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1 Johdanto

Tämä on Suomen Curlingliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Se perustuu vuosille 2023-2026

laadittuun strategiaan, jossa keskeisinä elementteinä ovat lajin toiminta- ja kasvuedellytysten vakautus ja

vahvistaminen, kestävien toimintamallien määrittely, tukitalouden ja harrastajamäärien kasvattaminen, sekä

pohjatyö tulevaisuuden kilpapotentiaalin rakentamiseksi.

Uuden strategian painopisteisiin keskittyviä toimenpiteitä ja kehityshankkeita on osiltaan toimeenpantu jo

kauden 2022 aikana ja näitä jatketaan vuonna 2023. Uusien hankkeiden käynnistäminen porrastetaan

painottaen vuoden kahta ensimmäistä vuosineljännestä, jotta uusien toimintamallien pilotointia ja

jalkautusta käytäntöön voitaisiin toteuttaa pelikauden 2023-24 alkaessa.

Toimintasuunnitelman osassa 2 esitellään suunniteltua operatiivista toimintaa strategian painopisteiden

mukaisesti. Kohdassa 3. esitetään liiton taloussuunnitelma vuodelle 2023.



2 Toimintasuunnitelma strategian painopisteiden mukaan

Toimintasuunnitelma keskittyy syksyllä 2022 hyväksytyn uuden strategian mukaisiin painopisteisiin, joihin

liittyviä toimenpiteitä ja kehityshankkeita on osiltaan toimeenpantu jo kauden 2022 aikana. Painopisteet:

● Kestävien toimintamallien kehittäminen ja toiminnan tehostaminen

● Harrastajamäärien kasvu etenkin nuorten, kilpaikäisten aikuisten ikäryhmässä

● Lajin kilpaurheiluvolyymin ja taitotason kasvattaminen

● Liittovetoisen, ympärivuotisen valmennusjärjestelmän kehittäminen

● Pyörätuolicurlingin ja kuurojen toiminnan tiiviimpi integrointi operatiivisella tasolla

2.1 Toimintasuunnitelma: Kestävien toimintamallien kehittäminen ja
toiminnan tehostaminen

Strategian mukaisesti toiminta keskittyy vuonna 2023 toiminnan kehittämiseen, optimointiin ja resurssien

käytön tehostamiseen.

2.1.1 Liiton toiminta, vastuut ja tehtävämääritykset
Liiton hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa viralliseen kokoukseen ja valmistelevia verkkokokouksia

pidetään tarvittaessa viikoittain. Liiton viralliset kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti syksyllä ja

keväällä.

Liiton operatiivisesta toiminnasta vastaavat pääasiassa puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä keväällä 2022

toimessa aloittanut huippu-urheilukoordinaattori. Heidän lisäkseen liiton toiminnan toteuttamiseen

osallistuu useita eri henkilöitä omilla vastuualueillaan. Uuden strategian mukaisesti painopistettä siirretään

enenevässä määrin työryhmä- ja valiokuntavetoiseen työskentelyyn, jossa seuraedustuksilla on isompi rooli

ja yksittäisten henkilöiden kuormitus vähenee.

Kaudella 2023 liiton ja hallituksen vuosittaiset perustoiminnot sekä hallituksen jäsenten tehtävät ja

vastuualueet määritellään ja dokumentoidaan ja niiden pohjalta luodaan selkeät perehdytyspaketit uusille

toimijoille siirtymiin.

2.1.2 Tukitalouden vahvistaminen
Liiton nykyinen rahoitus perustuu pääosin vuosittaiseen OKM:n valtionapuun sekä jäsen- ja

kilpailumaksuihin. Kaudella 2023 liitto pyrkii hankkimaan lisärahoitusta yritysyhteistyön lisääminen avulla

sekä kartoittamalla projektirahoitusta.

Liiton puheenjohtaja työskentelee edelleen vapaaehtoisena, osa-aikaiset toiminnanjohtajan ja

huippu-urheilukoordinaattorin palvelut hankitaan ostopalveluna, toimeksiantojen mukaan.

Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on tilinkäyttöoikeudet, mikä mahdollistaa

talous- ja maksuliikenneasioissa liiton sisäisen omavalvonnan. Kirjanpito ostetaan palveluna.

Taloussuunnitelma on esitetty omana liitteenä.



2.1.3 Toiminnan ja palveluiden sekä seurayhteistyön kehittäminen
Vuoden 2023 aikana liitto käynnistää kehityshankkeen, jossa määritellään selkeämmin jäsenseuroille ja

harrastajille suunnatut palvelut sekä niiden tuottamiseen ja resursointiin liittyvät tarpeet. Liiton

operatiivisten toimintojen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa hyödynnetään 2023 alkaen enemmän

työryhmiä ja valiokuntia, joissa seurat ovat edustettuina. Tämä lisää yhteistyötä ja vuorovaikutusta liiton ja

seurojen välillä ja tehostaa resursointia.

2.2 Toimintasuunnitelma: Harrastajamäärän kasvattaminen

Strategian mukaisesti toiminta keskittyy vuonna 2023 uusien harrastajien rekrytointiin ja toimenpiteet

kohdistetaan erityisesti junioreihin sekä nuoriin, kilpaikäisiin aikuisiin. Liitto tukee ja avustaa seuroja

jäsenhankintaan suunnatun toiminnan kehittämisessä.

2.2.1 Curlingkoulut, lajikokeilut ja seuratapahtumat ympäri Suomen
Osassa seuroja curlingkoulut, erilaisia lajikokeilut ja tapahtumat ovat osa vuosittaista toimintaa. Vuonna

2023 tavoitteena on vakioida tapahtumia vuosikalenteriin syys- ja kevätkaudelle ja aktivoida mukaan kaikki

seurat. Tätä varten liitto perustaa työryhmän, joka konseptoi ja tuotteistaa em. tapahtumapalveluita ja

tuottaa tarvittavia tukielementtejä, jotta myös pienissä seuroissa voidaan toteuttaa tapahtumia aktiivisesti

ja kustannustehokkaasti. Liitto myös avustaa seuroja edelleen taloudellisesti curlingkoulujen

järjestämisessä.

Uusjäsenhankinnan ohella liitto tukee seuroja sitouttamaan olemassa olevia harrastajia lajiin, mm.

kehittämällä valmennustoimintaa ja jalkauttamalla urheilijapolkua seuratoimintaan.

2.2.2 Seuratyöryhmän toiminnan tehostaminen
Aktiivista seuratyötä tekevä Joensuun Curling ry on valittu myös kaudelle 2022-2023 seuratyöryhmän

vetäjäksi. Vuoden 2023 aikana erityinen painotus tullaan liiton tukitoimien osalta tekemään seuratyön

kehittämisen osalta toimenpiteisiin, joiden avulla seurat saisivat valmennustoimintaa jalkautettua

seuratoimintaan. Seuratyöryhmän toimintakonseptin selkeyttämisprojektia myös jatketaan, työ on aloitettu

syksyllä 2022.

2.2.3 Some-näkyvyyden kasvattaminen jäsenhankinnan tukena
Suomen Curlingliitto panostaa vuonna 2023 edelleen some-näkyvyyden kasvattamiseen ja uusien kanavien

aktiiviseen käyttöön. Liitto haluaa tuoda näkyville perinteisen uutisoinnin lisäksi myös mahdollisimman

runsaasti seuratapahtumia. Liitto myös kartoittaa mahdollisuuksia käynnistää yhteistyötä esim.

mediakoulujen kanssa kustannustehokkaan viestinnän toteuttamiseksi.

2.2.4 Aktiivisen junioritoiminnan elvyttäminen
Lajin tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että yleisen harrastajamäärän kasvattamisen lisäksi tavoitellaan

junioreiden suhteellisen osuuden kasvua harrastajien ikäjakaumassa. Liitto pyrkii kehittämään junioreille

kohdennettuja valmennus- ja tukipalveluita, mm. urheilijanpolkua aktiivisesti jalkauttamalla. 2022 aikana

käynnistyneen tyttöjuniorijoukkueen kehityksen tukeminen MM-kisapaikan saavuttamiseksi jatkuu vuonna

2023.



2.2.5 Kilpaikäisten, nuorten aikuisten osuuden kasvattaminen
Lajin houkuttelevuutta tulee nostaa nuorten, kilpaikäisten aikuisten keskuudessa ja siksi tämän

kohderyhmän tulisi olla uusasiakashankinnan fokuksessa vuonna 2023. Liitto pyrkii myös tarjoamaan

hiljattain aloittaneille, em. kohderyhmän harrastajille matalan kynnyksen valmennus- ja tukipalveluita

seuratasolla.

2.3 Toimintasuunnitelma: Kilpaurheiluvolyymin kasvattaminen ja kansallinen
kilpatoiminta

2.3.1 Harrastepelaajien kehittäminen aktiivisiksi kilpapelaajiksi
Tulevaisuudessa lajiliitolla tulisi kapean huippukärjen sijaan olla laajempi kilpapelaajamassa, jonka varaan

voidaan rakentaa tavoitteellista, vaativampaa valmennus- ja kilpatoimintaa. Tämä vaatii fokuksen siirtämistä

rohkeasti kapeasta edustus- ja kilpapelaajakärjestä kohti laajempien harrastemassojen kehittämistä,

huomioiden seuratasolla tarvittavat panostukset.

2.3.2 Kansallisen kilpatason ja lajitaitojen nostaminen
Liitto toteuttaa vuonna 2023 toimia, jotka tukevat strategista tavoitetta kasvattaa kilpapelaajien määrää

kansallisissa kilpasarjoissa, jotta yleistä tasoa saadaan nostettua kilpailun koventuessa. Tämä on

edellytyksenä kansainvälisen kilpailukyvyn synnyttämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Yleinen lajitaitojen

nostamiseksi liitto pyrkii tarjoamaan pelaajille enemmän valmennuksellista tukea sekä enemmän myös

matalamman taitotason kilpatoimintaa seuroissa, esim. erilaiset miniturnaukset ja kausitapahtumat.

Suomen Curlingliitto järjestää seuraavat SM-tason kilpailut:

● Curling SM-sarja (miehet, naiset, sekajoukkueet, PT-curlingpelaajat)

● Naiset SM-kilpailut

● Paricurling SM-kilpailut (Mixed Doubles)

● PT-paricurling SM-kilpailut

● Sekajoukkue SM-kilpailut (2m+2n)

● Seniori SM-kilpailut (miehet ja naiset)

● Seniori 60+ SM-kilpailut (sekajoukkueet)

● Juniori SM-kilpailut tai turnaus

Liiton edustusjoukkueet osallistuvat kaikkien yllä mainittujen lajien kansainvälisiin arvokilpailuihin, jotka
Maailman Curlingliitto (WCF) järjestää. Edustusjoukkueiden taloudellisia tukia tarkastellaan joukkueen
toimintaan perustuen, jossa erotellaan ennen kisoja tapahtuva, kisoihin valmistava toiminta sekä itse
kisamatkat.

Jääntekijöiden ja tuomareiden koulutusta jatketaan, tavoitteena paikallisen osaamisen lisääminen niin
seuratasolla kuin SM-tason kilpailujen järjestämisenkin näkökulmasta. Lisäksi pyritään motivoimaan
osallistumista WCF:n kansainvälisiin arvokilpailuihin näissä rooleissa.



Kilpailutoiminta esitetään talousarviossa osana seura- ja harrastajatoimintaa.

2.4 Toimintasuunnitelma: Valmennustoiminnan kehittäminen

2.4.1 Liittovetoisen valmennustoiminnan kehittäminen ja urheilijapolun jalkautus
Liitto perustaa työryhmän kehittämään systemaattisempaa valmennusjärjestelmää, joka on kytketty tiiviisti

Urheilijapolkuun. Urheilijapolku on lajiliiton toimesta jo mallinnettu, mutta sen jalkautus on jäänyt

toteutumatta. Valmennusjärjestelmän rinnalle kehitettävien, liittovetoisten valmennuksellisten

ryhmäpalveluiden (kuten SCL Kilparyhmä) kehittäminen ja konseptointi eri pelaaja- ja ikäryhmien (esim.

juniorit, maajoukkueet) tarpeiden pohjalta on käynnistynyt 2022 ja jatkuu edelleen 2023.

2.4.2 Seuravalmennustoiminnan kehittäminen
Valmennusjärjestelmän ja -palveluiden jalkautus ja vakioiminen pysyväksi osaksi seurojen toimintaa

käynnistyy vuoden 2023 aikana ja palveluita pilotoidaan ensin toiminnaltaan aktiivisissa ja isoimmissa

seuroissa. Tämän pohjalta palvelut voidaan viedä edelleen pienempiin seuroihin ja uusille paikkakunnille

tuotteistetumpana ja kustannustehokkaammin. Ensimmäisessä vaiheessa Liitto tukee ns. matalan

kynnyksen valmennustoiminnan käynnistämistä seuroissa sekä konseptoi valmentajien resursointiportaalia,

ja jonka avulla on mahdollista saada riittävästi aktiiveja mukaan toteuttamaan valmennusta.

Valmentajien ja valmentamiseen otona-kykenevien henkilöiden määrää kasvatetaan vuoden 2023 aikana

tunnistamalla ja paketoimalla erityisesti entisten ja olemassa olevien kilpapelaajien ”hiljaista tietoa”.

Oto-valmentajia tuetaan ja koulutetaan olemassa olevista kilpapelaajista ja uusista innokkaista harrastajista.

Valmennusryhmätoiminnan kehittämisen ja Urheilijapolun jalkauttamisen lisäksi liitto käynnistää Suomen

Curlingliiton Pelikirjan kokoamisen, joka pitää sisällään liittotasoiset ohjeet ja säännöt edustus- ja

maajoukkuetoimintaan.

2.5 Toimintasuunnitelma: Pyörätuolicurlingin ja kuurojen lajitoiminnan
tiiviimpi integrointi pystycurlingiin

2.5.1 Yhteistyön tiivistäminen valmennustoiminnassa
Pyörätuolicurlingin huippu-urheilutoimintaa jatketaan tasolla, joka tähtää vuoden 2026 paralympialaisiin.

Pyörätuolicurlingin maajoukkueryhmä on tähän asti toiminut pääasiassa itsenäisesti päävalmentajansa

johdolla, mutta tavoitteena vuoden 2023 aikana on kehittää kilpa- ja seuratason valmennustoimintaa

suuntaan, jossa pyörätuolicurling on tiiviimmin integroitu mukaan pystycurlingin valmennustoimintaan,

esimerkiksi SCL ryhmävalmennuspalveluihin.

Yhteistyötä myös SKUL:n kanssa on lisätty ja kaudella 2022-23 kuurojen ja kuulevien valmennuksellista

yhteistoimintaa pilotoidaan jo SCL Kilparyhmän osalta. Keväällä 2023 pilotoinnin kokemukset puretaan ja

toimintaa kehitetään kaudelle 2023-24.

Liiton budjetissa pyörätuolicurling on osa Urheilijapolku-budjettia.
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