
Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus
Vastuualue: Puheenjohtaja Markku Kauhanen

1. Mitä vastuualueellasi on tapahtunut/tehty viimeisen 6 kk:n aikana? 

• Aloitin toimintani vuoden alussa ja nyt mennyt 8 kk.

• Keskittämisasia oli hallitusta repivä asia jo edellisellä hallituskaudelle, saimme tehtyä yhteistyösopimuksen Solvallan kanssa, sen jälkeen lajipäälikön valittua. 
Lajipäälikön työsuhde purettiin kuitenkin koeajalla.

• Saimme pidettyä hallituksen toiminnasta esitelmän jolla halusimme suunnata hallituksen työtä strategian ja tulevaisuuden suuntaan. Hallitus ei saisi puuttua itse 
käytännön asioihin vaan tukee toiminnanjohtajan työtä. Tässä meillä on parantamisen varaa.

• Mielestäni olemme edistyneet avoimuuden suhteessa, mutta tiedotus ja yhteistyö valiokuntien, toimiston ja seurojen suuntaan on kehitysvaiheessa. Hallituksen on 
myös kannettava yhdessä vastuu ja tuettava toiminnanjohtajaa ja toimistoa yhdessä sovituista asioista.

• Tänä aikana on ollut kaksi ikävää häirintätapausta joihin toiminnanjohtajan ja hallituksen on pitänyt ottaa kantaa, ohjata käsittely puoleettomille toimijoille Suek:lle ja 
kamppailulajien kurinpitovaliokunnalle, sekä antaa niille työrauha.

• Olemme aloittaneet valtakunnallisen alueleirien kehittämisen. Sanna Erdogan tekee asiasta esityksen.

• SM-kisat ovat liiton järjestelyvastuulla ja etenevät Päivi Aholan johdolla.

• Uuden valmennuspäälikön haku on laitettu hakuun ja tarkoitus saada loppuvuonna töihin.

• Talous on pysynyt hyvin budjetissa, kiitos toiminnanjohtajan, varapuheenjohtajien ja tilitoimiston hyvän yhteistyön ansiosta.

2. Mitä uudistuksia/muutoksia vastuualueellasi on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi? 

• Keskittäminen Solvallan kanssa

• Alueleirien järjestäminen

• Valmennuspäällikön haku

3. Mitä vaikutuksia tehdyillä/suunnitelluilla muutoksilla on strategiaan, talouteen tai lisenssimääriin? 

• Muutoksilla pyrimme antamaan jäsenistölle ja seuroille liiton puolelta tukea valmennus-, harrastus ja kilpatoimintaan
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Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus
Vastuualue: Talous 30.8.2022 / Kirsi Korpaeus

1. Mitä vastuualueellasi on tapahtunut/tehty viimeisen 6 kk:n aikana? 

Korona ja sen jälkeinen kato harrastajamäärissä vaikuttaa seurojen toimintaan edelleen. Lisenssien määrä 
on takamatkalla koronaa edeltävistä vuosista, mutta varovaista kasvua on tapahtumassa. Tämä vaikuttaa 
suoraan varainhankinnan tuottoihin. 

Lajipäällikön poisjäänti on vaikuttanut henkilöstökuluihin positiivisesti. Lisäksi liitolle on myönnetty 
kehityshanke, 1.tason valmentajakoulutuksen uudistaminen ja arjessa oppimisen tukeminen.

Toiminnanjohtajan ja kirjanpitäjän kanssa on oltu aktiivisesti yhteydessä talouskysymyksiin ja seurantaan 
liittyen.

2. Mitä uudistuksia/muutoksia vastuualueellasi on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi? 

Hallitus on päättänyt kilpailuttaa vuoden 2022 aikana taloushallintopalvelut. Työmäärä kilpailutuksessa ja 
mahdollisessa vaihdossa on merkittävä. Uuden valmennuspäällikön perehdytys tulee viemään aikaa ja 
resursseja, jolloin työaikaresurssit kilpailutukseen ovat toiminnanjohtajalla ja liittosihteerillä vähäiset. 
Kilpailutus on järkevää siirtää vuodelle 2023.

SM-kilpailuiden suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin.

3. Mitä vaikutuksia tehdyillä/suunnitelluilla muutoksilla on strategiaan, talouteen tai lisenssimääriin? 

SM-kilpailuiden vaikutus talouteen on odotuksien mukaan positiivinen.

Kehityshanke tulee vaikuttamaan henkilöstökuluihin hankkeen omavastuuosuuden verran.
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Hallituksen jäsenen puolivuotiskatsaus
Vastuualue: KV-asiat / Talous 30.8.2022 / Markku Rautio

1. Mitä vastuualueellasi on tapahtunut/tehty viimeisen 6 kk:n aikana? 

- EUBC- KOKOUS Italian Assisissa 29.4.-1.5.

- IBA-kokous Turkin Istanbulissa 13.-14.5.

2. Mitä uudistuksia/muutoksia vastuualueellasi on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi? 

Kts. Kirsin puolivuosikatsaus

3. Mitä vaikutuksia tehdyillä/suunnitelluilla muutoksilla on strategiaan, talouteen tai lisenssimääriin? 

-
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