
HUJO muistio 4.2.2016 
Läsnä: Kristian Nyman, Tom Gordin, Aki Ylänne, Ben Simonsen, Jorma Vertainen  
 

1. Avaus 
- PJ avasi 10.15 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- Ei käsitelty 

 
3. Budjetti 2016 
- Todettiin, että urheilun senioreiden arvokilpailut edellyttävät vuosittain n 120 – 150.000 budjetin, 

jotta ne voidaan toteuttaa. Vuoden 2016 budjetissa huomioitu vain n 50.000 johtuen Rion kisoista, 
joiden kustannuksiin Olympia/paralympiakomitea osallistuu vahvasti. 2017 arvokilpailubudjetti 
palautettava normaali tasolle 

- Todettiin, että hallituksen päättämän linjajohtajan palkkaamisesta tulee pitää kiinni 2016 
merkittävänä osana urheilun kehitysprosessia. Jos työsuhteen alkamista on säästösyistä lykättävä jo 
alkuvuoden viivästysten jälkeen vielä muutamilla kuukausilla, on erittäin tärkeää että toimi 
käynnistyy viimeistään elokuussa. 

- Todettiin, että linjajohtajan täysimääräinen palkkaus tulee huomioida 2017 budjetissa niin, että se 
ei edellytä leikkauksia muista urheilun toimista. 
 

- Arvioitiin urheilun tulobudjetti: 
Kilpailulisenssit (KV 200, A - 1800, B- 100 , D 5000 – yhteensä n 7 000)  460 000 
Hevosten vuosimaksut (n 7000)    280 000 
Kilpailijoiden ja toimihenkilöiden jäsenmaksut (n 7000)  265 000 
50 % SRL yhteistyösopimuksista    200 000 
Kilpailutulot (sarjakilp maksut ym)      30 000 
25 % osuus OKM valtiontuesta    160 000 
 
     Yhteensä n 1.405 000 € 

- HUJO:n esittämät säästökohteet 2016: 
o Urheilun linjajohtajan työsuhteen alkaminen vasta n 1.8.  40 000 
o NC / Godignon  toiminnan leikkaaminen   10 000 
o Kansallinen kilpailutoiminta   20 000 

(säästö mahdollisesti seuraavista kohteista: 5-10% sarjakilpailupalkinnoista, 
aluevalmennuksen maksujen korotus 1.9. alkaen, hallituksen varaama kenttäpohjaprojekti, 
tähtikisa avustus seuroille, GP finaalin catering, vuoden palkittavat, kouluttajakoulutus, 
asiantuntijat Immi /Johannes. Kansalliset säästökohteet arvioitava KUJO:n kanssa, mutta 
velvoite n 20 000) 

     Yhteensä n 70 000 

 

-Todettiin, että huippu-urheilun toiminnasta on leikattu 2015 – 2016 useasti ja toimintaedellytykset 

sovittujen urheilun kehityshankkeiden toteuttamiseen ovat erittäin rajalliset. Nyt tehdyn 

säästöehdotuksen lisäksi hallituksen tulee löytää säästökohteita myös muista toiminnosta ja harkita 

tulokertymiä mm maksujen korotuksia vuodelle 2017, jotta urheilun toimintaedellytykset voidaan 

taata liiton strategian mukaisesti 

- HUJO toteaa, että 2017 budjetti edellyttää arvokilpailubudjetin palauttamista tasolle 120 – 150.000 
ja linjajohtajan 12 kk palkkakulujen kattamista (Tarve n 150 000 enemmän kuin 2016 budjetti) 

 
4. Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.45. Seuraavaa kokousta ei sovittu.´ 


