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1 ESIPUHE
Vuosi 2017 oli strategiakautemme 2017 – 2020 ensimmäinen toimintavuosi. Uudessa
toimintamallissamme liitolla on aikaisempaa suurempi ote maan terävimmän huipun
valmennuksesta. Tätä vahvistettiin asteittain kohti vuodenvaihteen tilannetta, jossa Tokyo Team ja
maajoukkuepelaajat toimivat valtakunnallisessa valmennuskeskuksessamme
päävalmentajajohtoisesti.
Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö suoritti syksyllä 2017 lajien analysoinnin yhdessä
kesälajien kanssa. Tämän seurauksena se otti uusitun lajien tehostamistukijärjestelmän käyttöön
vuoden 2018 alusta. Sulkapallo oli yksi viidestätoista investointilajiksi valituista. Valinnan
merkittävänä perusteena oli panostuksemme valtakunnalliseen valmennuskeskukseen, jossa parhaat
harjoittelevat parhaiden kanssa parhaassa valmennuksessa.
Nuorten arvokisoista ei mitaleja Suomeen tullut, mutta kauteen mahtui erinomaisia tuloksia
kansainvälisistä kisoista Euroopassa. Seniorien puolella sen sijaan MM-mitaleja tuli pienestä
joukkueesta huolimatta. Yhden miehen joukkue Calle Nybergh toi Intiasta 2 pronssia.
Myös Parasulkapallon MM-kisat olivat kaukana, Etelä-Koreassa, joten osallistujamäärä oli pieni (2).
Tulevaisuutta varten tehtiin työtä niin seuratasolla kuin kansainvälisestikin. Liitto lähti mukaan
työstämään EU-hanketta Erasmus+ vuosille 2018-2020. Espanjavetoinen hanke sai rahoituksen ja se
tulee auttamaan vammaissulkapallon kehitystä myös meillä.
Finnish Open järjestettiin jälleen Challenge-tasoisena huippukisana. Omat pelaajamme menestyivät
kohtuullisesti ja kisa sai jälleen paljon kiitosta eri suunnilta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki
tälle tapahtumalle oli merkittävä, eikä kisan järjestäminen ollut mahdollista ilman suurta määrää
vapaaehtoisia.
Seurat järjestivät runsaan määrän eritasoisia kisoja Eliittikisoista harrastajakisoihin. Erityisesti liitto
haluaa kiittää kansainvälisen Badminton Europe Circuit -kisan järjestänyttä Espoon Sulkapallo –
Badmintonia sen tekemästä työstä koko suomalaisen sulkapallon hyväksi.
Joukkueiden SM-kisassa jatkettiin edellisenä vuonna tehdyillä uudistuksilla. Lisäksi
joukkuepelaamista aktivoitiin kokeiluilla, joista saatiin hyvää palautetta.
Mailapelien yhteishanke kiersi kouluja ja tarhoja ympäri Suomea. Sulkissäpinät sen osana tarjosi
6700 lapselle mahdollisuuden kokeilla sulkapalloa. Samalla koulutettiin yli 700 opettajaa, jotka
jatkossa voivat ottaa lajimme mukaan liikuntatunneille. Tämä hieno yhteishanke jatkuu ja kehittyy
seurojen jäsenhankinnan keinona.
Viestinnän kampanjat olivat syksyn uusi toimintamuoto, jotka uusi viestintäpäällikkömme aloitti.
Ensimmäiset kampanjat antidopingista ja minisulkiksesta saivat hienosti pelaajat ja seurat mukaan
jakamaan viestiä ja toimimaan sosiaalisessa mediassa.
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2 JÄRJESTÖTOIMINTA
HALLITUS
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kertaa. Puheenjohtajana toimi Tarmo
Pipatti ja varapuheenjohtajana Pirkko Paavola-Häggblom. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista
kaksi on varajäsentä ja myös heillä on läsnäolo-oikeus kaikissa kokouksissa.
Kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä sekä toiminnanjohtaja Mika Heinonen osallistuivat myös
hallituksen kokouksiin. Toimiston päätoiminen henkilökunta osallistui erikseen sovitusti.
Tarmo Pipatti, pj
Pirkko Paavola-Häggblom, vpj
Anu Heino
Kristiina Danskanen
Jari Eriksson
Marko Marsela
Karri Andersson
Kyösti Vatanen (1. varajäsen)
Peter Bruun (2. varajäsen)
Tuomo Tennilä (kunniapuheenjohtaja)
Mika Heinonen (toiminnanjohtaja)

(6)
(7)
(6)
(2)
(6)
(7)
(7)
(6)
(5)
(6)
(8)

LIITTOKOKOUKSET
Kevätliittokokous
pidettiin 19.4.2017 Pohjola Sairaalan tiloissa Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 6 seuraa,
joilla ääniä yhteensä 30. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä.
Esillä olivat sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä liiton strategia vuosille 2017-2020.
Syysliittokokous
järjestettiin Helsingissä 25.11.2017 yhdessä muiden lajiliittojen kokousten kanssa Olympiakomitean
Superlauantaina. Kokoukseen osallistui 9 seuraa, joiden yhteinen äänimäärä oli 38. Kokouksen
puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä. Esillä olivat sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat, liiton strategian mittarit sekä liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman
ajankohtaiskatsaus.
TOIMIRYHMÄT
Liiton eri toimiryhmien toimintaan osallistui noin 50 henkilöä eri seuroista ympäri Suomea. Liite 1
Liiton toimiryhmät
SSUL RY:N STRATEGIA
Strategian teko vuosille 2017 – 2020 aloitettiin jäsenseurakyselyllä alkusyksystä 2016.
Kevätliittokokoukseen tuotiin strategia, jonka mittarit luvattiin tarkentaa syysliittokokouksessa.
Näin myös toimittiin. Liiton strategia 2017 – 2020 löytyy nettisivulta: https://www.sulkapallo.fi/wpcontent/uploads/2018/03/Suomen-Sulkapalloliiton-strategia-2017-2020.pdf
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LIITON TOIMISTO
Liiton toimisto on Olympiakomitean vuokraamassa toimitalossa, Radiokatu 20, Länsi-Pasila, 3.
kerros. Toimistohuoneen koko on 35 neliömetriä. Lisäksi talossa on liitolle varastotilat.
Toimiryhmien kokouksista valtaosa on pidetty talon kokoustiloissa. Coor Service Management
Oy:ltä on ostettu peruspalvelut (puhelinkeskus, vahtimestarit ja postitus). Taloushallintopalvelut on
hankittu Rantalainen Oy:ltä.
Vuoden lopulla valmistauduttiin muuttamaan uusiin tiloihin osoitteeseen Valimotie 10, 00380 H:ki,
jossa asetumme samaan toimistoon muiden mailapelien kanssa.
Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Mika Heinonen (1.2.1987 alkaen, tj 1.6.2005 alkaen)
Valmennuspäällikkö Veli-Markus Melleri (1.9.03 alkaen osa-aikaisena, päätoiminen 1.6.06)
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö Tommi Saksa (13.9.2012 alkaen)
Kilpailupäällikkö Ilkka Hellgren (1.12.2012 alkaen)
Viestintäharjoittelija Julia Raatikainen ajalla tammi-toukokuu
Viestintäpäällikkö Annika Grahn (14.8.2017 alkaen)
Mailapeliliittojen yhteistyöllä palkattiin Maria Hokkanen mailapelien kouluhankkeen määräaikaiseksi
koordinaattoriksi ajalle 8/2016 – 5/2017 ja 6/2017 – 5/2018. Tennisliitto toimii hänen
työnantajanaan.
JÄSENSEURAT
Liiton jäsenseuroja toimintavuoden päättyessä oli 116, joissa henkilöjäseniä oli yhteensä 6.862.
Liittoon liittyi 2 uutta seuraa ja erosi 3 seuraa. Jäsenseuratilasto on vuosikertomuksen liitteenä 2.
Uusia seuroja (2)
TVS-Tennis ry:n sulkapallojaosto
Kuusamon Erä-Veikot

Eronneet seurat (3)
Helsingin Sulka
BK Smash
Iin Urheilijat

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Badminton Europe (BE) vuosikokous 1.4.2017, Praha, Tshekin tasavalta
Kokous oli Badminton Europen 50-vuotis juhlakokous. Siihen osallistui 46 jäsenmaata 52:sta.
Kokousta edelsi Members Forum, jossa tällä kertaa oli runsaasti aiheita mm. BEC Centre of
Excellence – uusi harjoituskeskus. Kokouksen jälkeen oli BE Awards Gala. Suomen edustajana
olivat Tarmo Pipatti ja Mika Heinonen.
Lisäksi Euroopan maat tapasivat päivää ennen BWF:n vuosikokousta BWF-asioita käsitellen.
Badminton Europen valiokunnissa (=Commissions) kaudella 2015 – 2017 Mika Heinonen toimii
seuraavissa: Jäsenrakenne (=Member Structures) ja Kilpailusarjat (=Circuits).
Badminton World Federation (BWF) vuosikokous, 21.5.2017, Gold Coast, Australia
Vuosikokoukseen osallistui 130 maata 188:sta. Kokouksessa valittiin BWF:lle uusi hallitus, jonka
puheenjohtajana valittiin jatkamaan Poul-Erik Hoyer. Members Forum päivää ennen kokousta on
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merkittävä informaatiotilaisuus sekä verkostoitumisen paikka. Nykyisen käytännön mukaan BWF
maksaa yhden osallistujan matka- ja majoituskulut kokoukseen. Suomen edustajana oli Tarmo
Pipatti.
Nordic Congress 3.11.2017, Reykjavik, Islanti
Pohjoismaiden kokouksessa käytiin läpi perinteisiä yhteistyöhankkeita. Samalla juhlittiin Islannin
sulkapalloliiton 50-vuotista taivalta. Suomen edustajana kokouksessa oli Tarmo Pipatti.
Lisäksi Pohjoismaat tapasivat päivää ennen BE:n vuosikokousta BE-asioita käsitellen.
Liiton aktiivinen kansainvälinen toiminta on lisännyt Suomen vaikutusvaltaa ja tulee jatkossa
helpottamaan asioiden hoitoa varsinkin Pohjoismaissa ja Euroopassa.
MUU JÄRJESTÖTOIMINTA
Liiton jäsenyydet:
Suomen Olympiakomitea
Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia – Urhea
Liitto on osakkaana Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:ssä.
3 HARRASTESULKAPALLO
Tavoitteet
• Vuonna 2017 Minisulkis on vakiintunutta toimintaa 30 seurassa ja niihin on syntynyt uusia
Minisulkisryhmiä.
➢ Ei toteutunut v. 2017 Minisulkista järjestää 28 seuraa ja niihin on syntynyt uusia ryhmiä.
• Lasten määrän kasvua jäsenseuroissa seurataan ikäryhmissä 0-6 ja 7-9-vuotiaat.
➢ 1.1.2017 0-6-vuotiaita poikia 53, tyttöjä 38 ,7-9-vuotiaita poikia 285, tyttöjä 189. Yhteensä
poikia 2049 ja tyttöjä 1267.
➢ 1.1.2018 0-6-vuotiaita poikia 67, tyttöjä 47, 7-9-vuotiaita poikia 299, tyttöjä 181. Yhteensä
poikia 2074 ja tyttöjä 1331.
Minisulkis
Minisulkis on alle 10-vuotiaiden lasten monipuolista liikuntaa ja sulkapalloa. Minisulkisryhmiä oli 28
seuralla vuoden 2017 lopussa. Minisulkistapahtumia järjestettiin juniorieliittien yhteydessä, SMkisoissa ja Finnish Openissa. Tapahtumiin osallistui noin 100 lasta ja 70 vanhempaa.
Koulutus
Minisulkiskoulutusta järjestettiin Porissa syyskuussa. Koulutukseen osallistui kuusi vanhempaa.
Minisulkiskoulutusta järjestetään 1-tason valmentajakoulutuksen sisällä sekä Minisulkistapahtumien
yhteydessä koulutetaan vanhempia sekä seuran vetäjiä.
Alle 9-vuotiaiden kilpaileminen
Näitä kilpailuja järjestettiin pääosin juniorieliittien ja kansallisten juniorikisojen yhteydessä. Kisoja
pidettiin yhteensä 11. Näihin kisoihin osallistui yhteensä 67 pelaajaa.
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Alle 11-vuotiaiden leirit
Jatkettiin alle 11-vuotiaiden leirien järjestämistä. Vuonna 2017 pidettiin seitsemän leiriä. Osallistujia
oli yhteensä 123.
Liikkuva koulu
Toiminta-ajatus
SulkisSäpinät on työkalu sulkapalloseurojen jäsenhankintaan ja kouluyhteistyöhön. Tapahtumien
yhteydessä on koulutettu myös opettajia ja annettu heille vinkkejä koulusulkapallon toteuttamiseen.
Vuonna 2017 jatketttiin mailapeliyhteistyötä tenniksen, pöytätenniksen ja squashin kanssa.
Toiminnan jatkamisen mahdollisti Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä jatkoavustus.
Mailapeliyhteistyö painottuu tämän hankkeen osalta kouluihin ja päiväkoteihin.
Jatkoimme hyväksi havaittuja toimintamalleja kuten mailapeliviikkoja ja kehitimme uusia. Uutena
toimintamallina kokeilimme mailapelikisaa, jota peluutettiin Lahdessa, Joensuussa ja Helsingissä.
Vuoden 2017 aikana vierailtiin mailapeliviikkojen muodossa Tampereella, Lahdessa, Espoossa,
Joensuussa, Porissa, Kuopiossa, Mikkelissä, Ylivieskassa, Toholammilla ja Seinäjoella. Mailapeliviikko
sisältää tapahtumia eskari- ja koululaisikäisille, opettajien koulutuksen ja perhepäivän. Perhepäivässä
4-12-vuotiaat lapset huoltajineen voivat tutustua neljään eri mailapeliin. Mailapelitapahtumissa
koulutettiin kaikkiaan 728 opettajaa. Avoimiin Oviin osallistui 530 lasta ja 260 vanhempaa. 6700
lasta kokeili sulkapalloa vuoden 2017 loppuun mennessä.
Sulkissäpinöihin kävi tutustumassa yhteensä lähes 11.000 lasta ympäri Suomen. Tähän on laskettu
mailapelien yhteiset lajiesittelyt sekä seurojen erikseen tekemät.
Opistoyhteistyö
Valitettavasti urheiluopistojen toimesta ei järjestetty säpinöitä vuonna 2017.
Koululaisten Sulkapallomestaruudet
Jyväskylän koulujen välisiin kilpailuihin osallistui huikeat 286 pelaajaa! Pietarsaaressa järjestettyihin
ruotsinkielisten koululaisten sulkapallomestaruuskisaan osallistui 74 pelaajaa.
Muut
Taito- ja joukkueturnaus 2017
Taito- ja joukkueturnaukseen osallistui 133 pelaajaa ja 32 joukkuetta yhdeksästä eri seurasta.
Kilpailu järjestettiin 7.1.2017 Rajakylän tenniskeskuksessa. Alle 9-vuotiaiden luokkaan osallistui 5
joukkuetta.
Palloilumessut 2017
Sulkapalloliitto osallistui Ball Sports Expoon 3-5.3.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman
käytännön toteuttamisesta vastasi Sulkapalloseura Drive yhteistyökumppaninaan FlowDrinks ja
Kumpoo. 3.3. perjantaina messukeskuksen täyttivät koululaiset, koululaisia osallistui yli 3000
tapahtumaan. Sulkapallo oli koululaispäivän kolmen suosituimman lajin joukossa. Messuihin tutustui
yhteensä noin 50.000 vierasta.
4 HUIPPUSULKAPALLO
Yleistä
Vuoden 2017 aikuisten arvokilpailut olivat EM-kilpailut ja MM-kilpailut. Nuorten puolella pelattiin
alle 17-ja 19-vuotiaiden EM-kilpailut sekä alle 19-vuotiaiden MM-kilpailut.
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Aikuisten puolella saatiin vuoden 2017 aikana kolme turnausvoittoa. Kasper Lehikoinen voitti
Kroatian kisan (Future) ja sekanelinpelipari Anton Kaisti/Jenny Nyström voitti Portugalin (Series)
sekä Hollannin (Series) turnauksen. Näiden lisäksi Kalle Koljonen sijoittui toiseksi Islannin (Series)
ja Hollannin (Series) kisassa.
Maailman rankinglistalla pelaajiemme parhaat sijoitukset olivat:
Anton Kaisti & Jenny Nyström 43.
Airi Mikkelä 48.
Kalle Koljonen 65.
Jenny Nyström & Sonja Pekkola 65.
Iikka Heino & Henri Aarnio 74.
Senioreilla oli vuorossa MM-kisat. Kisojen ollessa Intiassa, vain Calle Nybergh osallistui niihin.
Menestys oli huikea, sillä pronssia tuli sekä kaksin- että nelinpelistä +65-vuotiaissa.
Junioreiden puolella Liettuan alle 17-vuotiaiden kisassa saatiin kaksoisvoitto, kun Joakim Oldorff
voitti kaksinpelin loppuottelussa Victor Lindahlin. Julia Salonen ja nelinpelipari Viktor
Lindahl/Zechen Ma sijoittuivat samassa kisassa kaksinpelin hopealle.
Danish Junior Openin alle 17-vuotiaiden luokassa Joakim Oldorff voitti nelinpelin yhdessä
tanskalaisen Christopher Vittorianin kanssa ja sijoittui kaksinpelissä hienosti toiseksi. Myös Julia
Salonen voitti nelinpelin tanskalaisen parin kanssa.
Perinteisessä Danish Junior Cupissa tehtiin historiaa, kun sekanelinpelipari Atte Juuri-Oja/Nella
Nyqvist ottivat turnausvoiton alle 13-luokassa. Joakim Oldorff sijoittui kisassa kolmanneksi alle 17luokan kaksinpelissä.
Kroatian kv. kisassa pari Lilli Lauri/Heidi Puro voittivat alle 15-luokan naisten nelinpelin. Miesten
alle 19-luokan nelinpelissä Jesper Paul ja Anton Monnberg saavuttivat hopeaa.
Nella Nyqvist/Jemina Salonen sijoittuivat upeasti toiseksi Danisa Denmark Openin nelinpelissä alle
13-luokassa.
Badminton Stockholm Openissa voiton nappasivat Atte Juuri-Oja ja Nella Nyqvist alle 13vuotiaiden sekanelinpelissä. Hopealle kisassa taistelivat Jemina Salonen alle 13-vuotiaiden
kaksinpelissä, Jemina Salonen ja Nella Nyqvist saman luokan nelinpelissä sekä Erik Li alle 15-luokan
kaksinpelissä.
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö suoritti syksyllä 2017 lajien analysoinnin yhdessä kesälajien
kanssa. Tämän seurauksena se otti uusitun lajien tehostamistukijärjestelmän käyttöön vuoden 2018
alusta. Sulkapallo oli yksi viidestätoista investointilajiksi valituista.
Tokyo Team ja maajoukkuetoiminta
Tokyo Teamin ja maajoukkueen valmennuksesta vastasivat keväällä Anu Nieminen ja Imam Teguh
Santoso. Syksyllä valmennuksesta vastasivat Imam Teguh Santoso ja Kasperi Salo.
Tokyo Teamin kokoonpano muuttui vuoden 2017 aikana. Keväällä ryhmään kuuluivat Kalle
Koljonen, Eetu Heino, Nanna Vainio ja Airi Mikkelä. Syksyllä Vainio jättäytyi ryhmästä pois ja
ryhmään valittiin sekanelinpelipari Anton Kasti / Jenny Nyström. Maajoukkueeseen kuluivat Sonja
Pekkola, Iikka Heino ja Henri Aarnio.
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Tokyo Teamin ja maajoukkueen lisäksi harjoituksiin osallistuivat haastajapelaajia ja nuoria huippuja.
Lajiharjoituksia pidettiin maanantai, tiistai ja torstai aamuisin sekä keskiviikkona iltapäivällä.
Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (URHEA) tuella Tokyo Teamin pelaajille järjestettiin sekä
mentaali- ja ravintovalmennusta. Pelaajille tehtiin myös vuosittainen lääkärintarkastus Jyri Aallon
johdolla.
Huippupelaajistamme Tanskassa harjoitteluaan jatkoi Airi Mikkelä. Badminton Europe:n Centre of
Exellence:ssä Tanskan Holbaek:ssä asuivat ja harjoittelivat syyskuusta lähtien Iikka Heino ja Jessica
Jäntti.
Tokyo Teamin johtoryhmään kuuluivat keväällä Kristiina Danskanen (pj), Jyri Aalto, Veli-Markus
Melleri sekä Mika Heinonen. Danskanen jäi ryhmästä pois syksyllä, jonka jälkeen Jyri Aalto siirtyi
puheenjohtajaksi. Maajoukkuevalmentaja Anu Nieminen valittiin ryhmään syyskaudella.
Maajoukkueen leiritoiminta 2017:
22.-23.4.2017 Maajoukkueleiri, Vantaa
31.7.-2.8.2017 Maajoukkueleiri, Pajulahti
19.-21.12.2017 Maajoukkueleiri, Pajulahti
Aikuisten arvokilpailut 2017 (tulokset liitteenä):
25.-30.4.2017 EM-kilpailut, Kolding, Tanska
21.-27.8.2017 MM-kilpailut, Glasgow, Skotlanti
Urheilulukiot
Urheilulukiotoiminta on tärkeä osa Sulkapalloliiton valmennusjärjestelmää. Liitto panostaa
pääasiassa Mäkelänrinteen urheilulukion toimintaan. Lukion pelaajille on tarjottu 3-4 lajiharjoitusta
viikossa. Koulun lajiharjoituksista vastasivat keväällä Anu Nieminen ja Pekka Sarasjärvi ja syksyllä
Sarasjärvi ja V-M Melleri.
Kerttulin urheilulukion toiminnasta on vastannut Timo Koljonen. Lajiharjoituksia pidettiin kolme
kertaa viikossa.
Sulkapalloliitto oli mukana kahdessa Urheiluakatemiassa, Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiassa
(URHEA) sekä Turun seudun Urheiluakatemiassa.
Liittoryhmätoiminta
Liittoryhmien leirit:
14.-15.1.2017 Tammileiri, Vantaa
26.-28.5.2017 Peruskuntoleiri, Pajulahti
31.7.-2.8.2017 Pitkäleiri, Pajulahti
7.-11.8.2017 Nordic Camp (U15), Kristiansand, Norja
Pääkaupunkiseudulla järjestettiin alle 13-vuotiaiden sekä alle 15-vuotiaiden viikkovalmennus
seurojen yhteistyöllä.
Liittojohtoiset juniorikilpailut:
27.-29.1.2017 Swedish Junior (U17-19), Uppsala, Ruotsi
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1.-4.6.2017 Latvian International (U19), Latvia
15.-17.9.2017 Swedish Youth Games (U13-17), Malmö, Ruotsi
14.-17.10.2017 Danish Junior Cup (U13-15), Kööpenhamina, Tanska
6.-8.10.2017 Lithuanian U17, Vilna, Liettua
8.-10.12.2017 Estonian Junior (U19), Tarto, Viro
8.-10.12.2017 Badminton Stocholm Open (U13-15), Täby, Ruotsi
Vuoden 2017 junioreiden arvokilpailut (tulokset liitteenä):
7.-16.4.2017 Alle 19-vuotiaiden EM-kilpailut, Mulhause, Saksa (joukkue ja yksilö)
9.-22.10.2017 Nuorten MM-kisat (U19), Yogyakarta, Indonesia (Joukkue ja yksilö)
21.-29.10.2017 Alle 17-vuotiaiden EM-kilpailut, Praha, Tshekki (Joukkue ja yksilö)
Vammaissulkapallon arvokilpailut
21.-26.11.2017 Vammaissulkapallon MM-kisat, Ulsan/Etelä-Korea
Suomesta kisaan osallistuivat Heidi Manninen ja Riku Vihreäsaari. Tällä kertaa otteluvoittojen
määrä jäi yhteen Heidin voittoon.
Tuet
Suomen Olympiakomitealta Suomen Sulkapalloliitto sai seuraavat tuet:
Nuorten olympiavalmentajan palkkaustuki 15.000 euroa
Tokyo Teamin toiminta-avustus 12.000 euroa
Airi Mikkelä 2.000 euroa
Nanna Vaino 2.000 euroa
Kalle Koljonen 2.000 euroa
Eetu Heino 2.000 euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahat:
Airi Mikkelä 5.000 euroa
Nanna Vainio 5.000 euroa
Kansainväliset kisat Suomessa
6.-9.4.2017 Finnish Open, Vantaa
Finnish Open järjestettiin jälleen Challenge tasoisena kisana, joka palkintosummaltaan oli noussut jo
20.000 USD:iin. Se houkutteli pelaajia 30 maasta yhteensä 234. Suomalaisista parhaiten menestyi
Eetu Heino, joka pääsi välierään asti. Puolivälieriin selvisivät lisäksi Airi Mikkelä ja Kalle Koljonen.
Pelimuotojen voittajat olivat:
MS: Rasmus Gemke, Tanska
WS: Shiori Saito, Japani
MD: Liao Min Chun / Cheng Heng Su, Taiwan
WD: Misoto Aratama / Akane Waranabe, Japani
XD: Tseng Min Hao / Ling Fang Hu, Taiwan
Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki Finnish Openin järjestämistä Liikunnan ja urheilun
suurtapahtumat -erityisavustuksella.
27.-29.10.2017 Finnish Junior ja Finnish Youth International, Espoo
Kisan järjestämisvuoron oli ottanut Espoon Sulkapallo – Badminton, joka järjesti kisan Otahallissa.
Alle 19-vuotiaiden kisa oli perinteisesti Badminton Europen Junior Circuit -kisa. Siihen osallistui 84
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pelaajaa. Miesten nelinpelissä pelattiin suomalainen loppuottelu, kun pari Juha Honkanen / Miika
Lahtinen voittivat parin Anton Monnberg / Jesper Paul.
Molempiin kisoihin yhteensä osallistui yli 300 pelaajaa 12 eri maasta.
ESB sai erittäin hyvää palautetta kisajärjestäjänä. Tätä kansainvälisen juniorikisan järjestämistä
Suomessa arvostetaan suuresti varsinkin niiden pelaajien osalta, jotka eivät muuten pääse
osallistumaan kv-kisoihin.
SM-kisat
SM-kisat 3.-5.2.2017, Vantaa
MK: Kasper Lehikoinen, BC Blue
NK: Airi Mikkelä, ÖIF
MN: Ville Lång, ÖIF / Pekka Ryhänen, ÖIF
NN: Jenny Nyström, HBC / Sonja Pekkola, TS
SN: Anton Kaisti, HBC / Jenny Nyström, HBC
Joukkueiden SM-kisa 16.-17.12.2017, Helsinki
1. Espoon Sulkapallo – Badminton
2. Helsingfors Badminton Club
3. Östersundom IF
Antidoping
Liitto toteuttaa omaa antidopingohjelmaansa, joka löytyy osoitteesta https://www.sulkapallo.fi/wpcontent/uploads/1970/01/Suomen-Sulkapalloliiton-Antidopingohjelma1.pdf
Huippusulkapallon ohjausryhmä
Ryhmän ydintehtävänä on rakentaa laadukas ja eettisesti kestävä valmennusjärjestelmä.
Huippusulkapallon ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.
5 VAMMAISSULKAPALLO
Yleistä
VammaisSulkaPallo ry on Suomessa kansallisesti vammaissulkapalloa organisoiva Suomen
Sulkapallonliiton jäsenseura. Vuoden 2017 lopussa VaSuPa:ssa oli 34 jäsentä sekä 2 kannatusjäsentä
(yritystä). Paikallisessa toiminnassa ja VaSuPa:n SULKISCUP -kilpailuissa on myös useita seuraan
liittymättömiä henkilöitä.
Pääpaino toiminnalla on ollut viime vuosien tapaan pysyvän ja toimivan kotimaisen
kilpailujärjestelmän luomisessa, pelaajamäärän kasvattamisessa sekä yleisten vammaissulkapallon
harrastusmahdollisuuksien ja toiminataedellytysten luomisessa ja parantamisessa. Myös valmennusja ohjaustoimintaa on pyritty parantamaan niin alueellisilla harjoitusvuoroilla, kuin kansallisilla
tutustumis- ja harjoitteluleireillä. Viime vuosina myös kansainvälistä aktiivisuutta kilpailurintamalla
on kasvatettu.
Vammaissulkapallon on valittu Paralympialajiksi 2020 Tokion kisoihin. Keskusteluja
Paralympiakomitean kanssa on käyty lajin kehittämisestä yhdessä parauinnin ja parapyöräilyn
kanssa. Toistaiseksi suunnitelmat eivät ole päätyneet käytäntöön eikä lisärahoitusta ole saatu.
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Vuoden 2017 aikana tehtiin pohjustustyötä Erasmus + hankkeeseen ”Badminton for All - European
Network for the Promotion of Inclusive Badminton”. Liitto osallistuu tähän Espanjan liiton
vetämään EU-hankkeeseen, jolla aktivoidaan vammaissulkapallon integraatiota vuosina 2018-2020.
Hankevastaavana toimii VaSuPa ry:n puheenjohtaja Kimmo Sirviö.
Tapahtumat
Talvikaudella 2016/2017 järjestettiin neljä SULKISCUP-osakilpailua ja SM-kilpailut Muuramessa.
Osallistuja määrät SULKISCUP osakilpailuissa olivat keskimääräisesti:
- Pyörätuolisarjan kaksinpelit: 17osallistujaa, koko kauden aikana 27 eri pelaajaa osallistui kisoihin.
- Pyörätuolisarjan nelinpelit: 8 peliparia, koko kauden aikana 19 eri peliparia osallistui kisoihin.
- Pystypelaajien kaksinpelit: 4,5 osallistujaa, koko kauden aikana 8 eri pelaajaa
- Pystypelaajien nelinpelit: 2,5 peliparia, koko kauden aikana 6 eri peliparia osallistui kisoihin.
Vuonna 2017 järjestettiin yksi suuri valtakunnallinen leiri ja muutamia pienempiä paikallisleirejä.
Mikkelissä elokuussa järjestetyllä tutustumis- ja harjoitteluleirillä osallistujia oli 30 henkilöä, joista
valmentajia 5. Osallistujien joukossa oli useita venäläisiä sekä yksi englantilainen. Lisäksi järjestettiin
muutamia paikallisia leirejä Helsingissä ja Tampereella.
Kansainvälisiin turnauksiin ja arvokisoihin osallistuin useita suomalaisia pelaajia useisiin eri
turnauksiin. Suurimpana oli kesäkuussa Irlannin kansainvälinen parasulkapalloturnaus, jonne
osallistui 4 suomalaispelaajaa. Lisäksi MM-kilpailuihin, jotka pidettiin Etelä-Korean Ulsanissa,
osallistui 2 pelaajaa. Kaikki suomalaiset pelasivat pyörätuoliluokissa.
Tiedotus
Vammaissulkapallon tiedotusta on hoidettu VaSuPa ry:n nettisivujen, Facebook-sivujen sekä
sähköpostitiedotteiden kautta. VaSuPa:n toiminnasta on tiedotettu myös erilaisissa urheilu- ja
vammaistapahtumissa. Liiton viestintäkanavat ovat jakaneet VaSuPa:n viestejä sekä tehneet
vammaissulkapallon taustoitusta ja uutisointia.
6 LAJIKOULUTUS
Tavoitteet
• Ohjaajien/valmentajien määrän kasvua seuroissa seurataan (319 ohjaajaa/valmentajaa
1.1.2017 vuositilasto)
➢ 325 valmentajaa (1.1.2018 vuositilasto)
• Vuosittaista koulutusmäärää seurataan
➢ Minisulkis (43), 1-taso 2kpl (17), 2-taso (13)
• Päätoimisten valmentajien määrän kasvua seuroissa seurataan (12 valmentajaa 2016)
➢ 2017: 14 valmentajaa
• 365-nettisivujen sisältö kattaa pelaajan polun ja kävijämäärät kasvavat
➢ Kävijämäärä v.2016 1.418
➢ Kävijämäärä v.2017 697
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Minisulkis
Minisulkis- koulutuksen kävi yhteensä 43 valmentajaa. Erillisiä Minisulkiskoulutuksia
järjestettiin Vantaalla ja Porissa.
Tutorointi
Vuoden 2017 aikana käynnistettiin kaksi Minisulkis- tutorointikokeilua. Kokeiluun lähteneet
seurat olivat Sulkapalloseura Drive ja Kajaanin Sulka. Tutoroinnin tavoitteena on kehittää
seuran valmennusosaamista ja tuoda lisää alle 10-vuotiaita harrastajia. Kokeilujen pohjalta
haetaan 4 seuraa mukaan pilotteihin, joissa keskitytään seuran Minisulkistoiminnan
kehittämiseen ja pelaajan polun alkutaipaleeseen.
Virtaa Sulkapallosta
Virtaa Sulkapallosta -koulutuksen suoritti 17 henkilöä 1-tason valmentajakoulutuksen
yhteydessä.
I-tason koulutus
Vuoden 2017 aikana toteutettiin kaksi 1-tason koulutusta. Koulutuksista valmistui yhteensä
17 valmentajaa.
II-tason koulutus
Vuoden 2017 aikana toteutettiin yksi 2-tason koulutus. Koulutuksesta valmistui 13
valmentajaa.
III-tason koulutus
Vuonna 2017 III-tason koulutusta ei järjestetty.
IV-tason koulutus
Anu Nieminen suoritti valmentajan ammattitutkinnon Kuortaneen urheiluopistolla
Kansainvälinen koulutus
Pekka Rantanen osallistui maailmanliiton 1-tason kouluttajakoulutukseen. Koulutus
järjestettiin Portugalissa.
Lajikoulutuksen kehittämisryhmän kokoontui 5 kertaa vuoden 2017 aikana.
7 KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoimintaryhmän toiminta suuntautuu kansallisen kilpailutoiminnan toteuttamiseen ja
kehittämiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisuus hyvään ja kattavaan kilpailutoimintaan.
Kilpailuihin on haluttu saada monipuolisesti mukaan mahdollisuuksia eri-ikäisille ja kaiken tasoisille
pelaajille. Kilpailuiden starttimäärien hienoinen kasvu osoittaa, että seurojen avulla tavoitteessa on
jollain lailla onnistuttu, vaikkakin lisenssipelaajien määrän kasvuun tulee edelleen panostaa.
Senioreiden kotimaan kilpaileminen on hieman vähentynyt ja siihen tulee miettiä korjausta.
Edellisten kausien yksilökilpailemiseen haettu selkeyttämisen ja ryhdistämisen tavoitteena oli
kasvattaa kilpailujen luokkakokoja mielekkäiksi uusimalla ohjeistusta.
Tavoitteet
Mittareina kilpailutoiminnan laajuudesta yhtenä käytetään ostettujen lisenssien määrää ja toisena
kilpailuiden osallistujamääriä (Goodminton raportti).
Kauden 2016-2017 lisenssien kokonaismäärä verrattuna aiempiin kausiin.
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Toteumat aiemmilta kausilta, lisenssit:
Kausi
Aikuiset
Juniorit
Kerta
Yhteensä
2011-2012
663
379
266
1308
2012-2013
677
458
271
1406
2013-2014
751
492
291
1534
2014-2015 (tav. 1600)
765
472
271
1508 = 94,2%/tav, laskua 2,2%
2015-2016 (tav. 1730)
798
476
276
1550 = 89,6%/tav, kasvua 2,8%
2016-2017
927
499
274
1700 = 98,2%/tav, kasvua 9,7%
2017-2018
990
463
101
1555
12.3.2018
- kokonaismäärä sisältää myös yhden aikuisten joukkuekilpailulisenssin
Kauden 2016-2017 starttien yhteismäärä verrattuna aiempiin kausiin.
Toteumat aiemmilta kausilta, startit:
Kausi
tasoluokat Juniorit
Seniorit
Yhteensä
2011-2012
9701
3325
2066
15 092
2012-2013
9978
3206
1999
15 183
2013-2014
11079
3716
2135
16 930
2014-2015
11494
3935
2947
17 886 (tavoite 18 000 – 99,4%)
2015-2016
12397
3738
2700
18 835 (tavoite 19 500 – 96,6%)
2016-2017
13669
3893
2523
20 094
2017-2018
Sarja- ja joukkuekilpailuissa mittarina käytetään osallistuvien seurojen ja joukkueiden määrää eri
sarjatasoilla. Toteumat aiemmilta kausilta, sarjakilpailut (seurat/joukkueet):
Kausi
tasot
SM
I-divari
muut
2011-2012
2
6/6
5/5
2012-2013
2
6/6
5/5
2013-2014
2
6/6
8/10
2014-2015
2
6/6
6/6
2015-2016
2
6/6
4/4
2016-2017
2
6/6
5/5 ilm. 4/4 pelasi
2017-2018
3
6/6
26.5.2018
3/40 (kisat/joukkueet - 2017)
Näistä I-divisioona on pelattu keväällä ja SM sarja syksyllä.
Lisäksi on pelattu Junioreiden taito- ja joukkuekisa Loppiaisen aikaan.
Kilpailutoiminnan laajuus, lisenssit
Liiton kilpailutoimintaan kaudella 2016-2017 kaikkiaan 1700 lisenssipelaajaa (2015 – 2016: 1550).
Näistä 499 (476) oli juniori-ikäisiä, 927 (798) aikuisikäisiä. Kertalisenssejä lunastettiin 274 (276).
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Lisenssit lajeittain 2008-2009 alkaen
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Lisenssimäärän kehitys kaudesta 2008-2009 alkaen. Kertalisenssien osto siirtyi
verkkoon 2008- 2009.
Kauden 2017 - 2018 kuvaaja on laskettu ostopäivään 12.3.2018
Lisenssijärjestelmänä oli 24.6.2014 – 30.6.2017 ollut käytössä Valon toimittama ja Avoinen
toteuttama Sporttirekisteri. Sporttirekisterin kehityksen käytännössä päätyttyä vuoden 2015
aikana sen seuraajaksi valittiin Valon koordinoiman prosessin jälkeen Vincit Oy:n järjestelmä, joka
sai nimekseen Suomisport.fi. SSuL aloitti sen käytön lisenssinhallintajärjestelmänä 1.7.2017 alkaen
ja ensimmäiset lisenssit myytiin 3.7.2017
Kilpailutoimintaryhmän yksi suurimmista yksittäisistä tehtävistä on vuosittain keväällä tapahtuva
seuraavan kauden kilpailukalenterin valmistelu, näin oli myös kertomusvuonna 2017.
Kansallisessa kilpailukalenterissa 2016-2017 oli kaikkiaan 71 kilpailua/tapahtumaa. Kauden
kilpailuista vuoden aikana 2017 oli 39 kilpailua/tapahtumaa. Kilpailukaudelta 2017 - 2018 (67
kilpailua) kertomusvuodelle ajoittui kaikkiaan 32 kilpailua/tapahtumaa.
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Kilpailuiden määrä kausittain
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Kilpailuiden ja tapahtumien määrä kalenterissa kausittain 2010-2011 alkaen
kuvasta puuttuu 2017-2018 kauden 71 kilpailun tolppa
Kilpailuiden kokonaismäärä Suomessa vuonna 2017 Tournamentsoftware-sivustolla osoittaa
kaikkiaan pelatun 142 kilpailua, erilaisia harrastekilpailuita on ollut kaikkiaan 67. Harrastekilpailuita
on järjestetty niin aikuisille kuin junioreille ja senioreillekin. Näiden lisäksi on joukko sellaisia
harrastekilpailuja, joita ei tehdä Badminton Tournament Plannerilla, eikä niiden tietoja ole tällä
hetkellä helposti saatavilla. Aktiivisuuden on vertailuksi sulkeissa vuosi 2016.
Kaikkiaan kilpailuja löytyi 142 (2016 – 136), joista SSuL:n sanktioimia oli 71 (64) ja
sanktioimattomia 66 (67) ja Vammaissulkapallon kisoja 5 (5).
SSuL:n myöntämät kilpailuluvat
Kauden 2017 - 2018 kilpailuhaun ohjeistus noudatteli edelleen pitkälti edellisten kausien
ohjeistusta. Haetuista kilpailuista viittä ei myönnetty, luokkamestaruuskilpailulla oli kolme hakijaa, ja
kahden kilpailun tasoa muutettiin. Muuten hakemukset hyväksyttiin kilpailujen tasojen osalta
sellaisenaan. Osa kilpailuista siirrettiin alkuperäisestä hakemuksen ajankohdasta vähemmän
ruuhkaiseen viikonloppuun. Kilpailuiden suuri määrä ja niissä tarjottava luokkien suuri kirjo alkaa
olla yhä suurempi este yksittäisten kilpailun osallistujamäärien kasvamiselle, pelaajien on vaikea
löytää kilpailua, johon ilmoittautuminen tarkoittaa myös pelaamaan pääsyä. Myös enenevässä
määrin kisajärjestäjiltä kuuluu huoli siitä, pystyykö jatkossa järjestämään kilpailua taloudellisesti
järkevällä tavalla.
Osin tästäkin syystä on löydettävä uusien kilpailijoiden lisäksi uusia ”erikoistuvia” kilpailuita ja
kilpailutapoja siten, että useampi kilpailu samaan aikaan on mahdollista ja järkevää järjestää. On
myös saatava aktiivinen pelaajamäärä nykyistä suuremmaksi niin, että samaan aikaan voidaan
järjestää pelaajille mieluisia ja järjestäjänkin kannalta toimivia kilpailuita.
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Joukkue- ja sarjakilpailemisen lisäämisen avulla tavoitellaan osaltaan myös yksilökilpailuihin
osallistuvien määrän kasvua tulevaisuudessa.
Kilpailutoiminnan laajuus, osallistumiset

Kisastartit 2010-2011 alkaen
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Kaikkien starttien määrä kotimaan kilpailuissa kausittain
Kertomusvuonna 2017 pelattiin kuusi (2016 – 5) Eliittisarjan kilpailua, viisi (5) Juniori-Eliitti-kisaa, ei
yhtään (1) Seniori-Eliitti-kisaa, 15 (13) Tähtikisaa ja neljä (3) vain junioreille tarkoitettua kansallista
kilpailua sekä huikea määrä, 30 (30) kansallisia kilpailuja, joista yksi vain naisille suunnattu kilpailu
osana naisten mailapelitapahtumaa ja samaan aikaan yksi vain miehille tarkoitettu kilpailu.
Lisäksi pelattiin viisi joukkuekilpailua (SM, I-divisioona, Junioreiden joukkuekisa ja kaksi
joukkuepelaamisen testi-/mallikilpailua) ja neljä mestaruuskilpailua.
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TASOLUOKAT
2010-11

JUNIORIT
2011-12
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Aikuisten, junioreiden ja senioreiden startit 20102011 alkaen

SENIORIT
2014-2015
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Kilpailuaktiivisuuden kehitys kuvattuna taso- ja ikäluokissa kausittain
Erilaisia kansallisia mestaruuksia ratkottiin vuoden 2017 aikana perinteiseen tapaan neljässä
kilpailussa ja seitsemässä luokassa. Nuorimmat alle 11- ja 13 vuotiaat juniorit pelasivat
Ikäluokkamestaruus-kilpailussa, alle 15-, 17- ja 19-vuotiaat luokittain omissa Suomen
mestaruuskilpailussaan ja vanhimmat ikäluokkapelaajat Senioreiden suomenmestaruus-kilpailussa.
Tasoluokkien mestaruudet ratkottiin ABC-luokkamestaruus-kilpailussa. Luokkamestaruuskilpailun
järjestelyistä vastasi liiton jäsenseura BC Hanhensulka.
Yleisen luokan Suomen mestaruudesta pelattiin perinteisesti helmikuun ensimmäisenä
viikonloppuna ja joukkueiden SM joulukuussa, mutta edelleen perinteiseen tapaan kuuden
joukkueen kilpailuna. Tänäkin vuonna ottelussa pelimuotoja pelattiin 6 aiempien seitsemän sijasta.
Kaksi MK, yksi NK ja yksi kutakin nelinpeliä. Näin ottelu saattoi päättyä myös tasan. Lisäksi
kussakin ottelussa kukin pelaajista sai pelata vain yhden pelimuodon. Siksi joukkueiden kokoa oli
kasvatettu niin, että miespelaajia sai ilmoittaa joukkueeseen 10 kpl.
SM- ja Finnish Openin kilpailuiden järjestelyistä vastaa koko liitto jäsenineen. Muiden kisojen
järjestelyistä ovat vastanneet seurat, joista merkittävimmät olivat BE/BWF sanktioidut Finnish
Junior lokakuussa, Espoon Sulkapallo-Badmintonin ollessa vastuullinen järjestäjä, samassa
yhteydessä pelattiin myös alempien juniori-ikäluokkien Finnish Youth-kilpailu.
Sarja- ja joukkuekilpailut
SSuL:n toimiryhmillä kilpailujen vastuut on jaettu siten, että aikuisten joukkuekilpailut kuuluvat
kilpailutoimintaryhmälle ja näistä syksyllä pelatun joukkueiden SM-kilpailun varsinaisista
järjestelyistä vastaa edellisvuoden mestari, vuonna 2017 järjestäjä oli Östersundom IF.
Joukkuemestaruuden voitti Espoon Sulkapallo-Badminton, joka on järjestelyvastuussa 2018.
I-divisioonaa pelattiin toukokuussa Talihallissa neljän joukkueen/seuran voimin, viides
ilmoittautunut joukkue joutui vetäytymään kilpailusta useamman pelaajan loukkaantumisen takia,
Kilpailutoimintaryhmän vastatessa järjestelyistä. SM-sarjaan nousi Sulkapalloseura Clear.
Junioreiden joukkue- ja taitokisan toteutuksesta kilpailuvuoden aluksi vastasi liiton
Harrastesulkapallon ohjausryhmä.
18

Suomen Sulkapalloliitto ry

Vuosikertomus 2017

Muu joukkuekilpaileminen saatiin käyntiin Otaniemen Sulkapallokerhon panostuksella ja peräti
kahteen kertaan syyskaudella. Kilpailuista muodostui testipenkki, joissa havaittiin hyvinkin
parannettavia asioita joukkuekilpailemiseen. Pelaajat ottivat kilpailumuodon hyvin ja innostuneesti
vastaan ja toivoivat lisää. Tulevaisuudessa sääntöjä ja pelaamistapoja kehittämällä pyritään saamaan
mukaan myös paljon uusia kisajärjestäjiä.
Senioritapahtumat 2017
Vuonna 2017 ei löydetty järjestäjää seniorieliitti-kilpailulle. Sen sijaan perinteiseen tapaan pelattiin
Suomen Sulkapallotuomarit- ja toimitsijat ry:n järjestämänä Senioreiden SM-kisa, joka on yksi
vuoden huippukisoista ja osallistujamäärältään täysin muista seniorikisoista poikkeava. Seniorileirejä
on edelleen järjestetty kertomusvuonna aktiivisten senioreiden toimesta useita
pääkaupunkiseudulla ja Lounais-Suomessa. Leirityksen tarkoitus on edistää senioreiden
yhteenkuuluvuutta, taitoa ja kehittymistä edelleen kansainvälisiin kisoihin. Senioreiden vuoden 2017
MM-kisasta on kerrottu Huippusulkapallon osuudessa.

Seniorien starttimäärät 2010-2011 alkaen
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Senioreiden kilpailuaktiivisuuden kehittyminen kotimaassa
Kilpailemisen tietojärjestelmät
Kertomusvuoden aikana on hyödynnetty tietojärjestelmiä ja sovelluksia seuraavasti:
Sporttirekisteri – lisenssien osto ja hallinta sekä tapahtumailmoittautumiset – käyttö päättyi
30.6.2017, uusi lisenssienhallintajärjestelmä on Suomisport
Suomisport – lisenssien ja vakuutusten osto ja hallinta sekä tapahtumailmoittautumiset
Goodminton – rankinglaskenta ja Finnish Junior, Finnish Open ja Finnish International
ilmoittautuminen
Tournamentsoftware – kilpailuiden tulospalvelu ja on-line ilmoittautumiset
Badminton Tournament Planner – kilpailunhallintasovellus yksilökilpailuita varten
Badminton League Planner – kilpailunhallintasovellus joukkue- ja sarjakilpailuille
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Kansallisen rankkaus- ja pistelaskujärjestelmän alusta, Goodminton, on kertomusvuoden aikana
toiminut käytännössä ongelmitta oivana apuna liitolle, pelaajille ja kisajärjestäjille. Kaikki esiintyneet
pienet virheet pystyttiin korjaamaan omin toimin.
Tournamentsoftwaren on-line ilmoittautuminen on vakiintunut käyttöön ja toimii varsin
virheettömästi ja katkotta. Järjestelmän käyttö ilmoittautumisiin helpottaa kilpailujärjestäjän
työskentelyä Tournament Plannerilla, kun pelaajat muistavat hoitaa ilmoittautumisensa ajoissa.
Rankinglaskennan ollessa edelleen Goodmintonissa, kilpailujärjestäjillä on toistaiseksi vielä yksi
ylimääräinen työvaihe pelaajapisteiden tuomisessa Tournament Planneriin. Tämä toimi jää tulevalla
kaudella pois rankinglaskennan siirtyessä Tournamentsoftwareen.
Liiton kotisivujen suosituimpana käyntikohteena olivat edelleen kilpailutoiminnan sivut. Sivuilta
löytyvät pelaajien pelihistoriatiedot niin kuluneelta kuin aiemmiltakin kausilta. Pelihistoria- ja
pistetietoja on seurattu ja aktiivisten käyttäjien ansiosta esimerkiksi rankingpisteiden
tallennusvirheitä on pystytty jouhevasti korjaamaan. Kisajärjestäjiä varten on olemassa oma
apumateriaaleja sisältävä sivu, josta löytyy muun muassa ohjeita ja yleisimmin tarvittuja
raporttilomakkeita.
Kertomusvuoteen sisältyvillä kilpailukausilla 2016-2017 ja 2017-2018 kaikille SSuL:n sanktioimia
kilpailuja järjestäville seuroille on hankittu Badminton Tournament Plannerin käytön mahdollistava
lisenssi Visual Realityltä, tuotetta on myös välitetty joillekin harrastekilpailujen järjestäjille
omakustannushintaan. Joukkue- ja sarjakilpailut on toteutettu saman toimittajan League Planner
sovelluksella SSuL:n yhdellä lisenssillä, koska kaikki kilpailut ovat SSuL:n vastuulla varsinaisesta
toteuttajasta riippumatta.
BTP -sovellus on pakollinen kaikille SSuL:n sanktioimia kilpailuja järjestäville seuroille ja sen myötä
kansallisen pistelaskurankingimme ylläpito on saatu helpommin toimivaksi. Kaikkien kansallisten
kilpailujen otteluohjelmien julkaisu (www.tournamentsoftware.com 1.7.2017 alkaen
badmintonfinland.tournamentsoftware.com) toimii myös tämän ohjelman kautta.
Kilpailutoimintaryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana kahdeksan kertaa. Nopeaa käsittely vaativia
asioita, kuten seurasiirtoja, pelaajien pisteytyskyselyjä ja kilpailuihin haettavia muutoksia käsiteltiin
runsaasti myös sähköpostien avulla. Sähköposti onkin muodostunut merkittäväksi työkaluksi
kilpailutoiminnan nopeaa selvitystä tai päätöksiä edellyttävissä tapauksissa. Ryhmän vastuisiin
kuuluvat lisenssiasiat, seurasiirrot, kilpailukalenterin teko, kilpailujen piste- ja rankingjärjestelmän
ylläpito webpalveluna sekä erilaiset kilpailutoiminnan peruskysymykset ja kaiken tasoisten pelaajien
opastaminen sääntöjen ihmeelliseen maailmaan.
Yhteistyö sääntö- ja tuomariryhmän (STR) kanssa on hoidettu Eino Väisäsen toimiessa sekä STR:n
puheenjohtajana että kilpailutoiminnan ryhmän jäsenenä.
Tuomaritoiminta
Tuomaritoiminnan käytännön toteuttajana on toiminut Suomen Sulkapallotuomarit- ja toimitsijat ry
Kansainvälinen koulutus
BEC Certified tuomari
Ilkka Vainio DANISA Denmark Open, 17.-22.10.2017, Odense, Tanska. Kilpailun yhteydessä
järjestettiin BE Certificated assessment, jonka arvioinnin Ilkka läpäisi ja sai mainitun statuksen.
BE tuomarikurssi
Juha Sorvali, Romanian International 25.-28.5.2017, Timisoara, Romania.
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Pekka Saarinen, Yonex Latvia International, 1.-4.6.2017, Jelgava, Latvia
Teemu Varonen, Yonex Slovak Open 2017, 30.8.-3.9.2017, Trencin, Slovakia
Koulutus kotimaassa
Driven kansallisen juniorikilpailun yhteydessä 6.-7.5.2017 Talihallissa järjestettiin tuomarikurssi.
Kurssille osallistui 6 henkilöä, joista kolme suoritti myös hyväksyttävästi näyttökokeen ja toimivat
aktiivisina tuomareina.
Ulkomaan kilpailut
Ulkomaissa tehtävissä nähtiin suomalainen ylituomari neljässä kilpailussa vuonna 2017.
Tuomareina ulkomaisissa kilpailuissa kävi kertomusvuoden aikana yhteensä kymmenen eri tuomaria
yhteensä 25:ssa eri kilpailussa. Näistä retkistä syntyi yhteensä 34 kilpailuosallistumista.
8 SEURATOIMINTA
Seuratoiminnan kehittämistä tehdään liiton eri toimintojen kautta, joista eniten seurojen suosiossa
on valmentajakoulutus. Valmentajakoulutuksen kautta onkin luontevaa kehittää myös koko seuran
toimintaa, sillä sulkapalloseurojen valmentajat ovat useissa seuroissa merkittävässä roolissa.
Mailapeliliittojen kanssa toteutetut mailapeliviikot jatkuivat eri paikkakunnilla. Mailapeliviikkoja
käytettiin myös alueen seurojen kokoajina ja niiden yhteyteen järjestettiin aluetapaamisia.
Seuratapaamiset
Seurojen luona vierailtiin kärkihankkeiden kehittämisestä keskustellen minisulkiksesta Tokyo
Teamiin. Huippuseurojen johtoa tavattiin sekä seurakohtaisesti erikseen sovitusti että
huippukisojen ja -valmennuksen osalta seuraryhminä.
Seurojen järjestämissä kisoissa käytiin usean toimihenkilön ryhmissä ja yksittäisten toimihenkilöiden
käynneillä. Nämä henkilöstön jalkautumiset kisatapahtumiin ovat saaneet kiitosta seuratoimijoilta.
Seurakehittämishankkeet
Sulkapalloseura Clear on tehnyt määrätietoista toiminnankehittämistä, jonka merkiksi se sai
Sinettiseuraluokituksen joulukuussa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön suoraa seuratukea hakeneita seuroja (4) autettiin tukihankkeiden
suunnittelussa. Vuodelle 2017 tukea sai päätoimisen palkkaukseen Savon Sulka ja Sulkapalloseura
Drive sekä toiminnallista tukea Helsingfors Badminton Club.
Puheenjohtajatapaamiset
Perinteiset seurojen puheenjohtajatapaamiset järjestettiin SM-kisan yhteydessä Vantaalla 4.2.2017 ja
Finnish Openin yhteydessä Vantaalla 8.4.2017. Helmikuussa keskusteltiin pääosin
kilpailutoiminnasta. Huhtikuussa jatkettiin kilpailukaudelle tulevista muutoksista, Minisulkiksesta,
antidopingista sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.
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9 VIESTINTÄ
Yleistä
Liiton suuria kasvutavoitteita tuettiin viestinnän toimenpiteillä hankekohtaisesti sekä isossa kuvassa
lajimarkkinoinnin ja olympiavalmennusryhmä Tokyo Teamin pelaajien urheilijabrändin
kehittämisellä. Sulkapalloliiton omien kanavien kehittäminen oli keskeisessä roolissa mediaa
kiinnostavien sisältöjen luomisessa. Syksyllä 2017 sulkapalloliiton sosiaalisen median kanavista
alettiin kasvattaa laadukasta humanintrest -sisältöä ja päivittäisviestintää yhdistävä huippu-urheilu
kanavaa, jossa esiintyvät urheilijat tulevat kaikille tutuiksi. Liitto palkkasi elokuussa 2017
viestintäpäällikön suunnittelemaan ja toteuttamaan viestinnän ja lajimarkkinoinnin kokonaisuutta.
Liiton viestintään tuotiin päivittäisten uutisointien lisäksi kampanja-ajattelu, jonka kautta kanavissa
käsiteltiin valittua teemaa kahden viikon ajan. Syksyn kampanjat käsittelivät antidopingia ja
pelaajapolun alkutaivalta eli Minisulkista.
Sulkapalloliitossa käynnistyi lokakuussa Puhtaasti paras –kampanja. Kahden viikon ajan käsittelimme
omissa kanavissamme antidoping-aiheita. Kampanjan ajatuksena oli lisätä tietoutta antidopingista
sulkapalloperheeseen ja saada mahdollisimmat monet nuoret ja aikuiset suorittamaan verkossa
Puhtaasti paras –koulutus. Lisäksi toivoimme osallistujien postaavan siitä saadun diplomin
sosiaaliseen mediaan. Loimme diplomien suorittamisesta myös seurahaasteen. Eniten diplomeja
suorittanut seura voitti Suekin Antidoping-luennon ja Tokyo Team –pelaajan vetämät treenit.
Lisäksi arvoimme kaikkien diplomin postanneiden kesken Puhtaasti paras –juomapulloja sekä
lahjakortin liikunta- ja vapaa-ajan keskus Pajulahteen. Kampanja sujui loistavasti. Seurat ja yksittäiset
urheilijat lähtivät innokkaasti mukaan haasteeseen ja postailivat antidoping-aiheisia juttujaan mm.
omiin blogeihinsa. Myös kaikki olympiavalmennusryhmä Tokyo Teamiin kuuluvat urheilijat
suorittivat koulutuksen. Seurahaasteen voitti lopulta Savon Sulka, joka toteutti nerokkaan
koulutuspisteen juuri sopivaan aikaan osuneiden kisojen yhteyteen. Matsien välillä oli siis
kisapaikalla mahdollista käydä suorittamassa koulutus ja saada diplomi heti käteen. Samuli Rasila
Suekista ja Eetu Heino Tokyo Teamista suuntasivatkin marraskuun lopulla lumiseen Kuopioon,
jossa ilta alkoi luennolla ja päättyi treeneihin, jotka lähetettiin myös livenä Facebookiin. Kampanjan
tavoite oli 100 postattua diplomia ja tulos 69 postattua diplomia.
Syksyn toinen kampanja käsitteli Minisulkista, ja sen aikana tutustuttiin monipuolisesti pelaajanpolun
alkutaipaleeseen. Kuulimme Tokyo Team –pelaajien tarinaa siitä, miten he hakeutuivat lajin pariin
sekä nykyisten junnupelaajien kertomuksia. Oleellinen osa kampanjaa oli junnuille suunnattu Kikkaa
sulkaa –temppukisa, jossa etsittiin parasta sulkiskikkaa. Käsittelimme myös päiväkotisulkista ja
teimme livelähetyksen Minisulkis-tapahtumasta. Kampanjan tavoite oli 50 postattua kikkavideota ja
tulos 41 kikkavideota.
Vuoden 2017 alusta viestinnässä työskenteli viestintäharjoittelija Julia Raatikainen, elokuussa
viestintäpäällikkönä aloitti Annika Grahn.
Kevätliittokokouksessa huhtikuussa 2017 asetettiin seuraavat strategiaa tukevat toiminnot:
- 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.
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Katsojamäärät liiton huippukisoissa

Katsojamäärät SM-kisoissa ja Finnish Openissa kääntyivät laskuun. Katsojamäärä putosi
dramaattisesti erityisesti Finnish Openissa, jonka myynti laski 33 prosenttia.
Verkkosivut
Verkkosivusto sulkapallo.fi on liiton virallinen uutisointi- ja informointikanava. Sen merkitys
uutisoinnissa ja ajankohtaisten asioiden julkaisemisessa oli vuonna 2017 yhä suuri. Sivujen ja
ajankohtaisten asioiden sisällöntuottamisesta vastasi pääasiassa viestintäharjoittelija Julia Raatikainen
sekä elokuusta 2017 lähtien viestintäpäällikkö Annika Grahn ja liiton toimialoja koskevasta
uutisoinnista toimialojen vastuuhenkilöt. Sivujen alle kuuluvat myös muun muassa Tokyo Teamsivusto, 365-sivusto, liiton järjestämien kilpailujen (SM-kisat ja Finnish Open) sivut sekä Suomen
sulkapallon Hall of Fame –sivusto.
Liiton sivuilla julkaistiin noin 320 uutista vuoden aikana. Liiton sivuilla kävijämäärät kasvoivat
edeltävästä vuodesta. Vuonna 2016 käyntejä sivuilla oli yhteensä 881 628, kun vuonna 2017
kumulatiivinen kävijämäärä nousi 941 512. Tämän selittää osittain sosiaalisen median tehokas
hyödyntäminen liiton sivuilla julkaistujen uutisten jakelussa.
Sosiaalinen media
Sosiaalista mediaa käytettiin erityisesti liiton tiedotteiden jakelussa, ajankohtaisuutisoinnissa,
kampanjoissa ja tapahtumien markkinoinnissa. Sosiaalisesta mediasta liitolla oli käytössä Facebookja Twitter- kanavat ja kuvien jakopalvelu Instagram.
Facebook-sivut Sulkapalloliitto
Facebookia hyödynnettiin erityisesti liiton kotisivulla julkaistujen uutisten sekä digitaalisessa
mediassa olleiden sulkapalloaiheisten juttujen jakelussa sekä ajankohtaisuutisoinnissa. Myös
Euroopan Sulkapalloliiton, BE:n, sekä Maailman Sulkapalloliiton, BWF:n, uutisia ja päivityksiä jaettiin
Facebookissa. Seurojen toimittamia kisauutisointeja jaettiin myös ahkerasti.
Facebookissa järjestettiin myös kilpailuja. Kilpailut liittyivät pääosin meneillään olleiden
kampanjoiden teemoihin. Vuoden alussa liiton FB-sivuilla oli 2008 tykkääjää ja vuoden lopussa
tykkääjiä oli 2200. Sivujen suosio kasvoi edellisvuosien kasvuun verrattuna hieman.
Badminton Finland
Badminton Finland FB-sivujen kautta uutisointiin vuoden aikana pääasiassa Finnish Openista 2017.
Vuoden 2016 lopussa sivulla oli 3460 tykkääjää ja vuoden lopussa 2017 sivuilla oli noin 3483
tykkääjää.
Twitter
Sulkisliitto Twitterissä julkaistiin vuoden 2017 aikana lähinnä Facebookin julkaisut. Twitterissä myös
jaettiin pelaajien sekä esimerkiksi BE:n twiittejä. Twitterissä oli vuodenvaihteessa 579 seuraajaa. Se
on lähes sama kuin vuonna 2016.
Instagram
@sulkisliitto
Kuvien jakopalvelu Instagramissa liitolla oli vuoden 2017 lopussa noin 890 seuraajaa, vuoden 2016
lopulla määrä oli 564. Liitto julkaisee Instagramissa omia valokuvia ja videoita. Liitto myös jakoi
satunnaisesti muitakin sulkapalloaiheisia julkaisuja ja kävi tykkäämässä julkaisuista, joista löytyy
hashtag (#) sulkapallo, sulkis tai sulis. Instagram on tällä hetkellä liiton kanavista voimakkaimmassa
kasvussa. Myös viime syksyn kampanjat ja niihin sisältyneet osallistavat kilpailut kuten Kikkaa sulkaa,
trendasivat Instagramissa hyvin.
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YouTube
Youtube kanavan videot koostuvat niin pelaajahaastatteluista, kilpailujen trailereista, 365-sivustolle
suunnatuista valmennus- ja treenivideoista sekä esimerkiksi otteluiden nauhoitteista. Kanavalla on
552 tilaajaa, joille tulee ilmoitukset liiton uusimmista videoista. Liiton videoilla oli katselukertoja
vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 590 000.
Jäsenpostit
Ajankohtaisista ja tärkeistä asioista kertovia jäsenposteja lähetettiin uutiskirjepalvelu ja
sähköpostimarkkinoinnin järjestelmä Mail Chimpin kautta vuoden aikana yhteensä 12 kappaletta.
Postien jutuista ohjattiin linkin avulla liiton kotisivuille, josta löytyi asiasta tarkempaa tietoa.
Mail Chimpistä löytyy seuraavat jakelulistat: Jäsenposti, Seurojen viestintävastaavat, Seurojen
puheenjohtajat, Sulkapallohallit ja Sulkishubi. Yhteensä näillä listoilla on 730 henkilöä. Eri listoilla on
myös samoja nimiä.
Keskimääräisesti jäsenposteja on kaiken kaikkiaan avattu yhteensä 40%.
Sulkapalloa TV:ssä ja mediassa
SM-kisat olivat aiheena Ylen urheiluruudussa ja ne saatiin myös osaksi Ylen urheiluviikonloppua,
joka uutisoi finaaleista ja Hall of Fame –nimityksistä.
Finnish Openin finaalit näkyivät suorana Yle areenassa. Lisäksi Legardére Sportsin välittämänä
kaikki loppuottelut näkyivät sopimuskanavilla Malesiassa, Kiinassa, Japanissa ja Indonesiassa
Yhteensä näillä maksukanavilla on runsaat 20 000 000 tilaajakotitaloutta.
Live stream
Badminton Europe:n kanssa tehdyn sopimuksen kautta Finnish Open 2017 striimattiin kahdelta
kentältä torstaista lauantaihin ja loppuottelut sunnuntaina. Pelit olivat katsottavina BE:n Youtubekanavalla.
Vuoden 2017 aikana toteutettiin Coup4:n kanssa suoratoisto SM-kisoista ja Finnish Juniorista sekä
neuvoteltiin isommasta yhteistyöstä ja sopimuksesta. SM-kisoja seurasi streamistä yhteensä 26 486
katsojaa kolmen päivän aikana.
Mediajakelu
Medialle suunnattua sähköpostijakelua (sulkapallo_tiedotus@yahoogroups.com) käytettiin lajin
tapahtumien ja ajankohtaisasioiden uutisoinnissa. Mediajakelun sähköpostilistalle on liitetty
kotimaisten eri medioiden toimitukset ja yksittäisiä toimittajia. Mediat julkaisivat artikkeleita joko
sellaisenaan tai esimerkiksi STT:n muokkaamina. Jutut toimivat myös median artikkeleiden aihioina.
Medialle lähetettiin mediatiedotteita vuonna 2017 yhteensä 172 kappaletta.
Medialle järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta, jotka liittyivät SM-kisoihin, Finnish Openiin ja MMkisoihin.
Loppuvuodesta 2017 otettiin käyttöön uusi tiedotejakelupalvelu ePressi.
Valokuvaus ja videojulkaisut
Syksyllä 2017 panostettiin ammattimaisten studio- ja pelikuvien kautta liiton uutisoinnin ja etenkin
Tokyo Teamin ilmeeseen.
10 YRITYSYHTEISTYÖ
Olympiadin vaihtumisen myötä Rion olympiadille tehdyt kumppanuudet päättyivät. Tokyo Teamin
uusi toimintamalli ei innostanut kaikkia uudistamaan sopimuksiaan ja vuoden 2017 osalta jäätiin
jälkeen edellisvuosien kumppanuuksista.
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Ilmarinen jatkoi kumppanuutta, mutta sen toiminnallinen kohde muuttui johtajaverkostoon.
Medilaserin kanssa jatkettiin Tokyo Team hengessä ja kohdennettiin toimenpiteitä lääketieteen
opiskelijoihin. Rantalainen kohdensi aktiviteetit henkilöstönsä jaksamiseen.
Vantaan kaupungin kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä, jonka ansiosta meillä on ollut mahdollisuus
järjestää sekä SM-kisa että Finnish Open Vantaan Energia Areenan moderneissa ja toimivissa
tiloissa.
Badminton Quality vaatetti liittoryhmät ja on huippusulkapallon virallinen pallotoimittaja Kumpoo
tuotemerkillään.
Yhtään Partnerisopimusta ei saatu solmittua toimintavuodelle, mutta kumppani- ja
ystäväsopimuksia tehtiin alla kuvatusti.
Huippusulkapallo
Kisatapahtumien ja maajoukkuetoiminnan ympärille tehtiin kumppanisopimuksia seuraavien
yritysten kanssa:
• Vantaan kaupunki
• Restel
• Legardére Sports, joka hoiti Finnish Openin TV-signaalin myynnin Aasiaan
• Liikuntakeskus Pajulahti
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Rantalainen Oy Helsinki
• Medilaser Oy
• Badminton Quality (Kumpoo)
ja ystäväsopimuksia:
• Vantaan Energia
• Lux
• Veho (Mercedes)
Lasten ja nuorten sulkapallo / Sulkissäpinää - kouluhanke ystäväsopimuksella
• Greenday Promotions (Yonex)
Aikuisharrastajat
JohtajaSulkis
JohtajaSulkis-tapahtumien järjestäminen jatkui kymmenettä vuotta. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen on ollut kumppanimme tapahtumasarjan alusta asti.
Finnish Business Open
Yritysjohdon Finnish Business Open järjestettiin Finnish Openin pelien jälkeen. Tällä kertaa
tapahtuman kumppaneina olivat Miltton ja Roschier, jotka kutsuivat asiakkaitaan tähän peli- ja
verkostoitumistapahtumaan.

25

Suomen Sulkapalloliitto ry

Vuosikertomus 2017

11 HUOMIONOSOITUKSET
VUODEN VALINNAT 2017
Vuoden Pelaaja: Anton Kaisti ja Jenny Nyström
Vuoden Juniori: Joakim Oldorff
Vuoden valmentaja: Sami Parikka
Vuoden parasulkapalloilija: Timo Villanen
Vuoden kilpailu: Finnish Junior, ESB
Vuoden tuomari: Ilkka Vainio
Vuoden senioripelaaja: Carl-Johan Nybergh
Vuoden vapaaehtoinen: Keijo Pajunen
Vuoden minisulkisseura: Toholammin Sulkapalloilijat
Vuoden Viestintäteko: ParaBadminton – matkani kohti unelmaa –blogi. Mirka Rautakoski
Vuoden Viestivä pelaaja: Eetu Heino
Vuoden somettavin seura: Tapion Sulka
Vuoden junnusomettaja: Victor Lindahl
ANSIOMERKIT
Suomen Sulkapalloliitto
Hall of Fame: Tuomo Tennilä ja Robert Liljequist nimettiin SM-kisan yhteydessä Sulkapallon Hall of
Fame kunniagalleriaan
Hopeinen ansiomerkki: Erkki Rajamäki
Pronssinen ansiomerkki: Harri Nieminen, Heli Mikkelä, Henrik von Pfaler, Juha Anjala, Kai Uuttu,
Kalle Saarinen, Mika Paavola, Pentti Takala, Petra Pulkkinen
Badminton World Federation
Meritorious Service Award: Sylvi Jormanainen
Opetus- Ja Kulttuuriministeriö
Ansioristi: Carl-Johan Nybergh
Suomen Sulkapalloliitto kiittää kaikkia sen eri toimintoihin osallistuneita vapaaehtoisia heidän
merkittävästä panoksestaan lajimme edistämisessä.
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