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Tervehdys puheenjohtajalta
Toimintavuosi 2023 on Dartsliiton 48. toimintavuosi. Vuosi 2023 toimii porrastetun liittohallituksen 
mukaisesti. Vuoden alusta aloittaa syyskokouksen valitsemat  kaksi uutta varsinaista jäsentä että yksi 
uusi varajäsen kolmivuotisen toimikautensa.

Toimintavuoden haasteita on erityisesti taata jäsenistölle tämän hetkinen palvelutaso ja kehittää sitä 
edelleen. Samanaikaisesti vähennetään kuluja mistä se vain on mahdollista ja tehostetaan 
sähköisten palveluiden käyttöä. 
Lisäksi tiivistämme tiedonkulun toimivuutta nykyistä paremmaksi kentän ja liiton välillä. 
Tiedotuksessa lajin ulkoiseen ja sisäiseen imagoon kiinnitetään edelleen suurta huomiota. Tässä 
toimessa erityisasemassa on tiedotus ja koulutus, jonka päätehtäviin nämä kuuluvat. 
Koulutus-, valmennus- ja nuorisovaliokuntien uudistuminen ja laajentuminen antaa sekä tarjoaa 
jäsenistölle koulutus-, ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia, joilla pyritään parantamaan 
osaamistasoamme kaikille sektoreilla.



Puheenjohtaja jatkaa
Kilpailutoiminnan osalta tarpeellista on kilpailujen jatkuvuuden varmistaminen sekä viime aikoina 
voimakkaasti esille tullut kilpailujen kehittäminen ja uudistaminen. Liitto järjestää 
mahdollisuuksien mukaan vuoden aikana kansainvälisen kilpailun Finnish Openin muutamien 
vuosien tauon jälkeen sekä on mukana Baltic Nordic Tour osakilpailujen järjestelyssä, yhteistyössä 
Pro Darts Finlandin kanssa. Tavoitteena on, että nämä kansainväliset kilpailut saisivat lisää 
kotimaisia osallistujia.

Kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen on jatkuvaa vaikka niihin osallistuminen on myös 
taloudellinen rasite liitolle. Toimintavuoden WDF Europe Cup pelataan Tanskassa, joka on 
tunnetusti ollut kustannuksiltaan kohtuullinen. Kesällä on myös junioripelaajilla jokavuotinen 
Euroopan mestaruuskisa Europe Cup Youth – kisa Itävallassa.

Kotimaan puolella haetaan oikeaa pelaamismallia sekä pyritään tarjoamaan jäsenistölle heidän 
tarpeisiinsa vastaavia kilpailuja. 
Vuonna 2022 käyttöönotettua digitaalista kirjausta ja kilpailujen arpomista Kisailu.net:in kautta 
kehitetään edelleen paremmin jäsenistöä palvelevaksi.



Lopuksi puheenjohtajalta
Kilpailupaikkojen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset ovat tärkeässä osassa liiton kilpailutoiminnan 
kehittämistä ja ne vaikuttavat merkittävästi taloudellisesti liiton toimintaan.
Talouden hoitoa jatketaan edellisten vuosien malliin välttämällä ylimääräisiä ja erityisesti 
tarpeettomia kuluja.

Liiton koulutus- ja nuorisovaliokunta panostaa toimintavuonna nuorison harrastuksen lisäämiseen, 
sekä tuottamaan kaikille nykyisille junioripelaajille uusia mahdollisuuksia löytää lajista elinikäinen 
harrastus.Nuorisovastaava ja hänen tukiryhmänsä kehittävät uusia sopivia toimintamalleja muiden 
lajien pohjalta valtakunnallisen nuorisotyön taustalle.

Covid-19 tyyppiset epidemiat on aiheuttanut ja voi aiheuttaa jatkossakin haasteita. Se hankaloittaa 
kilpailujen suunnittelua ja järjestämistä, mutta se on asia johon meidän on sopeuduttava.

Vuoden 2023 aikana liitolla on edessä organisaatiouudistus toimistopäällikkön jäädessä eläkkeelle. 
Myös kevätkokouksessa 2022 pöydälle jäänyt kilpailukauden muuttaminen kalenterivuodeksi 
(1.1.-31.12.) on edelleen suunnitelmissa.



Tervehdys liittohallitukselta
Toimintavuoden aikana Dartsliiton tavoitteena on muodostaa toimivia uusia toimintamalleja sekä 
toteuttaa annettuja linjauksia. 

Kehitysprosessiin sisältyvät ajatukset ja odotukset on asetettu korkealle, mutta toteutuviksi, 
pitkällä aikavälillä. Mitään ei tapahdu ilman aktiivista otetta asioihin niin jäsenistöltä kuin liiton 
hallitukselta taikka sen toimijoilta. Yhteisen tahtotilan syntyminen, tavoitteen näkeminen ja aito 
pyrkimys siihen luovat perustaa etenemiselle kohti tavoitteita. Jatkamme jäsenistön kanssa lajin 
eteenpäin viemistä. Otamme vastaan mahdollisia uusia ideoita ja toteutamme ne 
mahdollisuuksien mukaan. On kuitenkin muistettava, että järjestöelämässä vuosi tai kaksi on 
varsin lyhyt aika. Uusien asioiden ja toimintatapojen vahvan perustan luominen kestää kauemmin 
kuin hallituksen toimikausi on. Eteneminen ja kehittyminen ovat pyrkimystä saada jatkuva liike 
kohti yhteisiä tavoitteita, vaikka ne elävät, muuttuvat ja tarkentuvat matkalla. 

Toiminnassa arvotetaan kaikkien muiden lajien tapaan koulutus- ja junioritoimintaa mutta 
resurssien suuntaaminen tehokkaasti vaatii aikaa. On loogista, että mainittujen lisäksi 
kilpailutoiminnan kehittäminen on arvoasteikossa korkealla, sillä näillä luodaan perustaa 
tulevaisuuden huippu-urheilulle ja kilpa- sekä harrastepelaamisen jatkuvuudelle. 



Liittohallitus jatkaa
Harrastajamäärien kasvattaminen ja harrastajapohjan muotoutuminen enemmän pystyssä olevan 
pyramidin malliin luovat edellytyksiä lahjakkaille yksilöille kehittymiseen ja nousuun niin 
kansalliselle kuin kansainvälisellekin huipulle. 

Elektroninen darts toimii osana liiton avaintoimintaa jo nyt, mutta sen sisältöä halutaan 
ehdottomasti monipuolistaa ja laajentaa, jotta se saisi isompaa jalansijaa.

Koulutustoiminnan kehittäminen hyödylliseksi on yksi suurista lähitulevaisuuden haasteista. 
Näiden perusosa-alueiden laadun parantamisella vaikutetaan suoraan lajin pysyvyyteen läpi 
elämän kestävänä harrastuksena. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on, että 30 % jäsenistöstä 
suorittavat puhtaasti paras ja reilusti paras verkkokoulutuksen, jolloin parannetaan jäsenistön 
tietoutta doping- ja kilpailumanipulaatio asioissa. Koulutuksesta saa diplomin ja se on voimassa 2 
vuotta.



Liittohallitus jatkaa
Junioritoiminnan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Seuroissa tehdään perusjuniorityötä, jota Liitto 
haluaa parhaansa mukaan tukea. Laadukkaan peruskoulutuksen ja tukihenkilön palveluiden 
tarjoaminen junioreille ja muille on tärkeää (Valiokunta). Näin saadaan harraste- ja kilpailutasoille 
lisää väkeä.  Vuoden 2023 yksi pääpainopiste alueista on juniorivalmennuksen ja -toiminnan 
kehittäminen. 

Toiminnan pitää nojata kolmipylväisyyteen eli jakautua opetusministeriön valtionapu- kriteereissä 
linjattuihin toiminta-aloihin. Jakauma – 50 % juniorityö, 25 % harrasteliikunta ja 25 % huippu-
urheilu – on hyvä pitää rakenteena mielessä, vaikka se onkin lajille haastava. Tämä avaa kuitenkin 
mahdollisuuksia kehittää muita talouden tukitoimia. Valtionavun jakauma ei tarkoita liiton koko 
talousarvion jakaumaa vaan vain toiminta-avustuksena, joka liitolla on vain 13 prosenttia koko 
rahoituksesta, saatavan osan jakautumista. 

Liitto voi edelleen itse päättää siitä, miten oman varainhankinnan tulokset jakautuvat ja mitkä ovat 
liiton painopistealueet. Työ on pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä vaativaa työtä, jonka tulokset 
saadaan vasta vuosien päästä. Vaikka tällä hetkellä resurssit eivät ole tulevaisuuden vision tasolla, 
voivat ne sinne pitkän ja aktiivisen työn tuloksena joskus nousta. 



Liittohallitus jatkaa
● Tulevana vuonna liittohallitus pyrkii entistä enemmän panostamaan ennakointiin, 

tiedottamisen selkeyteen sekä ajankäytön järkevöittämiseen. Olennainen osa sujuvaa ja 
tehokasta hallitustyöskentelyä on, että löydämme sopivat hallitustyöskentelyä pelkäämättömät 
ihmiset erovuorossa olevien hallitusjäsenten tilalle. 



Yleisesti toiminnasta 
Liiton perustehtävänä on toimia yhteistyö-, 
edunvalvonta- ja palveluorganisaationa 
dartsseuroille Suomessa. Jäsenseurojen ja 
heidän jäseniensä määrä takaa toimintaa 
myös tulevina vuosina. 

Perustehtävän toteuttamiseksi tehdään 
monialaista toimintaa, jotta tavoite 
mahdollisimman kehittyvästä 
dartstoiminnasta saadaan täytettyä. 
Toimintaa toteutetaan harrastajat, kasvatus, 
kilpailu, nuoriso ja koulutus keskiössä.

Suomen Dartsliiton jäseniä ovat dartsseurat. 
Näitä on 80 kappaletta. Lajin harrastajia on 
noin 3500- 4500, joista lisenssin maksaneita 
on 1057kpl (AB 718kpl, SEN50 229kpl, SEN60 
86 kpl, JUN18 16kpl, JUN21 8kpl). 

Suomen Dartsliiton toiminnan linjauksista 
vastaa kaksi kertaa vuodessa koolle 
kutsuttava yleiskokous. Yleiskokouksissa 
valitaan ohjeistuksien mukaisesti Liitolle 
puheenjohtaja sekä liittohallitus 
porrastetusti. 

Palkattuja työntekijöitä Liitolla on kaksi. 
Toimistopäällikkö Marjo Jussila, jonka 
jäädessä eläkkeelle organisaatiossa tapahtuu 
muutoksia vuoden 2023 aikana.
SM-liigaan liittyvät asiat hoitaa osa-aikaisesti 
liigasihteeri Tarja Käckman.



Muutamia painopisteitä vuodelle 2023
· Kokonaisvaltaisen toiminnan alueellinen kattavuus
. Hankehakemukset OKM (matalankynnyksen laji, syrjäytymisen estäminen ja drop out)
. Digitaalisuuden hyödyntäminen 
· Mielekkään harrastuskokemuksen luominen, lajiesittelyt, näytösottelut sekä yrityksille
tarjottavat hyvinvointi iltapäivät tai darts-illat

. Maajoukkue ryhmän kehitystyö jatkuu

. Juniorivalmennus ja leirityksien kehittäminen

· Kilpailutoiminnan kehittäminen jäseniä palvelevaan suuntaan (Kisailu.net)

·, monipuolistaminen, mahdollisuuksien kartoittaminen  ja resurssien järkevä 
mitoittaminenJunioritoiminnan kehittäminen. 

· Avoin ja mutkaton toiminta lajiliittona

· Perehtyminen Olympiakomitean ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestelmiin ja niiden 
hyötyihin sekä erilaisiin koulutuohjelmiin



Etutyö
Edunvalvontajärjestönä liitolla on oikeus ja 
velvollisuus huolehtia jäsenistönsä eduista ja 
valvoa niiden toteutumista. Tärkeimpiä 
tehtäviä on nostaa dartsia koskettavia 
epäkohtia, väärinymmärryksiä ja oikoa 
mahdollisia virheitä. Etutyön kaksi 
prioriteettia on toimintaedellytysten 
parantaminen Suomessa sekä suomalaisen 
huippudartsin toiminnan kehittäminen. 

Seuroille annettava tuki nostetaan 
saavutettavuudeltaan sellaiselle tasolle, että 
siitä on hyötyä jäsenistölle.

Etutyö vaatii avointa keskusteluta, näkyvillä 
olemista sekä pitkäjänteistä toimintaa. 
Kehittyminen edunvalvontajärjestönä vaatii 
aikaa, paneutumista sekä sitoutumista 
etutyötoimintaan.  

Etutyöhön panostetaan myös koulutuksen 
myötä. Sekä jäsenistöä että toimihenkilöitä 
koulutetaan mahdollisuuksien mukaan. 



Kilpailutoiminta
Kotimainen kilpailutoiminta on yksi liiton 
toiminnan perustehtävistä. Kilpailutoimintaa 
pyritään aina kehittämään kohti jäsenistön 
tarvetta. 

Suunnitellut kilpailukokonaisuudet v.  2023: 

● SM- Liiga (kilpailukausittain)
● SM- Kilpailut (Perinteinen ja eDarts)
● Rankingkilpailut  (Perinteinen ja eDarts)

(Päävastuu jäsenseuroilla)

Kansainvälinen kilpailutoiminta on osa 
näkyvyyden rakentamista ulkomaisiin 
toimijoihin. Kansainvälisyyttä vie eteenpäin 
liiton lisäksi monet muut tahot. 

Suunnitellut kilpailukokonaisuudet v. 2023:

● Finnish Open 
● World Cup
● eDarts EM- kilpailut
● Maaottelut

Lisäksi Suomen Dartsliitto tukee muita 
organisaatioita kansainvälisten kisojen 
järjestelyissä.



Koulutustoiminta

Koulutusta suunnataan seuratoiminnan kehittämiseen sekä Kisailu.netin käyttöön liiton 
alaisissa kilpailuissa.

Seuroille ja muille liiton jäsenille järjestetään seura- ja jäsentapaaminen, johon sisältyy 
lyhyt koulutuksellinen osuus. 

Juniorivalmennuksen kehittäminen ja harjoitusohjelmat.

Liiton koulutustoiminnasta vastaa pääasiassa liittohallitus tai sen valtuuttama 
ulkopuolinen toimija. 

Antidoping ja kilpailumanipulaatio koulutukset.



Antidopingtoiminta
Liiton antidoping - ja kilpailumanipulaatiosuunnitelman päivittäminen nostetaan tärkeäksi, mielessä 
pidettäväksi asiaksi ja sen äärellä tehdään työtä pitkin vuotta tarpeen mukaan. 

Liitto tehostaa jäsenilleen antamaa tietoutta antidopingtoiminnasta sekä siihen liittyvistä ohjeista ja 
hyödyllisistä sisällöistä. 

Liitto pyrkii osallistumaan mahdollisimman monipuolisesti Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen 
(SUEK) ja muiden yhteistyökumppanien järjestämiin koulutuksiin. 



Tiedotustoiminta
Liiton tiedotus toimii pitkälti sähköisesti digitaalisia viestintävälineitä hyödyntäen. 

Tulevana vuonna liitto tehostaa toimintaansa niin, että tiedotus on ennakoivaa, selkeää ja koko 
jäsenistön tavoittavaa. 

Epävirallinen tiedotus nojaa pitkälti sosiaalisen median kanaviin. Liitto panostaa myös sosiaalisessa 
mediassa aktivoimaan jäsenten keskinäistä keskustelua kehitysideioista ja -ratkaisuista.

Liitto pyrkii kehittämään yhteistyötä sekä valtakunnallisten että paikallisten medioiden kanssa 
esimerkiksi kisatapahtumien ja - tuloksien julkaisussa. 

Youtube kanavan hyödyntäminen.



Junioritoiminta
Liitto pyrkii edelleen kehittään junioreille suunnattua kilpailutoimintaa mahdollisimman 
monipuoliseksi, jotta se kohtaisi kohderyhmänsä. 

Liiton tavoitteena on laajentaa yhteistyökenttää juniorityön osalta. Suurin haaste on saada vietyä 
toiminta sinne, missä se kohtaa juniorit ja miten toiminta saadaan jatkuvammaksi. 
OKM:ltä saatu erityisavustus junioritoiminnan kehittämiseen on suuri apu tavoitteen 
toteuttamiseen.

Liitto valjastaa jäsenyhdistyksiään tekemään paikallista junioritoimintaa tarjoamalla apua, neuvoa, 
opastusta sekä mahdollisesti rahallista tukea. 

Osallistutaan nuorten Europe Cup- tapahtumaan.


