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Esipuhe
Suomen Sulkapalloliiton Pelikirja on tehty, jotta sekä lajin sisäpiiri että lajin toiminnasta
kiinnostuneet voivat tutustua SSuL:n toimintamalliin. Pelikirjassa on käyty läpi erityisesti
SSuL:n vapaaehtoistoiminnan mallia. Henkilökunnan toiminnasta on lyhyt selvitys.
Pelikirja ei ole sääntökirja, vaan selventää eri toimintaryhmien vastuita. SSuL:n
toimintasäännöt ohjaavat toimintaamme yhdistyslain mukaisesti. Sulkapalloliitto on
sitoutunut noudattamaan Valo ry:n Reilun Pelin periaatteita toiminnassaan.
Liittokokous
Ylin päätäntävalta liitossa on liittokokouksella. Liittokokouksessa edustusoikeutettuja ovat
liiton jäsenseurat. Liittokokous käsittelee sille toimintasäännöissä määrätyt asiat
syyskokouksessa, kevätkokouksessa sekä tarvittaessa ylimääräisessä liittokokouksessa.
Syyskokouksessa valitaan liittohallitus.
Hallitus
Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, liiton toimintasääntöjen,
liittokokousten päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin Valo ry:n sääntöjen mukaisesti
sekä edustaa liittoa. Liittohallitus ottaa palvelukseen, valvoo ja vapauttaa liiton palkkaa
nauttivat toimihenkilöt.
Hallitus valmistelee syysliittokokoukselle toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa vuotta
varten ja kevätliittokokoukselle vuosi- ja talouskertomuksen edelliseltä vuodelta.
Hallitus nimeää toimintasäännöissä mainitut toimiryhmät ja tekee päätöksiä näiden hyvin
valmistelluista esityksistä.
Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta. Erittäin merkittävistä
talousasioista päättää yleensä kuitenkin yhdistyksen kokous.
Hallitus päivittää liiton antidopingohjelman vuosittain sekä liiton yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman joka toinen vuosi.
Yhdistyslaissa on lisäksi määritelty, että hallitus pitää jäsenrekisteriä, toimii yhdistyksen
lakimääräisenä edustajana ja toimii selvitysmiehenä yhdistyksen purkautuessa.
Huippusulkapallon ohjausryhmä
Ryhmän tehtävänä on rakentaa laadukas ja eettisesti kestävä valmennusjärjestelmä, joka
takaa jatkuvan kansainvälisen menestyksen. Valmennusjärjestelmän rakentaminen
toteutetaan yhdessä huippu-urheilua painottavien sulkapalloseurojen sekä alueliittymien
kanssa. Suomen Olympiakomitea ja muut huippu-urheilutahot kuten urheiluakatemiat ja oppilaitokset sekä valmennuskeskukset ovat lajin ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.
Valmennusjärjestelmän tärkeitä osia ovat valmentajakoulutus, kilpailu- ja leiritoiminta sekä
huippupelaajien päivittäinen valmennus.
Ammattimaisen valmennuksen vieminen nuorempiin ikäluokkiin toteutuu
valmentajakoulutuksen kautta ammattivalmentajien määrän nousulla
seuravalmennuksessa. (SSuL:ssa yhteistyö lajikoulutusryhmän kanssa)
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Kilpailutoiminnassa painopiste on kansainvälisessä toiminnassa, jossa varsinkin lasten ja
nuorten aikuisten kansainvälistä kilpailemista aktivoidaan. Kotimaassa kansainvälisyyden
lippulaivoina edistetään Finnish Openin, Finnish International Championship:n (FIC) ja
Finnish Junior:n kehittämistä. (SSuL:ssa yhteistyö kilpailutoimintaryhmän sekä sääntö- ja
tuomariryhmän kanssa)
Valmennuksen laadun tärkein tekijä on päivittäisvalmennuksen laatu. Liittojohtoisen
valmennuksen lisäksi seura- ja aluetason valmennukseen vaikutetaan lähinnä
valmentajakoulutuksen kautta. Liittojohtoisen valmennuksen kulmakivet ovat
harjoittelukeskukset. Leiritys tukee päivittäisvalmennusta sekä valtakunnallisina että
alueellisina tapahtumina. (SSuL:ssa yhteistyö seuratoimintaryhmän kanssa)
Ryhmä valitsee ja/tai hyväksyy delegoidut valinnat liiton huippusulkapallon
valmennusryhmiin.
Tokyo Teamin johtoryhmä auttaa maajoukkuevalmentajia ja muita osa-aluevastaavia
olympiahankkeen kehittämisessä.
Huippusulkapallon parissa työskentelevät ja sitä harrastavat noudattavat urheilun eettisiä
pelisääntöjä.
Harrastesulkapallon ohjausryhmä
Harrastesulkapallon ohjausryhmä vastaa harrastesulkapallon edistämisestä ”vauvasta
vaariin”.
Ryhmän tehtävänä on kehittää toimintaa yhdessä seurojen kanssa niin, että lapset ja
nuoret löytävät lajin pariin ja pysyvät siinä mahdollisimman pitkään. Ryhmän tehtävänä on
myös edistää ja kehittää aikuisten harrastesulkapalloa Suomessa.
Koulusulkapalloa aktivoidaan SulkisSäpinää-toiminnalla, jota toteutetaan yhdessä
seurojen kanssa. Kouluyhteistyötä tehdään myös muiden mailapelien kanssa. Tärkeimpiä
yhteistyökumppaneita seurojen lisäksi ovat hallit, joissa suuri osa harrastajista toimii. Lajin
ulkopuolisista tahoista Liikkuva koulu -hanke on ryhmän tärkein kumppani.
Valmennuksen tasoa seuroissa nostetaan tarjoamalla valmentajakoulutuksia sekä
tuottamalla seurojen tarpeita tukevaa materiaalia. Varsinkin Minisulkis on pelaajan polun
alkutaipaleella tärkeä osa lasten ja nuorten toimintaa. Laadukasta Minisulkistoimintaa
järjestävät seurat ovat tärkeitä suunnitelmien sparraajia ja toteuttajia.
Lasten ja nuorten kilpailutoimintaa kehitetään yhdessä kilpailutoimintaryhmän kanssa ja
näiden kisojen säännöistä ohjeistetaan sääntö- ja tuomariryhmää. Kisoista ryhmä järjestää
vuosittaisen junioreiden taito- ja joukkueturnauksen.
Harrastepelaajia aktivoidaan Virtaa Sulkapallosta -tuotteella yhdessä seurojen kanssa.
Sulkishubi ja sen sisältämät palvelut toimivat harrastajia keräävänä verkostona.
Tavoitteena on laajentaa positiivisia kokemuksia lajista ja saada harrastajista seurojen
jäseniä.
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Vammaissulkapalloryhmä
Vammaissulkapalloryhmän tehtävänä on edistää ja kehittää vammaisten harraste- ja
kilpasulkapalloa Suomessa. Vammaissulkapalloa järjestää VammaisSulkaPallo ry
yhteistyössä SSuL:n muiden toimijoiden kanssa ja niin ollen vammaissulkapalloryhmä
koostuu näiden kahden toimijan edustajista. Ryhmän tehtävänä on yhteistyön ja viestinnän
lisääminen sulkapalloliiton jäsenseurojen ja vammaissulkapallon välillä,
vammaissulkapallon toiminnan ylläpitäminen vakaalla pohjalla sekä sen kehittäminen
yhteistyössä SSuL:n jäsenseurojen kanssa.
Vammaissulkapallo on valittu lajiksi Tokion 2020 Olympiakisoihin. Tämä on tuonut lisää
tavoitteita ja mahdollisuuksia kansainväliseen kilpailemiseen.
Lajikoulutusryhmä
Kehittää ja koordinoi valtakunnallista ohjaaja- ja valmentajakoulutusta yhdessä
valmentajakouluttajien ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Varmistaa kouluttajien määrän
valmentajakoulutuksien eri tasoille sekä aktiivisella viestinnällä varmistaa riittävä
osallistujamäärä koulutuksiin. Valmentajakoulutuksen kehittämistoiminto (VOK) toimii
lajikoulutusten perustana tasoilla I-III. Ryhmä toimii kansainvälisten yhteisöjen (Badminton
Europe ja Badminton World Federation) kanssa yhteistyössä.
Lajikoulutusryhmä toimii yhteistyössä sekä SSuL:n toimialaryhmien että muiden lajiliittojen
valmentajakouluttajien kanssa. Valmentajakouluttajat toimivat oman toimensa ohella.
Ryhmä ylläpitää valmentajarekisteriä ja kerää palautetta ohjaaja- ja
valmentajakoulutuksesta kentältä säännöllisesti.
Ryhmä aktivoi huippuvalmentajia kansainväliseen toimintaan ja innostaa heitä valmentajan
haastavalle ammattiuralle sekä kutsuu ulkomaalaisia valmentajia ja asiantuntijoita
Suomeen kansallisiin koulutuksiin.
Kilpailutoimintaryhmä
Kilpailutoimintaryhmän tehtäviin kuuluu yleinen kilpailujen kehittäminen sekä yksilö- että
sarjakilpailujen osalta. Ryhmälle kuuluu myös kilpailutoiminnan sääntöjen ja kriteerien
laatiminen yhdessä sääntö- ja tuomariryhmän kanssa sekä niiden seuraaminen. Ryhmä
päättää seurasiirroista ja pelaajarekisteröinneistä. Ryhmä laatii kilpailukalenterin seuroilta
saamiensa anomusten pohjalta ja käsittelee kilpailuja koskevat poikkeuslupa-anomukset.
Ryhmän vastuulle ovat vuoden 2016 alusta siirtyneet aiemmin erillisenä toimineen
Rankingryhmän tehtävät; vastuu rankinglaskennasta pistelistoineen sekä tasoluokkien
muutoksiin liittyvät rutiinit ja erilliset luokkamuutosanomukset. Lisäksi ryhmä osallistuu
joukkuekisojen järjestämiseen.
Seniorikilpailuryhmä
Seniorikilpailuryhmän tehtävänä on aktivoida seniorien kilpailemista ja leiritoimintaa niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti maan rajojen ulkopuolella.
Ryhmä toimii yhteistyössä liiton jäsenseurojen sekä aktiivisten senioripelaajien kanssa ja
niiden yhteisöjen kanssa, joita nämä seniorit ovat muodostaneet.
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Seniorikilpailuryhmän aktiivisin keskustelukumppani liiton organisaatiossa on
kilpailutoimintaryhmä, jonka kanssa se suunnittelee kotimaista seniorikilpailemista.
Seuratoimintaryhmä
Seuratoimintaryhmä kerää tietoa jäsenseurojen toiminnasta ja suunnittelee toimintaa tätä
tietoa hyödyntäen. Ryhmä hakee tietoa potentiaalisten uusien jäsenseurojen syntymisestä.
Se tekee aktiivista yhteistyötä liiton muiden toimialojen kanssa, sillä suuri osa ryhmän
toiminnasta perustuu toimialojen hankkeiden kehittämiseen yhteistyössä seurojen kanssa.
Kannustetaan seurayhteistyöhön niin lajin sisällä kuin eri lajien seurojen kanssa. Ryhmä
ottaa selvää Valo-yhteisön tarjoamista seuratoiminnan palveluista ja välittää tätä tietoa
seuroille. Seuratoimintaryhmä viestii seuroille OKM:n seuratuista ja avustaa tukien
hakemisessa.
Viestintä- ja lajimarkkinointiryhmä
Viestintäryhmän tehtävänä on suunnitella SSuL:n toimintaryhmien toimintojen viestintää,
edesauttaa liiton kokonaisviestintää sekä kehittää SSuL:n viestintävälineitä. Ryhmä
edesauttaa lajin näkyvyyden lisääntymistä niin mediassa kuin kisapaikoillakin
lajimarkkinointia kehittäen.
Tehtävää toteuttaakseen viestintäryhmä tekee vuosittain SSuL:n viestintäsuunnitelman.
Viestintäryhmän toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että se saa ajoissa tietoonsa
eri toimintaryhmien suunnitelmat.
SSuL:n viestintävälineet ovat: internetsivu (www.sulkapallo.fi), sosiaaliset mediat
(Facebook, Twitter, Instagram sekä YouTube) ja postituslistat (median sähköpostijakelu,
jäsenposti, viestintävastaavien posti, halliposti, yms.).
Viestinnän kaksisuuntaisuuteen seuroissa vaikutetaan huomioimalla seurojen viestintä/tiedostusvastaavat erityisesti. Viestintäryhmässä suunnitellaan osallistavaa toimintaa liiton
ja seurojen välille sekä erilaisiin tapahtumiin. Tällä tavoin edesautetaan fanikulttuurin
syntymistä.
Pelaajien aktivointi sosiaalisessa mediassa on myös ryhmän tärkeitä tehtäviä. Pelaajilla on
laajat verkostot ja pelaajien itse tuottama sisältö on erittäin kiinnostavaa suurelle yleisölle.
Tämän sisällön jakaminen liiton kanavissa on ryhmän tehtäviä.
Työ- ja talousryhmä
Työ- ja talousryhmän tehtävänä on valmistella hallitukselle talouteen, henkilöstöön ja
sopimuksiin liittyvät asiat. Ryhmä suunnittelee seuraavan hallituksen kokouksen asialistan.
Lisäksi ryhmä tekee päätöksiä sille delegoiduissa asioissa. Ryhmä seuraa urheilun
kehitystä Suomessa ja pohtii SSuL:n tulevaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa.
Ryhmä toimii myös viestintäkanavana ja laajentaa jäsenseurojen osallistumista SSuL:n
suuntaan.
Työ- ja talousryhmälle kuuluu myös yritysyhteistyön kehittäminen ja koordinointi.
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Sääntö- ja tuomariryhmä
Sääntö- ja tuomariryhmän tehtäviin kuuluu sääntömuutosten valmistelu. Ryhmä saa
toimeksiantoja SSuL:n eri ryhmiltä ja sen tehtävänä on muokata halutut sääntömuutokset
SSuL:n sääntöihin sopiviksi. Sääntöjen hyväksyminen tapahtuu toimintasääntöjen
määrittelemän käytännön mukaisesti:
Liittokokouksessa: edustussäännöt, kurinpitosäännöt ja toimintasäännöt
SSuL:n hallituksessa: ansiomerkkisäännöt, eliittikisasäännöt, juniori GP-säännöt,
kilpailusäännöt, luokitus- ja rankkaussäännöt, sarjasäännöt, pelisäännöt
Ryhmä kehittää tuomaritoimintaa ja järjestää tuomarikoulutusta yhdessä tuomariseuran
kanssa. Lisäksi ryhmä toimii kurinpitoryhmän avustajana kurinpitosääntöjen mukaisten
rikkeiden selvittämisessä.
Kurinpitoryhmä
Kurinpitoryhmän tehtävänä on toimeksiannoista valmistella kurinpitorangaistusesityksiä
liittohallituksen päätettäviksi, kuten kurinpitosäännöissä on kirjattu.
Kurinpitosäännöt määrittelevät tarkasti tämän ryhmän jäsenet. Yhden valiokunnan jäsenen
tulee olla oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut.
Antidopingryhmä
Sulkapalloliitolla on antidopingohjelma, joka löytyy liiton internet-sivuilta.
Antidopingryhmän tehtävänä on varmistaa, että SSuL:n omassa toiminnassa jatketaan
puhtaalla linjalla niin, etteivät pelaajamme ja valmentajamme näe kiellettyjen menetelmien
olevan minkäänlainen vaihtoehto matkalla huipulle. Tämä varmistetaan mm.
valmentajakoulutuksen, valmentaja- ja pelaajasopimusten sekä SSuL:n ryhmien
koulutusten kautta.
Seuratason valistusta toteutetaan sulkapallo.fi-sivuilla niin, ettei minkään tason pelaaja
tietämättömyyttään käytä urheilussa kiellettyjä lääkeaineita.
Vaikutetaan kansainvälisissä kokouksissa puhtaan sulkapalloilun puolesta, niin ettei
suomalaisen pelaajan ja valmentajan tarvitse miettiä millä keinoin vastustaja on kuntonsa
hankkinut.
Tärkeimmät yhteistyötahot ovat Suomen urheilun eettinen keskus SUEK, kansainvälinen
Sulkapalloliitto (BWF), joka välittää tietoja maailman antidopingtoimistolle WADA:lle sekä
SSuL:n muista toimiryhmistä huippusulkapallon ohjausryhmä ja viestintäryhmä.
Ansiomerkkiryhmä
Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on arvioida ansiomerkkien myöntämiset niin henkilöiden
kuin seurojen osalta. Ryhmä käsittelee ansiomerkkejä sekä hakemuksien perusteella että
omatoimisella toiminnanseurannalla. Ryhmä esittää SSuL:n hallitukselle SSuL:n
ansiomerkkien sekä muiden kattojärjestöjen ansiomerkkien kuten Kansainvälisen
Sulkapalloliiton BWF:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön jne. jakamista ja hakemista. Tämän
koko ryhmän toiminnan lisäksi Tuomo Tennilä ylläpitää liiton kultaisen pelaajamerkin
pistetilastoa. Sulkapallon Hall of Fame:n valinnoista vastaa ansiomerkkisääntöjen
mukainen HoF-ryhmä.

SSuL:n Pelikirja
Henkilökunta
Päätoimiset:
Toiminnanjohtaja


henkilöstön johtaminen



liiton strategian kentälle vienti



taloudenhoito ja -seuranta sekä yritysyhteistyö; ryhmän sihteeri



viestinnän kokonaisvastuu; ryhmän jäsen



seuratoiminta; ryhmän jäsen



huippusulkapallo; ryhmän jäsen



antidoping; ryhmän sihteeri



vammaissulkapallo; ryhmän jäsen



hallituksenkokousten esittelijä/sihteeri

Nuoriso- ja koulutuspäällikkö


harrastesulkapallon kehittäminen; ryhmän sihteeri



ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kehittäminen; ryhmän sihteeri



seuratoiminta; ryhmän jäsen



viestintäryhmä; ryhmän jäsen

Kilpailupäällikkö


kilpailutoiminta; ryhmän sihteeri



sääntö- ja tuomariryhmä, ryhmän jäsen



kurinpitoryhmä; ryhmän sihteeri, kurinpitäjä



seniorikilpailutoiminta, ryhmän jäsen



rankingryhmä, jäsen – muutospyyntöjen käsittely



seuratoiminta; ryhmän jäsen



viestintäryhmä, jäsen



rekisterien päivitys, laskutus ja yleiset toimistorutiinit
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Valmennuspäällikkö


huippusulkapallon kehittäminen; ryhmän sihteeri



liittoryhmävalmentajien esimies



valmentajakoulutus; ryhmän jäsen



seuratoiminta; ryhmän jäsen



harrastesulkapallon kehittäminen; ryhmän jäsen



rankingryhmä; jäsen

Osa-aikaiset:
Kilpailutoiminnan rankiylläpitäjä


kilpailutulosten tallennus

Viestintäharjoittelija


Huippusulkapallon päivittäisviestintä, harrastesulkapallon sekä
valmentajakoulutuksen viestinnän varmistaminen



Yleisesti sulkapallosta viestiminen sekä yhteydenpito seurojen, hallien ja
maahantuojien kanssa



Lajin markkinointi ja materiaalin tuotto



Viestintäryhmän esittelijä ja sihteeri



seuratoiminta; ryhmän jäsen

Lisäksi liitolla on eri ryhmien valmentajia, kouluttajia ja asiantuntijoita, jotka toimivat joko
tuntityöntekijöinä tai yritystensä kautta.

Edustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö


tj osallistuu OKM:n vuosittaisille neuvottelupäiville ja tapauskohtaisesti muihin
lajiliitoille järjestettyihin tilaisuuksiin



sopivin väliajoin epävirallisia tapaamisia pj/tj OKM:n virkamiesten kanssa
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Olympiakomitea


valmennuspäällikkö tai maajoukkuevalmentaja osallistuu olympiavalmentajille
järjestettyihin tapahtumiin



tarpeen mukaan tapaamisia valmennuspäällikkö/tj OK:n virkamiesten kanssa:
lajiryhmävastaava



osallistutaan OK-yhteisön työryhmiin, tapahtumiin ja kehittämistilaisuuksiin
päätoimisten ko. osa-aluevastaavien toimesta



pj/tj tai muu hallituksen valtuuttama osallistuu OK:n vuosikokouksiin

Paralympiakomitea


VammaisSulkaPallo ry:n pj ja SSuL:n tj neuvottelevat toimintamallia
Paralympiakomitean kanssa sen eri toimintoihin osallistumisesta.

Urheiluakatemiat


Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia; tj valtuuskunnan jäsen ja valmennuspäällikkö
aktiivinen toimija verkostossa

Pohjoismainen yhteistyö


aktiivinen kilpailu- ja leiritoiminta Pohjoismaiden kanssa



pj ja tj vuosittaisessa Pohjoismaiden kokouksessa



vaikutetaan Pohjoismaiden yhteistyöllä BE:n ja BWF:n päätöksiin

Badminton Europe


aktiivinen yhteistyö BE:n toimiston kanssa tarpeen mukaan



pj ja/tai tj vuosittaisessa BE:n vuosikokouksessa



tj BE:n Commissions Member (2015-2017: Circuits ja Member Structures)

Badminton World Federation


yhteistyö BWF:n toimiston kanssa tarpeen mukaan



pj ja/tai tj vuosittaisessa BWF:n vuosikokouksessa

Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy


SSuL on osakas 1/30 osuudella; tj hallituksen jäsen

Suomen Sulkapalloliiton Pelikirja on päivitetty hallituksenkokouksessa 10.5.2017

