. Jatkossa kilpailukalenterin vahvistaminen tapahtuu seuraneuvostossa. Seuroja

osallistetaan muutenkin jatkossa enemmän kilpailutoiminnan päätöksentekoon.
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Kesällä 2023 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 jatketaan kesällä 2022

lanseerattua matalan kynnyksen harrasteturnaustakonseptia. Lisäksi matalan kynnyksen turnauksista

kalenterissa pysyy Hietsu Beach Ultimate.

Talvikaudelle 2022-2023 pelataan kolmen osaturnauksen sarja avoimessa ja naisten sarjassa.

Mixedissä otteluviikonloppuja on puolestaan kaksi. Vuoden 2022 loppupuolella järjestettävät

sisäultimaten EM-kisat rytmittävät vahvasti alkukauden kilpailukalenteria.

Kotimaassa järjestettävää muuta kuin liiton alaista turnaustoimintaa liitto tukee tiedottamalla,

koordinoimalla kilpailu- ja tapahtumakalenteria sekä auttamalla seuroja järjestelyissä.

Viime vuosina on jouduttu perumaan paljon tapahtumia ja jopa kokonaisia kausia koronan johdosta.

Vuoden 2023 tavoitteena on saada organisoitua kaikki kalenterissa olevat tapahtumat. Ainakin osaan

tapahtumista avataan esirekisteröinti, jolloin pystytään seurojen kesken kommunikoimaan tilanteesta

paremmin.

Kansainvälinen kilpailutoiminta

Kesällä 2023 järjestetään EM-kisat Irlannissa 15.-22.7. Suomesta on lähdössä joukkue ainakin

mixed-sarjaan ja mahdollisesti myös muihin sarjoihin. Mastersien EM-kisat on myös tarkoitus

järjestää syksyllä 2023, mutta tarkempaa ajankohtaa ja paikkaa ei ole vielä julkaistu.

Seurajoukkueiden EM-kisat järjestetään totutusti kauden päätteeksi. Pohjoisen alueen

karsintaturnaus saatetaan yhdistää toisen alueen kanssa ainakin joidenkin sarjojen osalta. Koronan

jälkiseuraukset ja lisäksi Venäjän sulkeminen kansainvälisistä kisoista vaikuttaa pohjoisen alueen

joukkueiden määrään vähenevästi ja vuonna 2022 alueellinen karsintaturnaus peruttiin.

Lisäksi EUF:llä on tarkoitus järjestää kaksi Euroopan alueen seurajoukkueturnausta keväällä ja

alkukesästä (EUF Spring Invite ja EUF Elite Invite).

EM-kisojen lisäksi alle 24-vuotiaiden sarjassa ja rantaultimatessa järjestetään MM-kisat vuonna 2023.

Liiton sivuille lisätään selkeä aikajana tulevista kansainvälisistä kisoista. Kisakalenteri on elänyt

kisojen siirtämisen johdosta melko paljon. Tällä halutaan myös helpottaa pelaajia ja joukkueita

hahmottamaan ja ennakoimaan kansainvälistä toimintaa.

EUF:n kilpailukomiteoihin pyritään myös löytämään edustajat.

Spirit of the game

Myös vuonna 2023 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.
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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.

TUPLAKIEKKO
Tuplakiekon kilpailutoiminta on saatu elvytettyä uudelleen parin viime vuoden aikana ja toimintaa on

tarkoitus jatkaa myös kesäkaudella 2023.

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.

Vuonna 2023 jatketaan toiminnan yhtenäistämistä aikuisten kanssa, mikä tarkoittaa toimintamallien

sovittamista samankaltaisiksi.

Kansallinen kilpailutoiminta ja muu kansallinen toiminta

SM-sarjat

Juniorit (U17) jatkavat aikuisten tapaan tour-muotoista SM-sarjaa. Sarja pelataan erikseen kesä- ja

talvikaudella. Lähtökohtaisesti kummallakin kaudella on kaksi osaturnausta ja finaalit pelataan

finaalitapahtumassa. Sarjaan halutaan vakiinnuttaa neljä-viisi joukkuetta.

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

liikuntatapahtumissa. Lisäksi kannustetaan perustamaan ultimatekerhoja kouluille sekä tekemään

yhteistyötä muiden paikallisten seurojen ja muiden tahojen kanssa.
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Kansainvälinen kilpailutoiminta ja maajoukkueet

Suomi ei ole lähettämässä juniorimaajoukkueita 2023 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.

Innokkaita junioreita pyritään kuitenkin ohjaamaan kansainvälisiin tapahtumiin, leireille ja

mahdollisuuksien mukaan pelaamaan muiden joukkueiden kanssa KV-kisoja.

Muu junioritoiminta

Vaikka SM-sarjaa pelataan U17-sarjana, koskettaa liiton juniorityö kaikkia alle 20-vuotiaita.

Junioreiden innostamista lajista jatketaan edelleen Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hankkeen

kautta ja pyritään vahvistamaan lajia niin oppilaitoslajina kuin ohjaamaan myös innokkaita junioreita

seuratoiminnan pariin.

Lisäksi vuonna 2023 jatketaan uudistetun junioritoiminnan projektiavustushakua seuroille.

Avustuksen tavoitteena on tukea seurojen juniori-ikäisille suunnattua toimintaa.

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Junioritoiminnan
projektiavustuksen jatkaminen

Jaetaan seuroille avustusta
junioritoiminnan tukemiseen

Toteutuneet toiminnot
avustuksen avulla

Lajin vakiinnuttaminen
oppilaitoksiin

Lajikokeilut oppilaitoksissa
valtakunnallisesti ja
pelikiekkojen myynnin
aloittaminen oppilaitoksille

Kysely onko lajia pelattu myös
lajikokeilujen jälkeen
oppilaitoksissa. Lisäksi
järjestettyjen
oppilaitosturnausten ja
osallistuneiden joukkueiden
määrä.

Neljän-viiden joukkueen
vakiinnuttaminen U17
SM-sarjaan

Seurojen osallistaminen sarjan
suunnitteluun

Joukkueiden määrä
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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 2023 osalta nämä on avattu

tarkemmin alla olevassa taulukossa.

2023

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Taloudellisen
yhdenvertaisuuden
parantaminen koko
toiminnassa

1. Selvittää, mikä on
taloudellista yhdenvertaisuutta
toiminnassa

2. Selvityksen pohjalta tehdä
tarvittavat toimenpiteet

Selvityksen ja toimenpiteiden
toteutuminen

Saattaa loppuun vuoden 2022
tavoitteet, mikäli kaikki eivät
ole toteutuneet vuoden 2022
aikana

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/

YMPÄRISTÖVASTUU
Syksyn 2021 aikana liitokiekkoliiton ympäristöryhmä toteutti ympäristökartoituksen . Sen pohjalta

laadittiin pääkehityskohteet ympäristövastuun näkökulmasta vuosille 2022-2024. Vuoden 2022

otettiin onnistuneesti käyttöön suunnitelman mukaisesti toimintoja ja suunnitelman toteutumista

jatketaan vuonna 2023.
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Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja
seuranta

Liikennepäästöjen
vähentäminen:
Turnaustoiminta

Julkisten kulkuvälineiden
aikataulujen huomioiminen
turnausaikatauluissa

Käytössä Sarjavastaavat Toimintakert
omus

Kysely liiton jäsenille
turnausmatkustamiseen
liittyen

2023 Toiminnanjohtaja/
Viestintätiimi

Toimintakert
omus

Liikennepäästöjen
vähentäminen:
Kansainvälinen
toiminta

Junamatkustamisen
mahdollisuuksiin tutustuminen
myös kansainvälisissä
turnauksissa

2023 Joukkueiden
managerit

Toimintakert
omus

Suositaan suoria lentoja ja
kannustetaan vapaaehtoisiin
päästökompensaatioihin

2023 Pelaajat/
joukkueiden
managerit

Toimintakert
omus

Liikennepäästöjen
vähentäminen:
Paikallistoiminta

Kannustetaan
seuroja/joukkueita
osallistumaan
valtakunnalliseen
pyöräilyviikkoon ja liikkumaan
treeneihin pyörällä

2023 Toiminnanjohtaja/
Viestintätiimi

Osallistujien/
julkaisujen
määrä/
toimintakert
omus

Kimppakyytialustojen selvitys
ja suosittelu

2023 Toiminnanjohtaja Toimintakert
omus

Ympäristömyönteisen seuran
palkitseminen:
kriteeristön luominen ja
palkinnon lanseeraus

2023-
2024

Toiminnanjohtaja/
Hallitus

Toimintakert
omus

Materiaaliviisas
turnausjärjestämine
n: Kaikki hankinnat
ovat harkittuja ja
hankinnoissa
painotetaan
kierrätysmateriaaleista
valmistettuja tuotteita.
Samoin ruokailussa
huomioidaan
ympäristönäkökulmat.

Hankitaan uusia tapahtumiin
liittyviä tarvikkeita vain
tarpeeseen, ja tällöinkin
kiinnitetään huomiota
tuotteiden alkuperään ja
valmistusmateriaaliin.

Käytössä Toiminnanjohtaja Materiaaliha
nkinnat
tilinpäätökse
ssä

Suositaan kiertopalkintoja. Käytössä Toiminnanjohtaja Palkintobudj
etin
seuraamine
n
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Suositaan kotimaisista
raaka-aineista valmistettua
sekä lähellä tuotettua ruokaa.
Tarjotaan
kasvisruokavaihtoehto.

Käytössä Tapahtumajärjest
äjä

Palautekysel
y
turnausjärje
stäjälle
tapahtuman
jälkeen ja
pelaajille
kauden
lopuksi

Suositaan osallistujien omia
astioita ja vältetään
kertakäyttöastioita.

Käytössä Tapahtumajärjest
äjä

Selvitetään mahdollisuutta
siirtyä paperisista
pöytäkirjoista sähköisiin.

Kesä 2023 Toiminnanjohtaja/
pelikonevastaava

Toimintakert
omus

Vaikuttava
ympäristöviestintä:
Kestävän toiminnan
ohjeistus

Seurojen käyttöön luodaan
kattava ohjeistus, jossa
seuroja ohjeistetaan
toimimaan kestävästi ja
viestimään kestävyys-
toimenpiteistään.

2022/2023
aikana,
toimitetaan
seuroille
2023

Toiminnanjohtaja/
Viestintätiimi

Vuoden
2023
päätteeksi
kysytään,
onko
ohjeistus
koettu
seuroissa
hyödylliseksi
ja onko
seuroissa
herännyt
kehitystoivei
ta
ohjeistuksen
suhteen.

Vaikuttava
ympäristöviestintä:
Kestävyysaiheiset
viestintäsisällöt ja
-materiaalit

Seurojen käyttöön luodaan
valmiita, tämän ympäristö-
suunnitelman mukaisia
kestävyysaiheisia
viestintäsisältöjä ja
-materiaaleja.

2023 Toiminnanjohtaja/
Viestintätiimi

Vuoden
2023
päätteeksi
tehdään
seuroille
kysely
materiaalien
käytöstä
sekä
mielipiteitä
siitä, ovatko
materiaalit
olleet
hyödyllisiä ja
mitä
kehitettävää
niissä olisi.
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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 -verkkokoulutus maajoukkuepelaajille.

HANKKEET

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishanke

Hankkeen ankkeen rahoitus päättyi vuoden 2022 puolella, mutta manuaalin markkinointia ja

tietoisuuden lisäämistä jatketaan seuratoimijoille edelleen vuonna 2023. Seurafoorumissa käsitellään

yhdenvertaisuutta yhtenä teemana.

Parkouria ja ultimatea opiskelijoille

Parkouria ja ultimatea opiskelijoille yhteistyöhanke Suomen Parkour ry:n (SPY) kanssa jatkuu vuonna

2023. Toinen hankekausi päättyy vuoden 2022 marraskuun loppuun. Joulukuussa 2022 alkaa kolmas

hankekausi, mikä päättyy puolestaan vuoden 2023 marraskuussa. 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

17

Suomen Liitokiekkoliitto

Toimintasuunnitelma 2022



LIITTEET

Liite 1: SLKL:n hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023

Nuoriso Aikuiset Huippu Järjestö Kaikki

Varsinainen

toiminta −9 075,00 −2 577,00 −5 000,00 −57 711,35 −74 363,35

Tuotot 1 000,00 28 000,00 60 000,00 0,00 89 000,00

3000

Osanottomaksut

henkilöiltä 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00

3010 Sarjamaksut

joukkueilta 1 000,00 28 000,00 0,00 0,00 29 000,00

3050

Pääsylipputulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3100 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kulut −10 075,00 −30 577,00 −65 000,00 −57 711,35 −163 363,35

Henkilöstökulut −375,00 −625,00 0,00 −41 751,35 −42 751,35

Palkat ja palkkiot −300,00 −500,00 0,00 −33 600,00 −34 400,00

3200 Palkat,

vakituiset 0,00 0,00 0,00 −33 100,00 −33 100,00

3220 Palkkiot −300,00 −500,00 0,00 −500,00 −1 300,00

3232

Lomapalkkavelan

muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Henkilösivukulut −75,00 −125,00 0,00 −5 865,35 −6 065,35

3250

Eläkevakuutusmaks

ut −75,00 −125,00 0,00 −8 232,00 −8 432,00

3251 Perityt

eläkevakuutusmaks

ut 0,00 0,00 0,00 2 366,65 2 366,65

3258

Lomapalkkavelan

eläkevak.maksu.

muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6140 Työntekijäin

TEL-maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

Suomen Liitokiekkoliitto

Toimintasuunnitelma 2022



Muut

henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 −1 986,00 −1 986,00

3240

Sosiaaliturvamaksut 0,00 0,00 0,00 −496,50 −496,50

3260 Lakisääteiset

sosiaalivakuutukset 0,00 0,00 0,00 −993,00 −993,00

3261 Perityt

työttömyysvakuutu

smaksut 0,00 0,00 0,00 −496,50 −496,50

3270

Lomapalkkavelan

sosiaalikulu.

muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6420

Työntekijöiden

työttömyysvakuutu

smaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut henkilöstön

kulut 0,00 0,00 0,00 −300,00 −300,00

3280

Terveydenhoitokulu

t 0,00 0,00 0,00 −300,00 −300,00

3282

Työpaikkaruokailu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3284

Henkilökunnan

koulutus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut kulut −9 700,00 −29 952,00 −65 000,00 −15 960,00 −120 612,00

Toimitilakulut −1 200,00 −18 500,00 −10 000,00 −1 500,00 −31 200,00

3300 Tilavuokrat 0,00 0,00 0,00 −1 500,00 −1 500,00

3320 Kenttävuokrat −1200,00 −18 500,00 −10 000,00 0,00 −29 700,00

3326 Muut

urheilutilavuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Matkakulut −4 100,00 −3 852,00 −50 000,00 −1 400,00 −59 352,00

3500 Päivärahat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3510 Matkakulut 0,00 0,00 0,00 −400,00 −400,00

3520

Kilometrikorvaukset −300,00 0,00 0,00 0,00 −300,00
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3550

Matkakorvaukset 0,00 −500,00 −3 000,00 −500,00 −4 000,00

3560 Majoitus ja

ruokailu −300,00 −500,00 −40 000,00 −500,00 −41 300,00

3580

Osanottomaksut −3 500,00 −2 852,00 −7 000,00 0,00 −13 352,00

7890 Ulkomaan

päivärahat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hallintopalvelut −500,00 −4 500,00 0,00 −6 300,00 −11 300,00

3400 Ostetut

koulutuspalvelut 0,00 0,00 0,00 −500,00 −500,00

3404 Ostetut

mediapalvelut 0,00 −1 000,00 0,00 −600,00 −1 600,00

3406 Ostetut

kilpailutoiminnan

palvelut −400,00 −2 500,00 0,00 0,00 −2 900,00

3408

Ympäristöpalvelut −100,00 −500,00 0,00 −400,00 −1 000,00

3420 Ostetut

hallintopalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3422

Taloushallintopalvel

ut 0,00 0,00 0,00 −4 000,00 −4 000,00

3432

Postituspalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 −1 400,00 −3 100,00 −5 000,00 −6 760,00 −16 260,00

3604

Tiedotusmateriaali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3620 Painatuskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3640 Kopiointi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3650

Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3690 Muut

materiaalikulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3750 Varusteet ja

välineet −600,00 −600,00 −5 000,00 0,00 −6 200,00

3800 Kokous- ja

neuvottelukulut 0,00 0,00 0,00 −1 000,00 −1 000,00

3812 Palkintokulut −800,00 −2 500,00 0,00 0,00 −3 300,00

3820 Jäsenmaksut,

muut järjestöt 0,00 0,00 0,00 −1 600,00 −1 600,00

3840 Postikulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3842 Puhelin ym.

tietoliikenne 0,00 0,00 0,00 −360,00 −360,00

3846

Tietoliikennekulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3848

Pankkipalvelumaks

ut 0,00 0,00 0,00 −1 500,00 −1 500,00

3849 Pyöristyserot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3858 Muut

toimistokulut 0,00 0,00 0,00 −300,00 −300,00

3860 Muut

vakuutukset 0,00 0,00 0,00 −800,00 −800,00

3890 Muut

toimintakulut 0,00 0,00 0,00 −1 200,00 −1 200,00

Avustukset −2 500,00 0,00 0,00 0,00 −2 500,00

3920 Avustukset

paikallisille

urheiluseuroille −2 500,00 0,00 0,00 0,00 −2 500,00

Hankkeet 0,00 0,00

3940 Erityisavustus

tasa-arvo 0,00 0,00

Varainhankinta 1 000,00 17 000,00 2 000,00 13 000,00 33 000,00

Tuotot 1 000,00 17 000,00 2 000,00 13 000,00 33 000,00

5000

Jäsenmaksutuotot 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00

5010 Lisenssituotot 1 000,00 17 000,00 0,00 0,00 18 000,00

5011

Lisenssivakuutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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/vakuutusyhtiö

(oikaisuerä)

5100 Myyntituotot

tarvikevälityksestä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5140 Lahjoitukset ja

avustukset 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00

5280 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 1 000,00
1 000,00

Avustukset 8 000,00 10 000,00 3 000,00 14 000,00 35 000,00

Avustukset 8 000,00 10 000,00 3 000,00 14 000,00 35 000,00

7000 OKM

yleisavustus 8 000,00 10 000,00 3 000,00 14 000,00 35 000,00

Hankkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7100

Hankeavustukset 0,00 0,00

7200 Hankkeen

muut tulot 0,00 0,00

Tilikauden tulos −75,00 24 423,00 0,00 −30 711,35 −6 363,35

Tilikauden ylijäämä

(alijäämä)
−75,00 24 423,00 0,00 −30 711,35 −6 363,35
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