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SUOMEN SOTILASURHEILULIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  2014 

YLEISTÄ       
 
 
Vuosi 2014 on Sotilasurheiluliiton 46. toimintavuosi . Vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman pohjana on Sotilasurheiluliiton päivitetty 
strategia 2011 -2013, jonka linjausten mukaisesti jatketaan vuosi 2014 liittohallituksen päätöksellä. Sotilasurheiluliiton toiminnan kohderyh-
minä ovat edelleen varusmiehet, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunta perheenjäsenineen, puolustushallinnon rakennuslai-
toksen ja puolustusvoimien strategisten kumppanien palveluksessa oleva henkilöstö ja evp-henkilöstö.  Sotilasurheiluliiton toimintaa 2014 
ohjaa strategian mukainen visio: “Yhdessä liikkumalla terveyttä toimintakykyä ja  hyvää oloa”. Strategia määrittää perusteet liiton eri toimie-
limien toiminnoille. Strategiassa on huomioitu Puolustusvoimien ja Sotilasurheiluliiton 1.7.2008 allekirjoitettu yhteistoimintasopimus. 
             
Valiokuntien toimintaa ohjaavat tuloskortit, joissa toimintaa tarkastellaan resurssi-, asiakas-, prosessi- ja kumppanuusnäkökulmasta. Strate-
gian mukaisia valiokuntia ovat työ-, kilpailu-, koulutus- ja seuratoiminta ja talous- ja viestintävaliokunta.     
             
Sotilasurheiluliiton syksyllä 2013 aloitettu strategiatyö saatetaan loppuun toimintavuoden 2014 aikana ja Sotilasurheiluliiton uusi vuoden 
2015 alusta voimaan tuleva strategia esitellään vahvistettavaksi syysliittokokouksessa marraskuussa 2014. Oleellisena osana strategiatyötä 
käydään neuvottelut Puolustusvoimien kanssa uudesta päivitetystä yhteistyösopimuksesta, mikä astuisi voimaan samanaikaisesti uuden 
strategian kanssa vuoden 2015 alussa. 
 
Toimintasuunnitelmassa on huomioitu opetusministeriön ohjeiden mukainen tulosaluejako nuorisoliikuntaan (kustannuspaikka 1, sisältää 
myös varusmiesten vapaa-ajan liikunnan), aikuisten liikuntaan (kustannus-paikka 2), huippu-urheiluun (kustannuspaikka 3) ja  järjestötoi-
mintaan (kustannuspaikka 4). 
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Alueellisen toiminnan painopiste on Varusmiesten liikuntakerhotoimintaan liittyvien johtajakoulutustilaisuuksien (VLK) järjestäminen. Tilai-
uuksia järjestetään kahdeksan kappaletta toimintavuoden aikana. Lisäksi liitto suorittaa seurojen toiveiden mukaisesti seurakonsultointia. 
Käynnit perustuvat seurojen tarpeisiin ja ne suoritetaan yhteen seuraan kohdennettuna seuratoimintakoulutustilaisuutena. Jäsenseuroilta 
toivotaan aktiivista yhteydenottoa liittoon koulutuksien osalta. Toimintaa koordinoi koulutus- ja seuratoimintavaliokunta. 
 
 
VLK-yhteyshenkilöt vastaavat omilla toiminta-alueillaan Varusmiesten Liikuntakerhojen koulutustilaisuuksien järjestämisistä yhteistyössä lii-
ton kanssa. VLK-alueyhteyshenkilöinä ovat läntisellä alueella Santeri Martikainen ja Sami Asikainen. Itäisen alueen yhteyshenkilönä toimii 
Petri Kerkkänen sekä pohjoisella alueella Timo Karsi . Alueiden yhteyshenkilöiden toimintaedellytysten turvaamiseksi heille osoitetaan talo-
usarvioon määräraha alueiden oman koulutustoiminnan tarpeisiin. Seurajohtajakoulutuksesta vastaa koulutus- ja seuratoimintavaliokunta.  
Edellä mainittuja toimintoja koordinoi Pertti Mörö Hallista. 
 
Sotilasurheiluliitto jäsenseuroineen järjestää varusmiehille VLK-toimintaa yhteistyössä varusmiestoimikuntien (VMTK) kanssa. VLK-
toiminnan tavoitteena on tehostaa liikuntakerhotoimintaa jokaisessa varusmiehiä kouluttavassa joukko-osastossa sekä puolustusvoimien et-
tä rajavartiolaitoksen puolella. VLK-toiminnasta informoidaan myös valtakunnallisilla ja alueellisilla VMTK-päivillä. Toiminnalla pyritään pa-
rantamaan varusmiesten viihtyvyyttä ja palvelusmotivaatiota.  
 
Toiminnan keskeisenä perusperiaatteena on myös pyrkimys pysyvän liiikuntaharrastuksen herättämiseen ja jatkumiseen. Toiminta pyritään 
toteuttamaan luomalla palvelusliikunnasta ja vapaa-ajan liikunnasta hyvin toimiva kokonaisuus. VLK-johtajakoulutustilaisuuksissa, joita jär-
jestetään 8 kappaletta vuodessa, pyritään ennakkotehtävien ja keskusteluiden kautta tuomaan esille hyviä toimintamalleja, joita varuskun-
nat voivat räätälöidä omiin mahdollisuuksiinsa sopiviksi toimintatavoiksi. Myös henkilökunnan koulutukseen panostetaan tilaisuuksissa. Soti-
lasurheiluliiton tavoitteena on saada VLK-ohjelmatarjonta näkymään kaikissa perusyksiköissä ja tavoittamaan kaikki palveluksessa kulloin-
kin olevat varusmiehet. 
 
VLK-toiminnasta suoritettava infotilaisuus pyritään järjestämään henkilökunnan kursseilta valmistuville ennen kurssin päätöstä. Infossa ker-
rotaan Sotilasurheiluliitosta sekä VLK-toiminnasta.  Koulutus- ja seuratoimintavaliokunta vastaa infotilaisuuden järjestelyistä. 
 
Vuonna 2011 alkanut kolmivuotinen Potkua liikuntaan hanke päättyi 31.12.2013. Hankkeen tavoitteena oli VLK-toiminnan räätälöiminen 
joukko-osastojen omiin toimintamalleihin sopivaksi, VLK-tietoisuuden lisääminen, yhteistyön lisääminen palvelus- ja vapaa-ajan liikunnassa 
sekä hankkeen sponsorin esille tuominen. Näihin kaikkiin tavoitteisiin päästiin lähes täydellisesti. Sen lisäksi, että kontrolloidun kerhotoimin-
nan ja toimintaan osallistuvien varusmiesten lukumäärä kasvoi selvästi, niin joukko-osastoissa tapahtui myös paljon muita toimintaa edistä-
viä toimenpiteitä. VLK-toiminta otettiin mm monessa paikassa osaksi joukko-osaston arkikäytäntöä sekä varsinkin henkilökunnan tietoisuus 
asiasta lisääntyi.    
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Vuonna 2013 liitto aloitti hankkeeseen liittyen yhteistyön Suomen liitokiekkoliiton. kanssa tarkoituksena saada ultimatesta varusmiesmas-
soja liikuttava liikuntalaji. Lajista järjestettiin myös turnaus elokuussa. Yhteistyötä jatketaan edelleen huomioiden siihen käytettävät resurssit. 
 
Hankkeesta laaditaan loppuraportti v 2014 alussa, kun kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali on analysoitu. Raportti tullaan esittelemään 
Puolustusvoimissa erikseen määritetyllä tavalla.  
 
Hanketyöryhmä kokosi kattavan määrän tietoa VLK-toiminnasta sekä muista liittoa koskettavista asioista joukko-osastokäynneillään. Tiedot 
antavat hyvää pohjaa liiton uuden strategian tarkastamiselle sekä yhteistyösopimuksen päivittämiselle puolustusvoiminen kanssa. Hanke 
paransi paljon myös VLK-johtajakoulutustilaisuuksien laatua ja näin VLK-toiminta tulee jatkumaan entistä tärkeämpänä osana liiton toimin-
nassa.  
 
Potkua Liikuntaan-hanke osoitti tarpeellisuutensa. Tehdyt havainnot, analyysit ja johtopäätökset antavat liitolle vankan pohjan VLK-
toiminnan edelleen kehittämiseksi. 
 
Liitto järjestää alueilla  hallinnollista sekä  ohjaaja-, tuomari- ja toimitsijakoulutusta tarpeen mukaan.   
 
Kilpailutoimintaa järkiperäistetään mahdollisuuksien mukaan. Kilpailuja järjestetään jäsenkuntaa kiinnostavissa lajeissa. Mestaruuskilpailuja 
järjestetään kuudessatoista lajissa. Kilpailutoiminta järjestetään seurojen järjestämänä paikallisella tasolla. Valtakunnallisen tason kilpailujen 
järjestämisoikeudet liiton jäsenseuroille myöntää Sotilasurheiluliiton liittokokous.  Erityisesti pyritään tehostamaan naisten, nuorten ja lasten 
osallistumista seurojen järjestämiin virkistäviin liikuntatapahtumiin. 
 
Sotilasurheiluliitto kannustaa jäsenistöään huolehtimaan fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan osallistumalla esimerkiksi valtakunnal-
lisiin kuntoilutapahtumiin ja myös itse niitä järjestämällä. Seuroja tuetaan toteuttamaan monipuolisia ja koko jäsenistöä kiinnostavia liikunta-
tapahtumia ja -palveluja. Leireissä pyritään perhekeskeisyyteen. 
 
Sotilasurheilu-lehti on liiton päätiedotuskanava. Se ilmestyy toimintavuoden aikana viisi kertaa. Lehti vaikuttaa omalla tärkeällä roolillaan lii-
ton tunnetuksi tekemiseen ja liikuntamyönteisen kehityksen jatkumiseen. Liiton www -kotisivut osoitteessa www.sotilasurheilu.net ovat myös 
tärkeä tiedotuskanava etenkin varusmiehille. Kotisivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään tarpeen mukaan. Sisäinen tiedottaminen hoide-
taan puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän avulla ja tarpeellisella määrällä seuroille ja varusmiestoimikunnille jaettavia Sotilasurheilulii-
ton tiedotteita.  
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KOULUTUSTOIMINTA 
 
Koulutustoiminta on edelleen yksi liiton tärkeitä toimintamuotoja.  Se parantaa seurojen toimintaedellytyksiä. Koulutuspäällikkö johtaa liiton 
koulutustoimintaa ja vastaa suurimpien koulutustilaisuuksien toteutumisesta. Alueiden toimintaedellytyksiä parannetaan osoittamalla 
alueyhteyshenkilöiden käyttöön määräraha alueiden sisäiseen koulutustoimintaan mm. tehostamaan liiton ja seurojen keskeistä yhteydenpi-
toa, seurantaa ja konsultointia.  
 
Liittojohtoisessa koulutuksessa keskitytään muutamien suurien ja kiinnostavien koulutustilaisuuksien järjestämiseen.  Syysliittokokouksen 
yhteydessä järjestetään seminaari, johon pyritään saamaan seurojen johtohenkilöitä kiinnostavia aiheita. Lisäksi liittotasoisessa koulutuk-
sessa kiinnitetään huomiota valiokuntien väliseen yhteistoimintaan järjestämällä näiden keskeisiä yhteisiä kokouksia.  
 
Alueellisena toteutettava VLK-koulutus on edelleen yksi koulutustoiminnan painopistealueita. Liitto painottaa sekä varusmiestoimikuntien et-
tä seurojen edustajien (henkilökunnan) läsnäolon välttämättömyyttä liikuntakerhojen johtajakoulutustilaisuuksissa, jotta varuskunnissa toteu-
tettava VLK-toiminta voisi kehittyä suotuisasti myös nykyisen palvelusaikajärjestelmän aikana. Toimintaedellytysten parantamiseksi liitto su-
osittaa, että paikallisen varusmiestoimikunnan edustaja valitaan paikallisen varuskunnan urheiluseuran hallitukseen. VLK-toiminta toteutu-
essaan täysimääräisenä antaa mahdollisuuden n. 22.000 varusmiehelle vuosittain osallistua mielekkääseen vapaa-ajan harrastustoimin-
taan. Hyvin toteutettu VLK-toiminta täydentää ja tukee palvelusliikuntaa. 
 
VLK-toiminnan yhtenä tavoitteena on markkinoida toimintaa varuskunnissa niin, että järjestetyt vapaa-ajan liikuntakerhotoiminnan ohjelmat 
ovat kaikkien varusmiesten nähtävillä yksiköissä ja liikuntapaikoilla/vast.  
 
Sotilasurheiluliiton koulutustoiminnalla on laaja valtakunnallinen liikuntapoliittinen merkitys. Useat varuskuntien urheiluseurojen jäsenet ovat 
vastuullisissa tehtävissä myös muissa urheiluseuroissa. Koulutustilaisuuksiin osallistuu vuosittain merkittävä määrä varusmiehiä, jotka 
voivat hyödyntää saamaansa koulutustietoutta omissa siviiliseuroissaan kotipaikkakunnillaan. 
 
Koulutustoiminnan menoihin varataan  28.000 euroa.  
 
Liittojohtoisina järjestetään vuonna 2014 seuraavat koulutustilaisuudet 
 
 
A.           

Hallinnollinen koulutus   
   Aika Paikka Henkilöt Määräraha Valmistelee   Kustannus- 
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          paikka 
 
1. Seuratoimintakoulutus-    1000 € Koulutusvaliokunta ja  2 
    tilaisuudet       alueyhteyshenkilöt 
 
     
2. Seurakonsultointi yksit-    500 € Koulutusvaliokunta ja  2 
    täisissä seuroissa      alueyhteyshenkilöt 
 
3. Alueellinen koulutustoiminta 1.1.-31.12 Alueilla             500 € Alueyhteyshenkilöt  2                 
 
Varataan 1.500 euron määräraha alueiden        1.000 €           
yhteyshenkilöiden omatoimiseen alueilla               
toteutettavaan  koulutukseen                   
                         3.000 € 
 
B. 

VLK-koulutus  

     Aika   Paikka Henkilöt Määräraha Valmistelee   Kustannuspaikka 
             
1. VLK-johtajakoulutus VLK- 8.-9.1.  Pajulahti 25  3.000 € Petri Kerkkänen  1 
    ohjaajille ja seurojen sekä  16.-17.1. Varala  25  3.000 € Santeri Martikainen  1  
    VMTK:en edustajille  14.-15.1. Varala  25  3.000 € Sami Asikainen  1  
     21.-22.1. Kuusamo 15  1.500 € Timo Karsi   1                                              
               24.-25.6. Pajulahti 20  3.000 € Petri Kerkkänen  1 
     1.-2.7.  Varala  25  3.000 € Sami Asikainen  1 
     3.-4.7.  Varala  25  3.000 € Santeri Martikainen  1  
     15.-16.7. Kuusamo 15  1.500 € Timo Karsi   1 
 
                              
Koulutustoiminnan koordinaattorin kuluja     1.000 € 
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VLK-toiminnan materiaalikulut (mm. Potkua liikuntaan -hankkeen  
loppuraportin kulut)          1000 € 
 
 
     
                23.000 € 
C.  

Muu valmentaja- ja ohjaajakoulutus 
        
1. Vapaaottelun koulutustilaisuus  16.9.  Hamina  50    50 €      2  
2. Sotilaspainin koulutustilaisuus 16.9.  Hamina  50     50 €     Pasi Huhtala    2 
3. Sotilasnyrkkeilyn koulutustil. 16.9.   Hamina  50     50 €  Henry Forss    2 
4. Sotilaspenkin koulutustilaisuus 16.9.     Hamina   50       50 €  Markku Savolainen   2 
5. Alueyhteyshenkilöiden         Lokakuu  Avoin       10         1.800 €    Koulutuspäällikkö   2  
    koulutustilaisuus  
6. Kahvakuulakurssi   Toukokuu Vekaranjärvi  25    Simo Lapatto   2 
                                          2.000 € 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
KOULUTUSTOIMINTA YHTEENSÄ                                         28.000 €                    
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

KILPAILUTOIMINTA 
 
Sotilasurheiluliiton kilpailutoiminta jaetaan paikallisen ja valtakunnallisen tason kilpailutoimintaan. Liiton mestaruuskilpailuja järjestetään toi-
mintavuoden aikana seitsemässätoista lajissa.  
 
Sotilasurheiluliitto vastaa ampumasuunnistuksen lajiliittona lajin markkinoinnista ja kehittämisestä Suomessa. Vuoden 2014 aikana jatke-
taan ampumasuunnistuksen maajoukkuetoiminnan vakiinnuttamista. Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Saksassa 10. - 13.7.2014. 
Maajoukkue osallistuu myös Maailman Cupiin urheilijoiden kiinnostuksen ja taloudellisten resurssien puitteissa. Suomen mestaruuskilpailut 
järjestetään toukokuussa Loviisassa. Samassa yhteydessä järjestetään ampumasuunnistuksen Maailman Cupin osakilpailut samoilla mat-
koilla.  
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Lisätään tarpeen mukaan naisten ja nuorten sarjoja Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa.  
 
Kehitetään mahdollisuuksien mukaan liiton oman erotuomariryhmän toimintaa kaukalopallossa ja salibandyssa 
 
Paikallistason kilpailuja järjestetään varuskunnallisina mestaruuskilpailuina jäsenistöä kiinnostavissa lajeissa. Seuroja kannustetaan jär-
jestämään virkistysliikuntapainotteisia kilpailuja ja tapahtumia lasten, nuorten ja naisten mukaan saamiseksi seurojen toimintaan. 
 
Kilpailutoiminnan suunnittelussa on huomioitu puolustusvoimien kilpailu- ja koulutusjärjestelmä.  Sotilasurheiluliiton kilpailuvaliokunta vastaa 
liiton lajisäännöstön päivittämisestä. 
 
Joukkuepalloilulajeissa pelataan yleisessä sarjassa A- ja B-sarjojen ja ikämiehissä vain 40-vuotiaiden sarjan mestaruuksista. 
 
 
A.                 

Suomen mestaruuskilpailut     Aika  Paikka         Määräraha    Kustannuspaikka  
          
Ampumasuunnistuksen avoin  
SM-pika ja Maailman Cup,  Nammo Cup             Toukokuu Loviisan Tor   3 
     
Ampumasuunnistuksen avoin                    Toukokuu Loviisan Tor   3 
SM-massalähtö ja Maailman Cup,  
Nammo Cup 
         
B. 

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailut 
 
1.  Salibandy, Helsingin Energia Games 
 
      - A- ja B-sarjat   24.-25.1. Lahden VU    2 
      - Varusmiehet (VLK-Powerade Cup) 27.2. Tampere  1 
      - Varusmiehet, kilpasarja                                Vko. 34. Kouvolan VU   1 
      - 40 v.              21.2.  Kajaanin VU        2 
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      - Naiset        Lokakuu Luonetjärven VU       1+2  
 
1.   Uinti    6.2.. PorkkalanVU 100 €  1+2 
              
3.    Kaukalopallo, Millog Cup  
  
       - Henkilökunta A+B   Maaliskuu Mikkelin VU    2 
        
       - Ikämiehet 40 v.    29.-30.8. Kuopion VU    2 
 
4.    Jääkiekko, Patria Cup          26.-27.9. Luonetjärven VU   2 
       
       - Henkilökunta A+B-sarja 
   
5.    Ampumasuunnistus, Nammo  Cup 
 
       - pikamatka (varusmiehille)  Toukokuu Loviisan Tor   1+2 
       - massalähtö (varusmiehille)  Toukokuu Loviisan Tor   1+2 
 
6.    Pesäpallo   Elokuu Luonetjärven VU 100 €  1+2 
      
7.   Tennis,    7.-10.8. TuusulanVU  100 €  1+2 
          (Vierumäki) 
 
8.   Maratonjuoksu   16.8. Helsinki/Helsinki City Maraton  1+2 
 
 
9.   Golf, CWT Finland Golf  10.-12.9. Kultaranta Golf 100 €             1+2 
     Naantali 
      
 Kamppailukisat, Victorinox Games  16.-19.9. Haminan VU 300 €  1+2   
        
10.      - paini 
11. - nyrkkeily 
12. - judo 
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13. - vapaaottelu 
14. - sisäsoutu 
15. - sotilaspenkkipunnerrus 
       
  
         
16. Ilma-ase                     3.1. Kouvolan  VU 100 €  1+2 
 
C.              

Muu kilpailutoiminta     Aika  Paikka        Määräraha     Kustannuspaikka 
 
Squash                     14.3. Espoo    1+2 
         
Tuusulanjärven maraton                    26.4. TuusVU    1+2 
 
Kouvolan puolimaraton                    Toukokuu KouVU 
    1+2 
Triathlon (1/8 - matkat)                    Avoin     1+2 
 
Practical                      Elokuu TurVU/Loimaa   1+2 
 
Vartti-Maraton   13.8. KouVU    1+2 
 
Patria - FastScoop-turnaus                    Elokuu Avoin    1 
 
Frisbeegolf                      Avoin HämVU    1+2 
 
Lost in Kajaani - seikkailu-urheilukilpailu              12.-13.9. KajVU    1+2 
           
Seinäkiipeilytapahtuma                     Avoin LahVU    1+2 
 
        
Muut satunnaiset järjestämiskulut     1.500 € 
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- välinevuokrat ja -hankinnat     2.000 €    
         
                          4.300 € 
 
 
Ampumasuunnistuksen edustustoiminta     
 
- Ampumasuunnistuksen maajoukkueen leiritys       500 €                     3 
- MM-kisat, Suomen edustusjoukkueen kulut    8.500 €  3  
- Ampumasuunnistuksen Maailman cup    2.000 €  3 
                           
                         11.000€ 
 
 
D.             

Muut kilpailutoiminnan kulut 
 
-Mestaruuskilpailumitalit      5.000 €  1+2 
 
-Matka- ja majoituskulut                         3.800 €  1+2    
        
-Vakuutukset                  200 €  
  
-Muut kulut                                               700 € 
 
       9.700 € 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
KILPAILUTOIMINTA YHTEENSÄ                      25.000 € 
____________________________________________________________________________________________________  
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KUNTOLIIKUNTA 
 
Seuroja kannustetaan järjestämään perheliikunnan merkitystä korostavia, terveyttä ja työkykyä edistäviä kunto- ja virkistysliikuntatapahtu-
mia sekä seuroissa että alueilla, sekä osallistumaan muiden järjestämiin kuntoliikuntatapahtumiin. Erityisenä kohderyhmänä tulisi olla 
lapset, nuoret ja naiset. Kannustaminen suoritetaan jakamalla malleja muiden seurojen tapahtumista sekä myöntämällä pienehköjä koh-
deavustuksia tapahtumien järjestämiseen. 
 
Alueelliset liikuntatapahtumat pyritään suuntaamaan kunkin alueen erityispiirteet ja jäsenistön toivomukset huomioon ottaen. 
 
Varusmiesten kunnon seurannan ohella tuetaan palkatun henkilökunnan työkykyisyyden ylläpitämistä järjestämällä aiheeseen liittyvää kou-
lutusta seurajohtajakoulutustilaisuuksien yhteydessä. 
 
 
Kouvolan Varuskunnan Urheilijat järjestää Kouvolassa Puolimaratonin ja Vartti City-Actionrun juoksutapahtuman toukokuussa, Vartti Action-
run juoksutapahtuman Utissa 22.8. ja Vartti-Triathlonin 27.7.2014. Tapahtumat ovat tarkoitettu perheiden ja työyhteisöjen yhteisiksi kuntoilu-
tapahtumiksi.  
 
17. Kaukopartiohiihto 28.2.- 2.3.2014 järjestetään Utin ja Pajulahden välillä. Kouvolan Varuskunnan Urheilijat vastaa tapahtuman järjeste-
lyistä. Tapahtuman tarkoituksena on vaalia vanhojen kaukopartiomiesten perinteitä sekä tarjota mahdollisuus pitkään siirtymiseen suksilla.  
Hiihtomatkat ovat 30, 75, 150, 225 tai 300 km. 
 
Kaukopartiohiihtoon asetetaan Sotilasurheiluliiton joukkue, tapahtumaa mainostetaan yhteistyökumppaneille ja pyritään saamaan myös 
heiltä joukkue tapahtumaan.   
 
Kesäyön marssi järjestetään Tuusulassa 17:nnen kerran.  Sotilasurheiluliitto on luopunut marssiin juridistesta talousvastuusta. Liiton jäsen-
seuroja kannustetaan lähettämään tapahtumaan jäsenistöään ja tapahtumaa mainostetaan liiton yhteistyökumppaneille. 
 
Liitto kannustaa seuroja markkinoimaan sisäsoutua varuskunnissa.  
 
Kouvolan Varuskunnan Urheilijat järjestää Kaukopartiomarssin 10.–11.10.2014 ja sotilastaitokilpailun 21.–22.8.2014. Kaukopartiomarssilla 
on tarjolla kolme eripituista marssireittiä; 25, 50 tai 75 kilometriä. Sotilastaitokilpailu on partiokilpailu sisältäen noin 60 kilometrin siirtymisen 
ja sotilastaitoja mittaavia tehtävärasteja. Tapahtumien tavoitteena on mitata sotilastaitojen hallintaa vaalia kaukopartiomiesten perinteitä. 
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Asetetaan Sotilasurheiluliiton joukkue kaukopartiomarssille. Joukkueen kokoamisesta vastaa kunto- seuratoimintavaliokunta. 
 
Kannustetaan seuroja osallistumaan omin järjestelyin kansainväliseen Neljän Päivän Marssiin Hollannin Nijmegenissä tai muihin kansainvä-
lisiin tai kansallisiin kuntoliikuntatapahtumiin.  

Kuntoliikunnan menot 
 
Kuntoilutapahtumista aiheutuvat kulut:  Määräraha   Kustannuspaikka    
   
 - Kaukopartiohiihto   300 €   1+2 
 - Action Run - tapahtumat  200 € 
 - Kaukopartiomarssi   250 € 
 - Kannustuspalkinnot seuroille                 1.000 €  
           - Muut menot                                                      1.750 € 
                   
                               3.500 € 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
KUNTOLIIKUNTA YHTEENSÄ                                             3.500 €                                     
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
NUORISOTOIMINTA 
 
Nuorisotoiminnan tavoitteena on henkilökunnan lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien ja liikunta-aktiviteetin lisääminen. Toiminta tapah-
tuu pääosin jäsenseurojen järjestämänä ja liiton tukitoimenpitein. Seuroja kannustetaan myös järjestämään lasten hiihto-, maastojuoksu- ja 
yleisurheilukilpailuja sekä seikkailutapahtuma.  
 
Liitto tuottaa kilpailuissa tarvittavaa palkintomateriaalia sekä ohjeet seikkailutapahtuman järjestämiseksi. 
 
Sotilasurheiluliiton talvileiri tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua talviseen Lappiin. Talvileirin järjestää Sodankylän Varuskunnan Urheili-
jat Sodankylässä 17..-21.4.2014. Junakuljetus lähtee Helsingistä 16.4. illalla ja paluu Helsinkiin 22.4. aamulla. Leirin johtajana on Janne 
Mäenpää. 
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Sotilasurheiluliiton kesäleiri Utissa 16.-18.6.2014 tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua leirielämään, järjestelyistä vastaa Kouvolan Va-
ruskunnan Urheilijat. 
 
 
Nuorten jääkiekkoleiri järjestetään Lappeenrannassa heinäkuussa 2014. Leiri on suunnattu 2001- 2007 syntyneille nuorille, jotka ovat jo ai-
emmin pelanneet jääkiekkoa. Järjestelyistä vastaa Lappeenrannan Varuskunnan Urheilijat. 
 
Kannustetaan nuoria yleisurheilun pariin avaamalla Sotilasurheiluliiton www-sivustoille yleisurheiluranking. Seurojen yhteyshenkilöt voivat  
käydä merkitsemässä rankingiin jäsenistönsä tulokset. Sääntöjen laatimisesta vastaa harrasteliikuntavaliokunta. Yleisurheilun  
huipentumana järjestetään lasten ja nuorten kesäolympialaiset elokuussa 2014 

Nuorisotoiminnan menot   
    Vastuuhenkilö / seura  Määräraha  Kustannuspaikka  
 
Talvileirin järjestämiskulut  SodVU/Janne Mäenpää                     6.500 €  1 
Jääkiekkoleiri   LapVU/Aki Blom    1                  
Kesäleirin järjestämiskulut  KouVU /Jorma Laukkanen   1 
Muut menot (palkinnot ym.)                       1.500 €  1 
 
Määrärahat ovat enimmäistukia. Tuen lopullinen suuruus määräytyy tapahtumakohtaisesti osallistujamäärän mukaan.  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
NUORISOTOIMINTA YHTEENSÄ                        8.000 € 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TIEDOTUSTOIMINTA    
 
Sotilasurheiluliiton tiedotustoiminnan tavoitteena  on saada liiton jäsenkunta, tiedotusvälineet, taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit tie-
toisiksi liiton toiminnasta ja tavoitteista. Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota sen oikea-aikaisuuteen ja käytetään hyväksi parhaiten sovel-
tuvia tiedottamisen keinoja. Käytetään hyväksi sähköpostin antamia mahdollisuuksia puolustusvoimien verkossa. Liiton toiminnasta ker-
tovaa neliväriesitettä jaetaan tarpeen mukaan. 
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Tiedottamisvastuuta siirretään alue- ja paikallistasolle. Ulkoisella tiedottamisella edesautetaan kaikkien liiton toimintasektoreiden tavoittei-
den toteutumista. Liitto vastaa valtakunnallisesta tiedottamisesta ja antaa asiantuntija-apua jäsenseuroille. Sisäistä tiedottamista kehitetään 
seuratoiminta- ja seurakonsultointilaisuuksien yhteydessä annettavalla tiedotuskoulutuksella. 
 
Pääesikunnan henkilöstöosaston järjestämiin liikunta-alan opetustilaisuuksiin sovitaan Sotilasurheiluliiton infon järjestämisestä. Samoin 
huolehditaan liiton infosta Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun opiskelijoille, sekä varusmiestoimikuntien edustajille VMTK:n alu-
eellisilla ja valtakunnallisilla päivillä. 
 
Parannetaan liiton kotisivujen käytettävyyttä ja samalla niille luodaan päivityksen yhteydessä uusi graafinen ilme. Sotilasurheilulehden säh-
köistä versiota pääsee lukemaan liiton kotisivuston etusivulle luodun bannerin kautta. Potkua liikuntaan hankkeen linkki on luotu facebook-
palvelussa. 
 
Sotilasurheiluliiton internet-kotisivua hyödynnetään siten, että sivulla julkaistaan liiton toiminta-ajatus, valiokuntien keskeisimmät tehtävät 
sekä liiton tapahtumakalenteri.  Liitto hankkii toiminnastaan palautetta internetiin avatun sähköpostiosoitteen avulla.  
 
Järjestetään liiton yhteistyökumppaneille pr-tilaisuus toukokuussa tutustumalla johonkin puolustusvoimien joukko-osastoon. 
 

Tiedotustoiminnan menot              
     Määräraha   Kustannuspaikka 
 
    
- Pr-tilaisuus yhteistyökumppaneille   1.500 €    4            
- Internetsivujen ylläpito ja päivittäminen  3.500 € 
- Poolitapaaminen     1.000 €   4 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ                     6.000 € 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

JULKAISUTOIMINTA 
 
Sotilasurheilu on Suomen Sotilasurheiluliiton  julkaisema järjestölehti. Toimintavuoden 2014 aikana se ilmestyy viisi kertaa. Lehti on soti-
lasurheilun puolueeton äänenkannattaja ja se puolustaa sotilasurheilun etua. Lehti välittää tietoa sotilasurheilun ajankohtaisista tapahtum-
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ista, esittelee varuskuntien urheiluseurojen toimintaa, kertoo kansainvälisistä ja kansallisista sotilasurheilutapahtumista sekä antaa kun-
toilu- ja valmennusohjeita. Lehden yhtenä päätehtävänä on innostaa lukijakuntaansa aktiivisen terveysliikunnan pariin. 
 
Sotilasurheilu-lehti on saavuttanut vakaan aseman sekä jäsenistön, että ulkopuolisten keskuudessa. Lehti tekee tunnetuksi Sotilasurheilulii-
ton toimintaa puolustusvoimien  ja rajavartiolaitoksen sekä ulkopuolisten sidosryhmien keskuudessa. Toimintavuoden aikana kiinnitetään 
erityishuomio lehden tunnetuksi tekemisessä rajavartiolaitoksen henkilöstön keskuudessa. 
 
Lehden päätoimittajana jatkaa Keijo Suomalainen Hämeenlinnasta. Toimitussihteerin tehtäviä hoitaa oman toimensa ohella liiton toiminnan-
johtaja Jari Tepponen. Lehden toimintaa valvoo ja ohjaa liittohallitus apunaan lehden toimitusneuvosto.  
 
Varuskuntien urheiluseurojen vastuulla on lehden jakaminen varuskunnissa työpisteisiin ja varusmiestupiin.  
Lehti ilmestyy eurotabloid-kokoisena 10.000 kappaleeen painoksena. 
 
Sotilasurheilulehden ilmoitusmyynnistä vastaa MilMedia / Tapio Niitynperä. Lehden taittaa Bestpress Oy:n Tarmo Hurskainen Hämeenlin-
nasta ja se painetaan Pirkanmaan Lehtipaino Oy:ssä Tampereella. Sotilasurheilu tukee jäsenseurojen toimintaa tarjoamalla ilmaiseksi pal-
statilaa kilpailu- ja koulutustilaisuuksien kutsujen sekä tiedotteiden julkaisemiseen.  
 
Sotilasurheilu-lehden asema liiton päätiedotuskanavana on merkittävä. Sotilasurheiluliitto tarvitsee lehteä niin liiton sisäiseen kuin 
ulkoiseenkin tiedottamiseen.  
 
Lehti hankkii juttunsa ammattitoimittajilta ja eri alojen asiantuntijoilta. Lehden vakituinen avustajakunta takaa juttujen korkean tason. Avusta-
jille järjestetään ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi avustajakoulutusta. Lehti aktivoi liiton valiokuntien jäseniä kirjoittamaan vas-
tuualueistaan. 
 
Sotilasurheilu seuraa tarkasti kaikkia urheilu- ja liikuntaelämän ilmiöitä. Lehti kertoo tärkeistä sotilasurheilutapahtumista. Lehti painottaa jä-
senseuroista tulevien juttuvinkkien tärkeyttä, pyrkii lisäämään juttujensa ajankohtaisuutta ja parantaa lukuarvoaan . Julkaisutoiminnan tuo-
toista saadaan lehden toimituskulujen katteeksi 28.000 euroa. 

Julkaisutoiminnan menot         
     Määräraha   Kustannuspaikka 
 
Sotilasurheilu-lehden         38.000 €   4 
toimittaminen ja jakaminen   
sekä avustajakoulutus 
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___________________________________________________________________________________________________________ 
 
JULKAISUTOIMINTA YHTEENSÄ   38.000 € 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
HALLINNOLLINEN TOIMINTA 
 
Hallinnollisen toiminnan kulut muodostuvat palkkamenoista, palkkioista, sosiaalikuluista sekä kokous- ja toimistokuluista. Lisäksi hallinnolli-
siin kuluihin kuuluvat koulutuspäällikön, sekä alueyhteyshenkilöiden kulukorvaukset. 
 
Hallinnollisen toiminnan kulut muodostuvat palkkamenoista, palkkioista, sosiaalikuluista sekä kokous- ja toimistokuluista. Lisäksi  
hallinnollisiin kuluihin kuuluvat koulutuspäällikön, sekä alueyhteyshenkilöiden kulukorvaukset. 
 

Hallinnollisen toiminnan menot   
       Määräraha   Kustannuspaikka 
 
Palkat, palkkiot, sosiaalikulut,      65.500 €   4 
kokous- ja toimistokulut ym. 
______________________________________________________________________________________________   
 
HALLINNOLLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ            65.500 €  
                                                                                                                                                                                             
 
Valtion avustusta toimintavuodelle 2014 anotaan 60.000 euroa. Loppurahoitus katetaan omatoimisella varainhankinnalla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

TALOUSARVIO 2014 
            

I VARSINAINEN TOIMINTA 
 

1. KOULUTUSTOIMINTA 
 
1.1 Tuotot             
   
 Kulut       
 
 1.2.1 Matka-, majoitus- ja pvärahat  17.000 € 
 1.2.2  Materiaalikulut                                    3.800 € 
 1.2.3 Luento ym. palkkiot     2.000 €    
 1.2.4 Sosiaalikulut                                    200  € 
 1.2.5 Muut kulut               5.000 €   -28.000 €  
       -28.000 € 
 

2. KILPAILUTOIMINTA 
 
2.1 Tuotot                 
       
2.2 Kulut  
 2.2.1 Matkakorvaukset ja pvä-rahat  3.800 €    
 2.2.2 Palkinnot    5.000 €    
 2.2.3 Järjestämiskulut    4.500 €        
 2.2.4 Vakuutukset          200 €    
 2.2.5 Ampumasuunnistus                   11.000 €    
 2.2.6 Muut kulut       500 € - 25.000 €  
       - 25.000 € 
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3. KUNTOLIIKUNTA 
           
3.1 Tuotot         
 
3.2 Kulut 
 3.2.1 Matkakorvaukset ja pvä-rahat  1.250 €    
 3.2.2 Majoitus ja ruokailu   1.000 €    
 3.2.3 Muut kulut        500 €    
 3.2.4 Tempaukset      750 € -3.500 € 
 

4. NUORISOTOIMINTA 
 
4.1 Tuotot                       +3.000 €      
    
  
4.2 Kulut 
 4.2.1 Matkakorvaukset ja pvä-rahat                   1.000 €    
 4.2.2 Nuorisoleirien kulut                    6.500 €      
 4.2.3 Muut kulut                        500 €       -8.000 € 
                        -5.000 € 
       

5. TIEDOTUSTOIMINTA 
 
5.1 Tuotot  
 
5.2 Kulut  
 5.2.1 Tilapäiset palkkiot          400 €    
 5.2.2 Sosiaalikulut                        100 €       
 5.2.3 Painatuskulut                                     1.000 €    
 5.2.4 Jakelukulut    500 €    
 5.2.5 Muut kulut                                     4.000 €        -6.000 €                            
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6. JULKAISUTOIMINTA 
 
6.1 Tuotot                     + 28.000 €    
 
6.2 Kulut 
 6.2.1 Palkat ja palkkiot    9.000 € 
 6.2.2 Sosiaalikulut       500 €      
 6.2.3 Painatuskulut                                       16.000 €                                                    
 6.2.4 Jakelukulut    9.000 €      
 6.2.5 Toimituspalkkiot      1.500 €      
 6.2.6 Muut kulut    2.000 €     - 38.000 € 
                      - 10 .000 € 
     

7. HALLINTO 
 
7.1 Tuotot 
 
7.2 Kulut 
 7.2.1 Palkat                    50.000 €                  
 7.2.2 Sosiaalikulut     9.000 €      
 7.2.3 Matkakorvaukset, pvä-rahat    1.200 €     
 7.2.4 Kokouskulut        900 €       
 7.2.5 Edustuskulut     2.000 €              
 7.2.6 Merkkipäivä ym. muistaminen       600 €           
 7.2.7 Puhelinkulut        200 €       
 7.2.8 Postikulut         400 €       
 7.2.9 Pankkikulut         400 €        
 7.2.10 Muut kulut         800 €   -65.500 € 
 
                      

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ               143.000 € 
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II  VARAINHANKINTA      
 

1. TUOTOT 
 
 1.1 Tarvikevälitys    2.500 €       
 
 1.2 Avustukset   44.000 €    
 
 1.3 Yhteistyösopimukset  37.000 €  
 
 1.4 Muut tuotot      1000 €            
 
  
 
2. 2.1 Tarvikevälityksen  kulut   -1.500 €   
    

III YLEISAVUSTUKSET 
 
 Valtion avustus toimintaan  60.000 €  
 

IV TILIKAUDEN TULOS 
 
1. TUOTOT                     143.000 € 
2. KULUT                                                                 143.000 € 
 
  TILIKAUDEN TULOS     +- 0      €   
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