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Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017 - 2020

Visio
Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä
kilpa- ja harrastelaji.

Arvot
Respect-kulttuurimme pitää sisällään kanssapelaajien ja muiden toiminnassa
mukanaolevien yksilöinä arvostamisen. Reilun pelin periaatteita noudatamme
puhtaan urheilun, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäjinä.

Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017 - 2020
Urheiluyhteisön Menestyssuunnitelman kirjaukset ovat hyvin linjassa
Sulkapalloliiton tahtotilan kanssa. Tämä mahdollistaa laajan yhteistyön sekä
kattojärjestömme Suomen Olympiakomitean että sen jäsenten kanssa.
Sulkapallo on mukana Liikkuvan Suomen yhteisillä poluilla

Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017 - 2020

Strategiakaudelle 2017 – 2020 liitolla on kaksi päätavoitetta:
Suomalainen huippusulkapallo kehittyy kohti maailmanhuippua
2 pelaajaa/paria top 30 maailmassa ja 2 top 50 (30.4.2020)
2 pelaajaa Tokion Olympiakisoissa ja 1 Paralympiakisoissa
Sulkapallo Suomessa kasvaa sekä harraste- että kilpalajina
Aktiivisten pelaajien määrä (lisenssi) kasvaa ja jäsenmäärä kasvaa 5 % vuodessa

Huipun tavoite 2020:
2 pelaajaa/paria top 30 maailmassa ja 2 top 50
2 pelaajaa Tokion Olympiakisoissa ja 1 Paralympiakisoissa
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Huipun tavoite 2020:
2 pelaajaa/paria top 30 maailmassa ja 2 top 50 2 pelaajaa Tokion Olympiakisoissa ja 1 Paralympiakisoissa
Huippusulkapallon tavoitteiden saavuttamisen ensimmäinen edellytys on selkeä roolitus liitto – seura –
pelaaja – taustahenkilöt. Tähän ja yhdessä tekemisen henkeen panostetaan kaikissa hankkeissa.
Tokyo Teamin toimintaa rakennetaan kansainväliselle tasolle yhteistyöllä pelaajien, valmentajien,
seurojen, Olympiakomitean ja Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian Urhean kanssa.
Maajoukkue on ponnahduslauta Tokyo Teamiin ja tavoiteltu toiminta nuorille talenteille. Talenttien
ympärille rakennetaan verkosto, joka tukee nuoren kehittymistä kansainväliselle huipulle.
Huippuvalmentajien kansainvälistäminen aloitetaan Fast track -koulutuksella ja tutoroinnilla varmistetaan
jatkuva kehitys.
Lajiyhteistyötä tehdään osaamisen jakamisen ja talouden realiteettien johdosta. Mailapelien kanssa
yhteistyötä lisätään valmentajakoulutuksesta muihin konkreettisiin hankkeisiin. Myös
vammaissulkapallon osalta haetaan kumppanuuksia sekä muista lajeista että kansainvälisesti.
Suomella on opittavaa huippumaiden toiminnasta ja tätä toteutetaan mm. Tanskan järjestelmää tutkien.

Jäsen- ja kilpailijatavoite 2020:
Aktiivisten pelaajien määrä (lisenssi) kasvaa ja jäsenmäärä kasvaa 5 % vuodessa
Tavoitteiden saavuttamisen edellytys on selkeä roolitus liiton seurojen välillä. Tähän ja yhdessä tekemisen
henkeen panostetaan kaikissa hankkeissa.
Joukkuepelaamisen kehittäminen on valinta, jolla tavoitellaan sekä seurojen jäsenmäärien että
kilpailutoimintaan osallistuvien pelaajien määrien merkittävää kasvua. Se on keino yhteisöllisyyden
lisäämiseen, jolla nuoret saadaan mukaan toimintaan ja jäsenet pidettyä seuroissa.
Sulkapallon Pelaajan Polkujen syntymistä ja kehittymistä seuroihin tuetaan edellä nimettyjen hankkeiden ja
valmentajakoulutuksen kautta.
Valmentajakoulutuksen kehittäminen on seurojen suurin toive ja siihen vastataan jatkuvan
valmennusosaamisen kehittämisen keinoin sekä esimerkiksi liittoryhmätoiminnan hyödyntämisellä
seuravalmentajien osaamisen kehittämisessä. Valmentajan polkuja kehitetään yhdessä seurojen kanssa.
Mailapeliyhteistyönä tehtävää varhaiskasvatuksen ja koulupäivän liikunnallistamishanketta kehitetään laajasti
seuratoimintaa edistäväksi. Mailapeliyhteistyötä levitetään seuratasolle ja kehitetään konkreettisilla hankkeilla.

Strategiaa tukevat toiminnot

Viestintä
Viestinnällä tuetaan strategian valintoja.
Viestintä resursoidaan niin, että sekä sisäinen että ulkoinen viestintä tehostuvat huomioiden valitut kohteet.

Seurojen, pelaajien ja muiden lajitoimijoiden viestintäverkostoa laajennetaan ja aktivoidaan.
Talous
Strategian panostukset tarvitsevat lisääntyvää sisäistä ja ulkoista rahoitusta.
Joukkuepelaamisen aktivoinnilla tavoitellaan seurakentän yhteisöllisuuden lisäksi aktiivisten pelaajien määrän
lisääntymistä, joka tuo resursseja lajiin.
Yritysyhteistyön tehostamisella tavoitellaan kumppanuuksia, joiden kautta sekä talous että näkyvyys kehittyvät.

Yhdessä tekemisen strategia

Strategiakaudella liitto hakee kumppanuuksia sekä lajin sisältä että ulkopuolelta.
Seurojen kanssa kehitetään toimintaa yhdessä sovituissa hankkeissa. Pelaajat, heidän vanhempansa ja
valmentajansa ovat keskustelukumppaneina toimintaa kehitettäessä.
Kansainvälinen yhteistyö on edellytys merkittävälle tasonnostolle huippusulkapallossa.
Lajienvälistä yhteistyötä tehdään liittotasolla ja sitä levitetään seuratasolle.

Strategian seuranta
Liitto organisoi toimintansa strategian valintojen mukaisesti.
Valituille hankkeille tehdään mittarit syysliittokokouksessa 2017 hyväksyttäviksi.
Valittuja hankkeita seurataan toimiryhmissä jokaisessa kokouksessa ja hallituksessa neljännesvuosittain.
Liittokokouksissa hankkeet ovat esillä toimintasuunnitelmissa ja vuosikertomuksissa.

