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ESIPUHE

Vuosi 2018 oli strategiakautemme 2017 – 2020 toinen toimintavuosi. Uudessa toimintamallissamme liitolla on aikaisempaa suurempi
ote maan terävimmän huipun valmennuksesta. Tokyo Team ja maajoukkuepelaajat haastajineen harjoittelevat täysipainoisesti
Sulkapallon Valmennuskeskuksessa päävalmentaja Anu Niemisen johdolla.
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.
Arvokisojen mitalit tulivat para- ja seniorikisoista. Thomas Puska, Mirka Rautakoski ja Heidi Manninen toivat kotiin pronssia
parasulkapallon EM-kisoista. Senioreiden EM-kisoista Osmo Perkiselle pronssia miesten kaksinpelin yli 75-vuotiaiden luokasta ja yli
70-vuotiaiden miesten nelinpelissä Carl-Johan Nybergh sai pronssia parinsa Kenneth Tautumin (Englanti) kanssa.
Finnish Open järjestettiin Challenge-tasoisena. Omat pelaajamme menestyivät kohtuullisesti ja kisa sai jälleen paljon kiitosta eri
suunnilta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki tälle tapahtumalle oli merkittävä, eikä kisan järjestäminen olisi ollut mahdollista
ilman suurta määrää vapaaehtoisia.
Seurat järjestivät runsaan määrän eritasoisia kisoja Eliittikisoista harrastajakisoihin. Erityisesti liitto haluaa kiittää jälleen
kansainvälisen Badminton Europe Circuit -kisan järjestänyttä Espoon Sulkapallo – Badmintonia sen tekemästä työstä koko
suomalaisen sulkapallon hyväksi. ESB on omalla järjestämisvuorollaan kehittänyt kisaa kohti kansainvälisen tason
huipputapahtumaa.
Vuoden 2018 vuosikertomuksessa olemme vastanneet hankekohtaisiin mittareihin, jotka toiminnalle asetettiin vuoden 2018
toimintasuunnitelmassa. Erilaisten mittareiden lukua helpottaaksemme olemme merkinneet tulokset liikennevaloista tutuin
värikoodein. Henkilöstö yhdessä vapaaehtoisorganisaation ja hallituksen kanssa jatkaa toiminnan ja sen mittareiden kehittämistä
tulevina toimintavuosina.
Vuonna 2018 Sporttitalossa toteutettiin Olympiakomitea vetoisesti Parempi työyhteisö -kysely. Sulkapalloliitto aloitti tämän jälkeen
ParTy-prosessin, joka jatkuu vuonna 2019. Prosessin tavoitteena on vahvuuksien esiin nostaminen ja kehittämiskohteiden
tunnistaminen. Tämän jälkeen laaditaan kehittämissuunnitelman jatkoa varten.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Hallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän 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 kokouksiin erikseen sovitusti.
Tarmo Pipatti, pj (6)
Pirkko Paavola-Häggblom, vpj (6)
Anu Heino (6)
Karri Andersson (7)
Jari Eriksson (3)
Marko Marsela (7)
Kyösti Vatanen (6)
Ulla Santti (2.varajäsen) (5)
Peter Bruun (1. varajäsen) (6)
Tuomo Tennilä (kunniapuheenjohtaja) (5)
Mika Heinonen (toiminnanjohtaja) (7)
Liittokokoukset
Kevätliittokokous
pidettiin 21.4.2018 Esport Arenalla Espoossa. Kokouksessa oli edustettuna 5 seuraa, joilla ääniä yhteensä 26. Kokouksen
puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä. Esillä olivat sääntömääräiset kevätkokousasiat, lisäksi kuultiin
toiminnanjohtajan alustus maailmanliiton vuosikokouksessa esille tulevista sääntömuutosehdotuksista.
Syysliittokokous
järjestettiin Helsingissä 21.11.2018. Kokoukseen osallistui 11 seuraa, joiden yhteinen äänimäärä oli 49. Kokouksen puheenjohtajana
toimi kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä. Esillä olivat sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. Syysliittokokous lähetettiin
suoratoistona liiton Facebook-kanavalle. Näin seurat ympäri Suomea pystyivät seuraamaan kokousta.
Toimiryhmät
Vuoden 2018 aikana liitossa oli 15 eri toimiryhmää ja toimintaan osallistui lähes 60 henkilöä seuroista ympäri Suomea.
Liite 1 Liiton toimiryhmät
Strategia
Strategian teko vuosille 2017 – 2020 aloitettiin jäsenseurakyselyllä alkusyksystä 2016. Liiton strategia 2017 – 2020 löytyy nettisivulta:
https://www.sulkapallo.fi/wp-content/uploads/2018/03/Suomen-Sulkapalloliiton-strategia-2017-2020.pdf
Toimisto
Liiton toimisto on Olympiakomitean vuokraamassa toimitalossa, Valimotie 10. Jaamme toimiston Tennisliiton, Pöytätennisliiton ja
Squashliiton kanssa. Lisäksi talossa on liitolle varastotilat. Toimiryhmien kokouksista valtaosa on pidetty talon kokoustiloissa. Coor
Service Management Oy:ltä on ostettu peruspalvelut (vastaanotto- ja postituspalvelut). Taloushallintopalvelut on hankittu
Rantalainen Oy:ltä.
Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Mika Heinonen (1.2.1987 alkaen, tj 1.6.2005 alkaen)
Päävalmentaja Anu Nieminen (1.1.2018 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)
Viestintäpäällikkö Annika Grahn (14.8.2017 alkaen)
Mailapeliliittojen yhteistyöllä palkattiin Laura Ylikoski mailapelien kouluhankkeen määräaikaiseksi koordinaattoriksi ajalle 3/2018 5/2019 Tennisliitto toimii hänen työnantajanaan.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenseurat
Liiton jäsenseuroja toimintavuoden päättyessä oli 114, joissa henkilöjäseniä oli yhteensä 6781.
Liittoon liittyi 1 uusi seura ja erosi 3 seuraa. Jäsenseuratilasto on vuosikertomuksen liitteenä 2.
Uusia seuroja (1)
MÄSSI 90

Eronneet seurat (3)
Kotkan Verkkopalloseura
Itä-Vantaan Urheiljat
Shamrock Badminton Club

Kansainvälinen toiminta
Badminton Europen (BE) vuosikokous 12.4.2018, Dubrovnik, Kroatia. Kokouksen jälkeen oli BE Awards Gala. Suomen edustajina olivat
Tarmo Pipatti ja Mika Heinonen.
Badminton World Federation (BWF) vuosikokous, 19.5.2018, Bangkok, Thaimaa.
Vuosikokoukseen osallistui 130 maata. Kokouksessa esitettiin BWF:n hallituksen esityksenä, että sulkapallon pistelaskusysteemiä
muutetaan niin, että erät pelataan 11 pisteeseen ja otteluvoittoon tarvitaan kolme erävoittoa. Enemmistö jäsenistä oli muutoksen
kannalla. 129 äänesti puolesta ja 123 vastaan, mutta läpi mennäkseen muutos olisi vaatinut 2/3 äänistä. Suomi ja suuri osa Euroopan
maista olivat muutoksen kannalla. Aasian suuret sulkapallomaat olivat muutoksen äänekkäimmät vastustajat.
Pistelaskumuutosehdotuksen kaaduttua BWF:n hallitus veti pois ehdotuksensa valmentajien roolin pienentämisestä
ottelutilanteessa. Paljon puhuttaneeseen syötönkorkeuteen liittyen maailmanliiton hallitus sai valtuuden jatkaa kokeilua. Määrätystä
syötönkorkeussäännöstä päätetään vuoden 2018 aikana. Tämä ei siis välttämättä ole nyt kokeilussa oleva 115cm. Äänestystulos
syötönkorkeuden suhteen oli 177 puolesta ja 45 vastaan. Suomi oli tässä vastustamassa ehdotusta Pohjoismaisessa rintamassa.
Nordic meeting 20.10.2018, Odense, Tanska
Pohjoismaiden kokouksessa käytiin keskustelua yhteisistä linjauksista ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä BE:n ja BWF:n
hallituspaikkavalinnoissa.
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.
Mika Heinonen valittiin Urhea-säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi toukokuussa 2018.
Liitto on osakkaana Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:ssä.

HARRASTESULKAPALLO
Minisulkis on alle 10-vuotiaiden lasten monipuolista liikuntaa ja sulkapalloa. Minisulkisryhmiä oli 29
seuralla vuoden 2018 lopussa. Minisulkistapahtumia järjestettiin seurojen tutoroinnin, SM-kisojen ja
Finnish Openin yhteydessä. Tapahtumiin osallistui noin 200 lasta ja 70 vanhempaa.

Tavoite: Vuonna 2018 Minisulkis on vakiintunutta toimintaa 35 seurassa ja niihin on syntynyt uusia Minisulkisryhmiä.
Tulos: Vuonna 2018 Minisulkista järjestää 29 seuraa ja niihin on syntynyt uusia ryhmiä.
Tavoite: Vuonna 2018 Minisulkislapsien määrä seuroissa on 600.
Tulos: Vuonna 2018 Minisulkislapsien määrä seuroissa on 413.
Lasten määrän kasvua jäsenseuroissa seurataan ikäryhmissä 0-6 ja 7-9-vuotiaat.
1.1.2018 0-6-vuotiaita poikia 67, tyttöjä 47 ,7-9-vuotiaita poikia 299, tyttöjä 181. Yhteensä poikia 2.074 ja tyttöjä 1.331.
1.1.2019 0-6-vuotiaita poikia 59, tyttöjä 45, 7-9-vuotiaita poikia 270, tyttöjä 163. Yhteensä poikia 1955 ja 1227 tyttöjä.
Koulutus
Minisulkiskoulutusta järjestettiin Masalassa, Kaarinassa, Klaukkalassa, Kajaanissa ja Tampereella. Koulutukseen osallistui yhteensä noin 50
vanhempaa. Minisulkiskoulutusta järjestetään 1-tason valmentajakoulutuksen sisällä sekä Minisulkistapahtumien yhteydessä.
Tutorointi
Vuoden 2018 aikana saatiin päätökseen kaksi tutorointikokeilua. Nämä kokeilut tehtiin Sulkapalloseura Driven ja Kajaanin Sulkapalloilijoiden
kanssa. Driven nuorisopäällikön avustamana julkaistiin Minisulkiksen taitopassi elokuussa. KajSu puolestaan aloitti Minisulkiksen keväällä
muutamalla kokeilukerralla ja jatkoi syksyllä vähän tiiviimmällä rytmillä.
Näistä kokeiluista haettiin varsinaiseen tutor- ohjelmaan neljää seuraa. Tutorointi aloitettiin kolmen seuran kanssa, Klaukkalan Kirin,
Sulkasetin ja Kaarinan Clearin. Tutorointi on tuonut hyviä tuloksia: esimerkiksi Sulkaset aloitti syksyllä kaksi Minisulkisryhmää, joista toista
vetää Varalan liikuntaneuvojaopiskelijat. KlaKi:n ja Sulkasetin kanssa saatetaan tutorointi loppuun vuoden 2019 puolella.
Materiaali
Elokuussa julkaistiin Minisulkiksen taitopassi taso 1. Taitopassin tekemisessä auttoi paljon Sulkapalloseura Driven nuorisopäällikkö Lauri
Nuorteva. Passin tavoite on helpottaa seuran minisulkistreenien suunnittelua ja tarjota lapselle mielekkäitä tehtäviä. Lukuisat seurat
tilasivat passeja tarroineen. Lisäksi seuroille tuotettiin välinepaketti, joissa on minisulkiksen kannalta hyödyllisiä välineitä. Näitä on myös
monet seurat jo tilanneet.
Alle 11-vuotiaiden leirit
Jatkettiin alle 11-vuotiaiden leirien järjestämistä. Vuonna 2018 pidettiin viisi leiriä. Osallistujia oli yhteensä 52.
Liikkuva koulu
Toiminta-ajatus
SulkisSäpinät on työkalu sulkapalloseurojen jäsenhankintaan ja kouluyhteistyöhön. Tapahtumien yhteydessä on koulutettu myös opettajia ja
annettu heille vinkkejä koulusulkapallon toteuttamiseen.
Vuonna 2018 jatketttiin mailapeliyhteistyötä tenniksen, pöytätenniksen ja squashin kanssa. Toiminnan jatkamisen mahdollisti Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämä jatkoavustus. Mailapeliyhteistyö painottuu tämän hankkeen osalta kouluihin ja päiväkoteihin. Mailapelien
lajiliitot hakivat kolmivuotista jatkohanketta. Tästä tulee tieto kevään 2019 aikana.
Vuoden 2018 aikana vierailtiin mailapeliviikkojen muodossa Tampereella, Oulussa, Tuusulassa ja kaksi kertaa Porvoossa. Mailapeliviikko
sisältää tapahtumia eskari- ja koululaisikäisille, opettajien koulutuksen ja perhepäivän. Perhepäivässä 4-12-vuotiaat lapset huoltajineen
voivat tutustua neljään eri mailapeliin. Kisoja järjestettiin Helsingissä, Espoossa ja Ylivieskassa, kisoihin osallistui reilu 700 lasta.
Mailapelitapahtumissa koulutettiin kaikkiaan 481 opettajaa. Perhepäiviin osallistui 370 lasta ja 200 vanhempaa sekä noin 8000 lasta kokeili
sulkapalloa vuoden 2018 loppuun mennessä. Mailapelitapahtumien lisäksi seurat tekivät lajitutustumisia kohtuullisen paljon. Näissä
säpinöissä lajiin tutustui noin 4000 lasta.

HARRASTESULKAPALLO
Opistoyhteistyö
Tampereen Varalan liikuntaneuvojaopiskelijoiden kanssa aloitettiin yhteistyö Sulkasetin kanssa. Opiskelijat vetävät
liikunnallisen päiväkoti Voiton Minisulkisryhmää.
Koululaisten alueelliset sulkapallokisat
Jyväskylän koulujen välisiin kilpailuihin osallistui ennennäkemättömät 339 pelaajaa! Raaseporin koulujen välisiin kisoihin
osallistui 60 pelaajaa ja Tammisaaressa järjestettyihin ruotsinkielisten koulujen välisiin osallistui 117 pelaajaa.
Taito- ja joukkueturnaus 2018
Vuonna 2018 järjestettiin kaksi taito- ja joukkueturnausta. Ensimmäinen pidettiin tammikuussa ja toinen marraskuussa.
Tammikuun kisaan osallistui 135 pelaajaa, 33 joukkuetta ja 7 seuraa. Marraskuun kisaan puolestaan osallistui 146 pelaajaa,
32 joukkuetta ja 10 seuraa.
Palloilumessut 2018
Sulkapalloliitto osallistui Go Expo- messuille maaliskuussa. Tapahtuman käytännön toteuttamisesta vastasi
Sulkapalloliitto yhteistyökumppaninaan FlowDrinks. Ensimmäisenä päivänä messukeskuksen täyttivät koululaiset,
koululaisia osallistui yli 3000 tapahtumaan. Sulkapallo oli koululaispäivän kolmen suosituimman lajin joukossa. Messuihin
tutustui yhteensä noin 42.000 vierasta.

HUIPPUSULKAPALLO
Vuoden 2018 aikuisten arvokilpailut olivat EM-kilpailut, MM-kilpailut ja sekajoukkueiden EMkarsinnat. Nuorten puolella pelattiin alle 15- ja 19-vuotiaiden EM-kilpailut.

Tavoite: 30.4.2018 mennessä kaksi pelaaja/paria maailman listan 50. parhaan joukossa ja kaksi pelaajaa / paria 70. parhaan joukossa
aikuisissa.
Tulos: Maailman rankinglistalla pelaajiemme parhaat sijoitukset olivat: Anton Kaisti & Jenny Nyström 53. Airi Mikkelä 104. Kalle
Koljonen 65. Jenny Nyström & Sonja Pekkola 80. Iikka Heino & Henri Aarnio 83.
Tavoite: Vuosien 2018-2020 tavoitteena on rakentaa Sulkapalloliiton valtakunnallinen valmennuskeskus kansainväliselle tasolle. Sekä
maajoukkue että urheilulukiotoimintaa kehitetään. Sulkapalloliitto ohjaa vahvasti nuoria pelaajia valtakunnalliseen
valmennuskeskukseen.
Tulos: Pelaajien ohjaamista urheilulukiotoimintaan täytyy parantaa sekä kriteerejä tarkastaa. Valmennuskeskuksen toiminnan
kehittäminen on jatkuva prosessi.
Tavoite: Liiton ydintavoite on saada Suomen parhaat pelaajat harjoittelemaan yhdessä, parhaiden valmentajien kanssa ja parhaassa
mahdollisessa ympäristössä.
Tulos: Toteutunut. Tokyo Team, maajoukkue, haastajat sekä nuoret huiput harjoittelevat Valmennuskeskuksen treeneissä Ruskeasuon
palloiluhallissa yhdessä päivittäin.
Tavoite: Tokyo Teamin ja maajoukkuetoiminnan tavoitteena on pelaajien kokonaisvaltainen valmentautuminen ja uskottava
valmennusprosessi, joka sisältää lajivalmennuksen ja testauksen lisäksi fyysisen ja psyykkisen valmennuksen sekä lääkäri- ja
fysiopalvelut. Tämän lisäksi toiminnassa korostetaan pitkäaikaista suunnitelmallisuutta.
Tulos: Toteutunut. Tokyo Team, maajoukkue ja nuoret huiput saavat fysiikka-, ravinto-, ja psyykkistä valmennusta sekä lääkäri- ja
fysiopalveluita. Fysiikkavalmentajana toimii Roope Rissanen, ravinto- ja psyykkinen valmennus tulee Urhean asiantuntijoilta,
lääkäripalveluista vastaa Jyri Aalto ja Jaana Nurminen toimii pelaajien fysiona.
Aikuisten puolella saavutettiin vuoden 2018 aikana yksi finaalipaikka. Sekanelinpelipari Anton Kaisti / Inalotta Suutarinen pelasivat itsensä
finaaliin Bulgarian International series kisassa.
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö suoritti syksyllä 2018 lajien analysoinnin yhdessä kesälajien kanssa. Tämän seurauksena Sulkapallo
säilytti statuksensa investointilajina.
Tokyo Team ja maajoukkuetoiminta
Tokyo Teamin ja maajoukkueen valmennuksesta vastasivat päävalmentaja Anu Nieminen ja maajoukkuevalmentaja Kasperi Salo.
Tokyo Teamin kokoonpano muuttui vuoden 2018 aikana. Keväällä ryhmään kuuluivat Kalle Koljonen, Eetu Heino, Airi Mikkelä ja
sekanelinpelipari Anton Kaisti / Jenny Nyström. Kevään EM-kisojen jälkeen Anton Kaisti / Jenny Nyström jättäytyivät ryhmästä pois ja
siirtyivät maajoukkueeseen.
Maajoukkueeseen kuuluivat keväällä Sonja Pekkola, Iikka Heino ja Henri Aarnio, joka siirrettiin kesällä haastajiin. Syksyllä maajoukkueeseen
kuuluivat Sonja Pekkola, Iikka Heino, Jenny Nyström ja Anton Kaisti.
Tokyo Teamin ja maajoukkueen lisäksi harjoituksiin osallistuu haastajapelaajia ja nuoria huippuja. Lajiharjoituksia pidettiin joka arkiaamu
sekä keskiviikkona iltapäivällä. Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (URHEA) tuella Tokyo Teamin pelaajille järjestettiin mentaali- ja
ravintovalmennusta. Roope Rissanen vastasi pelaajien fysiikkaohjelmista. Huippu-urheiluyksikön tehostamistuella pelaajille järjestettiin
syksyn alusta alkaen keskiviikkoisin ohjattu pilates ja fysioterapiaa Jaana Nurmiselta. Pelaajille tehtiin myös vuosittainen lääkärintarkastus
Jyri Aallon johdolla. Huippupelaajistamme Airi Mikkelä muutti kesällä Tanskasta takaisin Suomeen. Iikka Heino ja Jessica Jäntti palasivat
Badminton Europe:n Centre of Exellence:stä Tanskan Holbaekista kesällä Suomeen. Tokyo Teamin johtoryhmään kuuluivat alkuvuodesta
Jyri Aalto (pj), Veli-Markus Melleri, Annika Grahn, Anu Nieminen sekä Mika Heinonen ja ryhmään syksylllä liittyi vielä Jari Eriksson.
Maajoukkueen leiritoiminta 2018
25.5.-27.5.2018 Maajoukkueleiri, Pajulahti
Aikuisten arvokilpailut 2018 (tulokset liitteenä)
24.-29.4.2018 EM-kilpailut, Huelva, Espanja
30.7-5.8.2018 MM-kilpailut, Nanjing, Kiina
13.-18.2.2018 Miesjoukkue EM-kisat, Kazan, Venäjä
6.-9.12.2018 Sekajoukkueiden EM-karsinta, Sofia, Bulgaria
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 Anu Nieminen ja Kasperi Salo. Syksyllä fysiikkaharjoituksista ja esimerkkiviikoista vastasi Roope Rissanen. Kerttulin
urheilulukion toiminnasta on vastannut Timo Koljonen. Lajiharjoituksia pidettiin kolme kertaa viikossa. Sulkapalloliitto oli mukana kahdessa
Urheiluakatemiassa, Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiassa (URHEA) sekä Turun seudun Urheiluakatemiassa.

HUIPPUSULKAPALLO
Nuorten puolella parhaimpia saavutuksia olivat Joakim Oldorffin voitot Tsekeissä (U19) ja Danish junior Openissa (U17) sekä hopea
Danish Junior Cupissa (U17). Nella Nyqvist puolestaan voitti Badminton Stocholm Openin U15-luokan kaksinpelin.
Liittoryhmätoiminta
Liittoryhmien leirit
13.-14.1.2018 Tammileiri, Vantaa
25.-27.5.2018 Peruskuntoleiri, Pajulahti
28.7.-1.8.2018 Pitkäleiri, Pajulahti
2.-6.5.2018 Tyttöjen leiri, Ranska
Yläkoululeirit
30.9.-4.10. 2018 Yläkoululeiri, Pajulahti
18.-22.11.2018 Yläkoululeiri, Pajulahti
Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Sulkapallon yläkoululeiritys on tarkoitettu
7.-9. -luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Leirien tavoitteena on kehittää nuorten harjoittelu- ja
elämäntaitoja monipuolisesti sekä yhdistää urheilu ja koulunkäynti joustavasti toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Sulkapallo liittyi
mukaan uutena lajina kaudelle 2018-2019.
Liittojohtoiset juniorikilpailut
26.-28.1.2018 Swedish Junior (U17-19), Uppsala, Ruotsi
8.-11.3.2018, German Junior (U19), Berliini, Saksa
31.5.-3.6.2018 Latvian Future (U19), Jelgava, Latvia
17.-19.8.2018 Lithianian junior (U19), Klapeida, Liettua
13.-16.9.2018 Swedish Youth Games (U13-17), Malmö, Ruotsi
2.-4.11.2018 Tarto maaottelu (U13-17), Viro
6.-9.12.2008 Estonian Junior (U17-U19), Tarto, Viro
7.-9.12.2018 Badminton Stockholm Open (U13-15), Täby, Ruotsi
Vuoden 2018 junioreiden arvokilpailut
7.-16.9.2018 Alle 19-vuotiaiden EM-kilpailut, Tallinna, Viro
16.-18.2.2018 Alle 15-vuotiaiden EM-kilpailut, Kazan, Venäjä
Pääkaupunkiseudulla järjestettiin alle 13-vuotiaiden sekä alle 15-vuotiaiden viikkovalmennus seurojen yhteistyöllä.
26.-28.10.2018 Finnish Junior ja Finnish Youth International, Espoo
Kisan järjesti Espoon Sulkapallo – Badminton (ESB). Järjestelyt onnistuivat jälleen erinomaisesti. Alle 19-vuotiaiden luokassa
suomalaisista parhaiten pärjäsivät Eero Lauri ja Jannica Monnberg sijoittumalla sekanelinpelissä toiseksi. Alle 17-vuotiaiden luokassa
pari Safin Emran/Juuso Kuoppala voittivat poikien nelinpelin. Hopealle selvisivät myös Akseli Nummi U13-vuotiaiden kaksinpelissä ja
Leo Karppanen alle 11-vuotiaiden poikien kaksinpelissä.
24.-30.9.2018 Senioreiden EM-kisat, Guadalajara, Espanja
Miesten kaksinpeli yli 75-vuotiaat: Osmo Perkinen 3/4
Miesten nelinpeli yli 70-vuotiaat: Carl-Johan Nybergh / Kenneth Tautum, Englanti 3/4
2018 Finnish Open, Vantaa
Kisaan ilmoittautui 304 pelaajaa neljästä maanosasta. Aasialaiset pelaajat olivat mukana poikkeuksellisen laajalla ja laadukkaalla joukolla.
Loppuotteluihin ei nimittäin muilla ollut asiaa. Suomalaisista parhaiten menestyi välieriin selviytynyt Eetu Heino.
Voittajat
MS: Jun Hao Leong, Malesia
WS: Gregoria Mariska Tunjung, Indonesia
MD: Akbar Bintang Cahyono / Moh Reza Pahlevi Isfahani, indonesia
WD: Asumi Kugo / Megumi Yokoyama, Japani
XD: Alfian Eko Prasetya / Marsheilla Gischa Islami, Indonesia

PARASULKAPALLO
VammaisSulkaPallo ry on Suomessa kansallisesti parasulkapalloa organisoiva Suomen Sulkapalloliiton
jäsenseura. Vuoden 2018 lopussa VaSuPassa oli 32 jäsentä. Paikalliseen toimintaan ja VaSuPan
SULKISCUP -kilpailuihin osallistuu myös henkilöitä, jotka eivät ole VaSuPan jäseniä.

Pääpaino toiminnalla oli viime vuosien tapaan pysyvän ja toimivan kotimaisen kilpailujärjestelmän luomisessa, pelaajamäärän kasvattamisessa sekä
yleisten parasulkapallon harrastusmahdollisuuksien ja toimintaedellytysten luomisessa ja parantamisessa. Myös valmennus- ja ohjaustoimintaa on
pyritty parantamaan niin alueellisilla harjoitusvuoroilla kuin, kansallisilla tutustumis- ja harjoitteluleireilläkin. Viime vuosina myös kansainvälistä
aktiivisuutta kilpailurintamalla ja yhteistyötoiminnassa on kasvatettu. Yhteistyötä sulkapalloseurojen kanssa on pyritty lisäämään aluetoiminnan
vahvistumiseksi ja yhteisten kisojen järjestämiseksi.
Sulkapalloliiton tekemässä strategiakyselyssä 2018 kysyttiin alueellisilta sulkapalloseuroilta paraharrastajien määrää seurojen jäsenistössä ja 49
kyselyyn vastanneesta seurasta, 14 seuraa kertoi olevan halukkaita ottamaan parasulkapalloilijoita mukaan seuran toimintaan (29 % vastanneista),
sekä 6 seuraa kertoi heillä jo olevan parasulkapalloilijoita seurassa (12 % vastanneista). Lisäksi kysyttäessä kuinka paljon (asteikolla 1-5)
Sulkapalloliiton tulisi kehittää parasulkapalloa, kyseiset 49 seuraa painottivat 3.3 pisteen tärkeyteen ja kertoivat Sulkapalloliiton onnistuneen 2.9
pisteen arvoisesti parasulkapallo toiminnoissa.
Parasulkapallo valittiin Paralympialajiksi 2020 Tokion kisoihin ja kisojen karsinnat käydään vuoden 2019-2020 aikana.
Tapahtumat
Kilpailukaudella 2017/2018 järjestettiin neljä SULKISCUP-osakilpailua neljällä eri paikkakunnalla, jotka olivat Lappeenranta, Helsinki, Kankaanpää ja
Ilmajoki. Marraskuun Helsingin kisassa oli mukana yksi ruotsalainen ja joukkue Färsaarilta. SM-kilpailut 2018 järjestettiin Tampereella.
Vuonna 2018 järjestettiin muutamia valtakunnallisia sekä alueellisia leirejä. Isoimpana oli Pajulahdessa Elokuussa järjestetty tutustumis- ja
harjoitteluleiri, osallistujia oli noin 25 henkilöä, osallistujien joukossa yksi ruotsalainen poika. Alueellisia leirejä järjestettiin esimerkiksi Helsingissä ja
Tampereella.
Kansainvälisiin turnauksiin ja arvokisoihin osallistui vuonna 2018 useita suomalaisia parapelaajia. Tärkeimpänä loka-marraskuussa pelatut EMkisat, joissa kilpaili kahdeksan suomalaista. Kisoista tuli pyörätuolisarjan WH2 miesten kaksinpelin sekä pyörätuolisarjan naisten nelinpelin
pronssimitalit. Kansainvälisiin kisoihin osallistui Suomesta ensimmäistä kertaa myös pystypelaajia.
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.

LAJIKOULUTUS
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.

Tavoite: Koulutetaan I-tasolle 30 ja II-tasolle 12 valmentajaa. Minisulkiskoulutusten osallistujatavoite on 50 henkilöä. 1-taso (3),
II-taso (1), Minisulkis (8) koulutusta.
Tulos: Lähes toteutunut. I-taso 7, II-taso 12, Minisulkiskoulutukset 88.
Päätoimisten valmentajien määrä 15.
Tulos: Toteutunut
Minisulkis
Minisulkis- koulutuksen kävi yhteensä 88 ohjaajaa. Erillisiä Minisulkiskoulutuksia järjestettiin Lahdessa, Tampereella, Kaarinassa,
Masalassa ja Klaukkalassa.
Tutorointi
Sulkapalloseura Driven ja Kajaanin Sulkapalloilijoiden kanssa sovitut tutorointikokeilut saatettiin loppuun. Driven kanssa
lopputulemana syntyi idea Minisulkiksen taitopassista, joka lanseerattiin elokuussa. Kajaanin Sulkapalloilijat aloitti Minisulkiksen 4
kerran kokeilulla ja yrittää saada toiminnasta jatkuvampaa.
Näiden kokeiluista saatujen kokemusten perusteella käynnistettiin kolme Minisulkis- tutorointia. Mukaan lähteneet seurat olivat
Sulkaset, Klaukkalan Kiri ja Kaarinan Clear. Näiden seurojen kanssa pidettiin alkutapaaminen, vedettiin Minisulkistapahtuma ja
käytiin seuraamassa Minisulkisharjoituksia. Tutoroinnit viedään loppuun 2019 kevään aikana.
Virtaa Sulkapallosta
Virtaa Sulkapallosta -koulutuksen suoritti 7 henkilöä 1-tason valmentajakoulutuksen yhteydessä.
I-tason koulutus
Vuoden 2018 aikana toteutettiin yksi 1-tason koulutus. Koulutuksesta valmistui 7 valmentajaa. Lisäksi käynnistettiin koulutus, jossa
on mukana 10 valmentajaa.
II-tason koulutus
Vuoden 2018 aikana pilotoitiin BWF 2-tason koulutus. Koulutuksesta valmistui 12 valmentajaa.
III-tason koulutus
Vuonna 2018 III-tason koulutusta ei järjestetty.
Kansainvälinen koulutus
Lauri Nuorteva ja Antti Rajasärkkä osallistuivat BWF:n 3-tason valmentajakoulutukseen sekä Ville Lång BWF:n 1&2-tason former
players koulutukseen.
Lajikoulutusryhmän kokoonpano 2018
Lajikoulutusryhmään kuuluivat vuonna 2018 Kyösti Vatanen pj, Tommi Saksa (siht.), Vellu Melleri, Reda Oulmane, Babu Emran ja Sylvi
Jormanainen. Ryhmä kokoontui 2 kertaa.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoimintaryhmän toiminta suuntautuu kansallisen kilpailutoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda
mahdollisuus hyvään ja kattavaan kilpailutoimintaan, jota pääasiassa seurat toteuttavat.Kilpailuihin on haluttu saada malleja, jotka
antavat monipuolisesti mahdollisuuksia järjestää kilpailuita kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille.

Kilpailuiden starttimäärien lasku osoittaa, että tavoitteesta on jääty erityisesti tasoluokissa ja junioreissa naisten kilpailemisen
osalta, vaikka lisenssipelaajien määrä ei ole suuresti laskenut. Kasvuun ja kilpailuiden hyvään järjestämiseen tulee edelleen panostaa
uusilla kilpailumalleilla ja tarkemmin kohdennetulla tarjonnalla. Senioreiden kotimaan kilpaileminen on pienestä kasvusta huolimatta
käytännössä edelliskauden tasolla, näkyvin muutos on naisten seniorikilpailemisen aktiivisuuden siirtyminen vanhempiin
ikäluokkiin. Junioreiden kilpaileminen on vähentynyt eniten ikäluokissa alle 13 ja alle 17 ja kasvua on eniten alle 15-luokan
nelinpeleissä.
Edellisten kausien yksilökilpailemiseen haetun selkeyttämisen ja ryhdistämisen tavoitteena on ollut kasvattaa kilpailujen
luokkakokoja mielekkäiksi uusimalla kilpailuohjeistusta ja muistuttamalla olemassa olevista hyvistä malleista ja toteutuksista ja näin
saada kilpailemisesta kiinnostavampaa.
Toiminnan tavoitteet
Kilpailutoiminnan tavoitteiksi on vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa asetettu kilpailun tietojärjestelmien parempi toimivuus ja
helppokäyttöisyys järjestelmien kaikilla osa-alueilla ja kaikille käyttäjille.
Seurojen kanssa ja seurojen kesken tapahtuvan keskustelun ja yhteistyön lisäämisellä ja syventämisellä seuratapaamisten avulla
tavoiteltiin mahdollisuuksia löytää avaimia myös kilpailutoiminnan tulevaisuuden kehittämiseen. Erilaisia kilpailuita
mahdollistamalla tavoiteltiin jo kilpailemisen lopettaneita aikuispelaajia takaisin niin joukkue- kuin yksilökilpailutoiminnan pariin.
Samalla tavoiteltiin ikäluokkapelaajien, sekä senioreiden että junioreiden, määrän lisääntyvän kilpailutoiminnassa. Mittarit kuitenkin
osoittavat, että tavoitteissa ei olla onnistuttu. Kilpailemisen tietojärjestelmien tavoiteltua hitaampi uudistaminen vie liikaa aikaa
varsinaisen kilpailemisen kehittämiseltä ja se on saatettava pian suunnitellulle uralle.
Mittarit – lukumääräiset ja toiminnalliset
Tavoitteiden saavuttamista mittaavia lukuja ovat kilpapelaajien määrä (lisenssi), kilpailuiden määrä ja pelaajien osallistumiset
kilpailuihin. Järjestelmien kannalta seurattavia mittareita ovat suunniteltujen toimien toteutuminen ja toisaalta käyttäjien
ilmoittamat järjestelmän virheet.
Kauden 2017-2018 lisenssien kokonaismäärä verrattuna aiempiin kausiin.
Toteumat aiemmilta kausilta, lisenssit (tavoiteluvut 2017-2018: Strategia 2017-2020):

KILPAILUTOIMINTA
Joukkuepelaamisen alempien tasojen tavoitteita ei saavutettu lähellekään asetetun mukaisesti.
Perinteisistä joukkuepelaamisen malleista I-divisioona pelattiin keväällä ja SM sarja syksyllä.
Lisäksi on pelattu Junioreiden taito- ja joukkuekisa syksyllä Harrasteryhmän operoimana.
Kilpailutoiminnan laajuus, lisenssit
Liiton kilpailutoimintaan osallistui kaudella 2017-2018 kaikkiaan 1627 lisenssipelaajaa (2016 – 2017: 1700). Näistä 490 (499) oli
juniori-ikäisiä, 1015 (927) aikuisikäisiä. Kertalisenssejä lunastettiin 121 (274 – kertalisenssin hinta nousi 10€ -> 20€).

Lisenssimäärän kehitys kaudesta 2008-2009 alkaen. Kertalisenssien osto siirtyi verkkoon 2008- 2009.
Kauden 2018 - 2019 kuvaaja on laskettu ostopäivään 13.2.2019
SSuL aloitti Suomisport palvelun käytön lisenssinhallintajärjestelmänä 1.7.2017 eli kaudelle 2017-2018 ja toimivaa sekä kehittyvää
järjestelmää käytetään edelleen
Kilpailutoimintaryhmän yksi suurimmista yksittäisistä tehtävistä on vuosittain keväällä tapahtuva seuraavan kauden
kilpailukalenterin valmistelu, näin oli myös kertomusvuonna 2018. Nämä lauseet yhteen: Kilpailuhakemuksia tuli määräaikaan
mennessä 70 ja sen jälkeen vielä neljä, jotka käsiteltiin. Kansallisessa kilpailukalenterissa 2018-2019 on kaikkiaan 71
kilpailua/tapahtumaa. Kauden kilpailuista vuoden 2018 aikana oli 36 kilpailua/tapahtumaa. Kilpailukaudelta 2017 - 2018 (70
kilpailua) kertomusvuodelle ajoittui kaikkiaan 35 kilpailua/tapahtumaa.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailuiden ja tapahtumien määrä kalenterissa kausittain 2010-2011 alkaen
Kilpailuiden kokonaismäärä Suomessa vuonna 2018 Tournamentsoftware-sivustolla osoittaa kaikkiaan pelatun 147 kilpailua
(2017 – 142), joista erilaisia harrastekilpailuita on ollut kaikkiaan 72 (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 saatavilla. Aktiivisuuden on vertailuksi sulkeissa vuosi 2017.
Kaikkiaan kilpailuja löytyi kertomusvuodelle 147 (142), joista SSuL:n sanktioimia oli 70 (71) ja sanktioimattomia 77 (66), joista
Vammaissulkapallon kisoja 5 (5). Harrastekilpailuiden määrä on suurempi kuin SSuL:n sanktioimien kilpailuiden määrä,
joten lienee sallittua olettaa, että aktiivinen kilpaileminen on merkittävästi laajempaa kuin käytettävissä olevilla
menetelmillä pystytään mittaamaan.
SSuL:n myöntämät kilpailuluvat
Kauden 2017 - 2018 kilpailuhaun ohjeistus noudatteli edelleen pitkälti edellisten kausien ohjeistusta. Haetuista kilpailuista
kuutta ei myönnetty ja kolmea ei pelattu järjestäjän omasta syystä, luokkamestaruuskilpailulla oli neljä hakijaa, ja kahden
kilpailun tasoa muutettiin. Muuten hakemukset hyväksyttiin kilpailujen tasojen osalta sellaisenaan. Osa kilpailuista
siirrettiin alkuperäisestä hakemuksen ajankohdasta vähemmän ruuhkaiseen viikonloppuun. Sekä sanktioitujen että
harraste- ja/tai puulaakikilpailuiden suuri määrä ja niissä tarjottava luokkien suuri kirjo on kasvava este yksittäisten
kilpailun osallistujamäärien kasvamiselle. Pelaajien on vaikea löytää kilpailua, johon ilmoittautuminen tarkoittaa myös
pelaamaan pääsyä. Myös enenevässä määrin kisajärjestäjiltä kuuluu sama huoli kuin aiemmin siitä, pystyykö jatkossa
järjestämään kilpailua taloudellisesti järkevällä tavalla.
On löydettävä uusien kilpailijoiden lisäksi uusia ”erikoistuvia” kilpailuita ja kilpailutapoja siten, että useampi kilpailu samaan
aikaan on mahdollista ja järkevää järjestää eivätkä viikonlopun kaksi-kolme kilpailua ole kaikki identtisiä. Aktiivinen
pelaajamäärä on myös saatava nykyistä suuremmaksi niin, että samaan aikaan voidaan järjestää pelaajille mieluisia ja
järjestäjänkin kannalta toimivia kilpailuita joko yhden tai kahden kisapäivän mittaisina.
Joukkue- ja sarjakilpailemisen lisäämisen avulla tulee tavoitella myös yksilökilpailuihin osallistuvien määrän kasvua
tulevaisuudessakin.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoiminnan laajuus, osallistumiset

Kaikkien starttien määrä sanktioiduissa kotimaan kilpailuissa kausittain
Kertomusvuonna 2018 pelattiin viisi (2017 – 6) Eliittisarjan kilpailua, viisi (5) Juniori-Eliitti-kisaa, kaksi (0) Seniori-Eliittikisaa tai siihen verrattavaa, 16 (15) Tähtikisaa ja yksi (4) vain junioreille tarkoitettua kansallista kilpailua sekä huikea määrä,
31 (30) kansallisia kilpailuja, joista yksi vain naisille suunnattu kilpailu osana naisten mailapelitapahtumaa ja samaan aikaan
yksi vain miehille tarkoitettu kilpailu – juuri sitä erikoistumista, tosin ilman sekanelinpeliä.
Lisäksi pelattiin viisi joukkuekilpailua (SM, I-divisioona, kaksi Junioreiden joukkuekisaa ja yksi joukkuepelaamisen
mallikilpailu) ja viisi mestaruuskilpailua, joista yksi Senioreiden PM (Open Nordic Senior) Tampereella Mansen Sulan
operoimana.

Kilpailuaktiivisuuden kehitys kuvattuna taso- ja ikäluokissa kausittain

KILPAILUTOIMINTA
Erilaisia kansallisia mestaruuksia ratkottiin vuoden 2018 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 suomenmestaruuskilpailussa. Tasoluokkien mestaruudet ratkottiin ABC-luokkamestaruus-kilpailussa. Luokkamestaruuskilpailun järjestelyistä
vastasi liiton jäsenseura Helsingfors Badminton Club.
Yleisen luokan Suomen mestaruudesta pelattiin perinteisesti helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna ja joukkueiden SM
joulukuussa, 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.
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 (JunioriEliitti).
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 2018
järjestäjä oli Espoon Sulkapallo-Badminton ja Joukkuemestaruuden voitti Tapion Sulka, joka on järjestelyvastuussa 2019.
I-divisioonaa pelattiin toukokuussa Helsingin Mailapelikeskuksessa viiden joukkueen/seuran voimin
Kilpailutoimintaryhmän vastatessa järjestelyistä yhdessä Puistolan Urheilijoiden kanssa. SM-sarjaan nousi kisapaikan
isäntänä toiminut Puistolan Urheilijat.
Junioreiden joukkue- ja taitokisan toteutuksesta kilpailuvuoden aluksi vastasi liiton Harrastesulkapallon ohjausryhmä.
Muu joukkuekilpaileminen B-C tasoluokkien Joukkuekilpailuna saatiin käyntiin Sulkapalloseura Clearin voimin. Clear järjesti
joulukuussa ensimmäisen pelaajien tasoluokituksin ohjatun joukkuekilpailun kolmen seuran ja kymmenen joukkueen
tapahtumana. Pelaajien ja seurojen palaute oli positiivista ja kehitysideoitakin saatiin. Jatkossa sääntöjä ja pelaamistapoja
edelleen kehittämällä pyritään saamaan mukaan myös uusia kisajärjestäjiä ja joukkueita kaikkialta Suomesta.
Senioritapahtumat 2018
Vuonna 2018 Espoon Sulkapallo-Badminton järjesti kauden ainoan Seniori-Eliitin ja nimesi sen Espoo International Senior
Elite (EISE2018), tarkoituksena saada hyvä harjoituskilpailu ennen Senioreiden EM-kilpailua syyskuussa.
Mansen Sulka otti rohkeasti järjestely vastuulleen Pohjoismaissa kiertävän Open Nordic Senior Championships -kilpailun
toukokuussa (Senioreiden avoin PM-kilpailu), johon osallistui kaikkiaan 234 senioripelaajaa Pohjoismaiden lisäksi myös
Venäjältä, Virosta, Itävallasta ja Englannista.
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 ainakin pk-seudulla käytännössä Suomen
Sulkapallovalmentajat ry:n nimissä. Leirityksen tarkoitus on edistää senioreiden yhteenkuuluvuutta, taitoa ja kehittymistä
edelleen kansainvälisiin kisoihin.
Senioreiden vuoden 2018 EM-kisasta on kerrottu tarkemmin tulosliitteessä. Mainittakoon kuitenkin tässä, että ensimmäistä
kertaa Senioreiden arvokisassa pelatussa miesten 75+ luokassa tuli Suomeen pronssia Osmo Perkisen kaulassa!

Senioreiden kilpailuaktiivisuuden kehittyminen kotimaassa

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailemisen tietojärjestelmät
Kertomusvuoden aikana on hyödynnetty tietojärjestelmiä ja sovelluksia seuraavasti:
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
Kansallisen rankkaus- ja pistelaskujärjestelmän alusta, Goodminton, on kertomusvuoden aikana toiminut käytännössä
ongelmitta oivana apuna liitolle, pelaajille ja kisajärjestäjille. Toimintaa estäviä virhetilanteita ei ollut.
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.
Pelihistoria- ja pistetietoja on seurattu ranking-järjestelmän tuottamien listojen kautta ja aktiivisten käyttäjien ansiosta
mahdollisia 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 2017-2018 ja 2018-2019 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
badmintonfinland.tournamentsoftware.com-sivustolla toimii myös tämän ohjelman kautta.
Kilpailutoimintaryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi 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, käytännön toteuttajana Suomen Sulkapallotuomarit- ja toimitsijat ry
Kansainvälinen koulutus
BEC tuomarikurssi
Maija Koivula
BABOLAT Bulgarian International, 4.-7.10.2018, Sofia, Bulgaria. Maija osallistui menestyksekkäästi kurssille. Kurssi oli myös
osa BE:n Women in Badminton-projektia.
BEC-A arviointi
Teemu Varonen
2018 European Senior Championships, 24.-30.9.2018, Guadalajara, Espanja.
Kilpailun yhteydessä järjestettiin BEC Accredited assessment.
Teemu läpäisi arvioinnin ja saavutti siten BEC Accredited -statuksen.
BEC tutor workshop
Eino Väisänen osallistui nuorten EM-kilpailujen yhteydessä 8.- 9.9.2018, Tallinnassa BEC:n järjestämään workshoppiin,
jonka aiheena oli “How to bring your national umpires to international level?” Workshoppiin osallistui henkilöitä 14:stä
sulkapallon pikkumaasta (ESP, EST, FIN, GRE, HUN, ISR, LIT, MAL, POL, ROM, SCO, SRB, UKR, WAL) ja siellä käytiin läpi
BE:n perusteita tuomareiden arvioinnissa sekä eri maiden käytäntöjä tuomareiden koulutuksessa sekä kuinka paljon
tuomareita on kussakin maassa.
Workshopin vetäjinä olivat BEC Umpire Assessment panelista Sven Serré, joka on paneelin puheenjohtaja, Carol Ui
Fhearghail ja Ben Vanhoorenbeeck.

KILPAILUTOIMINTA
Koulutus kotimaassa
Kotimaista tuomarikurssia ei järjestetty liian pienen ilmoittautuneiden määrän takia.
Ulkomaan kilpailut
Ulkomaissa tehtävissä nähtiin suomalainen ylituomari tai apulaisylituomari kahdeksassa kilpailussa vuonna 2018, näissä
kaikissa tehtävissä suorittajana oli Ilkka Vainio.
Tuomareina ulkomaisissa kilpailuissa kävi kertomusvuoden aikana yhteensä kymmenen eri tuomaria yhteensä 26 eri
kilpailussa. Näistä retkistä syntyi yhteensä 33 kilpailuosallistumista.
Ylituomaritehtävät ulkomaisissa kilpailuissa
Ilkka Vainio
53. Portuguese International, 8.-11.3.2018, Caldas da Rainha, Portugali
The European University Games 2018, 3.-19.7.018, Coimbra, Portugali
FZ Forza Irish U19 Open, 31.8-2.9.2018, Lisburn, Irlanti
2018 European Junior team Championships, 7.-11.9.2018, Tallinna, Viro, apulaisylituomari
2018 European Junior Championships, 11.-16.9.2018, Tallinna, Viro, apulaisylituomari
2018 European Senior Championships, 24.-30.9.2018, Guadalajara, Espanja, apulaisylituomari
Hellas Open, 18.-21.10.2018, Chania, Kreikka
Yonex Estonian Junior 2018, 7.-9.12.2018, Tartto, Viro

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. Lisäksi pelattiin mailapelikisoja Helsingissä, Espoossa ja Ylivieskassa.
Seuratapaamiset
Vuoden 2018 lopussa järjestettiin alueellinen seuratapaaminen Lounais-Suomessa Raision juhlaeliitin yhteydessä. Tapaamiseen
osallistui Louna-Sulan jäsenseuroja kuusi. Tapaaminen oli erittäin hyvä ja toivottavasti aiheutti alueellisen yhteistyön tiivistymistä.
Huippuseurojen johtoa tavattiin sekä seurakohtaisesti erikseen sovitusti että huippukisojen ja -valmennuksen osalta seuraryhminä.
Huippuseurojen johdolle järjestettiin keskustelutilaisuus Sulkapallon Valmennuskeskuksesta Joukkueiden SM-kisan yhteydessä
Espoossa joulukuussa. Nämä henkilöstön jalkautumiset kisatapahtumiin ovat saaneet kiitosta seuratoimijoilta.
Seurakehittämishankkeet
Olympiakomitean sinettiseuroista tuli tähtiseuroja vuoden 2018 aikana. Sulkapalloseuroista tähtiseuroiksi siirtyi yhteensä viisi.
Heille järjestettiin tähtimerkkien luovutustilaisuuksia. Opetus -ja kulttuuriministeriön suoraa seuratukea hakeneita seuroja (3)
autettiin tukihankkeiden suunnittelussa. Vuodelle 2018 jatkotukea päätoimisen palkkaushankkeessa sai Savon Sulka ja
Sulkapalloseura Drive sekä toiminnallista tukea Helsingfors Badminton Club ja Kaarinan Clear.
Puheenjohtajatapaamiset
Perinteiset seurojen puheenjohtajatapaamiset järjestettiin SM-kisan yhteydessä Vantaalla 3.2.2018 ja Finnish Openin yhteydessä
Vantaalla 7.4.2018.

VIESTINTÄ
Vuonna 2018 viestinnässä panostettiin liiton viestintäkanavien kasvattamiseen ja sosiaalisen median brändin
yhtenäistämiseen. Sulkapalloliiton viestinnän kampanjoiden aiheet valikoituivat pääasiallisesti strategian kärkihankkeiden
perusteella. Liiton 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 ja uusien
yritysyhteistyömallien luomisessa. Toimiva sosiaalisen median brändi alkoi kehittyä, tavoitteenaan: yhtenäinen, kiinnostava,
yllättävä ja aktiivinen.
Tavoite: Seurojen liitolta saamien viestintämahdollisuuksien ja kampanjoiden hyödyntäminen 10 seuraa osallistuu aktiivisesti.
Tulos: Keskimäärin seitsemän seuraa jakoi ja osallistui kampanjoihin vuoden 2018 aikana. Aktiivisuus vaihteli kampanjan
aiheesta riippuen.
Tavoite: Tokyo Teamin pelaajien urheilijabrändin rakentaminen – pelaajasta lajilähettilääksi: - pelaajat sitoutettu hankkeeseen.
Tulos: Toteutunut. Tokyo Teamin pelaajat viestivät aktiivisesti omasta arjestaan ja kisaamisestaan. Pelaajat ovat liiton
kärkihankkeiden kasvoja, näitä ovat esimerkiksi Minisulkis ja Valmennuskeskus.
Tavoite: Huippukisat: Finnish Open vuonna 2018 500 katsojaa päivässä – kokonaiskatsojamäärä 2000 katsojaa.
Tulos: Toteutunut. Finnish Openin keskimääräinen katsomäärä päivässä 841, kokonaiskatsojamäärä 3366.
Tavoite: SM-kisat vuonna 2018 750 katsojaa päivässä – kokonaiskatsojamäärä 2250 katsojaa.
Tulos: SM-kisojen keskimääräinen katsojamäärä päivässä 632, kokonaiskatsojamäärä 1897 katsojaa.
Tavoite: Liiton omat kanavat: Facebook: Nyt 2123 tykkääjää, vuoden 2018 lopulla 5000. Instagram: Nyt 608 seuraajaa, vuoden 2018
lopulla 2000. Twitter: Nyt 562 seuraajaa, vuoden 2018 lopulla 1000.
Tulos: Kasvu esitetty kanavakohtaisesti alla.
Lajimarkkinoinnin kulmakiviä olivat huippupelaajat, jotka loivat junnuille ja lajista kiinnostuneille omanlaistaan sisältöä. Heidän
viestintäänsä ja omien kanavien kehittymistä tuettiin liitossa yksilöllisellä opastuksella ja koko Tokyo Team -ryhmään kohdistuvalla
koulutuksella yhteistyössä Kaiku Helsingin kanssa. Tavoitteena oli, että koko sulkapalloperhe viestisi ja keskustelisi lajista
mahdollisimman paljon ja tavoittaisi näin paitsi lajiaktiiveja, myös potentiaalisia uusia harrastajia tai sulkapallon tukemisesta
kiinnostuneita yrityksiä.
Katsojamäärät liiton huippukisoissa
Vuonna 2018 liiton huippukisojen katsojamäärää alettiin mittaamaan kävijälaskureilla. Siihen saakka oli seurattu vain lipunmyyntiä.
Koska vuoden 2018 kävijämäärä ei ole yksinään verrannollinen mihinkään, on alla esitetty lipunmyynnin kehitys viiden vuoden ajalta.
Määrät ovat myytyjä lippuja. Lipputyypit vaihtelevat.

Lipunmyynti nousi molemmissa tapahtumissa
Verkkosivut
Verkkosivusto sulkapallo.fi on liiton virallinen uutisointi- ja informointikanava. Sen merkitys uutisoinnissa ja ajankohtaisten asioiden
julkaisemisessa oli vuonna 2018 suuri. Sivujen ja ajankohtaisten asioiden sisällöntuottamisesta vastasi pääasiassa viestintäpäällikkö.
Liiton sivuilla julkaistiin noin 341 uutista vuoden aikana. Liiton sivuilla kävijämäärät kasvoivat edeltävästä vuodesta. Vuonna 2017 881 628, kun
vuonna 2018 kumulatiivinen kävijämäärä nousi 1 222 897. 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 Facebook- ja Twitter- kanavat ja 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 kilpailuja ja kanava oli tärkeässä roolissa
kampajoiden aikana. Kilpailut liittyivät pääosin meneillään olleiden kampanjoiden teemoihin. Vuoden alussa liiton FB-sivuilla oli 2200 tykkääjää ja
vuoden lopussa tykkääjiä oli 2400. Tykkääjämäärän kasvu oli vaatimatonta tavoitteisiin nähden.

VIESTINTÄ
Twitter
Twitterissä julkaistiin vuoden 2018 aikana lähinnä Facebookin julkaisut. Twitterissä myös jaettiin pelaajien sekä esimerkiksi BE:n
twiittejä. Twitterissä oli vuodenvaihteessa 598 seuraajaa. Se on lähes sama kuin vuonna 2017.
Instagram
Kuvien jakopalvelu Instagramissa liitolla oli vuoden 2017 lopussa noin 890 seuraajaa, vuoden 2018 lopulla määrä oli 1098. Liitto
julkaisee Instagramissa omia valokuvia ja videoita. Liitto myös jakoi valmentajien, pelaajien, junnujen ja muiden maiden lajiliittojen
materiaalia. Viime syksyn kampanjat ja niihin sisältyneet osallistavat kilpailut näkyivät Instagramissa hyvin.
Jäsenpostit
Ajankohtaisista ja tärkeistä asioista kertovia jäsenposteja lähetettiin uutiskirjepalvelu ja sähköpostimarkkinoinnin järjestelmä Mail
Chimpin kautta vuoden aikana yhteensä 10 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 680 henkilöä. Eri listoilla on myös samoja nimiä. Keskimääräisesti
jäsenposteja on kaiken kaikkiaan avattu yhteensä 38%.
Sulkapalloa TV:ssä ja mediassa
SM-kisat olivat aiheena Ylen urheiluruudussa.
Finnish Openin finaalit näkyivät suorana IS-tv:ssä. Lisäksi Legardére Sportsin välittämänä kaikki loppuottelut näkyivät
sopimuskanavilla: Malesia, Japani, Hongkong, Kiina, Indonesia, USA ja Ruotsi yhteensä 247.000.000 potentiaalista
katsojakotitaloutta.
Live stream
Badminton Europe:n kanssa tehdyn sopimuksen kautta Finnish Open 2018 striimattiin torstaista lauantaihin ja loppuottelut
sunnuntaina. Pelit olivat katsottavina BE:n Youtube- kanavalla.
Vuoden 2018 aikana toteutettiin Coup4:n kanssa suoratoisto SM-kisoista ja Finnish Juniorista sekä tehtiin yhteistyösopimus
sulkapallo.tv:n kehittämisestä. Seurojen omia kisoja streamattiin ympäri Suomea yhteensä 11 kertaa.
Mediajakelu
Mediajakeluun satsattiin ottamalla käyttöön ePressi-palvelu. Medialle lähetettiin mediatiedotteita vuonna 2018 yhteensä 102
kappaletta.
Valokuvaus ja videojulkaisut
Liitossa panostettiin ammattimaisempaan kuvalliseen ilmeeseen uusimalla kuvauskalusto.

YRITYSYHTEISTYÖ
Liiton yritysyhteistyön kohteena ovat liiton kärkihankkeet Tokyo Team ja Minisulkis. Myös huippukisat ovat mahdollistaneet
yritysten osallistumisen toimintaamme.

Näiden lisäksi Johtajasulkis on yli kymmenen vuotta jatkunut toimintamuoto, jossa tuodaan yritysjohtajille malli liikunnallisesta
työpäivän avauksesta ja samalla verkostoidutaan potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Ilmarinen on ollut tämän laajasti pidetyn
toimintamme kumppani alusta asti.
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.
Olympiavalmennusryhmä Tokyo Teamille solmittiin yksi pääkumppanuus M2-kotien kanssa. Minisulkiksen ensimmäinen
kumppanuus mahdollistaa toimintamallillaan seuraavien mukaantulon.
Kumppanimme toimialoittain
Huippusulkapallo
Tokyo Team
·
Y-Säätiö (M2-Kodit)
Kisatapahtumien ja maajoukkuetoiminnan ympärille tehtiin kumppanisopimuksia seuraavien yritysten kanssa:
·
Vantaan kaupunki
·
Restel, joka muuttui keväällä Scandiciksi yritysoston kautta
·
Legardére Sports, joka hoiti Finnish Openin TV-signaalin myynnin Aasiaan laajemmin kuin koskaan
·
Liikuntakeskus Pajulahti
·
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
·
Rantalainen Oy Helsinki
·
Badminton Quality (Kumpoo)
·
Vantaan Energia
·
Lux
·
Auto-Bon (Peugeot)
Lasten ja nuorten sulkapallo
Minisulkis
·
Y-Säätiö (M2-Kodit)
Sulkissäpinää - kouluhanke
·
Greenday Promotions (Yonex)
Aikuisharrastajat
JohtajaSulkis
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Finnish Business Open
Yritysjohdon Finnish Business Open järjestettiin Finnish Openin pelien jälkeen kolmannen kerran. Tällä kertaa tapahtuman
kumppaneina olivat Miltton, Roschier ja PwC, jotka kutsuivat asiakkaitaan tähän peli- ja verkostoitumistapahtumaan.

EETTISET ASIAT
Sulkapalloliitto julkaisi uuden antidoping-ohjelman ja Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelman joulukuussa 2018

Liitto toteutti antidoping-ohjelmaa huippusulkapallon käytännöntoimenpiteiden lisäksi viestinnällisin keinoin niin
valmentajakoulutuksessa kuin yleisviestinnässäkin. Uudet ohjelmat ankkuroitiin tiukemmin osaksi 1.- ja 2.tason
valmentajakoulutuksia.
Liiton kanavissa nähtiin Puhtaasti paras -antidopingkampanja ja Parasulkapalloon keskittyvä kampanja.
Syksyllä 2018 luotu uusi verkkosivuosuus Eettiset asiat kehittyi ja monipuolistui. Eettisen urheilun periaatteen tuomista osaksi liiton
ydintoimintoja jatkettiin vuoden 2018 aika tarkennettujen linjanvetojen mukaisesti.
Liiton uudet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma ja antidopingohjelma julkaistiin liiton verkkosivuilla. SUEKin
lajiliittoarviossa saimme kaikkien lajiliittojen välisessä rankingissa ykkösijan ja arvion: Huippuluokkaa.

HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomerkit
Suomen Sulkapalloliitto
Hall of Fame: Jyri Aalto ja Mårten Segercrantz nimettiin SM-kisan yhteydessä Sulkapallon Hall of Fame kunniagalleriaan.
Kultainen pelaajamerkki: Iikka Heino, Henri Aarnio ja Kalle Koljonen.
Hopeinen ansiomerkki
Heikki Roiha
Marko Marsela
Hopeinen ansiomerkki - seurat
Paraisten Badminton
Pronssinen ansiomerkki
Camilla Blomqvist-Immonen
Lasse Koskinen
Hilpi Jenu
Tarja Tommila-Lindberg
Veli-Matti Pölönen
Vuoden valinnat 2018
Seura Toholammin sulkapalloilijat
Parapelaaja Thomas Puska
Seniori Osmo Perkinen
Juniori Joakim Oldorff
Pelaaja Anton Kaisti
Valmentaja Lasse Lindelöf
Kilpailu Clearin joukkuekisa
Tuomari Teemu Varonen
Vapaaehtoinen Jyrki Krzywacki
Toimitsija Eino Kainulainen
Minisulkisseura Sulkaset
Viestintäteko Paula Lindelöf
Somettava seura Tapion Sulka
Viestivä pelaaja Sonja Pekkola
Kisaviestintä Raision Sulkapalloilijat
Suomen Sulkapalloliitto kiittää kaikkia sen eri toimintoihin osallistuneita vapaaehtoisia heidän merkittävästä panoksestaan lajimme
edistämisessä.
Badminton World Federation
Meritorious Service Award: Ville Lång

