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Toimintasuunnitelma 2023

● Junioritoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen
○ LA28 ryhmä - tavoitteena uuden sukupolven huippuampujien kasvattaminen Olympialaisiin 

2028 pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä
○ OKM:n osittain rahoittama aluevalmennuksen kehittäminen - tavoitteena junioreiden määrän 

lisääminen alueilla

● Aikuisten maajoukkueet
○ Talja-ammunta, maastoammunta- ja 3D-ammunta osaksi huippu-urheilua
○ Toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen

● Koulutustoiminta
○ Seurakoulutukset - seurojen kasvu ja kehitys
○ Tulospalvelu- ja tuomarikoulutukset - riittävä määrä osaavia ja aktiivisia toimijoita kansallisten 

kisojen järjestämiseen, resurssien lisääminen suurempien kisojen, myös kv-kisojen sujuvaan 
pyörittämiseen

○ Valmentajakoulutukset -  Oman valmennuskoulutuksen kehittäminen takaamaan 
valmentajien ja ohjaajien riittävyyden seuroissa ja riippumattomuuden ulkopuolisista tahoista 
(tarkkuuslajien VOKin jatkuminen epävarmaa)



Talousarvio 2023

● Tausta
○ Koronan vaikutukset näkyvät edelleen jäsenmäärissä
○ Ukrainan sota tulee nostamaan kustannuksia
○ Tilikausi 2021 alijäämäinen n. 20 t€
○ Tilikauden 2022 ennuste alijäämäinen n. 20 t€
○ Jos toiminta jatkuu samanlaisena, edellisiltä tilikausilta kertynyt puskuri on 

käytetty noin 3 vuodessa -> talouden alamäki on pysäytettävä
○ Kassavarat voivat loppua jo aiemmin, koska tilikauden yli/alijäämä on eri asia 

kuin pankkitilillä oleva raha. 
○ OKM-hanke

■ OKM:n maksama avustus aluevalmentajahankkeeseen on loppuraportointiin asti lainaa ja 
sitä voidaan joutua palauttaumaan, mikäli kulut eivät täyty ja/tai ole kriteerien mukaisia

■ OKM-hankkeessa 30 % omavastuu -> n. 17 t€ hankkeen koko kustannuksista jää liiton 
maksettavaksi



Talousarvio 2023

● Kuluista
○ OTOjen matkakulujen korvausten nosto samalle tasolle palkatun työvoiman korvausten 

kanssa eli verottajan kulloinkin voimassaolevien päivärahojen ja kilometrikorvausten 
mukaiseksi
■ Tasa-arvo, työn arvostus

○ Matkakulujen karsiminen
■ Matkustaminen minimoitava ja vältettävä tarpeetonta oman auton käyttöä
■ KV-kisoihin lähtee vain yksi liiton kustantama henkilö, joukkueenjohtaja, jolle kulut korvataan kuten OTOlle. 

Jojotyö ei ole työaikaa, siitä ei makseta palkkaa, vain matkakulut.
● budjetoidut KV-kisat: MM Saksa, junnu-MM Irlanti, Para-EM Hollanti ja Para-MM Tsekki, Maasto-EM ja 3D-EM 

Italia, EGP Iso-Britannia tai EG Puola
■ Edustusmatkustamista kotimaassa vähennetään (hallinnon matkakulut)
■ Valmentajien matkakuluissa ja työajassa vain kotimaan leirit (4 vkonloppua/valmentaja) + 1 

koulutusviikonloppu OKM-hankkeeseen
■ Toimintaa pyritään kehittämään alueilla niin, että matkakulut myös osallistujilla pienenisivät

○ Etävalmennusohjelmasta luovutaan, käyttö ollut vähäistä
○ Ampujien osallistumiskuluja hyvitetään pisterajojen ylitysten mukaan. Menestysbonuksia 

maksetaan syksyllä 2022 tehtyjen linjausten mukaan.
■ Menestymisen osalta budjetti voi olla alimitoitettu

○ Vakuutukset sidotaan lisensseihin



Talousarvio 2023

● Tuloista
○ Aikuisten maajoukkueleirien osallistumismaksu 30 €/hlö/leiri, junioreilla 50 

€/hlö/vuosi
○ Seurojen jäsenmaksut (liitolle) samat kuin 2022
○ Kilpailujen osanottomaksuihin 1 € korotus aikuisten osalta (kansallinen kisa 3 

€/hlö -> 4 €/hlö, SM-kisa 5 €/hlö -> 6€/hlö). Junioreiden maksuihin ja 
kisamaksuun ei muutoksia.

○ Kaikkiin kilpailulisensseihin 10 € korotus
○ Kertakäyttölisenssi poistuu valikoimasta, tilalle harrastajalisenssi, joka sisältää

■ vakuutuksen
■ osallistumisoikeuden divariin, harrastesarjaan kansallisissa kisoissa, 

mökkijousiammunnan-SM
■ juniorit 30€, aikuiset 40 € per vuosi


