
Muokkaa perustyylejä naps.

Suomen Voimanostoliitto ry | Finlands Styrkelyftförbundet rf | Finnish Powerlifting Federation

Ajankohtaiskatsaus

Kevätkokous 10.4.2022



Muokkaa perustyylejä naps.Ajankohtaiskatsaus liiton asioihin

• Liiton jäsenseurat
• Seurakysely 2022
• Lisenssinostajakehitys
• Liiton talous
• Valtionosuusuudistus
• Liiton työntekijä
• Covid-19 vaikutus urheiluun
• Keskeiset muutostekijät liiton toimintaan



Muokkaa perustyylejä naps.Liiton jäsenseuroista

• Liitolla on 133 jäsenseuraa
• Jäsenseuroista 37 eli 27,8 % on perustettu 2010-luvulla tai sen jälkeen
• Jäsenseurat kattavat 85 paikkakuntaa ja 20 maakuntaa
• Suuria yleisseuroja (yli 500 jäsentä) on 17 ja ns. monilajiseuroja 69 
• Yli 100 jäsenen seuroja on 49
• 31 – 99 jäsenen seuroja on 33 – määrä on laskenut edellisestä vuodesta

• Pieniä enintään 30 jäsenen seuroja on 52 – pienten seurojen määrä on nousussa

• Vaihtuvuus viime vuosina on ollut suurta
• Tyypillinen uusi jäsenseura on kuntosalin yhteyteen perustettu seura
• www.seuratietokanta.fi

http://www.seuratietokanta.fi/


Muokkaa perustyylejä naps.Poimintoja liiton seurakyselystä 2022

• Seurakyselyyn on vastannut 132 jäsenseuraa 133 jäsenseurasta!
• Seuroissa on 22 287 jäsentä, joista

• Jäsenmäärät seuroissa vaihtelevat 2 – 1 419 jäsenen välillä – alenevaa jäsenkehitystä 
etenkin monilajiseuroissa

• Seuroista 60/133 on alle 50 jäsenen seuroja ja vastaavasti yli 100 jäsenen seuroja on 49
• Voimanostotoimintaan osallistuu 2 107 jäsentä
• Näistä toimii toimitsijoina noin 675 jäsentä
• Seuraohjaajina 210 henkilöä ja valmentajina 162 henkilöä
• 48 seuraa (36,1 %) järjestää ohjattuja yhteisharjoituksia – osallistujia 1 349 henkilöä
• Antidopingtilaisuuksia on ollut kuudessa seurassa
• Voimailu- tai punttikoulua järjestetään 38 seurassa (28,6 %), osallistujia 270 henkilöä
• Kuntien kanssa yhteistyötä tekee 53 seuraa 



Muokkaa perustyylejä naps.Seurojen ja kuntien välinen yhteistyö

• Lajin esittelyä tai ohjausta voimaharjoitteluun koululaisille ja/tai 
kuntalaisille

• Harjoittelu tapahtuu kunnallisissa tiloissa, kunta hankkii välineitä
• Kunnan liikunnanohjaajat käyvät ohjaamassa seuran harjoituksia
• Kunnat tukevat rahallisesti seuratoimintaa, antavat palkintoja 

kilpailuihin
• Erilaisia talkoita, tapahtumajärjestelyissä avustamista
• Tapahtumia, liikuntamessuja jne.
• Yhteinen puntti- tai voimailukoulu kaupungin kanssa



Muokkaa perustyylejä naps.Seurojen tuki nostajille

• Valtaosa seuroista tukee urheilijoitaan
• Maksetaan lisenssi, osallistumismaksuja, tuetaan kilpailumatkoja
• Menestyneitä palkitaan mm. stipendein
• Järjestetään valmennusta

• Tuella näyttäisi olevan yhteys seuran kokoon – mitä suurempi 
jäsenmäärä sitä useammin tuetaan edustusurheilijoita

• Perinteiset monilajiseurat tukevat jonkin verran laajemmin ja 
useimmin



Muokkaa perustyylejä naps.Seurojen tarvitsema tuki liitolta

• Koulutusta tarvitaan
• Ohjaaja- ja valmentajakoulutus – standardien luominen laadukkaalle toiminnalle
• Tuomarikoulutus

• Selkeät toimintaa tukevat säännöt ja ohjeet – edunvalvonta, että toiminta ei muutu liian byrokraattiseksi
• Asiantuntija-apu mm. sääntötulkinnoissa

• ”Kunhan on joku, jolta kysyä, jos on epäselviä asioita.”

• Seurayhteistyö – ei varsinaisesti liitolta itseltään

• Teknistä osaamista ja kalustoa SM-kisojen järjestämiseen
• Hyvää tiedottamista

• SM-kisojen livestream koetaan tärkeäksi

• Punttikoulu/voimailukoulu konseptin luomista
• Voimanostoleirejä – mm. nuorisotoimintaa, varustenostamisen ohjaus



Muokkaa perustyylejä naps.Lisenssinostajatilanne 1.4.2022

Subjuniorit ja 12-14-v Naiset 36 29

Miehet 62 80

Juniorit Naiset 54 35

Miehet 70 82

Avoin Naiset 131 145

Miehet 170 211

Masters Naiset 98 102

Miehet 280 336

1.4.2022 31.12.2021

901 1 020



Muokkaa perustyylejä naps.Voimanosto on naisistunut 2010 -luvulla, 
2021 miehet löysivät tiensä takaisin saleille

Nostajat ikäluokittain 2021, naisten osuus nostajista 2016 - 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Ikäluokka Syntymävuodet Naiset Miehet % kaikista N % N % N % N % N % N %

14 2007 2009 2 10 1,2 % 16,7 % 33,3 % 72,7 % 72,7 % 16,7 % 38,5 %

18* 2003 2006 27 70 9,5 % 27,8 % 40,8 % 36,8 % 33,3 % 31,6 % 40,5 %

20** 29,5 % 19,1 %

23 1998 2002 35 82 11,5 % 29,9 % 30,6 % 32,4 % 37,5 % 31,6 % 32,2 %

Avoin 1997 1982 145 211 34,9 % 40,7 % 43,2 % 38,8 % 33,6 % 29,3 % 28,6 %

40 1981 1972 64 135 19,5 % 32,2 % 33,7 % 26,6 % 25,0 % 23,2 % 25,3 %

50 1971 1962 25 108 13,0 % 18,8 % 23,0 % 20,0 % 18,9 % 17,4 % 13,4 %

60 1961 1952 11 57 6,7 % 16,2 % 17,2 % 16.7 % 13.3.% 10,5 % 10,2 %

70 1951 2 36 3,7 % 5,3 % 8,3 % 6,7 % 5,7 % 3,2 % 3,6 %

311 709 30,5 % 33,8 % 31,2 % 28,7 % 28,6 % 24,6 %



Muokkaa perustyylejä naps.Mihin miehet katosivat lajin parista välillä?
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Muokkaa perustyylejä naps.Liiton talouden haasteet
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Talouden kehitys 2012 - 2021

Klassisen vn MM 2015 Salo + 16 077,66 €
Klassinen pp EM 2017 Ylitornio + 15 439,75 €
Klassisnen pp MM 2018 Vantaa +       157,84 €
Varuste pp EM 2019 Tampere + 12 229,37 €

Yhteensä + 43 904,62 € 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
- Kv-kisat ovat lisääntyneet – 14 nominointia vuodessa / 2016 vedettiin kovaa kulukuuria, joka näkyi myös 2017 / 2018 Voimanostovalmennus / Panostus tiedotukseen, streemaukseen jne.



Muokkaa perustyylejä naps.Vuoden 2021 tilinpäätös

• Ylijäämä 26 951,73 euroa
• Koronavaikutus vuosina 2020 ja 2021

• Kaluston kirjanpitoarvo 8 253,85 euroa
• Rahat ja pankkisaamiset 105 826,83 euroa 
• Lisenssien ja antidopingsopimusten myynti alkoi vuoden 2021 puolella 

• Saadut ennakkomaksut 30 144,86 euroa!



Muokkaa perustyylejä naps.Talouden kestävyysvaje

• Ilman 6 viime vuoden kv-kisojen tuottoja, liiton talous olisi edellyttänyt rajuja 
sopeutustoimia vuosien 2010 – 2021 kumulatiivinen tulos oli +18 502 €

• Kv-kisojen ylijäämät liitolle 2016 – 2019 43 905 €; ilman kisoja kumulatiivinen 
tulos olisi ollut – 25 403 € => akuutti paha likviditeetti kriisi

• Toiminnan kehittäminen vaatii lisävaroja, siksi maksuja korotettiin vuodelle 2022
• Lisenssimaksuun
• SM-kisojen osallistumismaksuun – myös kisajärjestäjät tarvitsevat lisää tuloa



Muokkaa perustyylejä naps.Liikuntajärjestöjen ryhmittely (valtionapukelpoiset)

Vuodesta 2021 alkaen liikuntajärjestöt on ryhmitelty seuraavasti: 
(suluissa vuonna 2022 avustuskelpoisten järjestöjen lukumäärä)

• Valtakunnalliset liikunnan palvelujärjestöt (2)

• Lajiliitot (74)

• Muut valtakunnalliset liikuntaa edistävät järjestöt (27)

• Liikunnan aluejärjestöt (15)

8 | 6.4.2022



Muokkaa perustyylejä naps.Avustusperiaatteet

• Avustukset ovat harkinnanvaraisia

• Avustettavan toiminnan oltava yleishyödyllistä

• Liikunta-asetuksen 10 §:n mukaan toiminta-avustus myönnetään 
tulosperusteisesti järjestön toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella 
(suunnitelma & toteuma)

• Avustuskriteerit ja arviointia uudistettu

• uudistetut kriteerit käytössä ensimmäistä kertaa vuonna 2021

• Vuonna 2022 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 42 000 000 euroa 
yleisavustusta valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistäville 
järjestöille

• Laaja arviointi toteutetaan 4 vuoden välein, tavoitteena 
pitkäjänteisyys9 | 6.4.2022



Muokkaa perustyylejä naps.Hakukohtaiset myöntöperusteet
Liikuntalain 12 §:n mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon:

- liikuntalain tavoitteiden toteuttaminen,
- järjestön toiminnan laajuus, laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

yhdenvertaisuuden- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden, sukupuolten tasa-arvon ja
toteuttaminen,
- järjestön toiminnan alueellinen kattavuus, ja
- järjestön taloudellinen tila

Arviointikriteerit jaetaan kahteen luokkaan:

a) Peruskriteerit (järjestöryhmäkohtaiset) – 85 % avustuksesta (v. 2021, 2025)
b) Vastuullisuuskriteerit (kaikille yhteiset) – 15 % avustuksesta

Vastuullisuuskriteerit
- Hyvä hallinto (v. 2021, 2025)
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (v. 2021, 2025)
- Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö (v. 2021, 2025)
- Ympäristövastuu (uusi arviointikohde v. 2022, 2025)
- Antidoping, kilpailumanipulaatio (v. 2020, 2024)

10 | 6.4.2022



Muokkaa perustyylejä naps.Lajiliittojen avustuskriteerit /yhteenveto

• Avustuskriteeri Painokerroin (%)

• 1. Lisenssien lukumäärä
• 2. Lasten ja nuorten lisenssit
• 3. Kokonaismenot (valtionavustus vähennettynä)
• 4. Seurojen henkilöjäsenten määrä
• 5. Jäsenseurojen lukumäärä
• 6. Vastuullisuus

35
19
15
10
6

15

• Vaimentimet ja muut sopeuttamistoimet
• Korotus max 10%, lasku max 3%
• Suurin yksittäinen avustus enintään 9% kokonaissummasta

• Muutokset 2023 ja 2024 saman suuntaisia tai ei muutosta
• Määrärahan suuruudesta ei varmuutta

18 | 6.4.2022



Muokkaa perustyylejä naps.Toiminnanjohtaja Jarkko Saapunki

• Liiton numero on 010 3094270
• maanantaista torstaihin 12-20 ja perjantaisin 9-14

• Palvelulupaukset

• Sähköpostiosoite info(at)svnl.fi vastaa helpompiin kysymyksiin 
yleensä vuorokauden sisällä ja haastavampiin vähintään viikon 
sisällä. 

• Matkalaskut pyritään maksamaan kahden viikon sisällä 
vastaanottamisesta.

• Toiminnanjohtajan tehtävänä on hoitaa tavanomaiset liiton 
toimintaan kuuluvat juoksevat asiat, taloushallinnon, toiminnasta ja 
rekistereistä sekä muut tehtävät; maajoukkueiden hallinnointi on iso 
osa vuoden työmäärää.

• jarkko.saapunki(at)svnl.fi; gsm 0449676858



Muokkaa perustyylejä naps.Covid-19 vaikutukset SVNL:n toimintaan

• Kun kansainvälinen toiminta jäi käytännössä pois, niin liiton tulos oli vuosina 2020 ja 2021 
erittäin hyvä -> paikattiin aiempia alijäämiä

• Liiton talous on nyt vakaalla pohjalla; myös maksuja korotettiin

• Kevään 2020 ja alkuvuoden 2021 lock downit ei ole näkyneet lisenssinostajien määrissä
• Kilpailutoiminta oli erityisen vilkas elokuusta joulukuun alkuun 2020, kisoja pidettiin 

koronasta huolimatta 83 kpl, kun normaali vuonna pidetään noin 100
• Vuonna 2021 koronan vaikutus näkyy selkeämmin, toteutui 43 kansallista kisaa

• Tuomareiden pätevyyden uusimiseen vaikutusta pohditaan – tuomariaktiivisuus puhuttaa

• Kevään 2021 SM-kisat pidettiin elo-syyskuulla; nyt palattu normaaliin rytmiin
• Kansainvälinen toiminta käynnistyi loppuvuodesta 2021



Muokkaa perustyylejä naps.Keskeisiä muutostekijöitä liiton toimintaan

• Säännöstön keskeinen muutos oli dopingasioiden kurinpitovallan siirtyminen SUEKille
vuoden 2021 alusta

• muutos oli hyvä, suojaa esim. kalliilta oikeudenkäynneiltä, joista liiton historiassa on kokemusta

• Vakavien eettisten asioiden kurinpitokäsittely keskittyi vuoden 2022 alusta
• Tapaukset Vapaavuori ja Vuohijoki merkitsevät kulttuurin muutosta suomalaisessa urheiluelämässä?

• Liiton rooli ja vastuullisuus korostuvat
• Maajoukkueilta kerätään palautetta toiminnasta ja liiton toimihenkilöistä

• Tulosmanipulaatio vaatii muutoksia?
• Kansainvälinen kalenteri muuttuu -> muutoksia liiton SM-kisojen rytmitykseen
• VOK1 koulutuskäynnissä myös ohjaajakoulutusta on tarjolla
• Varustenostamisen tulevaisuus?



Muokkaa perustyylejä naps.

Suomen Voimanostoliitto ry | Finlands Styrkelyftförbundet rf | Finnish Powerlifting Federation

C/O Tero Hyttinen, Alkkulanraitti 72 as 2, 95600  YLITORNIO
Info@svnl.fi

www.suomenvoimanostoliitto.fi

www.facebook.com/suomenvoimanostoliitto | www.instagram.com/voimanostoliitto | www.youtube.com/svnltv
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