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Suomen Lumilautaliitto ry

Suomen Lumilautaliiton tehtävänä on edistää maamme lumilautailua. FSAn tavoitteena on terve ja elinvoimainen lumilautailukulttuuri, joka sisältää 

vahvan harrastus- ja laajan kilpailutoiminnan nuorten ja aikuisten parissa. 

FSA toimii suomalaisten lumilautailijoiden ja seurojen kattojärjestönä ja vastaa lumilautailun maajoukkuetoiminnasta.

FSAn varsinaisina jäseninä on 17 seuraa/yhdistystä, joista osa on erikoistunut lumilautailuun ja osa on urheiluseurojen lajijaostoja. Henkilöjäseniä 

liitolla oli edelliskaudella lyhyen kauden takia 130. 

FSAn korkein päättävä elin on sääntömääräisesti kerran vuodessa kokoontuva liittokokous, jossa varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus ja 

henkilöjäsenillä puheoikeus. Liittokokouksen valitsema kahdeksanjäseninen hallitus henkilökohtaisine varajäsenineen työskentelee yhteistyössä 

FSA:n henkilökunnan kanssa liitolle kuuluvien tehtävien parissa. 

FSA on kansainvälisen World Snowboard Federationin jäsen ja toimii Suomen hiihtoliiton valtuuttamana Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) 

lumilautailulajien edustajana Suomessa. Liitto tekee yhteistyötä Olympikomitean Huippu-urheiluyksikön, Vuokatti-Ruka 

Olympiavalmennuskeskuksen, Suomen hiihtokeskusyhdistyksen (SHKY ry), Suomen Hiihdonopettajien (SHORY), Ski Sport Finlandin ja muiden 

lumilajien yhteisöjen kanssa kehittääkseen lumilautailun huippu-urheilu, harrastus- ja kilpailuolosuhteita Suomessa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

asioissa liitto tekee yhteistyötä mm. Paralympiakomitean kanssa. Lisäksi liitto tekee tiivistä yhteistyötä lumilautailun parissa toimivien erilaisten 

yhteisöjen ja toimijoiden kanssa. 

Kansainvälisiä tehtäviä hoitaa kaudella 20 -21: 

- Satu Järvelä: WSF President

- Jussi-Pekka Kinnunen: FIS Nation Representative, FIS TD

- Tiina Lindström: WSF Nation Representative

- Antti Koskinen: FIS snowboard & Freeski Sub-Committee –jäsen 

- Janne Kuusela: FIS TD

Liitto on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen vuodesta 2017, Paralympiakomitea ry:n jäsen vuodesta 2014 ja Protect Our Winters Finland ry:n jäsen 

vuodesta 2015.



Tiina Lindström

Toiminnanjohtaja
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Viestintäpäällikkö

80% työaika

Jenni Viitanen

Kotimaan 
Kilpailutapahtumien 
koordinaattori 50%

Kids on Board –
hankekoordinaattori 50%

FSA, Vuokatti-Ruka 

Urheiluakatemia ja Olympiakomitea

yhteispalkkaus

Liiton hallitus kaudella 2020-2021:
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Määräaikainen

Tero Kylä-Kaila
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Antti Koskinen
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Pär Sundqvist

SBX Para Team

Mattti Suur-Hamari
valmennus 

Ostopalvelu

Juha Haukkala

SBX Para Team

Mattti Suur-Hamari
huolto

Ostopalvelu

Veera Salmela

Työharjoittelija

Kotimaan kilpailut



Harrastustoiminta

”Uusia harrastajia ja hyvää 

fiilistä” 

• Kids on Board –koulukiertue

• Kids on Board 
rinnetapahtumat

• Leiritoiminta:
Fall Camp, Spring Camp

• Parkkikoulu

Kilpailutapahtumat

”Tyytyväiset kisaajat, aktiivinen 
kenttä”

• Laajis, Action Sports ry

• Iso-Syöte, Iso-Syöte Airforce

• Talma, HLL

• QKLS Rookie Fest, Ruka, RLL

• QKLS Rails, Mielakka, KOSB + 
LHS

• QKLS Rally, Tahko

• QKLS Games, Ruka, RLL

Huippulumilautailu

”Kansainvälisessä kärjessä”

• Maajoukkuetoiminta

• Akatemiatoiminnan 
kehittäminen

• Olympiavalmennuskeskus

• Tutkimus- ja kehitystoiminta

• Sidosryhmätyö

• Juniorimaajoukkuetoiminnan 
kehittäminen

Järjestötoiminta

”Vahva vaikuttaja ja lajin 
kehittäjä”

• Seuratyö 

• Koulutustoiminta

• Olosuhdetyö

• Viestintä

• Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

• Vastuullisuusohjelma

• Sidosryhmätyö

Toiminta ja hankkeet



AIKUISTEN MAAJOUKKUE

Enni Rukajärvi, Rene Rinnekangas, Kalle Järvilehto, Mikko Rehnberg, Emmi Parkkisenniemi, 

Emppu Väisänen, Carola Niemelä, Eveliina Taka, Valtteri Kautonen, Anton Lindfors (sbx), Matti Suur-Hamari (para-sbx)

NUORTEN MAAJOUKKUE

Telma Särkipaju, Mitja Kauranen, Roni Aalto, Ada Harinen, Kalle Repo, Topias Joensuu

Huippu-urheilu 
Liiton maajoukkueryhmät tähtäävät huipputason kansainväliseen kilpailumenestykseen. Kauden 2020-2021 päätavoitteet ovat

aikuisten joukkueen osalta FIS MM-kilpailut, joissa tavoitellaan mitalisijoja slopestylessa ja big airissa sekä lumilautakrossissa ja 

paralumilautailussa. Maailmancupin osakilpailuissa tavoitellaan kärjen osalta mitalisijoja ja tulokkaiden osalta finaalipaikkoja. Lisäksi 

maailmancup ja MM-kilpailut toimii Olympialaisten sekä paralympialaisten maapaikkojen karsintakiertueena ja tavoitteena on kerätä maapaikka 

ranking pisteitä niin slopestylen, big airin, lumilautakrossin kuin paralumilautailun osalta. 

Kauden päätavoitteet nuorten joukkueen osalta ovat Junioreiden MM–kilpailut sekä Rookie Tour, joista molemmista tavoitellaan mitalisijoja ja 

finaalipaikkoja. Valmennusta toteutetaan eri ryhmissä vahvassa yhteistyössä Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskuksen, Olympiakomitean 

Huippu-urheiluyksikön, Akatemia –ohjelman sekä Ski Sport Finlandin kanssa.



ALAKOULULEIRIT

3.-6.-luokkalaisille Iso-
Syötteellä.

Tavoitteena: opetella 
leirillä oloa, tutustua 
omanikäisiin 
lumilautailijoihin, 
kehittää liikunnallisia 
taitoja ja valmiuksia, 
sekä kehittää 
lajitietämystä ja -taitoja. 

Koulua käydään 
aamuisin Syötteen 
kyläkoululla.

Valmennuksesta vastaa 
Mikko Terentjeff.

YLÄKOULULEIRIT
VUOKATTI-RUKA 
URHEILUAKATEMIA 

7.-9. luokkalaisille Vuokatissa.

Tavoitteena: monipuolisten 
lajitaitojen opettelu, 
lumilautailun lajikulttuuriin 
perehtyminen, opiskelun 
& lumilautailemisen 
yhdistäminen sujuvasti, 
kehonhallintataitojen 
kehittäminen sekä levon ja 
ravinnon tärkeyden 
painottaminen.

Koulutehtävien tekemiseen 
leiriohjelmassa on varattu aika, 
tila & ohjaaja.

Valmennuksesta vastaa
Simo Suopanki.

VUOKATTI-RUKA 
URHEILUAKATEMIA 

2. ja 3. asteen opiskelijoille, 
sekä Kainuun prikaatin 
urheilukoulun 
lumilautailijoille Rukalla sekä 
Vuokatissa.

Tarjoaa 
päivittäisvalmennusta 
lumilautailussa ja sen 
oheisharjoittelussa. 
Tehtävänä on nuorten 
lumilautailijoiden harjoittelun 
ja opiskelun 
kokonaisvaltainen tukeminen 
ja tavoitteena
kansainväliselle huipulle 
nousemisen 
mahdollistaminen.

Valmennuksesta vastaa 
NOV-valmentajat.

Valmennustoiminta AIKUISTEN
MAAJOUKKUE –
TEAM QKLS 

Lajinsa parhaat yli 17-vuotiaat. 
Valinta joukkueeseen on tehty 
pohjautuen kansainväliseen 
kilpailumenestykseen, laskijan 
omaan taitoon, aktiivisuuteen 
maajoukkuetoiminnassa ja 
nähtävissä olevaan 
menestyspotentiaaliin.

Aikuisten maajoukkueessa 
tähdätään valmentautumiseen 
kohti kansainvälistä 
kilpailumenestystä sekä 
kestävän uran lumilautailun 
huipulla. 

Aikuisten maajoukkuetta 
leiritetään noin 90 vkr
kaudessa ja kilpailumatkoja 
heille tulee noin 50 vrk 
kaudessa. 

Valmennuksesta vastaa 
päävalmentaja ja nimetyt 
lajivalmentajat.

NUORTEN
MAAJOUKKUE

Lajinsa parhaat alle 18-
vuotiaat. Valinta 
joukkueeseen on tehty 
pohjautuen 
kilpailumenestykseen, laskijan 
omaan taitoon, motivaatioon 
ja nähtävissä olevaan 
menestyspotentiaaliin. 

Nuorten maajoukkueessa 
tähdätään valmentautumiseen 
kohti kansainvälistä 
kilpailumenestystä sekä 
aikuisten maajoukkuetta.

Nuorten maajoukkuetta 
leiritetään noin 40 vrk 
kaudessa ja kansainvälisiä 
kilpailumatkoja heille tulee 
keskimäärin 20 vrk kaudessa.
Nuorten maajoukkueelle 
tarjotaan 
päivittäisvalmennusta 
Vuokatti-Ruka 
Urheiluakatemiassa noin 190 
vrk kaudessa. 

Valmennuksesta vastaa 
nuorten 
maajoukkuevalmentaja.



Kotimaisen lumilautailun ainoa kilpailukiertue, joka huipentuu nelipäiväisiin 

SM-kisoihin. Näistä kisoista ponnistavat tulevaisuuden menestyjät. 

Kisojen järjestelyistä vastaa lumilautaseurat ja toimijat yhdessä 

Lumilautaliiton kanssa. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan 

viranomaisten koronaohjeistuksia. 

Sarjat:

Kids (10v. ja alle)

Groms (11v.-14v.)

Rookies (15v.-17v.)

Open (avoin kaikille)

Kisapaikat, lajit ja järjestävät seurat: 

Laajis 19.12. rail jam, (Action Sports ry)

Iso-Syöte 30.-31.1. SS & BA, (Iso-Syöte Airforce)

QKLS Rookie Fest, Ruka 11.-14.2. SS, (Rukan Lumilautailijat)

Talma 20.-21.2. SS & HP (Helsingin Lumilautailijat)

QKLS Rails, Mielakka 27.3. Reilien SM, (Kouvola Snowboarders + Lahden 

Hiihtoseura)

QKLS Games, Ruka 14.-18.4. SM-kilpailut, SS, BA & HP (Rukan 

Lumilautailijat)

Tavoitteena 900 kisaosallistumista kaudella 2020-2021. 

Kotimaan kilpailut



QKLS Rally

Lumilautailun alku ja juuri, kaikenikäisiä ja tasoisia vahvasti 

puhutteleva rento kisailu.

Banked Slalomin SM-kisat järjestetään kolmannen kerran Tahkon 

rinteillä 9.-10.4.2021. Banked Slalom SM on osana kansainvälistä 

WSF Banked Slalom World Tour -kiertuetta. Kilpailun 

järjestämisessä noudatetaan viranomaisten koronaohjeistuksia. 

Lajit: 

Team Event

Yksilökisa (SM-tittelit)

Sarjat:

Tytöt (15v. ja nuoremmat)

Pojat (15v. ja nuoremmat)

Naiset (16v. ja vanhemmat)

Miehet (16v. ja vanhemmat)

Adaptive (kaikenikäiset)

Tavoitteena saada 90 laskijaa SM –kilpailuihin.



Pyhä Para MC

Paralumilautacrossin maailmancup 

Pyhä 3.- 5.12.2020

Lajina para cross. Järjestetään kaksi MC kisaa.

Kisassa tavoitteena on tarjota osallistujille ensiluokkainen 

kilpailutapahtuma. Tapahtuman tuotannosta vastaa Soul 

Productions. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Hollannin 

lumilautaliiton kanssa. Tapahtuman tavoitteena on 

varmistaa lajin elinvoimaisuus, koska kaikki kalenteroidut

paralumilautailun MC osakilpailut kaudelta 20-21 on peruttu 

koronaviruspandemian takia.

Kilpailussa mukana Matti Suur-Hamari

tuplamaailmanmestarina, sekä 1-2 muuta kotimaista 

urheilijaa. Kotikisoissa tavoitteena on voitto Suomeen.

Tapahtuma järjestetään koronaturvallisesti. Kaikkien 

kilpailuun osallistuvien urheilijoiden, valmentajien sekä 

muiden taustahenkilöiden tulee todentaa negatiiviset 

koronavirustestit.



Kids on Board
Kids on Board on turvallinen ja hauska tapa tutustua 

lumilautailuun koulun sisätiloissa Burtonin kehittämillä välineillä. 

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa esikoulu ja 1.-3. luokkalaisia 

lapsia lumilautailuun ja ohjata heidät harrastuksen pariin. 

Temppuillaan, kikkaillaan ja pidetään hauskaa laudan päällä!

Kids on Board kiertuetta vetää kolme aluetyöntekijää, jotka 

vierailevat tammi-maaliskuussa yhteensä noin sadalla alakoululla 

ympäri Suomea. 

Ohjaukseen osallistuneet lapset saavat tietoa alueen 

hiihtokeskuksen, -hiihtokoulun ja lumilautaseuran toiminnasta 

sekä kutsun Kids on Board rinnetapahtumaan.

Tavoitteet: 10 000 lasta, 100 kouluvierailua, 1000 lasta 

rinnetapahtumaan

Lisäksi kaudella 20-21 starttaa Kids on Board 

kansainvälistymisstrategia jota toteutetaan yhteistyössä 

kiinalaisten partnereiden kanssa. 

Suunnitelma koronarajoitusten varalle:

- Ohjaus toteutetaan virtuaalisesti, jos ei päästä kouluihin paikan 

päälle pitämään tunteja

- Välineet desinfioidaan kunnolla jokaisen vierailun jälkeen. 

Välineitä ja välipaloja kuljetetaan kouluille

- Toiminnan ja lajin tehostettua viestintää ja markkinointia, jos ei 

päästä kouluihin toteuttamaan toimintaa



Leiritoiminta 
Monipuolista lumilautailuun ja lumilautailun oheistoimintaan 

keskittyvää leiritoimintaa kaikenikäisille lumilautailijoille. 

- Fall camp lokakuussa 2020 Rukalla

- Spring Camp toukokuussa 2021 Rukalla

Tavoitteena luoda juniorilautailijoille yhteisöllinen leiriviikko, jossa 

kukin oppii oman taitotasonsa mukaisessa ryhmässä uusia taitoja.

Vetäjinä lautailun parista tunnettuja ja menestyneitä laskijoita. 

Leirit ovat Lumilautaliiton alaista toimintaa ja ne toteutetaan 

yhteistyössä ulkopuolisen toimijan ja Rukakeskuksen kanssa.



Järjestötoiminta 

Koulutus

• Lajivalmentajakoulutus yhteistyössa Ski Sport Finlandin, Jyväskylän yliopiston 

ja Olympiavalmennuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Teoriaosuudet 

toteutetaan etänä ja lähiopetus Vuokatissa.

• Tuomarikoulutus – tavoitteena kaksi kurssia, joista toinen on verkkokurssi 

lumilautailun tuomaroinnin perusteisiin ja toinen varsinainen tuomarikoulutus

• Eettisen toiminnan workshopit nuorille osana tapahtumatoimintaa. WSF:n EU–

hanke, jossa Suomi on mukana

• Antti Autin henkilöbrändäystyöpajat maajoukkueille

• Talouden hallinnan työpaja maajoukkueille

Seuratoiminta

• Seurojen tukeminen tapahtumanjärjestämisessä

• Seuratoiminnan kehittämishankkeen suunnittelu

Olosuhteiden kehittäminen

• Snowpark kissakuskikoulutusten kehittäminen yhteistyössä SHKY:n kanssa

Koronatoimenpiteet

• Kaiken toiminnan sopeuttaminen voimassaoleviin koromääräyksiin

• Vastuullinen toiminta

Hallinto

• Sääntöuudistukset

• Vastuullisuusohjelman kirjaaminen osaksi toimintasuunnitelmaa 21-22



QKLS

Lumilautaliiton rekisteröity kansainvälinen tuotemerkki QKLS, QKLS 

SNOW nettikauppa, sekä Instagram @qklssnow. Kaudella 20-21 

tuotemerkkiä kehitetään, kasvatetaan ja jalkautetaan osaksi liiton 

perustoimintaa kuten edelliskautenakin.

Kaudella 20-21 Team QKLS hallinnoi @qklssnow Instagram tiliä.

QKLS

Is it a bird? Is it a plane? It’s QKLS!

Free spirits of the North are taking over. See them flying high in the 
sky and shooting down the snowy slopes fast as lightning. Top 
Finnish snowboarders travel across the globe from a huge
competition to another. Resorts and mountains are been taken over
as QKLS hit the town. Be part of the radness and join the movement!

QKLS RAD PACK

QKLS Rad Pack is a group of the most awesome snowboarders out 
there. They belong to the Finnish snowboard team - and they rip! 
QKLS Rad Pack is Enni Rukajärvi, Rene Rinnekangas, Kalle 
Järvilehto, Matti Suur-Hamari and many others.

QKLS merch is made from eco friendly recycled cotton. All the income
is forwarded to the QKLS team to make them charge.
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Vastuullisuusohjelma

Kauden aikana luodaan Olympiakomitean ohjeistuksen 

mukainen vastuullisuusohjelma lumilautayhteisölle. Liitolla on 

voimassa oleva Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä 

Antidopingohjelma, joka liitetään osaksi Vastuullisuusohjelmaa. 
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Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen 

käytökseen puuttuminen: 

- Seuroille työkaluja syrjinnän ehkäisyyn. 

Opastus seuroille ja lapsille selkeästi ja 

ikäsaoisesti. Toimenpiteet: Erasmus Sport+ 

hanke "SafeShred" World Snowboard

Federationin kanssa 

- Sarjakuva ja/tai Podcast, joilla jalkautetaan 

ohjelman tavoitteita lumilautailijoille

- Seuralle työkaluja ryhmäytymiseen 

- Seuralle työkaluja epäasialliseen 

käytökseen ja häirintään puuttumiseen

- Olympiakomitean järjestämä 

sovittelukoulutus ja menetelmän perehdytys 

seuroille

- Eri palveluiden markkinointi kentälle esim. 

Et ole yksin -palvelu.

- maajoukkueille selkeät ohjeet miten, toimia 

jos kokee tai todistaa syrjintää tai 

epäasiallista käytöstä. Et ole yksin -palvelun 

esittely.

Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen 

käytökseen puuttuminen: 

- Kurinpitosäännöt selkeästi esillä

- Kurinpitovaliokunta vastaa 

kurinpitomenettelyistä. Keskitetty kurinpito 

vakavissa tapauksissa SUEK:n alle 1.1.2022 

alkaen. 

- Liiton viestinnässä huomiodaan vuosittain: 

Pride, kansainvälinen tyttöjenpäivä, 

Kansainvälinen vammaistenpäivä, Black Lives

Matter tms. muu rodullistettujen tukeminen, 

ilmastolakko tms. ilmaston suojelemiseen liittyvä 

kampanja

- Valmentajakoulutus huomio tämän 

suunnitelman tavoitteet koulutussisällössä

- Uusien työntekijöiden perehdytyksessä 

käsitellään Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelman tavoitteet

Taloudellinen yhdenvertaisuus

- Kilpaurheiluun kohdennettuja toimenpiteitä, 

joilla luodaan mahdollisuus urheilijan polulla 

etenemiseen myös taloudellisesti 

heikommassa asemassa oleville

- Pidetään yllä edullisia kilpailumaksuja ja 

tuetaan kilpailunjärjestämistä muilla 

varainhankinnan muodoilla

- Maajoukkuetoiminnan omavastuissa 

yhdenvertaisuusperiaate. Nousevilla 

urheilijoilla maksut ovat pienemmät kuin 

ammattilaisilla. 

- Yhteistyö eri järjestöjen ja säätiöiden kanssa, 

joilla tuetaan taloudellisesti heikommassa 

asemassa olevien harrastustoimintaa

- Harrastamisen suomen malliin mukaan

Sukupuolten välinen tasa-arvo

- Sukupuolten välinen tasa-arvo 

valmennus/toimijapuolella erityisenä 

painopisteenä

- Hanke, jolla tuetaan naisten toimijuutta esim. 

tuomari-, valmentajanpolulla, olosuhteiden 

rakentamisessa, toimitsijana.

- Selvitetään tarvetta tyttöjen omien 

lumilautatapahtumien ja leirien järjestämiselle

- Sukupuolijakauma 40/60 hallituksessa. 

Kirjaus lajiliiton sääntöihin

- Sukupuolijakauman huomioiminen 

rekrytointipäätöksissä

Vammaisurheilu

- vammaislumilautailun kehittämnen osana 

perustoimintaa

- Seuroille toimintaohjeita inkluusioon

- Paralympiakomitean koulutustarjonnasta 

viestiminen seuroille

- Erilaiset kannustimet seuroille kehittämään 

inkluusiota

- Vammaislumilautailun harrastamisen ja 

kilpailemisen muodot esillä nettisivuilla

- Kilpailusarjojen tarjoaminen kotimaan 

kisoissa paralumilautailijoille

- Paralumilautailun maailmancup kisojen 

järjestäminen Suomessa

Monikulttuurisuus

- Vaikutetaan katto-organisaatioihin (selkeä 

viesti, että muutokseen tulee sitoutua 

ylhäältä)

- Muiden maiden lajiliittojen bench mark: 

onnistuneet toimenpiteet sovelletaan 

Suomeen

- Kids on Board toimenpiteitä esim. suomi 

toisena kielenä luokka pilottiluokaksi. 

- Tietoa maahanmuuttajataustaisilta 

perheiltä, miten madaltaa kynnystä aloittaa 

harrastustoiminta lumilautailussa

- Monikulttuuristen järjestöjen kanssa 

yhteistyö: selvitetään markkinoiko he lajia  

- Nuorisotalovierailu

- Tiedon keräys tärkeässä roolissa

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunniltema 2020-2023



Viestintä 20-21
Tavoitteet

Näkyvyyden kasvattaminen ja monipuolistaminen

- Keskittyminen potentiaalisimpiin kohteisiin

- Inspiroivan sisällön tuottaminen

- Nettisivu-uudistus

Some

- keskitytään Instagramiin

- YouTubeen lisätään sisältöä

- Facebookiin panostetaan vähemmän --> pääsääntöisesti kisatiedotuksen ja muun 

tiedotettavan asian ympärillä

- Twitteriin panostaminen minimaalista --> käytetään tarvittaessa

- Kuvia, videota ja tekstiä sopivassa balanssissa

- Aavainsanat: inspiroiminen ja erottuminen

Videotuotanto

Videotuotantoon panostetaan kauden aikana vilkkaammin ja sitä monipuolistetaan.

Instalivet

- ”Oikeat laskuvideot"

- Behind the scenes -videot

Tiedotus

- Tiedotteiden lähettäminen medioille ja vaikuttajille pidetään samanlaisena

- Lisätään jutuista suoraa vinkkaamista valikoiduille medioille

Yle

- Tuotetaan yhteistyössä laajemmin materiaalia

- Lisätään näkyvyyttä: videoita urheiluviikonloppuun, lähetyksien yhteyteen 

inserttejä, vierailuja studioihin, videopäiväkirjaa

Yhteistyökumppanit

- Toteutetaan heille räätälöityä sisältöä

- Pidetään tiivis yhteistyö että pysyvät mukana tarinassa

-toteutetaan yhteistyössä tiedotuspäiviä ja muita tempauksia

Kriisiviestintä

-parannetaan viestintää ja nopeutetaan prosessia



Toiminnan rahoitus- ja kustannusarvio 20-21

Tilikausi

1.6.2019 – 31.5.2020

Rahoitusarvio

OKM yleisavustus 2020 (50%) 98.000€

OKM yleisavustus 2021 (50%) 98.000€ 

OKM erityisavustus (Kids on Board) 50.000€

OKM erityisavustus (Pyhä Para MC) 27.000€

OKM WSF President erityisavustus 13.000€

Olympiakomitea huippu-urheilun tehostamistuki 225.800€

Olympiakomitea para huippu-urheilun tehostamistuki 29.000€

Jäsenseura- ja henkilöjäsenmaksut 8.700€

Osanottomaksut henkilöiltä 91.200€

Muut tuotot 47.800€

Kaupalliset kumppanit 115.000€

Yhteensä 803.200€

Kustannusarvio

Harrasteliikunta 97.000€

Huippu-urheilu 471.700€

Järjestötoiminta 234.500€

Yhteensä 803.200€
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