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1. Johdanto 
 
Tämä on Suomen Curlingliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma perustuu vuosille 
2019-2022 laadittuun strategiaan. Toimintasuunnitelman kohdassa 2. esitellään lyhyesti strategian 
painopistealueisiin pohjautuva toiminta. Kohdissa 3.-5. esitetään liiton talousarvioon perustuen 
jokavuotista toimintaa. 

2. Strategian mukaiset painopistealueet 

Toimintasuunnitelma keskittyy keväällä 2019 hyväksytyn uuden strategian mukaisiin painopistealueisiin, 
joita on toimeenpantu jo kauden 2019-2020 aikana.  
 

2.1 Seuratoiminnan aktivoiminen / harrastajamäärän lisääminen 
 
Toimintasuunnitelma (strategianmukainen) 
Strategian mukaisesti konkreettinen toiminta keskittyy uusien pelaajien rekrytointiin: 

 Maanlaajuiset curlingkoulut, jotka käynnistetty syksyllä 2019 -> näiden laajentaminen 
 Seurojen avustaminen junioritoiminnan ja opiskelijoille suunnatun toiminnan kehittämisessä 
 Pelaajarekisteröinnin kehittäminen 
 Seuravalmentajakoulutuksen kehittäminen 
 Pääkaupunkiseudun curling-toiminnan elvyttämisen tukeminen 

 
Budjettiin varataan lisäksi ylimääräinen summa myöhemmin määriteltäviin lisätoimenpiteisiin. 
 

2.2 Urheilijapolku 
 
Toimintasuunnitelma (strategianmukainen) 
Strategian mukaisesti konkreettinen toiminta keskittyy seuraaviin toimenpiteisiin: 

● Valmennusryhmätoiminnan kehittäminen 
● Huippu-urheilutoiminnan edistäminen uusilla toimenpiteillä palkitsemalla menestyksestä (sisältää 

bonusmallin) 
● Aloitetun urheilijapolkutyön viimeistely ja suunnitelma toimeenpanosta sekä jalkauttamisesta 

seuroissa 
● Valmennusryhmän valmentajatiimin toimesta laaditaan yhtenäisen pelitavan pelikirja, jotta      

uusille urheilijoille ja harrastajille saadaan opetettua lajitaitojen perusteet samalla tavalla.   
● Suomen valmentajista kootaan tietopankki yhteistyössä Toiminnanjohtajan kanssa seurojen ja 

joukkueiden käytettäväksi 
● Anti-dopingtoiminnan aktivointi ja kehittäminen 

 



 

 

2.3 Talouspohjan laajentaminen 
 
Liiton nykyinen rahoitus perustuu pääosin vuosittaiseen valtionapuun, jäsenmaksuihin, kilpailumaksuihin ja 
pieneltä osin Olympiakomitean valmennustukeen. 
 
Toimintasuunnitelma (strategianmukainen) 
Strategian mukaisesti konkreettinen toiminta keskittyy seuraaviin toimenpiteisiin: 

● Markkinoinnin tehostaminen uusien yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa ja hankinnassa, 
tavoitteena pitkäaikaiset yhteistyösopimukset.   
Tavoitteena on löytää: 

 - yksi pääyhteistyökumppani, 
 - 3-5 yhteistyökumppania. 

● Pelaajalisenssijärjestelmän käyttöönotto. 
● Laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä jo olemassa olevien yhteistyökumppanien Nonamen ja 

Kisakallion Urheiluopiston kanssa.  
● Projektirahoitusten kartoittaminen.  

3. Kilpailutoiminta 
 
Suomen Curlingliitto organisoi ja järjestää SM-tason kilpailut: 

 Curlingin SM-sarja (miehet, naiset, sekajoukkueet, PT-curlingpelaajat) 
 Naisten SM-kilpailut 
 Parikilpailun SM (Mixed Doubles) 
 Sekajoukkueiden SM (2 m + 2 n) 
 Juniorien SM (pojat ja tytöt) 
 Seniorien SM (miehet ja naiset) 
 Seniorien 60 + SM (sekajoukkueet) 

 
Liiton edustusjoukkueet osallistuvat kaikkien yllä mainittujen lajien kansainvälisiin arvokilpailuihin, jotka 
Maailman Curlingliitto (WCF) järjestää. 
 
Jääntekijöiden ja tuomarien koulutusta jatketaan, tavoitteena paikallisen osaamisen lisääminen niin 
seuratasolla kuin SM-tason kilpailujen järjestämisenkin näkökulmasta. Lisäksi pyritään motivoimaan 
osallistumista WCF:n kansainvälisiin arvokilpailuihin myös näissä rooleissa.  
 
Kilpailutoiminta esitetään talousarviossa osana seura- ja harrastajatoimintaa. 

4. Pyörätuolicurling 
 
Pyörätuolicurling on ollut integroituna Suomen Curlingliiton toimintaan jo useiden vuosien ajan, ja se on 
oleellinen osa liiton toimintaa. Suomen Olympiakomitea on tukenut Huippu-urheiluyksikön kautta 
pyörätuolicurlingin maajoukkueen toimintaa. Pyörätuolicurlingin huippu-urheilutoimintaa jatketaan tasolla, 
joka tähtää vuoden 2022 paralympialaisiin. Pyörätuolicurlingin maajoukkueryhmä toimii itsenäisesti 
päävalmentajansa johdolla. Liiton budjetissa pyörätuolicurling on osa urheilijapolku-budjettia. 



 

 

5. Suomen Curlingliiton hallinto, talous ja operatiivinen toiminta 
 
Liiton hallituksen toiminta on organisoitu uudelleen strategian painopistealueiden mukaisiin työryhmiin.  
Operatiivista toimintaa jaetaan edelleen työryhmien sisällä useammalle henkilölle/taholle, ja liiton 
työryhmiin rekrytoidaan myös ulkopuolisia neuvonantajia jäsenseuroista. Toistaiseksi ostopalveluna 
hankittavien Toiminnanjohtajan, Valmennuspäällikön sekä lajivalmentajien roolia kasvatetaan, jotta 
jatkossa päästään ammattimaisempaan toimintaan. Osa-aikainen toiminnanjohtaja huolehtii juoksevista 
operatiivisista asioista ja valmennuspäällikkö organisoi ja kehittää valmennusryhmän toimintaa.   
 
Liiton hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa viralliseen kokoukseen ja valmistelevia verkkokokouksia 
pidetään tarvittaessa viikoittain. Liiton viralliset kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti syksyllä ja 
keväällä. 
 
Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on tilinkäyttöoikeudet, joten tämä 
mahdollistaa talous- ja maksuliikenneasioissa liiton sisäisen omavalvonnan.  
 


