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ESIPUHE TOIMINTASUUNNITELMAAN VUODELLE 2017
Toimintavuosi 2017 aloittaa uuden vaiheen liiton toiminnassa. Strategiajakso 2012 – 2016 ei onnistunut
päätavoitteessaan kasvattaa jäsenseurojen jäsenmäärää. Tästä raportoidaan kevätliittokokouksessa 2017
samalla, kun sinne tuodaan yhdessä seurojen ja pelaajien kanssa työstetty strategia vuosille 2017 – 2020.
Strategiatyö aloitettiin seurojen kanssa sovitusti jäsenseurakyselyllä elokuussa 2016. Tämän kyselyn tuloksia
on avattu kohdassa Seuratoiminta – Seurat verkolla. Seurakohtaiset vastaukset toimivat pohjana seurojen
kanssa käytävälle kehityskeskustelulle ja toiminnan suunnittelulle.
Taloudellisesti epävarmana aikana liitto lähtee toimintavuoteen neljän päätoimisen työntekijän voimin ja
vahvasti verkostoituen sekä kumppanuuksia vahvistaen. Seurojen kanssa käytävien keskustelujen kautta
henkilöstön toiminta hankkeissa painottuu kentän toiveiden mukaisesti.
Harrastesulkapallo pitää sisällään niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin toiminnan. Kärkihankkeena on
Minisulkis, jota levitetään seuroihin ja markkinoidaan niin, että lapset löytävät uuden innostavan
harrastuksen ja tuovat samalla vanhempansa mukaan toimintaan. Sulkissäpinät kouluihin jatkuvat ja näitä
molempia edistetään mailapelien kanssa yhdessä toimien. Mailapelikoordinaattori jatkaa koulujen ja
päiväkotien aktivoimista ainakin kevään ajan, mutta hankkeelle on haettu jatkotukea Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä, jotta toiminta saadaan vakinaistettua lähivuosina. Aikuisharrastajien Virtaa
sulkapallosta -hanketta vahvistetaan kokeiluilla niiden seurojen kanssa, jotka siihen haluavat panostaa.
Huippusulkapallossa alkaa uusi Tokion olympiadi. Liiton Tokyo Team on perustettu ja sen toimintaa
yhdistetty maajoukkuetoimintaan. Pääkaupunkiseudun harjoittelukeskus on toiminnan kotipesä, jonka
viikoittaisen laadun takaa parhaiden pelaajien osallistuminen, maajoukkuevalmentajien osaaminen,
huippuseurojen yhteistyö ja kumppanuudet, joista merkittävimpänä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia
Urhea. Liittoryhmien toiminnassa kansainvälisyys on merkittävää. Liittoryhmävalmentajien työpanoksesta
suuri osa kohdistuu kansainvälisiin kisamatkoihin. Uudella talenttitoiminnalla varmistetaan lahjakkaimpien
nuorten valmennusta.
Senioreilla on vuorossa MM-kisavuosi. Tällä kertaa kisat ovat Aasiassa. Kotimaista kilpailemista kehitetään
Seniorieliiteissä ja leirityksiä lisätään.
Vammaissulkapallon painopiste on lajin levittämisessä. Myös kilpailutoimintaa kehitetään sekä kotimaassa
että osallistuen kansainvälisiin kisoihin.
Kilpailutoiminnassa panostetaan uuden järjestelmän toimivuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kisamuotojen
osalta joukkuekilpailujen toimivaa mallia haetaan sekä huippukisoihin että alasarjoille.
Viestinnän osalta jatketaan syksyllä alkanutta toimintaa viestintäharjoittelijan voimin. Henkilöstön
viestintäpanoksen lisäksi aktivoidaan verkostojamme viestimään. Tähän kuuluvat niin pelaajat, seurat, hallit,
välinetoimittajat kuin yhteistyökumppanitkin. Internetsivujen ja sosiaalisen median rooli on merkittävä
lajitiedon ja esikuvakulttuurin levittämisessä. Suurena yksittäisenä panostuksena on Finnish Openin
televisiointi huhtikuussa.
Yritysyhteistyöllä mahdollistetaan osa toiminnastamme ja sen kehittämisestä. Hankkeista rakennetaan uusia
tuotteita ja myyntiverkostoa laajentamalla kasvatetaan kumppanuuksia. Kumppaneille tarjoamme muun
muassa terveellisen tavan lähestyä asiakkaita tai aktivoida henkilöstöä.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Liiton organisoitumista on ohjannut jäsenseuroille tehty jäsenkysely, joka toteutettiin elokuussa 2016. Liiton
henkilöstö jalkautetaan kentälle aikaisempaa aktiivisemmin palvelemaan seuroja näiden kanssa sovittujen
hankkeiden kautta.
Liitto on aktiivisesti mukana Suomen liikunnassa tapahtuvissa muutoksissa ja hakee kumppanuuksia.
Kattojärjestöjen lisäksi mailapelien liittojen kanssa tehdään erittäin aktiivista yhteistyötä ja tätä viedään myös
seuratasolle.
Henkilöstö
Liiton henkilöstöön kuuluu päätoimisia työntekijöitä:
Toiminnanjohtaja Mika Heinonen
Valmennuspäällikkö Veli-Markus Melleri
Kilpailupäällikkö Ilkka Hellgren
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö Tommi Saksa
Osa-aikaisia:
Rekisterivastaava Stefan Packalén
Mailapelien kouluhankevastaava Maria Hokkanen yhdessä mailapelien kanssa koulukausi 2016-2017
sekä valmentajia ja kouluttajia
Viestintään haetaan työharjoittelijaa Haaga-Helian AMK:n kanssa pitkään tehdyn yhteistyön kautta.
Henkilöstön toimenkuvat löytyvät liiton nettisivuilta.
Luottamushenkilöorganisaatio
Liiton luottamushenkilöorganisaatiomallissa toimintaryhmätasolla vaikuttaa noin 60 vapaaehtoista.
Liittokokouksen jälkeen ylintä valtaa käyttää hallitus ja sen apuna työ- ja talousryhmä. Opetus- ja
kulttuuriministeriön toimialajako harrasteliikunta, huippu-urheilu sekä järjestö- ja seuratoiminta ohjaa myös
liiton organisaatiomallia. Toimintaa suunnitellaan ja organisoidaan myös liiton muiden kulmakivien
kehittämisryhmissä (lajikoulutus, kilpailutoiminta). Viestintä ja lajimarkkinointiryhmä tukee toimintoja
kehittämällä viestintäkanavia ja kumppanuuksia sekä avustamalla hankkeita viestinnällisesti.
Muita toimintaryhmiä ovat seniorikilparyhmä, vammaissulkapalloryhmä, antidopingryhmä, sääntö ja
tuomariryhmä, ansiomerkkiryhmä ja kurinpitoryhmä. Kaikkiin näihin ryhmiin toivotaan jäsenseurojen jäseniä
ja muita valtakunnallisesta sulkapallon edistämisestä kiinnostuneita henkilöitä.
Liiton Pelikirja on päivitetty uuden toimintamallin mukaisesti. Se kertoo ryhmien ja henkilöiden tehtävistä ja
se löytyy liiton internetsivuilta.
Edunvalvonta- ja kattojärjestötoiminta
Liitto on aktiivinen toimija Opetus- ja kulttuuriministeriön lajiliitoille osoittamissa tehtävissä, OKM:n
tilaisuuksissa ja hankkeissa. Pääosin kontakteja hoitaa toiminnanjohtaja.
Uuden Olympiakomitean kumppanuuksista sovitaan ohjelmakohtaisesti liiton sen toimihenkilön toimesta,
jolle kyseinen hanke kuuluu. Huippu-urheilun osalta olympiakomitean kanssa neuvotellaan yhteistyöstä sen
kolmella toimialalla huippuvaiheen ohjelmassa, osaamisohjelmassa sekä urheiluakatemiaohjelmassa. Vastuu
liitossa jakautuu toiminnanjohtajan ja valmennuspäällikön kesken. Liiton lähin kontakti OK:n ohjelmiin on
OK:n lajiryhmävastaava.
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Liitto hyväksyttiin Paralympiakomitean jäseneksi keväällä 2015. Sen kanssa tiivistetään yhteistyötä sen
mukaan, miten laji pääsee sisään eri toimintoihin.
Mailapeliyhteistyötä tehdään aikaisempaa laajemmin. Erinomaisesti kouluyhteistyöstä lähtenyttä toimintaa
laajennetaan muihin toimintoihin.
VammaisSulkaPallo ry (VaSuPa) toimii vammaissulkapallon edistäjänä valtakunnallisesti. Liiton
vammaissulkapalloryhmä koostuu pääosin VaSuPa:n jäsenistä.
Kansainvälinen järjestötoiminta
Kansainvälisessä sulkapallossa kattojärjestömme ovat Badminton World Federation (BWF) ja Badminton
Europe (BE).
BE toimii Euroopan edunvalvojana ja on liitollemme viikoittainen apu kansainvälisissä asioissa. Badminton
Europen 50-vuotisjuhlakokous pidetään Prahassa maalis-huhtikuussa. Liiton toiminnanjohtaja on jäsenenä
BE:n toimiryhmissä Circuits Commission ja Member Structure Commission.
BWF tukee jäsentensä toimintaa pääosin maanosaliittojen kautta, joten kumppanimme BWF:ään on BE.
Tosin hyvät suhteet BWF:n johtoon mahdollistavat myös suoran vaikuttamisen. BWF:n rahallinen tuki sen
vuosikokousmatkaan jatkuu, joten liitto osallistuu kokoukseen, joka on Australiassa toukokuussa.
Pohjoismaista yhteistyötä tehdään sekä kuukausittaisilla kahdenkeskisillä kontakteilla että Nordic Meeting tapahtumassa lokakuussa. Tähän osallistuu maiden puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat. Järjestämisvuorossa
on Islanti, joka viettää tuolloin 50-vuotisjuhliaan.
Tilat ja ostetut palvelut
Sulkapalloliiton toimisto sijaitsee Valo-talossa Helsingin Länsi-Pasilassa osoitteessa Radiokatu 20. Liitto ostaa
Valo:lta postitus- ja muita toimistopalveluja. Taloushallinto on ostettu Rantalainen Oy:ltä. Valo-talossa
toimiminen on katsottu järkeväksi, sillä se mahdollistaa aktiivisen osallistumisen edellä mainittujen
kattojärjestöjemme toimintaan ja yhteisen tekemisen urheilun eri vaikuttajien kanssa. Vuokrasopimuksemme
uusittiin syksyllä 2010 ja se on voimassa vuoden 2018 alkuun.
Rekisterit
Liitolla on käytössä jäsenrekisteri Lotus Notes:ssa, jota ollaan alas ajamassa samoin kuin kilpailijarekisteriä
Goodminton-ohjelmassa. Kilpailulisenssit ovat toistaiseksi Sporttirekisterissä, mutta siihen ollaan saamassa
uusi toimivampi ohjelma SuomiSport.fi. Se otetaan käyttöön kesällä 2017 ja vaiheittain laajennetaan niin, että
Lotus Notes ja Sporttirekisteri poistuvat käytöstä. Kauden 2016-2017 alusta on Tournament Software:n
ohjelmia käytetty aikaisempaa laajemmin ja tämä kehitystyö mahdollistaa jatkossa eri ohjelmien karsimisen.
Näin pystytään entistä paremmin palvelemaan pelaajia ja seuroja.

HARRASTESULKAPALLO
Toiminta-ajatus
Harrastesulkapallon toimialan ensisijaisena tehtävänä on tukea sulkapalloseurojen harrastetoimintaa.
Toissijainen tehtävä on kasvattaa lajin harrastajamääriä.

5

Suomen Sulkapalloliitto ry

Toimintasuunnitelma 2017

Tämä tarkoittaa työkalujen kehittämistä ja niiden käytäntöön viemistä yhdessä seurojen kanssa laadukkaan
harrastetoiminnan toteuttamiseksi. Uudet toimintatavat pilotoidaan seuroissa, jotka ovat halukkaita
ottamaan vastaan junioreita ja/tai aikuisharrastajia.
Perustavana ajatuksena on innostaa sulkapalloon. Toimintamuotoina ovat laadukas ja monipuolinen
harjoittelu, junioritoiminta sekä aikuisten liikuttaminen, jossa voi tuntea onnistumisen elämyksiä. Näitä
toimintamuotoja harrastesulkapallon ohjausryhmä on rakentamassa yhteistyössä sulkapalloseurojen
kanssa.
Tavoitteet vuodelle 2017
 Vuonna 2017 Minisulkistoimintaa on 30 seurassa.
 Vuonna 2017 lasten määrän kasvu jäsenseuroissa ikäryhmissä 0-6v. 15% ja 7-9v. 10%.
Lisäksi aikuisten harrastesulkapalloa kehitetään siitä kiinnostuneiden seurojen kanssa perinteistä Virtaa
sulkapallosta -hanketta päivittämällä. Toteutetaan Virtaa sulkapallosta tapahtumakokeiluja ja aktivoidaan
ohjaajat valtakunnallisesti.
Toimintavuosi 2017
Harrastesulkapallon kolme keskeisintä toimintamallia vuonna 2017 ovat Minisulkistoiminta, koulu- ja
päiväkotiyhteistyö muiden mailapelien kanssa ja aikuisharrastajille suunnattu Virtaa Sulkapallostatoiminta. Minisulkis kohdistuu alle 10-vuotiaiden junioritoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
sulkapalloseuroissa. Koulusulkapalloa tehdään Opetushallituksen Liikkuva Koulu- sateenvarjon alla yhdessä
ja erikseen mailapelien kanssa. Virtaa Sulkapallosta on liiton tuote, jossa yhdistyy liikunta-aktiivisuus,
työhyvinvointi ja sulkapallon perusteet.
Minisulkis
Minisulkiksen tavoitteena on tuoda sulkapalloseuroihin lisää alle kymmenvuotiaita lapsia. Kannustetaan
seuroja perustamaan uusia ryhmiä, johon lasten vanhemmat otetaan aktiivisesti mukaan toimintaan. Tässä
työssä liitto tarjoaa apua suunnitteluun, välineisiin, markkinointiin ja ohjaajien koulutukseen. Säännöllinen
yhteydenpito seuroihin on tärkeää, jotta nykytilanne ja haasteet tiedostetaan entistä paremmin. Tähän
käytetään Minisulkisvetäjien verkostoa, joka on tärkeä yhteydenpitokanava Minisulkista järjestäviin
seuroihin.
Toimintavuonna 2017 tavoite on selkiyttää minisulkiksen brändiä ja korostaa lasten vanhempien merkitystä
laadukkaan minisulkistoiminnan osana. Viikkotuntien määrän seuraamista jatketaan ja alle 10-vuotiaiden
seurassa pelaavien määrää seurataan vuositilaston avulla. Autetaan seuroja järjestämään vähintään 12
minisulkistapahtumaa tarjoamalla markkinointiapua tai tarvittaessa henkilöresursseja.
Liiton järjestämissä tapahtumissa jaetaan osallistujille Minisulkispaitoja. Liiton kautta seurat voivat tilata
huokeaan hintaan Minisulkispaitoja.
Virtaa Sulkapallosta
Päivitetään perinteinen aikuisten harrastesulkapallon aloitustuote ”Virtaa sulkapallosta”
harrastajakyselystä (9/2016) saatujen tulosten perusteella. Virtaa Sulkapallosta ohjaajat aktivoidaan ja
tehdään yhdessä seurojen kanssa tapahtumakokeiluja. Liitto tekee tapahtumakokeiluja myös osana Valon
Virta konseptia. Virta on kokonaisvaltainen työhyvinvointipalvelu.
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Taito- ja joukkuekisa
Järjestetään laadukas tapahtuma ja pyritään kasvattamaan osallistuvien joukkueiden määrää. Tämä
edesauttaa junioreiden osallistumista kansalliseen kilpailutoimintaan. Minisulkistapahtuma järjestetään
taito- ja joukkuekisan yhteydessä. Hyvien kokemusten pohjalta jatketaan alle 9-vuotiaiden joukkuekilpailun
järjestämistä. Uutuutena mietitään harrastajaluokkien peluuttamista 13- ja 15-vuotiaille.
Alle 9- ja 11-vuotiaiden leiritoiminta
Järjestetään vähintään neljä tapahtumaa vuosittain, joissa kerätään yhteen alle 9- ja 11-vuotiaat
aloittelevat pelaajat. Tavoitteena on helpottaa kilpailuihin osallistumista ja saada laadukasta treeniä
huippuvalmentajien johdolla. Kannustetaan seurojen yhteistyön kehittymistä. Edistetään leiritoiminnan
leviämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
365
365- sivustolle tuotetaan sekä itsenäisesti että ulkopuolisin voimin laadukasta videomateriaalia
valmentajien ja pelaajien avuksi Pelaajan Polun eri vaiheista.
Sinettiseuratoiminta
Liitto auttaa halukkaita seuroja Valon tekemien kriteerien mukaisen toiminnan suunnittelussa ja kannustaa
uusia seuroja hakemaan sinettiseuroiksi. Sinettiseurat ovat liiton kokeneita laatuseuroja ja uusia
toimintamalleja kokeillaan heidän kanssaan. Sinettiauditointeja tehdään yhdessä aluejärjestön auditoijan
kanssa.
Palloilumessut
Sulkapalloliitto osallistuu palloilumessuille yhdessä muiden mailapelien kanssa. Messukävijöille tarjotaan
lajikokeilua, näytösotteluita ja tietoa sulkapallon harrastamisesta seurassa. Käytännön organisoinnin hoitaa
osa pääkaupunkiseudun seuroista sekä mahdollinen projektivastaava.
Koulusulkapallo
Liikkuva koulu
Liikkuva koulu on opetushallituksen toimintamalli. Lajien välistä yhteistyötä kehitetään ja kouluilla
esitellään lajia yhteistyössä muiden mailapelien kanssa. Kouluosio pitää sisällään SulkisSäpinä-tapahtumat,
koululaisten valtakunnalliset ja alueelliset sulkapallomestaruuskisat, opettajien koulutustilaisuudet sekä
opettajamateriaalin tuottamisen.
Sulkissäpinä
Sulkissäpinöiden järjestämistä yhteistyössä seurojen ja urheiluopistojen kanssa jatketaan. Suunnitellaan
toiminnan laajentamista muihin urheiluopistoihin jo toimintaa järjestävien lisäksi ja kehitetään uusia
yhteistyökuvioita ja verkostoja toiminnan tueksi. Välinekasseja tarjotaan sulkissäpinöitä järjestäville
seuroille ja muille tahoille lainaan. Tuetaan koulusulkapalloa lahjoittamalla välinepaketteja kouluvierailujen
yhteydessä.
Koululaiskisat
Järjestetään pääkaupunkiseudulla koulujen väliset mestaruuskilpailut keväällä 2017. HBC järjestää
ruotsinkielisten koulujenväliset kilpailut keväällä 2017. Seurat järjestävät alueellisia kilpailuja mm.
Espoossa, Jyväskylässä, Raaseporissa ja Vantaalla.
Mailapeliyhteistyö
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Vuonna 2017 jatketaan panostamista lajiesittelyihin yhdessä ja erikseen mailapelien kanssa sekä tehdään
opettajien koulutuksia. Päiväkoti-ikäisille suunnitellaan mailapelikonsepti. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
haetaan jatkotukea mailapelien kouluhankkeelle.
Jatketaan olemassa olevien mailapelikerhojen koordinointia sekä edesautetaan uusien perustamista
resurssien mukaan.
Tavoitteena on, että näillä toimintamalleilla innostetaan lapsia yhdessä mailapelien kanssa kokeilemaan
sulkapalloa ja tulemaan sitä kautta mukaan seuratoimintaan.
Liikunnanopettajapäivät
Mailapelikoordinaattori osallistuu liikunnanopettajapäiville 3-4.2. Kouvolaan. Tuodaan sulkapallon kouluun
suuntautuvia toimintamalleja tunnetuksi liikunnanopettajille.
Yritysyhteistyö
Yhteistyökumppaneita haetaan harrastesulkapallon toimintoihin. Näitä toimintoja kehitetään yrityksiä
kiinnostaviksi ja ne paketoidaan harrastesulkapallon kokonaisuuteen.

HUIPPUSULKAPALLO
Toiminta-ajatus
Huippusulkapalloilusta vastaa huippusulkapallon ohjausryhmä. Ryhmän ydintehtävänä on rakentaa
laadukas ja eettisesti kestävä valmennusjärjestelmä, joka mahdollistaa kansainvälisen menestymisen.
Tavoitteena on kokonaisvaltaisen ja ammattimaisen valmentautumisen kehittäminen niin liitto- kuin
seuratasolla yhdessä seurojen, valmentajien, pelaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
SSuL:n valmennusjärjestelmän tärkeitä osa-alueita ovat valmennuskoulutus, kilpailu- ja leiritoiminta sekä
huippupelaajien päivittäinen valmennus.
Huippusulkapallon parissa työskentelevät ovat sitoutuneet Suomen urheilun eettinen keskus SUEK:n
säännöstöön.
Tavoitteita vuodelle 2017
Liitto tukee huippupelaajien tavoitteita arvokisoissa 2017. Käytyjen keskustelun pohjalta tavoittelemme
aikaisempaa laajempaa osallistumista näihin. Samaan aikaan käydään keskusteluja menestystavoitteista
tuleville vuosille.
Yläkoulujen sulkapallotoiminnan aloittaminen on yksi syksyn 2017 tavoitteista.
Tavoitteena on myös kotimaassa järjestettävien kansainvälisten kisojen toteuttaminen ja vakiinnuttaminen
yhdessä huippuseurojen kanssa.
Näkymä vuoteen 2017
Vuoden 2017 aikana tavoitteena on kehittää uuden Tokyo Teamin ja maajoukkueen toimintaa sekä
tehostaa nuorten huippujen valmentautumista. Vuoden tärkeimmät aikuisten arvokilpailut ovat MM- ja
EM-kilpailut (yksilö). Junioreiden puolella pelataan nuorten alle 17- ja 19-vuotiaiden EM-kilpailut (yksilö ja
joukkue). SSuL panostaa nuorten lahjakkuuksien valmentautumisen tukemiseen erillisen talenttiohjelman
kautta.
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Olympiakomitea on kertonut aloittavansa uudenlaisen kumppanuuden valittavien Tokio-hankkeiden
kanssa. Käymme OK:n kanssa keskustelua mahdollisesta yhteistyöstä.
Mailapelien hyvä yhteistyö laajenee kouluhankkeesta myös huippu-urheiluun. Valmentajakoulutuksessa
lisätään yhteistyötä ja keskusteluja käydään mm. lajia tukevien osa-alueiden osaajien käytöstä yhteistyössä.
Toiminnan osa-alueet
Valmentajakoulutus
SSuL järjestää yhdessä muiden mailapelien kanssa huippuvalmennusseminaarin. Tavoitteena on saada
kaikki huippusulkapallon parissa työskentelevät sekä huippusulkapallosta kiinnostuneet seuraihmiset
mukaan seminaariin. Perinteinen Liiton linja –seminaari järjestetään toukokuussa Pajulahdessa.
Seminaarissa linjataan yhdessä toimintamalleja sulkapallossa.
Kansalliset huippukisat
SM-kisat
SM-kisat järjestetään perinteisesti helmikuun alussa (3.-5.2.2017) Vantaan Energia Areenalla.
Vapaaehtoisten kisajärjestäjien mukaan saamiseen haetaan keinoja jäsenseurojen kanssa. Kisatapahtuman
monipuolisuutta kehitetään oheistapahtumilla, joilla, huippupelien lisäksi, tavoitellaan laajaa yleisömäärää
kisapaikalle.
Joukkue SM
Joukkue SM-kisan järjestelyistä vastaa edellisen vuoden mestari. Kisan arvoa korostetaan viestinnällä.
Osallistuvien seurojen kanssa kehitetään kisaa niin, että siitä tulee aikaisempaa paremmin seurahenkeä
nostattava tapahtuma. Yhtenä mahdollisena keinona on osallistua kisalla monilajitapahtumaan SMkisaviikkoon vuoden 2017 jälkeen.
Eliittikisasarja
Eliittikisasarjaa jatketaan osakilpailuja hakeneiden seurojen järjestämillä kisoilla.
Kansainväliset kisat
Vuoden 2017 arvokisat ovat:
o
o
o
o
o
o
o

15.-19.2.2017 sekajoukkueiden EM-kilpailujen finaalit, Puola (mikäli Suomi voittaa karsinnan
11/2016)
7. -16.4.2017 Alle 19-vuotiaiden EM-kilpailut, Ranska
25. -30.4.2017 EM-kilpailut, Tanska
Alle 17-vuotiaiden EM-kilpailut, syksy (paikka ja aika vielä auki)
21. -27.8.2017 MM-kilpailut, Skotlanti
23. -29.8.2017 Universiadit, Taiwan
11. -21.10.2017 Nuorten (U19) MM-kilpailut, Indonesia

Kotimaiset huipputapahtumat ovat:
o
o
o

6.-9.4.2017 Finnish Open, Vantaa (International Challenge)
Finnish International Championships (International Series) (mikäli järjestävä seura saadaan
sovittua)
Finnish Junior (mikäli järjestävä seura saadaan sovittua)
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FIC:n ja FJ:n järjestämisestä neuvotellaan suurseurojen kanssa. Nämä Suomessa järjestettävät
kansainväliset kisat ovat erittäin tärkeitä pelaajiemme kehittymiselle. Liitto tukee kisajärjestelyjä rahallisesti
ja työpanoksella sovitusti.
SSuL tukee maajoukkueen kansainvälistä valmentautumista lähettämällä valmentajan kansainvälisiin
kilpailuihin. Tämän lisäksi SSuL tukee pelaajia stipendein ja kustantamalla arvokilpailumatkoja.
Arvokilpailujen valintakriteerit ja omavastuuosuudet ilmoitetaan pelaajille hyvissä ajoin. Valintakriteerit
julkaistaan liiton Internet-sivuilla.
SSuL tukee myös liittoryhmien kansainvälistä toimintaa. Tuki kohdistuu liittoryhmävalmentajan
(joukkueenjohtajan) kuluihin. Liittoryhmien kansainvälisen toiminnan tehostaminen tehdään vahvasti
huippuseurojen yhteistyöllä.
Valmennus- ja leiritoiminta
Tokyo Team
Tokyo Team tarjoaa Suomen huippupelaajille valmentautumisen tukikohdan. Suomen parhaiden pelaajien
harjoittelu yhdessä tuo toimintaan laatua ja vaatimustasoa. Tokyo Teamin tavoitteena on pelaajien
kokonaisvaltainen valmentautuminen, joka sisältää lajivalmennuksen ja testauksen lisäksi fyysisen ja
psyykkisen valmennuksen sekä lääkäri- ja fysiopalvelut. Tämän lisäksi ryhmän toiminnassa korostetaan
pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta.
Tokyo Teamin tavoitteena on saada kaksi pelaajaa vuoden 2020 Tokyon olympialaisiin.
Tokio Teamin toiminnassa on vahvasti mukana jatkuvan kehityksen periaate. Hankkeen projektipäällikkö
raportoi sidosryhmille projektin etenemisen kolme kertaa vuodessa. Tilanneraporttien pohjalta liiton eri
ryhmät (projektin johtoryhmä, huippusulkapallon ohjausryhmä ja SSuL:n hallitus) analysoivat projektin
tilannetta ja parannuksia toimintaan tehdään jatkuvasti analysointien pohjalta. Huippu-urheiluyksikön
lajivastaavan kanssa ollaan jatkuvassa vuoropuhelussa. Tokyo Teamin projektipäällikkönä toimii Kristiina
Danskanen.
Tokyo Teamin ja maajoukkuetoiminnan kautta levitetään kokonaisvaltaisen valmentautumisen merkitystä
myös seuratasolle.
Maajoukkue
Maajoukkue on jaettu neljään pelaajaryhmään: Tokyo Team, maajoukkue, nuoret huiput ja haastajat.
Maajoukkuetoiminnan perustana on pelaajien viikkoharjoitukset.
Pääkaupunkiseudun harjoittelukeskus
Keskuksen harjoittelusta ja toteutuksesta vastaavat nimetyt valmentajat sekä valmennuspäällikkö.
Pääkaupunkiseudun harjoittelukeskuksessa harjoittelevat Mäkelänrinteen Urheilulukion sulkapalloryhmä ja
maajoukkue (sis. Tokyo Team). Lisäksi harjoituksiin voivat osallistua pääkaupunkiseudun parhaat
yläkoululaiset. Ryhmien valmennussuunnitelmat tehdään yhteistyössä pelaajien henkilökohtaisten ja
seuravalmentajien kanssa. Mäkelänrinteessä valmentajina toimivat Pekka Sarasjärvi ja Anu Nieminen.
Maajoukkuevalmentajina toimivat Anu Nieminen ja Teguh Santoso.
SSuL, Mäkelänrinteen lukio sekä Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (Urhea) osallistuvat vahvasti
valmentajien palkkakuluihin.
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Seuravalmennus
Valmennusjärjestelmän tärkein toimija on seura. Seurojen rooli niin nuorten kuin aikuistenkin
valmentautumisessa on hyvin tärkeä. SSuL tukee seurojen valmennusosaamista monipuolisella
valmennuskoulutuksella sekä seurakäynneillä. Huippuseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään
varmistamaan pelaajien kokonaisvaltainen valmentautuminen.
Alueelliset harjoittelukeskukset
Turun alueellisen harjoittelukeskuksen toiminnasta vastaa Timo Koljonen. Keskus rakentuu Kerttulin
Urheilulukion sulkapalloryhmän toiminnan ympärille. Harjoittelukeskuksen valmennukseen otetaan
mukaan myös muiden oppilaitoksien edustajia. SSuL tukee harjoittelukeskuksen toimintaa osalla
valmentajan palkkauskuluista.
Urheiluakatemiat
SSuL:n valmennusjärjestelmän tärkein yhteistyökumppani ja toimintaympäristö on Pääkaupunkiseudun
Urheiluakatemia (Urhea). SSuL saa Urhealta tukea mm. valmentajapalkkauksiin, tilavuokriin ja pallokuluihin.
Tämän lisäksi pääkaupunkiseudun pelaajilla on käytössä Urhean asiantuntijaverkostot (mm. mentaali,
ravinto, fysioterapia ja ura-ohjaus). Urhea järjestää myös laadukasta valmentajakoulutusta akatemian
toimijoille.
SSuL ja sen jäsenseurat toimivat kiinteässä yhteistyössä urheiluyläkoulu toiminnassa. Tavoitteena on
aloittaa sulkapallon yläkoulutoiminta syksyllä 2017.
Myös alueelliset harjoittelukeskukset ovat mukana oman alueen urheiluakatemioissa.
Urheasta saa lisätietoa internetistä www.urhea.fi.
Alueellinen viikkovalmennus
Pääkaupunkiseudun ja Turun alueen harjoittelukeskuksissa järjestetään viikkovalmennus alueen parhaille
pelaajille. Tämän lisäksi pääkaupunkiseudun huippuseurat järjestävät seurayhteistyöllä alueen parhaiden
alle 13-15-vuotiaiden viikkovalmennuksen. Viikkovalmennuksista vastaavat alueiden huippuvalmentajat.
Leiritoiminta
Liittoryhmien peruskunto- ja pitkäleiri järjestetään edelleen Pajulahden urheiluopistolla. Liiton ryhmillä on
myös mahdollista käyttää Pajulahtea omilla leireillään edullisilla sopimushinnoilla.
Vuonna 2017 järjestetään Tokyo Teamille ja maajoukkueelle leiritoimintaa pääkaupunkiseudulle.
Ulkomailla tapahtuva huippujen harjoittelu
Airi Mikkelä harjoittelee Odensen sulkapalloakatemiassa, Tanskassa. Päävalmentajana toimii Lennart
Engler.
Kansainvälistä yhteistyötä
Imam Teguh Santoso jatkaa maajoukkueen harjoituksien vetämistä kolme kertaa viikossa. Santoso
osallistuu myös kansainvälisiin kilpailuihin Tokyo Teamin valmentajana. Lennart Englerin osaamista
käytetään Tokyo Teamin pelaajien leirityksen lisäksi liittoryhmävalmentajien täydennyskoulutuksessa sekä
liiton muissa valmennuskoulutustapahtumissa.
Suomalaisten valmentajien kouluttautuminen BE:n ja BWF:n järjestämissä valmentajakoulutuksissa
pyritään varmistamaan seurojen kanssa yhteistyöllä.
Pohjoismaista ja lähialueiden yhteistyötä
Alle 15-vuotiaiden ryhmä osallistuu vuosittaiseen Nordic Camp:iin. Liitto tukee leiriä maksamalla
valmentajan kulut ja palkat. Vuonna 2017 leiri järjestetään Norjassa.
Liittoryhmätoiminta
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Liittoryhmätoiminnan tavoitteena on SSuL:n valmennuslinjan vieminen liittoryhmäpelaajille sekä heidän
valmentajilleen. Liittoryhmätoiminnan päätoimintamuodot ovat leiritoiminta ja kansainvälinen
kilpailutoiminta (sis. arvokisat).
Liittoryhmäpelaajien vanhemmille järjestetään leirien yhteydessä koulutus- ja infoluentoja sekä
keskustelutilaisuuksia.
Nuorten olympiavalmentaja (NOV)
SSuL:n nuorten olympiavalmentajana on toiminut Veli-Markus Melleri. Huippusulkapallon uudelleen
järjestelyn vuoksi vuoden 2017 nuorten olympiavalmentajaa ei vielä tiedetä. Tavoitteena on, että
sulkapallolla on vähintään yksi nuorten olympiavalmentaja myös vuonna 2017.
Talenttitoiminta
SSuL jatkaa vuonna 2016 aloitettua talenttitoimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa lahjakkaimpien
nuorten huippujen kokonaisvaltainen valmentautuminen. Työkaluina ovat mm. yhteiset ”talentti”-leirit ja
tapaamiset pelaajien tukiverkoston kanssa.
SSuL:n valmennusryhmien valmentajat vuoden 2017 alussa ovat:
o Tokyo Team ja maajoukkue: Imam Teguh Santoso ja Anu Nieminen
o Mäkelänrinne: Anu Nieminen ja Pekka Sarasjärvi
o Turku (Kerttulin lukio): Timo Koljonen
o U19 Sami Parikka (vastuuvalmentaja) Ilkka Nyqvist (apuvalmentaja)
o U17 Anu Nieminen(vastuuvalmentaja) Mikko Vikman (apuvalmentaja)
o U15 Saara Hynninen (vastuuvalmentaja) Aarni Pariola (apuvalmentaja)
o U13 Elina Väisänen (vastuuvalmentaja) Ville Rasi (apuvalmentaja)
o Leirivalmentajat: Timo Koljonen, Pekka Sarasjärvi ja Lauri Nuorteva
Valmennuspäällikkö Veli-Markus Melleri toimii valmentajien esimiehenä
Liittoryhmien peruskuntoleiri järjestetään 26.05. - 28.05.2017 ja ns. pitkäleiri 29.07. - 02.08.2017
Pajulahden urheiluopistolla. Näiden lisäksi ryhmät järjestävät viikonloppu- ja päiväleirejä.
Liittoryhmätoiminnan tarkemmat ohjelmat löytyvät liiton internet-sivuilta: www.sulkapallo.fi.
Viestintä
Tapahtumien viestintään panostetaan, jotta niihin saadaan suuri joukko osallistujia ja yleisöä. Pelaajien
osallistaminen viestintään on osittain onnistunut ja tätä tehostetaan, onhan pelaaja itse paras ja innostavin
kertoja fanilleen. Seurat ovat myös oleellisia kumppaneita viestinnässä. Ne tuottavat paljon materiaalia,
jota liitto jakaa ja päinvastoin.
Henkilöresurssien osalta neuvotellaan viestintäharjoittelijan saamisesta Haaga-Helian AMK:sta. Tämän
lisäksi hyödynnetään viestijäverkostoomme saatuja osaajia kisatulosviestinnässä.
Yritysyhteistyö
Tokyo Team on liiton merkittävin yritysyhteistyökokonaisuus. Käynnissä olevien jatkoneuvottelujen Rio
Team -kumppanien kanssa lisäksi Tokyo Team:lle tavoitellaan uusia kumppanuuksia ja pienempimuotoisia
Tokyo-tapahtuman tilaavia yrityksiä.
Myös muista huipun kisahankkeista tuotteistetaan yhteistyökumppaneille tarjottavia kohteita.
Huipun kisatapahtumien myyntiä tehostetaan.
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SEURATOIMINTA – SEURAT VERKOLLA
Liiton jäsenseuroille 25.8.2016 lähetettyyn kyselyyn vastasi 46 jäsenseuraa. Tällä strategiatyötä pohjustavalla
kyselyllä pyydettiin seuroja kertomaan omasta tilastaan ja antamaan näkemyksiään liiton tilasta ja
kehittämiskohteista. Vastanneista seuroista 85% ilmoitti halusta kasvaa. Samainen 85% ilmoitti halukkuutensa
yhteistyöstä lähiseurojen kanssa.
Lisää lapsia ja nuoria halusi 80%, lisää aikuisia 74% sekä lisää vammaissulkapalloilijoita 37% vastanneista. 70%
oli halukkaita kouluttamaan lisää ohjaajia ja valmentajia.
Suurimpina haasteina olivat vapaaehtoisten toimijoiden puute (76% vastanneista) ja hallitilan puute (52%).
Liiton panostusta toivottiin valmentajakoulutukseen (4,43 / 5 painotuksella), lasten ja nuorten sulkapalloon
(4,41), huippusulkapalloon (4,33), valmennukseen (4,23) ja seuratoimintaan (4,02).
Liiton koettiin onnistuneen kilpailutoiminnan organisoinnissa (3,85) ja huippusulkapallossa (3,69), kun taas
aikuisharraste (2,97), lajiolosuhteiden kehittäminen (2,93) ja aluetoiminta (2,79) saivat huonoimmat arviot.
Liiton tarkeimpinä kehityskohteina pidettiin ohjaajien- ja valmentajien osaamisen lisäämistä (4,52),
sulkapallon brändin kehittämistä (4,33), uusien harrastajien saamista lajiin (4,28) sekä huippusulkapallon
menestystä (4,22).
Näiden palautteiden pohjalta on suunniteltu seurojen kanssa tehtäviä toimenpiteitä. Seurakohtaiset
vastaukset toimivat keskustelupohjana kyseistä seuraa lähestyttäessä.
Tavoitteet vuodelle 2017


Toimintavuoden 2017 lopussa jäsenseurojen jäsenmäärä on 7.500 (1.1.2016 jäsenmäärä 6.559)

Muut tavoitteet määritellään strategiatyön aikana ja esitetään kevätliittokokouksessa 2017.
Seurat verkolla -toiminta perustuu toimialojen hankkeiden kehittämiseen yhdessä seurojen kanssa. Liiton
henkilökunta ja verkostojemme luottamushenkilöt ovat yhteydessä kehittämishalunsa kertoneisiin seuroihin,
joiden kanssa tarkennetaan jäsenkyselyssä saatuja tietoja ja sovitaan seura- tai aluekohtaisesta
toiminnankehittämisestä.
Seurakehittämishankkeet
Sinettiseuratoiminta on kuvattu lasten ja nuorten osiossa. Suurseurojen kanssa haetaan toimintamallia, jolla
seurakohtaisia Pelaajan Polku -hankkeita saadaan käynnistettyä. Olympiakomitean seurakehittämisohjelmaa
tehdään tunnetuksi seuroille, jotta ne voivat pyytää apua heitä lähellä olevalta taholta varsinkin
seuratoiminnan perusasioissa.
Seurajohtajatapaamiset
SM-kisan yhteydessä järjestetään perinteinen seurojen puheenjohtajatapaaminen ajankohtaisena info- ja
keskustelutilaisuutena. Tätä tilaisuutta hyödynnetään strategiatyössä valmistuneiden suunnitelmien
esilletuomisessa ja palautteen keräämisessä.
Finnish Openin yhteydessä järjestetään myös perinteinen seuratapaaminen, jossa aiheina on seurojen
toivomat hankkeet. Samalla seurajohto pääsee seuraamaan kansainvälisiä huippupelejä ja verkostoitumaan.
Seurajohtajille suunnattu seminaari järjestetään syysliittokokouksen yhteydessä. Seminaarin aihe haetaan
kentän tarpeesta.
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Alueelliset kokoukset
Alueellisia seurojen tapaamisia järjestetään jäsenseurakyselyn tuomien tietojen pohjalta niille alueille, joilla
seurojen halu kehittyä mahdollistaa myös laajan alueellisen kehittymisen seurojen välisen yhteistyön myötä.
Toiveet tällaisesta toiminnasta voivat tulla seuroilta liitolle.
Henkilöstö ja toimijaverkostot kilpailutapahtumissa
Liiton henkilöstö ja verkostojemme vapaaehtoiset käyvät kentällä sekä hankkeiden kautta että
kisatapahtumissa. Kisatapahtumissa toivotaan seuraväeltä aktiivista lähestymistä ja palautetta sekä
kehittämisehdotuksia, joita voidaan viedä toimiryhmiin.
Valtion suora seuratuki
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea on sulkapalloseurojen toimesta haettu laimeasti. Seuratukihaku
toteutuu edellisien vuosien mukaisesti umpeutuen jo vuoden 2016 puolella. Liiton toimihenkilöt auttavat
seuroja hakuprosessissa tarvittaessa. Tukea saavia avustetaan hankkeiden käynnistämisessä, mikäli siihen on
seuroissa halua.
Valtakunnallinen Sulkapallon Avoimet Ovet -päivä
Järjestetään yhdessä seurojen ja hallien kanssa valtakunnallinen Sulkapallon Avoimet Ovet -päivä syksyllä
2017. Päivän ajankohta voi vaihdella paikkakunnittain, sillä se määritetään seuran kannalta mahdollisimman
toimivaksi. Vuodesta 2014 järjestetyllä tapahtumasarjalla tavoitellaan uusia harrastajia lajin pariin ja seurojen
jäseniksi.
Viestintä
Seurojen ja liiton väliseen kahdensuuntaiseen viestintään panostetaan niin, että seurojen viestit näkyvät liiton
kanavilla ja liiton uutiset pääsevät seurojen kanaviin. Tässä tärkeänä toimijana on seurojen
viestintävastaavaverkosto, josta liiton viestintäharjoittelija huolehtii.
Sulkishubi toimii harrastajia seuroihin ohjaavana verkostona.
Seurojen vuosiraportti
Seurojen nykytila ja toiminnan osa-alueet kartoitetaan vuosittaisella vuosiraporttilomakkeella, joka
toimitetaan seuroille sähköisesti tammikuussa.

SENIOREIDEN KILPASULKAPALLO
Näkymä vuoteen 2017
Seniorien suunnitelmana vuodelle 2017 on kehittää sekä kotimaista että kansainvälistä toimintaa.
Osallistumalla useampiin kansainvälisiin kisoihin, kehitymme ja kilpailutasomme nousee sitä myötä.
Pyrkimyksenä on järjestää erilaisia tapahtumia sekä tehostaa kilpailutoimintaa uusilla kilpailumuodoilla.
Seniorikisoja pelataan sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaassa seniorikisoja ovat SM-kisat ja kolmet
seniorieliittikisat sekä kansalliset kisat. Seniorieliittikisa on avoin kilpailu, jonka tarkoituksena on myös
saada ulkomaalaisia pelaajia Suomeen. Sarjapelien järjestämistä senioreille suunnitellaan. Vuoden 2017
arvokisat ovat MM-kisat, jotka pidetään Aasiassa.
Valmennustoimintaa kehitetään, jotta saadaan mukaan lisää senioripelaajia ja pelaajien taso nousee.
Suunnitelmaan kuuluu myös kiinteää yhteistyötä Pohjoismaiden sekä muiden Euroopan maiden kanssa.
Seniorikilpailutoimintaa liitossa kehittää seniorikilpailuryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Stefan
Packalén. Aktiivisen toiminnan kehittämisessä suuri rooli on kaikilla senioripelaajilla.

14

Suomen Sulkapalloliitto ry

Toimintasuunnitelma 2017

VAMMAISSULKAPALLO
Vammaissulkapalloa Suomessa järjestävä ja koordinoiva seura, VammaisSulkaPallo ry (VaSuPa), perustettiin
13.10.2012 ja se liittyi Sulkapalloliittoon. Samalla vammaissulkapallosta tuli yksi liiton toimintamuodoista.
Näkymä vuoteen 2017
Painopiste vuonna 2017 tulee olemaan edellisvuoden tapaan lajin tietoisuuden lisäämisessä,
toimintaedellytysten luomisessa ja parantamisessa sekä harrastajamäärien kasvattamisessa virkistys- ja
kunnonkohotusliikunnassa.
Kauden 2016 – 2017 kotimaisiin kilpailuihin tavoitellaan tasaisesti osallistujia jokaiseen osakilpailuun, niin
pyörätuoliluokassa kuin pystypelaajien luokassa. Kansainvälisiin arvokisoihin on osallistunut
pyörätuolipelaajia edellisinä toimintakausina useisiin eri turnauksiin, useita eri pelaajia. Tavoitteena on saada
kisoihin mukaan myös vammaisia pystypeliluokan osanottajia.
Yhteistyötä urheiluseurojen kanssa pyritään lisäämään aluetoiminnan vahvistumiseksi ja yhteisten kisojen
järjestämiseksi. Sulkapalloliiton tekemässä strategiakyselyssä kysyttiin sulkapalloseuroilta
vammaisharrastajien määrää seurojen jäsenistössä. Kyselyyn vastanneesta 46 seurasta 17 seuraa kertoi
olevansa halukkaita ottamaan vammaissulkapalloilijoita mukaan seuran toimintaan (37 % vastanneista), sekä 4
seuraa kertoi heillä jo olevan vammaissulkapalloilijoita seurassa (9 % vastanneista).
Kansainvälisessä yhteistyössä on tavoitteena jatkaa jo alkanutta yhteistyötä ulkomaalaisten
vammaissulkapallopelaajien ja valmentajien kanssa.
Kilpailut
Kaudella 2016 – 2017 järjestetään neljä SULKISCUP -osakilpailua ja SM-kilpailut. Tavoitteena on
pelaajamäärän nostaminen pysyvästi ja vakiinnuttaminen, etenkin pystypelaajien luokassa. Kansainvälisen
kilpailutoiminnan esille tuominen ja useampien suomalaisten pelaajien osallistumisen mahdollistaminen
kansainvälisiin turnauksiin on tärkeätä pelaajien kehitykselle, kansainväliselle yhteistyölle sekä
vammaissulkapallo näkyvyydelle ja mediakuvalle Suomessa.
Valmennus
Valmennustoiminnassa jatketaan edellisen kauden tapaan. Suunnitteilla on 2 valtakunnallista leiriä / vuosi.
Leirit ovat tarkoitettu niin uusille kuin kokeneille pelaajille. Valmentajina viime aikojen leireillä on käytetty
useita suomalaisia kokeneita sulkapalloilijoita ja valmentajia. Vammaissulkapallon valmennuksen erikoisosaalueet ovat näin ollen tulleet esille muutamille valmentajille ja tätä pyritään hyödyntämään ja kehittämään
tulevilla leireillä. Tärkeää on saada nimettyä ja sitoutettua vammaissulkapallon valmentaja tulevaisuudessa,
sekä saada yhteyksiä lisää myös useampien paikallisseurojen valmentajiin alueellisen leirityksen
mahdollistamiseksi. Yhteistyötä Suomen Paralympiakomiteaan tullaan kartoittamaan myös valmennukseen
liittyvissä asioissa, erityisesti Tokio 2020 Paralympialaisiin tähtäävien urheilijoiden osalta.
Tiedotus ja näkyvyys
Vammaissulkapallon tiedotusta hoidetaan VaSuPa:n nettisivujen, Facebook-sivujen sekä
sähköpostitiedotteiden avulla. VaSuPa:n toiminnasta tiedotetaan erilaisissa urheilu- ja vammaistapahtumissa
sekä lajikohtaisissa julkaisuissa. Vuonna 2017 on myös Liikuntamaa – tapahtuma apuvälinemessujen
yhteydessä.
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Talousnäkymät
Liiton vammaissulkapallolle ohjaaman tuen lisäksi VaSuPa hakee mahdollisuuksia SULKISCUP-kisojen
rahoitukselle.
Toiminnan organisointi liitossa
Vammaissulkapalloryhmän, VammaisSulkaPallo ry:n ja liiton toimiryhmän, toimintaa aktivoidaan ja
kehitetään, jotta tavoite useamman liiton jäsenseuran osallistumisesta vammaissulkapalloon toteutuu.

LAJIKOULUTUS
Toiminta-ajatus
Lajikoulutuksen päätehtävä on valmentajakoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen. Laadukas
valmennus jalkautetaan seuroihin koulutuksen käyneiden valmentajien toimesta. Tätä kautta
seuravalmennuksen laatu kehittyy. Kehitystyötä tehdään yhdessä niin seurojen, valmentajien, vanhempien
kuin pelaajienkin kanssa.
Tavoitteet vuodelle 2017






Koulutetaan I-tasolle 30 ja II-tasolle 10 valmentajaa. Minisulkiskoulutusten osallistujatavoite on 50
henkilöä. 1-taso (3), II-taso (1), Minisulkis (8) koulutusta.
Lisätään koulutettujen valmentajien ja ohjaajien määrää 25 %.
Lisätään kouluttajien määrää 5 %.
Päätoimisten valmentajien määrä 15.
365-sivun kävijämäärän 10% nousu.

Näkymä vuoteen 2017
Minisulkiksen kehittäminen on tärkeimpiä Sulkapalloliiton toimintoja, johon panostetaan myös liiton
henkilöresursseja. Ohjaajakoulutuksessa koulutetaan Minisulkisikäisten lasten vanhempia sekä uusia
Minisulkisohjaajia, jotta toiminnan laatu kehittyy Minisulkista järjestävissä seuroissa.
Järjestetään 2-tason valmentajakoulutus keväällä 2017 yhteistyössä tenniksen, squashin ja pöytätenniksen
kanssa. Lisäksi käynnistetään maailmanliiton 2-tason valmentajakoulutus loppusyksystä. Tämä yhdistetään
kansallisen 2-tason kanssa.
Sulkapalloliitto on mukana valtakunnallisen koulutusjärjestelmän jatkuvassa kehitystyössä. Varmistetaan,
että koulutusjärjestelmä on hyvin linjassa kansallisen ja maailmanliiton koulutusjärjestelmien kanssa.
Kansainvälisyys
Kiinnitetään huomiota valmentajien kansainväliseen kouluttautumiseen. Valmentajien
täydennyskoulutuksia tarjotaan leirien ja kansainvälisten huippuvalmentajien vierailuiden yhteydessä.
Valmentajakoulutuksen eri tasot
Seurojen kanssa keskustellaan, milloin on tarvetta millekin koulutukselle. Aktivoidaan seuroja järjestämään
oma-aloitteisesti Minisulkis- koulutuksia.
I-tason koulutus
Vuoden 2017 aikana toteutetaan yksi BWF-koulutus sekä kysynnän mukaan alueellisia räätälöityjä 1-tason
koulutuksia.
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II-tason koulutus
Toteutetaan mailapelien kanssa yhteinen koulutus sekä aloitetaan BWF 2-tason valmentajakoulutuksen
pilotointi loppusyksystä.
III-tason koulutus
Vuonna 2017 aloitetaan 3-tason markkinointi. Tavoitteena järjestää koulutus vuonna 2018.
IV-tason koulutus
Valmentajan ammattitutkinto, jota järjestävät urheiluopistot. Tuetaan valmentajia suorittamaan
valmentajan ammattitutkinto. Tarjotaan lajin kehittämisen kannalta hyödyllisiä aiheita.
V-tason koulutus
Jyväskylän yliopiston korkeampi akateeminen loppututkinto, jolla tällä hetkellä opiskelee kaksi
sulkapallovalmentajaa.
Täydennyskoulutus
Toteutetaan irrallisina jaksoina sekä tarpeen mukaan 1-2-tason koulutusten yhteydessä. Järjestetään
vuonna 2017 ”Liiton linja”- valmentajaseminaari, johon valitaan ajankohtainen teema aiheeksi.
Valmentajakouluttajat
Kouluttajille järjestetään vuosittaista täydennyskoulutusta, jolla taataan osaamisen siirtyminen seurojen
valmentajille. Kouluttajille annetaan tunnustusta tehdystä työstä liiton tapahtumien yhteydessä.
Kouluttajien intoa kouluttaa pidetään yllä ja tarjotaan heille koulutuksia pidettäväksi, jotta kouluttaja
kehittyy kouluttamisessa.
Palautteen perusteella katsotaan tarve järjestää Minisulkis kouluttajakoulutus vuonna 2017. Tavoitteena
saada seuroihin lisää Minisulkiskouluttajia, jotka kouluttavat seuransa jäsenistä Minisulkisohjaajia.
Mikäli BWF järjestää 1-3-tason kouluttajakoulutuksia, lähetetään tarpeen mukaan 1-2 osallistujaa/koulutus.
Koulutusmateriaali
Vuoden 2017 aikana jatketaan oheismateriaalin työstämistä kouluttajien ja valmentajien käyttöön.
Pääpaino Minisulkiksessa yhteistyössä harrastesulkapallon ryhmän kanssa sekä 365 toimintamallin pelaajan
polussa. Hyödynnetään 365- hankkeen materiaaleja valmennuskoulutuksissa. BWF:n koulutuksiin hankitaan
koulutettaville valmennusmanuaali ja muissa koulutuksissa hyödynnetään BWF:n tuottamaa
videomateriaalia.
Valtakunnallinen valmentajarekisteri
Jatketaan aktiivisten ja toimivien valmentajien rekisteröintiä. Jokaisen koulutuksen jälkeen tiedot
koulutettavista rekisteröidään. Seurojen vastuuvalmentajille, aktiivisille valmentajille sekä koulutuksen
käyneille viestitään aktiivisesti tulevista koulutuksista sekä muista koulutuksiin liittyvistä ajankohtaisista
asioista.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoimintaryhmä
Ryhmä vastaa kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisestä, laatii kilpailukalenterin ja tukee sekä ohjeistaa ja
valvoo kansallista kilpailutoimintaa. Yhteistyö sääntö- ja tuomariryhmän (STR) kanssa on tiivistä. Liiton
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muilla toimialoilla (huippu ja seniorit) on lisäksi omia kilpailutoiminnan hankkeita ja tehtäviä omien
toimintasuunnitelmiensa sisällä.
Kilpailutoimintaryhmä vastaa myös aiemmista Ranking-ryhmän tehtävistä kuten ranking-laskenta, pistelistat
ja luokkasiirrot.
Kilpailutoiminnan ilmoittautumis- ja rankingjärjestelmä sekä lisenssit
Tournamentsoftwaren kilpailuhallinnan, rankinglaskennan ja on-line ilmoittautumisen käyttöönotto
aloitettiin edellisen toimintavuoden aikana, kauden 2016 - 2017 kilpailuiden ilmoittautumisilla. Tämän
toimintavuoden aikana paneudutaan järjestelmän sovittamiseen suomalaisiin tarpeisiin niin hyvin kuin se on
järkevästi mahdollista. Järjestelmän ohjeistusta hiotaan yhdessä alueellisen osaajaverkoston
kilpailuasiantuntijoiden ja kilpailuita järjestävien seurojen kanssa.
SSuL:n http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com–sivustosta tehdään kilpailutoimintaa hyvin
palveleva sivusto, josta pelaajat ja sidosryhmät löytävät kaiken oleellisen kilpailemiseen liittyvän tiedon
helposti yhdestä paikasta. Sivuston perustietoja ylläpidetään ohjeistetusti SSuL:n, pelaajien, seurojen
toimesta. Tulosten osalta ylläpito tapahtuu kilpailuita järjestävien seurojen toimesta Badminton Tournament
Plannerilla ja rankingin ylläpito SSuL:n tekemänä.
Goodminton jää hyvin palvelleena kilpailutulosten historiakannaksi vuosilta 1995 – 2016. Sen tiedot pyritään
säilyttämään sellaisenaan mahdollisia myöhempiä raportointi- ja seurantatarpeita varten.
Sporttirekisterin korvaava järjestelmä SuomiSport.fi otetaan Valon ja Vincit Oy:n tuottamana
valtakunnallisena palveluna käyttöön lisenssien ostossa ja tapahtumahallinnassa 1.7.2017 ja kauden 20172018 lisenssien ostosta alkaen. SuomiSportin mahdollinen käyttö halukkaiden seurojen jäsenrekisterinä
1.1.2018 alkaen selvitetään toimintavuoden aikana. SuomiSport tarjoaa mahdollisuuden lisenssien
verkkomaksuun ja sen myötä on mahdollista tehdä kauden 2017 - 2018 alusta alkaen toimiva rajapinta
lisenssin maksutiedon siirron automatisointiin. Automatisoinnin myötä tulee myös selvitettäväksi se,
voidaanko kilpailuilmoittautuminen muuttaa vain lisenssinhaltijoille mahdolliseksi. Muutos helpottaisi suuresti
lisenssien oston seurannan erityisesti valvonnan tarvetta. Jos muutos on mahdollinen, se toteutetaan
1.7.2017 alkaen voimaan tulevalla sääntömuutoksella. Kauden 2016 – 2017 (30.6.2017) loppuun rajapinta
pidetään ennallaan ja lisenssien maksutietojen siirto suoritetaan osin manuaalisesti, koska toiminnon
automatisointi on nykyjärjestelmillä hyvin hankalaa.
Halukkaille seurakäyttäjille voidaan edelleen alkuvuodeksi antaa käyttöoikeuksia seuran tietojen päivitykseen
myös Sporttirekisterissä, lisenssien ostoon (nippulisenssit) ja seuran tietojen raportointiin samoin kuin
Tapahtumahallinnan (Tapu) nippuilmoittautumiseen.
Kilpailujen suunnitteluohjelma
Jo kauden 2016 – 2017 alussa käyttöön otettu http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com
ilmoittautuminen muutti kilpailuilmoittautumista ja Badminton Tournament Plannerin käyttöä. BTP:n
parempaa hyödyntämistä ja käytön yhtenäistämistä kaikkien kilpailujärjestäjien kanssa jatketaan nykyiseen
toimintaan paremmin sopivan ohjeistuksen tekemisellä ja hienosäädöllä myös toimintavuonna 2017. BTP on
käytössä kilpailunhallintaohjelmana edellisvuosien tapaan kaikilla SSuL:n sanktioimia kilpailuita järjestävillä
seuroilla ilman erillistä veloitusta.
Sarjakilpailut
Joukkueiden Suomenmestaruuskilpailun järjestelyvastuu säilyy edellisen vuoden mestarilla. SSuL avustaa
tarvittaessa järjestävää seuraa kilpailua edeltävissä toimissa kuten mitalien hankinta, aikataulutus ja arvonta.
I-divisioonan kilpailujärjestelyt ovat edelleen kilpailutoimintaryhmän vastuulla, jatkossa voidaan halukkaiden
seurojen kanssa sopia muustakin järjestelystä.
Sarjakilpailutoiminnan kehittämisellä on edelleen iso osa Kilpailutoimintaryhmän toiminnassa. Vuonna 2017
pelataan alueellisia joukkuekilpailuita eri puolilla Suomea. Erilaisia kilpailumalleja kokeillaan eri alueille
sopivilla joukkueiden kokoonpanoilla, kuitenkin niin, että on mahdollista pelata myös alueiden välisiä
joukkuekilpailuita ja alemman tason valtakunnallisia sarjoja.
Joukkue- ja sarjakilpailemista helpotetaan varaamalla kilpailukalenteriin vapaita ajankohtia niitä varten ennen
seuraavan kauden kilpailuhakua.
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Joukkuekilpailuiden järjestäminen on seurojen vastuulla ja SSuL tukee toimintaa esimerkiksi vastaamalla
omalta osaltaan tulospalvelusta. Valtakunnallisiin joukkue- ja sarjakilpailuihin tulee määritellä pistearvot, jotta
osallistuvien pelaajien määrää saadaan nostettua.
Kilpailujärjestäjien tapaaminen
Tapaaminen järjestetään Finnish Open -kisan yhteydessä. Tapaamiseen mennessä valmistuu
Kilpailujärjestäjän opas, johon kootaan keskeisimmät kilpailujärjestämiseen liittyvät asiat, joiden avulla
kilpailuista saadaan entistä laadukkaampia ja mahdollisimman yhtenäisiä tapahtumia kilpailujärjestäjästä
riippumatta.
SSuL henkilöstön jalkautuminen jatkuu ja kilpailutoimintaryhmän jäsenet ovat kilpailutapahtumissa myös
SSuL:n edustajia ja keräävät keskustelemalla ja kuuntelemalla kehitysehdotuksia aina, kun se on mahdollista.
Kilpailutoiminnan kehittäminen
Kilpailutoimintaryhmä seuraa kilpailujen järjestelyjen onnistumista kilpailu- ja ylituomariraporttien avulla.
Myös raporttien laatuun ja niiden saamiseen kohtuullisessa ajassa kilpailujen jälkeen kiinnitetään huomiota.
Kilpailujärjestäjiä kannustetaan edelleen järjestämään erilaisia kilpailuja niin junioreille kuin aikuisillekin, jotta
saisimme uusia pelaajia kaikkiin ikä- ja tasoluokkiin uusilla mahdollisuuksilla. Kilpailemisen lopettaneiden
pelaajien saaminen takaisin toimintaan on edelleen tärkeä tavoite uusien juniori- ja seniorikilpailijoiden
lisäksi.
Seurojen kanssa keskustellaan yhä enemmän ja kerätään tietoa sekä kilpailujärjestäjien että pelaajien
toiveista kilpailumallien kehittämiseen. Erityisesti uusien nuorien pelaajien saaminen oma-aloitteisesti
innostavan kilpailemisen ja kisailun pariin on tärkeää ja tavoiteltavaa.
Myös senioripelaajia kannustetaan edelleen osallistumaan monimuotoisesti kilpailutoimintaan. Naisten
kilpailuaktiivisuuden lisäämiseen pyritään löytämään keinoja seurojen ja pelaajien kanssa yhteistuumin.
Alueelliset osaajat ja seuraverkosto
Seuratoiminnan kehittämiseen liittyen Kilpailutoimintaryhmä kiinnittää oman toimintonsa osaajia alueellisiin
osaajaverkostoihin. Verkoston osaajat toimivat myös kilpailutoiminnan ohjeistusten esilukijoina ennen niiden
julkaisua ja voivat myös siten vaikuttaa ohjeistusten laatuun, käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen tuomalla
palautetta kentältä toimiryhmälle.
Kilpailukalenteri
Kilpailuhakemusten tekemisessä kokeillaan uutta tapaa, jossa hyödynnetään
http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com–sivuston mahdollisuutta hakemuksen tekoon. Toiminto
testataan talven aikana ennen käyttöönottoa. Kalenteri muokataan julkaistavaksi toukokuun 2017 aikana ja
se julkaistaan mahdollisimman pian valmistuttuaan http://badmintonfinland.tournamentsoftware.comsivustolla. Kilpailukutsujen julkaisu suunnitellaan hakemuksiin soveltuvalla tavalla julkaistavaksi
kokonaisuudeksi.
ABC-luokkamestaruudet
Kauden 2016–2017 kilpailun järjestämisoikeus on myönnetty Hanhensulka BC:lle. Kilpailu pelataan 20.–
21.5.2017.
Tuomaritoiminnan tehostaminen
Kansallinen ja kansainvälinen tuomaritoiminta tarvitsee jatkuvasti lisää aktiivisia koulutettuja tuomareita,
jotta kilpailut voidaan järjestää ja ottelut pelata sääntöjen puitteissa ja pelaajia palvellen.
Kilpailutoimintaryhmä toimii yhteistyössä Suomen Sulkapallotuomarit ja –toimitsijat ry:n kanssa, joka
toteuttaa vuoden 2017 aikana tuomari- ja ylituomarikoulutuksia yhteisesti sovittavalla tavalla.
Tuomarikoulutuksen laajentamismahdollisuus alueiden osaajaverkoston avulla useamman kerran vuodessa
eri puolella Suomea selvitetään toimintavuoden aikana yhteistyössä SST:n kanssa.
Sääntö- ja tuomariryhmä
STR tekee esitykset kansainvälisen sulkapalloliiton BWF:n vaatimista sääntömuutoksista SSuL:lle.
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STR tarkistaa voimassaolevat säännöt mahdollisten virheiden varalta. STR järjestää toimitsijakoulutusta
kilpailujen järjestäjille ja ylituomareille sekä tuomarikoulutusta yhdessä tuomariseura SST:n kanssa. STR
yhdessä SST:n kanssa järjestää tuomareita Eliittikisoihin ja ulkomaisiin kansainvälisiin kisoihin, mikäli niihin
saadaan kutsuja. Ryhmä myös seuraa kilpailutoiminnan uudistuksia ja kirjoittaa sekä kehittää sääntöjä näitä
uudistuksia palvelemaan.

VIESTINTÄ JA LAJIMARKKINOINTI
Viestintä jakautuu sulkapalloliitossa kahteen merkittävään kokonaisuuteen:
Yleinen sulkapallon näkyvyys, keskustelu ja viestintä
 mediassa
 suuren yleisön toimesta mm. sosiaalisessa mediassa
 sulkapalloaktiivien viestintä heidän omissa kanavissa ja sulkapalloliiton kanavissa
Sulkapalloliiton oma viestintä seuroille, kilpapelaajille, harrastajille sekä muille sidosryhmille.
Liiton viestintä sai hyvän arvosanan (3,6 / 5) jäsenseuroille tehdyssä kyselyssä elokuussa 2016.
Viimeisimpien vuosien aikana viestintään on panostettu ostopalveluna hankitulla osa-aikaisella henkilöllä ja
sen jälkeen päätoimisella viestintävastaavalla. Rakennettuja viestintämalleja hyödynnetään jatkossa
viestintäharjoittelijan ja muun henkilöstön toimesta.
Tavoitteet vuodelle 2017


Toimintavuoden 2017 lopussa jäsenseurojen jäsenmäärä on 7.500

Viestinnän onnistumisella on suuri vaikutus tähän kasvutavoitteeseen. Muut viestinnän tavoitteet
määritellään strategiatyön aikana ja esitetään kevätliittokokouksessa 2017.
Viestinnän päälinjauksia vuodelle 2017
Vuonna 2017 viestinnässä panostetaan huippujen kisatapahtumien viestintään sekä toimialojen hankkeiden
viestintään. Näissä onnistumisen kannalta olennaista on saada pelaajat ja seurat viestimään tapahtumista ja
tuloksista kanssamme. Näin verkostolla tavoitamme aikaisempaa suuremman yleisön. Seurojen
viestintävastaavat ovat omalta osaltaan merkittäviä verkoston toimijoita. Näiden kanssa viestinnästä sovitaan
seurakäynneillä ja viestintäharjoittelijan yhteydenpidolla. Sulkishubi on tiedonlähde harrastajille. Sulkishubi
on nyt liiton nettisivujen harrastajaosio, josta toivotaan sujuvaa siirtymistä seuratoimintaan.
Viestinnän suurena taloudellisena panostuksena jatketaan Finnish Openin televisiointia.
Viestintäsuunnitelma 2017
Liitolle tehdään erillinen viestintäsuunnitelma 2017 toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
Viestintäsuunnitelmaan tullaan kokoamaan muun muassa eri kohderyhmät, toimijat, kanavat ja toimintojen
kärkihankkeiden suunnitelmat. Tarkoituksena on viestinnän avulla saada eri toiminnot tukemaan toisiaan.
Kohderyhmät
Kohderyhminä ovat niin lapset ja nuoret kuin aikuisetkin, aloittajista harrastajiin ja kilpailijoihin sekä
huippupelaajat. Harrastajille halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi lajin pariin löytäminen ja siitä seuroihin
liittyminen.
Viestinnän kumppanit
Liiton viestinnän kumppaneina toimivat avainroolissa olevat pelaajat, seurat, hallit, maahantuojat sekä
yhteistyökumppanit. Myös ulkopuoliset mediat (mm. lehdet, radio, tv, ulkopuolisten toimijoiden sosiaalinen

20

Suomen Sulkapalloliitto ry

Toimintasuunnitelma 2017

media) toimivat liiton kumppaneina viestinnässä. Sulkishubin myötä hallien merkitys kumppanina kasvaa, sillä
he ovat avaintekijöinä Sulkishubin leviämisessä ja sulkapallon sanan saattamisessa.
Huippupelaajien aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on yksi huippusulkapallon näkyvyyden edellytyksistä. Näin
saadaan huippujamme tutuiksi suurelle yleisölle
Mailapelit tekevät yhteistyötä monissa hankkeissa. Näistä viestiminen on yksi tehtävämme, mutta
viestinnässä voimme myös tehdä yhteistyötä. Mailapelien onnistumisista kerrotaan kanavissamme, jotta näin
vahvistamme mailapelien arvostusta suomalaisessa urheilukentässä.
Sportive on eri lajien harrastajille suunnattu älypuhelinsovellus, jolla käyttäjä löytää mm. pelipaikan ja
pelikavereita. Näin se palvelee harrastajia ja toivottavasti jatkossa ohjaa heitä myös seuratoimintaan.
Sportive sovellus löytyy Sulkishubista.
Liiton viestintäkanavat
www.sulkapallo.fi
Internet-sivut ovat liiton tärkein uutisointi- ja informointikanava. Niiden tavoitteena on saavuttaa
potentiaaliset lajin harrastajat (tavoite 1.) ja tukea seurojen jäsenhankintaa (tavoite 2.). Sulkishubi on liiton
harrastajaosio ja sinne tuotetaan harrastajille mielenkiintoista sisältöä. Pelaajan polku 365, Tokyo Team, SMkisa, Finnish Open ja Suomen Sulkapallon Hall of Fame ovat omilla Internet-sivuillaan sulkapallo.fi-sivujen
alla. Tavoitteena on, että jokainen kohderyhmä löytää sivuilta kiinnostavaa sisältöä – lajin aloittajat,
seuratoimijat sekä huippusulkapallosta kiinnostuneet.
www.badminton.fi
Englanninkieliset sivut ovat informatiiviset ja staattiset tukisivut.
Sosiaalinen Media
Tavoitteena on, että sulkapallon suuri harrastajajoukko viestisi ja keskustelisi sulkapallosta – maailman
nopeimmasta pallopelistä - mahdollisimman paljon. Ja samalla tietoisuus lajista ja sen valtavasta
harrastajamassasta tavoittaisi uusia potentiaalisia harrastajia. Seuraamme lajin näkyvyyttä aktiivisesti.
Sulkapalloliiton omat profiilit/sivustot (facebook, twitter, instagram…) toimivat pääasiassa katalyytteinä tai
kannustajina suurelle yleisölle. Sulkapalloliitto ohjaa ja kannustaa erityisesti kilpapelaajia ja seura-aktiiveja
viestimään ja keskustelemaan lajista sosiaalisessa mediassa. Pelaajien aktivointiin panostetaan, sillä sitä kautta
päästään vahvistamaan sulkapallon idolikulttuuria.
Facebook
Suomen Sulkapalloliitto
Facebook-sivut ovat yksi liiton merkittävimmistä tiedotuskanavista ja se tukee liiton muita kanavia, varsinkin
www-sivuja. Se mahdollistaa vuorovaikutteisen ja nopean uutisoinnin kustannustehokkaasti laajalle yleisölle.
Facebookissa julkaistaan kaikkien liiton sivujen uutisten lisäksi videoita ja valokuvia kilpailuista sekä
tapahtumista.
Minisulkis
Sisältöä kehitetään yhdessä MiniSulkisverkoston kanssa.
Badminton Finland
Sisältöä päivitetään kotimaassa pidettävien kansainvälisten kilpailujen yhteydessä.
Twitter
Sulkisliitto
Toimii pääasiassa Facebookin lyhytviestikanavana.
Badmifi Englanninkielinen Twitter kanava, jonka sisältö päivittyy siis kansainvälisten kilpailujen yhteydessä.
Instagram
sulkisliitto
Instagramiin julkaistaan itse otettuja kuvia sekä uudelleen julkaistaan pääasiassa pelaajien kuvia.
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YouTube
Sulkapalloliitto
YouTuben ladataan niin liiton työntekijöiden kuin myös liitolle ulkopuolisten tekemiä videoita ja trailereita
erilaisista kisoista ja tapahtumista. Viestinnässä videoiden merkityksen kasvamisen myötä panostetaan
videoihin entisestään ja niitä pyritään julkaisemaan mahdollisuuksien mukaan yhä enemmän. 365-sivun
videojulkaisujen säännöllisyyteen panostetaan.
Sulkapallon kisastriimaukset
Liitto neuvottelee nettistriimauksia organisoivan yrityksen kanssa yhteistyöstä, jolla kisatapahtumien
striimejä saadaan levitettyä laajalle harrastajakunnalle. Tämän hankkeen järjestelyihin toivotaan mukaan
kisoja järjestävien seurojen aktiiveja. Tavoitteena on kuukausittainen lähetys läpi kisakauden.
Sulkapallolehti
Sulkapallolehti ilmestyi vuonna 2016 kerran paperiversiona ja sähköisesti. Sen tekemisen rahalliset ja ajalliset
kustannukset olivat sen verran suuret, että vuodelle 2017 päätettiin olla julkaisematta Sulkapallolehteä.
Sähköpostit
Jäsenposti (MailChimp)
Ajankohtaisista asioista kertova jäsenposti lähetetään sähköpostimarkkinoinnin järjestelmällä seurojen
yhteyshenkilöille sekä muille sitä haluaville seuratoimihenkilöille noin 10 kertaa vuodessa.
Median sähköpostijakelu (Yahoo Groups)
Suurta yleisöä kiinnostavat ja tärkeät uutiset välitetään sähköpostijakeluna median edustajille.
Muu viestintä
Mediatilaisuudet
Medialle järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Yleisimmät niistä ovat SM-kilpailut sekä
kotimaassa järjestettävät kansainväliset kisat kuten Finnish Open tai suomalaisten osallistuminen
arvokisoihin.
Televisionäkyvyys
Finnish Open -kisasta tuotetaan TV-lähetys, jonka myymisestä Aasiaan on sovittu IEC in Sports:n kanssa.
YLE:n kanssa neuvottelut yhteistyöstä ovat kesken.
Viestinnän henkilöresurssit
Haaga-Helian AMK:n kanssa neuvotellaan viestintäharjoittelijoiden käyttämisestä liiton viestinnässä.
Viestintää hoitavat myös liiton muut työntekijät, viestiessään omien aihealueidensa asioista sekä myös
vapaaehtoiset. Urheilujournalismia sekä viestintää opettavien koululaitosten kanssa tehdään
mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Suomessa järjestettävien kisojen viestinnässä.

ANTIDOPING
Liitolla on antidopingohjelma, joka määrittelee liiton tehtävät antidopingtyössä. Tämä ohjelma päivitettiin
kevätliittokokouksessa 9.4.2016. Sulkapalloliiton antidopingohjelma löytyy liiton sivuilta:
http://www.sulkapallo.fi/kilpailija/antidoping/
Liitolla on kehityskeskustelu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n kanssa 8.5.2017.
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YRITYSYHTEISTYÖ
Tavoitteet vuodelle 2017
Vuonna 2017 tavoitellaan yritysyhteistyön merkittävää kasvua sekä hankkeita tuotteistamalla että olemassa
olevia hanketuotteita tehokkaasti myymällä. Tähän myyntityöhön neuvotellaan avustavia asiantuntijoita.
Olympiakomitea on ilmoittanut halustaan tehdä lajien kanssa olympiahankkeita ja mikäli sulkapallo pääsee
mukaan hankkeisiin, odotetaan tästä merkittävää taloudellista resurssilisäystä Tokyo Teamillemme.
Pelaajien ja heidän taustojensa kanssa keskustellaan arvokisahankkeista ja näiden tuotteistamisesta
yritysyhteistyökumppaneille. Myös nuorten liittoryhmien alkanutta yrityskumppanuutta laajennetaan.
Olympiakomitean jäsenilleen ja niiden jäsenseuroille tarjoamia palveluja yritysyhteistyön osalta
markkinoidaan jäsenseuroille.
Toimialojen kärkihankkeet ovat:


Huippusulkapallo: Tokyo Team, maajoukkueet ja niiden arvokisahankkeet sekä huipun kisat
Suomessa
 Harrastesulkapallo: Minisulkis, SulkisSäpinää ja Virtaa sulkapallosta
Hankkeista on kuvaukset toimialojen osioissa.
Vuodelta 2016 jatkuu vuodelle 2017 huippusulkapallon vaate- ja pallosopimus Badminton Quality:n kanssa
Kumpoo-tuotteilla.
Vantaan kaupungin kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä huipun kisojen järjestämisessä ja niiden kehittämisessä
tapahtumina. SM-kisan kansallinen merkitys ja Finnish Openin kansainvälinen näkyvyys ovat tässä
avainasemassa.
Finnish Open 6.-9.4.2017 Vantaan Energia Areenalla on kisa, jonka kumppaneiksi haetaan Aasiassa toimivia
yrityksiä, onhan sopimuksemme IEC in Sports -yrityksen kanssa ko. kisan televisiosignaalin myynnistä
Aasiaan voimassa vielä ainakin vuoden 2017.
Sportive on liiton yhteistyökumppani, jonka älypuhelinsovelluksella palvellaan harrastajia pelipaikan ja
pelikavereiden löytämisessä.
Yritysyhteistyön talous on kirjattu kunkin toimialan taloussuunnitelmaan ja kisahankkeiden sisään.
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