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EKLU:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023

YLEISTÄ
EKLU on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö, jonka päätehtävänä on eteläkarjalaisten 

hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.

Tavoitteena on laaja-alainen liikunnan ja urheilun edistäminen. Kohderyhmiin kuuluvat niin organisoituneen liikunnan ja urheilun toimijat 

kuin tavalliset arkiliikkujat ja liikkumattomat. EKLU:n jäseniä ovat urheiluseurat, alueelliset ja maakunnalliset liikunta- ja 

urheilujärjestöt, kansanterveysjärjestöt sekä muut järjestöt.

EKLU toteuttaa jäsentensä hyväksymiä, OKM:n, eri sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa sovittavia toimintoja.

Toiminnan painopistealueina ovat liikunnan harrastamisen, aktiivisen arjen, seuratoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen sekä liikunnan 

edunvalvonta. Toiminnan arvopohjana toimivat vastuullisuus, paikallisuus ja innovatiivisuus, jotka sisältävät kaikenlaisen li ikunnan ja 

urheilun arvostamisen sekä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämisen. Edistämme myös jäseniemme toimintaa 

edellä mainittujen arvojen huomioimisessa ja kunnioittamisessa.

Toimintavuosi 2023 tulee olemaan hyvin monipuolinen vuosi. Toimimme aktiivisesti eri puolilla maakuntaa yhdessä 

yhteistyökumppaniemme kanssa. Onnistuessamme yhteistyökumppaneidemme kanssa, kehitämme Etelä-Karjalan elinvoimaa liikunnan ja 

urheilun kautta.

Toimintamme kautta:

- Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa ryhmissä

- Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytykset paranevat

- Seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytyksen paranevat

- Työllistämisen edistyy yhteistyössä seurojen kanssa

- Aktiivinen elämäntapa vahvistuu

- Liikunnan harrastaminen lisääntyy.



EKLU:n suurimmat tapahtumat ovat, maakunnallinen urheilugaala tammikuussa sekä maakunnallinen kouluviestikarnevaali syksyllä.

Lisäksi eri toimialoilla järjestetään koulutuksia verkostotapaamisia, seminaareja ja pienempiä tapahtumia ympäri maakuntaa. Kaikkien 

toimintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä seurojen, kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa.

KEHITTÄMISHANKKEET

EKLU toteuttaa v. 2023 kehittämishankkeita valtakunnallisten sopimusten mukaisesti sekä oman ideoinnin pohjalta eri kumppaneiden

kanssa. EKLU toteuttaa muiden aluejärjestöjen kanssa Liikkuvat-ohjelmaa. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä 

toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa ja a ikuisväestön 

parissa.

EKLU:n omista hankkeista jatkuu Etelä-Karjalan Kärki- Leader:in rahoittama Kulttuuriympäristöä liikunnan keinoin -hanke. Sen 

tarkoituksena on edistää luonnossa tapahtuvaa liikuntaa. Vuonna 2022 alkanut Urheiluseurojen digiosaaminen ja resilienssikyvykkyys- hanke 

jatkuu myös vuonna 2023.  

Myös uusia hankeideoita kehitellään koko ajan. Lisäksi EKLU:n henkilöitä toimii monien hankkeiden työryhmissä.



ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA

TAVOITE Toimenpiteet Mittarit Vastuu Seuranta

Seuratoiminnan 

kehittäminen

• Seuratoiminnan koulutuksia järjestetään säännöllisesti sekä 

lähi- että etätoteutuksina, jotta mahdollisimman monella 

olisi niihin mahdollisuus osallistua.

• Lisätään seuratoimijoiden digiosaamista Urheiluseurojen 

digitaidot –hankkeen aikana.

• Toteutetaan kevään aikana 

seuratoiminnan kehittämiskoulutus palvelumuotoiluun 

pohjaten

• Toteutetaan kevään aikana VOK-koulutuskokonaisuus

• Haastetaan seuroja valmentajapolun kehittämiseen ja 

valmentajien kouluttamiseen, esim. seurakiertue

• Järjestetään 3-4 seuratoiminnan koulutusta 

vuoden aikana eri teemoilla. Otetaan käyttöön 

etäkoulutukset.

• Urheiluseurat oppivat hyödyntämään tai 

ottavat käyttöön uusia digitaalisia palveluita.

• Saadaan VOK-koulutukseen osallistujia ja 

kokonaisuus toteutettua.

• Seurakontaktien määrä valmennusaiheen parissa

Seura-

kehittäjä

3 kk välein

Liikennevalot

Vihreä= mennyt

eteenpäin

Keltainen= työn alla

Punainen= ei ole 

edennyt

Kuntien ja 

seurojen ja 

aluejärjestön 

välinen yhteistyö

• Järjestetään säännöllisesti seurafoorumeja ympäri 

maakuntaa, jossa ovat mukana alueen seurakehittäjän lisäksi 

kaupungin tai kunnan liikunnan viranhaltijat.

• Mietitään ja kehitetään yhdessä kuntarajojen sisäistä ja 

kuntarajojen ylittävää yhteistyötä.

• Järjestetään seurafoorumeja viidessä 

kaupungissa vuoden aikana. Vakiinnutetaan 

seurafoorumit myös pienempien kuntien 

vuosittaiseksi toiminnaksi. Lappeenrannassa ja 

Imatralla seurafoorumeja järjestetään kaksi 

vuodessa.

Seura-

kehittäjä

3 kk välein

Liikennevalot

Lisäresursseja 

seuratoimintaan

• Lisätään seurojen ja oppilaitosten yhteistyötä, jotta saadaan 

seuratöihin tekijöitä ja toisaalta saatetaan seurakenttää ja 

sen mahdollisuuksia opiskelijoiden tietoon.

• Informoidaan, ohjeistetaan ja autetaan seuroja erilaisten 

hankehakujen kanssa, jotta maakunnan seuratoimintaan 

saataisiin lisää rahoitusta.

• Jatketaan opiskelijoiden harjoittelujaksojen 

toteuttamista ja tehdään siinä yhteistyötä 

seurojen kanssa.

• Tiedotetaan seuroja tulevista tukihauista 

aktiivisesti ja sparrataan hakemusten 

tekemisessä.

Seura-

kehittäjä

3 kk välein

Liikennevalot



#SEURAHOMMIA -HANKE
TAVOITE Toimenpiteet Mittarit Vastuu Seuranta

Edistää pitkäaikaistyöttömien 

palkkatuella työllistymistä

maakunnan urheiluseuroihin ja

muihin yhdistyksiin

• Yhteistyö verkostojen kanssa

• Kohdennettu viestintä

• Markkinointi

• Puskaradio/viidakkorumpu

• Työvalmennus

• Seurasparraus

• Alkuhaastattelujen määrä

• Työhaastattelujen määrä

• Palkattujen määrä

• Palautekysely

• Yhteydenotot

• Seuratapaamisten määrä

Hanke-

työntekijät

Jatkuva

Liikennevalot

Vihreä= mennyt

eteenpäin

Keltainen= työn alla

Punainen= ei ole 

edennyt

Hankkeen vaikuttavuuden

lisääminen näkyvyyden 

ja tunnettavuuden avulla

• Verkostoyhteistyö

• Kohdennettu viestintä

• Markkinointi

• Hankkeen omat nettisivut

• Puskaradio/viidakkorumpu

• Tapahtumat

• Tapahtumien määrä

• Yhteydenotot

• Onnistuneiden palkkausten määrä

• Nettisivujen ajantasaisuus

• Somepäivitykset

Hanke-

työntekijät

Jatkuva

Liikennevalot

Kokonaisvaltainen opastus ja 

tuki yhdistyksille palkkatukityöllistä

jänä koko prosessin ajan

• Seurasparraus

• Tilaisuudet yhdistyksille

• Hankkeen nettisivut

• Yhteiset palaverit

• Yhteistyö muiden seuratoimintaa kehittävien 

tahojen kanssa

• Sitouttaminen

• Seuratapaamisten määrä

• Tilaisuuksien määrä

• Palautekysely seuroille aina 

palkkatuetun työsuhteen päättyessä

• Työsuhteen pysyvyys

Hanke-

työntekijät

Jatkuva

Liikennevalot

Kokonaisvaltainen opastus ja 

tuki työnhakijalle koko prosessin 

ajan

• Työvalmennus

• Pienryhmävalmennus

• Yhteiset palaverit

• Tapahtumat

• Hankkeen nettisivut

• Työvalmennusten määrä

• Pienryhmävalmennuksiin osallistuneiden 

määrä

• Tapahtumiin osallistuneiden määrä

• Työsuhteen pysyvyys

• Työntekijän jatkosijoittumis-mahdollisuudet

• Palautekysely

Hanke-

työntekijät

Jatkuva

Liikennevalot

Yhdistysten työllistämis-

potentiaalin löytäminen ja 

näkyväksi tekeminen

• Yhteistyö

• Kohdennettu viestintä

• Puskaradio/viidakkorumpu

• Hankkeen nettisivut

• Tapahtumat

• Seurasparraus

• Seurojen sitouttaminen

• Yhteydenotot

• Palkkausten määrä

• Nettisivujen ajantasaisuus

• Somepäivitykset

• Seurasparrausten määrä

• Seuroille suunnattujen tilaisuuksien määrä

Hanke-

työntekijät

Jatkuva

Liikennevalot



HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN

TAVOITE Toimenpiteet Mittarit Vastuu Seuranta

Liikkuvat ohjelmien 

toteuttamisen 

edistäminen Etelä-

Karjalassa yhdessä 

paikallisten 

ja valtakunnallisten 

kumppanien kanssa

• Alueiden lisää liikettä hankkeen 

toimintasuunnitelman mukaisesti

• Toimijoiden kouluttaminen

• Verkostotilaisuuksien järjestäminen

• EK Eräviikon järjestäminen

yhteistyössä Erähiihtotoimikunnan, maaku

nnallisten kumppanien sekä kuntien 

liikuntatoimien kanssa

• Koulutuksissa varhaiskasvattajia 200, 

koulutoimijoita 150, oppilaitosten toimijoita 

100

• Eräviikkoa toteuttaa 25 koulua ja 

25 päiväkotia, maakunnallisia kumppaneita 12, 

kuntien liik.toimia 6. EKLU ohjaa työpajaa 15 

päiväkodilla.

Lasten ja nuorten 

liikunnan kehittäjä 

ja oto-tiimi

3 kk välein

Liikennevalot

Vihreä= mennyt

eteenpäin

Keltainen= työn alla

Punainen= ei ole 

edennyt

Lasten, nuorten ja 

perheiden 

harrastamisen 

lisääminen yhdessä 

kuntien ja seurojen 

kanssa

• Alueiden yhteisen lisää 

liikettä toimintasuunnitelman mukaisesti

• Tuetaan kuntia harrastamisen laadun ja 

määrän lisäämiseksi koulupäivän yhteyteen

• Etelä-Karjalan harrastuskalenterin 

viestiminen sidosryhmille

• Lasten, nuorten ja 

perheiden harrasteliikuntaryhmien 

ohjaaminen

• Kouluviestikarnevaalin järjestäminen 

yhteistyöseuran kanssa

• Harrastekiertueen järjestäminen koukuissa 

osana valtakunnallista harrastusviikkoa

• Osallistutaan maakunnan 

perhejärjestöverkoston toimintaan ja 

tapahtumiin

• Toteutetut toimenpiteet harrastustoiminnan 

edistämiseksi

• Koulutuksissa harrasteohjaajia 50

• Verkostotapaamisia 10, osallistujia 150

• Harrastuskalenterissa 70 toimijaa 9 kunnasta 

• EKLU:n ohjaamia 0-18-vuotiaiden/perheiden 

harrasteliikuntaryhmiä 16, osallistujia 250

• Verkostotapaamisia 10, osallistujia 150

• Karnevaaleissa 150 joukkuetta 9 kunnasta

• Harrastekiertue 5 koululla, 500 oppilasta 

osallistuu

• Liikutetaan lapsiperheitä eri tapahtumissa, 500 

hlö

Lasten ja nuorten 

liikunnan kehittäjä, 

seurakehittäjä ja 

oto-tiimi

3 kk välein

Liikennevalot



AKTIIVINEN ARKI
TAVOITE Toimenpiteet Mittarit Vastuu Seuranta

Työhyvinvoinnin edistäminen 

maakunnassa

• Liikkuva aikuinen ohjelman ja Buusti360-

ohjelman sisältöjen toteuttaminen työyhteisöissä

• Työyhteisömittaukset, työhyvinvointipäivät, 

liikuntakokeilut

• Markkinointi

• Toteutuneet tapahtumat työyhteisöissä

• Toteutuneet kartoitukset ja mittaukset

• Työhyvinvointiverkoston tapaamiset ja 

osallistujamäärät

Terveysliikunnan kehittäjä 

yhdessä muun henkilökunnan 

kanssa

3 kk välein

Liikennevalot 

(vihreä, 

keltainen, 

punainen)

• Liikunta- ja elintapaneuvonnan 

tuottaminen osana pienten 

kuntien palvelutarjontaa

• Ikiliikkuja-ohjelma ja ikäihmisten 

liikunnan edistäminen

• Verkostotyö liikuntaneuvonnan ja 

hyvinvointialueen välillä

• Yhdistysten roolin vahvistaminen 

liikuntaneuvonnan polulla

• Ikääntyvien huomioiminen liikuntaneuvonnassa

• Liikuntaneuvonnan saattaminen osaksi 

työhyvinvointipalveluita

• Toimivat liikuntaneuvonnan 

palvelukokonaisuudet maakunnassa

• Toteutuneet verkostotapaamiset

• Liikuntaneuvonta ja yhdistysyhteistyön laajuus

Terveysliikunnan kehittäjä, 

kunnat ja EKSOTE

3 kk välein

Liikennevalot

Elintapaohjauksen 

kuntakoordinaation edistäminen

• Elintapaneuvonnan kuntakoordinaatiohankkeen 

toteuttaminen toimintasuunnitelman mukaan

• Kuntien elintapaohjauksen 

kuntakoordinaatioryhmien käynnistäminen ja 

tukeminen

• Koulujen ja oppilaitosten liikuntaneuvonnan 

toimijoiden tukeminen ja seurantatiedon 

kerääminen

• Kuntakoordinaatioryhmät jatkavat 4 kunnassa 

ja käynnistyvät 4 kunnassa

• Elintapaohjauksen palveluesite käytössä 4 

kunnassa ja valmistellaan 5 kunnassa

• Liikuntaneuvonnan nykytilan arviointi työkalu 

käytössä 9 kunnassa

• Maakunnallinen elintapaohjauksen verkosto 

kokoontuu säännöllisesti

• Maakunnan hyte-ryhmää informoidaan kuntien 

liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen 

asioista

Lasten ja nuorten liikunnan 

kehittäjä sekä 

terveysliikunnankehittäjä

3 kk välein

Liikennevalot

• Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen luontoliikunnan 

keinoin.

• Kulttuuriympäristöä liikunnan 

keinoin -hanke viedään 

päätökseen, tuotoksena 

luontoliikuntamateriaalia eri 

yhteisöjen käyttöön.

• Jatketaan luonto- ja kulttuurikohteiden 

kartoitustyötä

• Järjestetään luontoelämystapahtuma

• Kehitetään yhteistyötä ja toimijaverkostoa

• Yhdistetään kohteet ja liikuntapalvelut

• Tuotetaan yhteistä materiaalia eri kohderyhmien 

ja viestinnän tarpeisiin

• Yhteistyöverkoston rakentuminen

• Kartoitetut kohteet

• Tapahtumien osallistujamäärät

• Uusien liikuntapalveluiden tuottaminen

• Tuotetun materiaalin levikki ja käyttövolyymi

Terveysliikunnan

kehittäjä yhdessä 

muun henkilökunnan

kanssa

3 kk välein

Liikennevalot



TAVOITTEELLINEN URHEILU

TAVOITE Toimenpiteet Mittarit Vastuu Seuranta

Urheiluakatemiatoiminnan 

laadun kehittäminen 

Olympiakomitean 

urheiluakatemian 

toiminnanohjeiston 

mukaisesti

• Tavoitteista viestiminen verkostolle, 

yhteinen suunnittelu ja kehittäminen 

paikallisen akatemiaverkoston kanssa

• Paikallisen urheiluakatemiatoiminnan 

koordinointi

• Toteutuneet toimenpiteet. 

Toimenpiteiden määrän ja laadun 

tarkastelu yhdessä verkoston kanssa

• kyselyt

Urheiluakatemiatiimi 3 kk välein

Liikennevalot

Vihreä= mennyt eteenpäin

Keltainen= työn alla

Punainen= ei ole edennyt

Paikallisen 

urheiluakatemiaverkoston 

vahvistaminen ja 

osaamisen lisääminen

• Järjestetään paikallisia 

verkostotapaamisia

• Asiantuntijatoiminnan suunnittelu osana 

valmentautumista

• Paikallisten lajiohjelmien kehittäminen 

verkoston yhteistyöllä

• Valmentajaverkostotoiminnan 

järjestäminen

• Valmentajien, urheilijoiden, huoltajien 

ja verkostotoimijoiden koulutus

• Verkostotapaamisten määrä

• Toteutunut asiantuntijatoiminta

• Kumppanuuslaji ja yhteistyöseura 

tapaamisten määrä sekä 

toimenpiteiden yhteinen tarkastelu 

vuosittain

• Toteutuneiden koulutusten määrä

Urheiluakatemiatiimi 3 kk välein

Liikennevalot

Urheilun arvostuksen 

lisääminen

• Urheiluakatemiatoiminnasta viestiminen

• Nostamme esiin 

urheiluakatemiaverkoston toimintaa 

monipuolisesti viestintäkanavissa

• Urheiluakatemiatoiminnan uutiskirje 

julkaistaan 4 kertaa vuodessa

• Julkaisujen määrä

Urheiluakatemiatiimi,

urheiluakatemiaverkosto

3 kk välein

Liikennevalot



VAIKUTTAMISTYÖ

TAVOITE Toimenpiteet Mittarit Vastuu Seuranta

• Liikunta osaksi 

maakuntastrategiaa / 

hyvinvointisuunnitelmaa

• Liikuntavaikutusten 

arvioinnin (LIVA) 

käyttöönotto maakunnassa 

ja kunnissa

• Vastuullisuusohjelma: 

Liikuntatoimijat 

esimerkillisiksi toimijoiksi 

mm. tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyössä

• Osallistutaan maakunnalliseen 

vaikutustyöhön esityksiä, aloitteita, 

lausuntoja tai sisältöjä tuottamalla.

• Selvitetään liikuntavaikutusten arvioinnin 

käynnistämisen ehdollisuudet ja yhtenäisten 

mittareiden käyttöönotto.

• Laaditaan esityksiä liikunta-aktiivisuuden 

kartoituksen lisäämisestä.

• Otetaan vuosittain kantaa keskeisiin 

liikuntapoliittisiin kysymyksiin sekä tehdään 

liikuntakulttuurin kehittämiseen tähtääviä 

aloitteita.

• Tuotetaan kunnille räätälöityä liikunnan 

perustelumateriaalia ja alueellista 

vertailutietoa

• Aluejärjestöt esimerkillisiä vastuullisen 

liikuntatoiminnan edistäjiä ja toteuttajia

• Liikunta osana kuntastrategiaa kaikissa 

kunnissa

• LIVA arvioinnin aloittamisesta tehty 

päätökset

• Luotujen ja toteutettujen 

vaikuttajaverkostojen määrä

• Annettujen lausuntojen ja tehtyjen 

aloitteiden määrä ja toteutuma

• Tuotetun alueellisen/ kuntakohtaisen 

liikunnan perustelumateriaalien/ 

verrokkitiedon määrä

• Kumppanien arviointi työmme 

onnistumisesta 1 x / 4 v

• Oma/sisäinen arviointi

Aluejohtaja 3 kk välein

Liikennevalot

Vihreä= mennyt eteenpäin

Keltainen= työn alla

Punainen= ei ole edennyt

Seura-avustukset kasvuun ja 

välillisen tuen säilyttäminen

• Laaditaan esityksiä ja aloitteita sekä 

tuotetaan liikunnan perustelumateriaaleja 

kansanedustaja-/maakunta-/kuntapäättäjä 

verkostolle.

3 kk välein

Liikennevalot

Liikunta osaksi kunnan 

kuntastrategiaa / 

hyvinvointisuunnitelmaa

• Varmistetaan säännöllinen dialogi kuntien ja 

maakuntaliiton kanssa.

3 kk välein

Liikennevalot



VIESTINTÄ

TAVOITE Toimenpiteet Mittarit Vastuu Seuranta

Tunnettavuuden 

parantaminen

• uutiskirjeiden levikin laajentaminen, 

kampanjat ja kilpailut tilaajien 

lisäämiseksi

• Kiinnostava someviestintä sisällöllisesti, 

monipuolinen kanavien käyttö

• Valtakunnallisten aiheiden ja 

kampanjoiden hyödyntäminen

• Toimialakohtaisesti valituista aiheista 

tiedon jakaminen ja keskustelun 

herättäminen ja siihen osallistuminen

• Uutiskirjetyökalun statistiikka, 

tilaajamäärät

• Some kanavien statistiikka, lukijoiden 

tykkäykset ja kommentit, jakamiset

• Meltwater-seurantatyökalun 

hyödyntäminen

Toimialavastaavat 3 kk välein

Liikennevalot

Vaikuttavuuden 

parantaminen

• materiaalien kehittäminen uusilla 

työkaluilla, mm. Interaktiivinen 

materiaali, verkkokoulutukset

• viestintäsuunnitelmat tarvittaviin 

kokonaisuuksiin, mm. tapahtumat, 

hankkeet

• kotisivujen kehittäminen, tiedon 

löytämisen helpottaminen

• uutiskirjeiden sisältöjen kehittäminen

• käyttäjäkokemukset, materiaalien 

katsomis- ja käyttäjämäärät

• Viestintäsuunnitelmien toteuttaminen, 

yksittäisten toimien katsojamäärät

• Käyttäjäkokemukset kotisivuista, 

testikäyttäjien huomiot

• Uutisten lukijamäärät, auki klikkaukset

Toimialavastaavat 3 kk välein

Liikennevalot

Saavutettavuuden 

parantaminen

• saavutettavuuskriteerien huomiointi 

kaikissa tuotoksissa

• verkkokaupan käyttöönotto 

helpottamaan palveluiden ostoa sekä 

rahaliikenteen hoitamista

• materiaalit, verkkosivut, some viestintä 

täyttää saavutettavuuskriteerit

• verkkokaupan myynti, asiakkaiden ja 

omat käyttäjäkokemukset

Toimialavastaavat 3 kk välein

Liikennevalot



HALLINTO JA HENKILÖKUNTA

EKLU:n suunnitelman mukaisesta toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus sekä sen tarvittaessa nimeämät toimikunnat 

tai työryhmät. Varsinaisen toiminnan toteutuksesta vastaa EKLU:n henkilökunta, jonka muodostavat eri toimialojen vastuuhenkilöt, 

eli seurakehittäjä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, terveysliikunnan kehittäjä, urheiluakatemian koordinaattori sekä 

työllisyyshankkeen vastuuhenkilöt. Näiden apuna ja tukena työskentelevät taloussihteeri, viestintäsuunnittelija ja aluejohtaja. 

Toimisto sijaitsee Imatralla Mansikkalan liikuntakeskuksessa.

EKLU tekee runsaasti yhteistyötä lajiliittojen piiri- sekä aluejärjestöjen kanssa, jotka vastaavat koulutus- ja kilpailutoiminnan 

toteutuksesta kukin omalla toimialueellaan. Yhteistyö pitää sisällään mm. sihteeripalveluita, taloushallintoa, viestintää, 

kilpailutoiminnan valmistelua, rekisterien ylläpitoa ja erilaisia muita toimistopalveluja.



TALOUSARVIO 2023
VARSINAINEN TOIMINTA B 2022 B 2023

Os.ottomaksut liikuntakerhot 35 500 35000

Os.ottomaksut koulutus 20 000 15000

Muut os.maksut 10 000 25000

Palvelutuotot 2 000 12000

Palkkatuet 320000

Muut tuotot 100 000 104000

Yhteensä 167 500 511000

KULUT

Henkilöstö; palkat sivukuluineen -380000 -410000

Työllistämishanke, palkkakulut -320000

Työterveys -2 000 -3000

Henkilökunnan koulutus -3 000 -3000

Yhteensä -385000 -736000

POISTOT

Koneet ja kalusto -7600 -7600

MUUT KULUT

VUOKRAT

Toimistovuokra -7 000 -7000

Salit, kentät, muut tilat -4 000 -5000

Koneet ja laitteet -7 000 -7000

Muut vuokrat -1 000 -1000

Yhteensä -19000 -20000

ULKOPUOLISET PALVELUT

Ostetut koulutuspalvelut -29200 -25000

Hallintopalvelut -3 500 -3400

Muut ostetut palvelut -30 000 -20000

Yhteensä -62700 -48400

MATKA- JA MAJOITUSKULUT

Km, pv-rahat, majoitus / henk.kunta -10 000 -15000

Km, pv-rahat, majoitus / toim.osall. -5 000 -5000

Muut matkakulut -2 000 -3000

Yhteensä -17000 -23000

MATERIAALIKULUT

Koulutus ja tiedotus -4 000 -4000

Painatus ja kopiointi -3 000 -3000

Toim.tarvikkeet, lehdet, kirjat -2 000 -2000

Yhteensä -9000 -9000

URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET

Stipendit -3 000 -3000

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

Kokoukset, edustukset, huomionosoitukset -2 000 -2000

Puhelin, posti, internet -5 000 -5000

Ilmoitukset -1 000 -1000

Muut toim.kulut (gaala, matka, vakuut.) -40 000 -40000

Yhteensä -48 000 -48000

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT -551300 -895000

KULUJÄÄMÄ -383800 -384000

VARAINHANKINTA

TUOTOT

Jäsenmaksut 6 000 6000

Yhteistyösopimukset 10 000 10000

Muut tuotot

Yhteensä 16 000 16000

KORKO- JA MUUT RAH.KULUT

YLEISAVUSTUKSET

OKM:n toiminta-avustus 185 000 185000

Projektiavustukset 77 000 93000

Muut avustukset 105 800 90000

Yhteensä 367 800 368000

TUOTOT YHTEENSÄ 551 300 895000

KULUT YHTEENSÄ -551 300 -895000

TILIKAUDEN TULOS 0 0


