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Elinikäisen liikuntainnostuksen 

www.sotilasurheilu.fi

Elinikäisen liikuntainnostuksen 
aktivoija



Talous- ja viestintävaliokunta
• Toimintaympäristö

• Nykyinen toimintaympäristö

• Viestintä

• Liiton viestintä tukee strategian toteutumista tehokkaasti

• Kohdennettua viestintää on jo saatavilla eri segmenteille

• Talous

• Liiton taloustilanne on vakaa

• Tulevaisuuden toimintaympäristö
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• Tulevaisuuden toimintaympäristö

• Viestintä

• Viestintä välineet kehittyvät

• Talous

• Taloudelliset mahdollisuudet ovat kehittyvät

• Kehitettävää

• Viestintä

• Uusien viestintä kanavien löytäminen

• Yhteistyö Puolustusvoimien viestinnän kanssa

• Talous

• Luoda uusia mahdollisuuksia kehittyvälle taloustilanteelle



Talous- ja viestintävaliokunta
• Painopisteet

• Talous mahdollistaa laadukkaan toiminnan

• Tehtävät:

• Varmistaa varainhankinta

• Budjetointi, seuranta ja raportointi

• Tavoitteet

• Vuosittain 5% talouskasvu edellisen vuoden toteutuneeseen tulokseen, jolla varmistetaan 
toiminnan kehittäminen, jolla varmistetaan vakaa talouden kehitys.
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• Kehittää liiton budjetointia, seurantaa ja raportointia

• Sopimusten hallinnan kehittäminen

• Viestintä tavoittaa liiton toiminnankohderyhmät

• Tehtävät:

• Vastaa liiton viestinnän toteutuksesta

• Tukee seurojen viestintää

• Tavoitteet

• Liiton viestivälineiden seuraajien määrän kasvattaminen 

• Mitataan ja arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta

• Liiton viestintä täyttää yhteiskunnan liikunnalle asetetut eettiset ja moraaliset vaatimukset



Kilpailuvaliokunta
• Painopisteet

• Tarjota yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa jäsenistölleen laadukkaita, monipuolisia ja ajankohtaisia 
kilpailutapahtumia

• Toimiminen ampumasuunnistuksen kansallisena lajiliittona

• Kilpailutoiminnan kehittäminen tapahtuu aktiivisen ja toimivan palautejärjestelmän kautta

• Tehtävät ja mittarit

• Vaikuttaa varusmiesten ja henkilökunnan mahdollisuuksiin osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan
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• Vaikuttaa varusmiesten ja henkilökunnan mahdollisuuksiin osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan

• Kuunnella jäsenistön tarpeita ja toiveita sekä tarjota niitä vastaavia kilpailutapahtumia. (palautekysely)

• Ylläpitää kilpailutapahtumien kokonaismäärä toteuttamiskelpoisella tavalla. (Seurataan osallistujamääriä 

ja kilpailupalaute)

• Kilpailujärjestäjien jatkuvuuden turvaaminen (kilpailukalenteri kesäkuussa)



Kilpailuvaliokunta

• Tehtävät ja mittarit

• Edistää jäsenistön hyvinvointia, liikuntaa ja terveyttä tukevia toimintoja. 

• Tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa monipuolista liikuntaa 

• Edistää ampumasuunnistuksen kansallisena lajiliittona Suomalaista ampumasuunnistuksen huippu-
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• Edistää ampumasuunnistuksen kansallisena lajiliittona Suomalaista ampumasuunnistuksen huippu-

urheilua. (SM kilpailuiden osallistujamäärä ja menestyminen kansainvälisessä kilpailussa)



Kilpailuvaliokunta

• Tavoite
• Kilpailuihin osallistuvien jäsenmäärän lisääminen

• Kilpailuiden palautejärjestelmä on kattava ja toimiva.

• Ampumasuunnistuksen kilpailijamäärä lisääntyy ja Suomi on edelleen 
johtava maa kansainvälisesti.
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johtava maa kansainvälisesti.

• Kilpailutapahtumien määrä on kattava ja jatkuvuus on turvattu.



Harrastevaliokunta
• Painopisteet:

• VLK -toiminnan ylläpito ja kehittäminen

• HELKE -hankkeen käynnistäminen ja jalkauttaminen

• Tehtävät:

• Kehittää varusmiesten ja henkilökunnan liikuntamahdollisuuksia. Tällä tavalla edistetään 
fyysisen toimintakyvyn kehittymistä ja henkistä hyvinvointia

• Tavoitteet:
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• Tavoitteet:

• Innostaa mahdollisimman moni varusmies ja henkilökuntaan kuuluva osallistumaan liiton 
tarjoamaan toimintaan

• Saada vähän tai ei ollenkaan liikkuvat varusmiehet ja henkilökunta liikkumaan

• Mittarit:

• VLK -käyntimäärät (Liikkuri)

•   Tarpeiden mukaan laadittavat kyselyt


