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SULKAPALLOLIITTO ON JÄSENSEUROJENSA PALVELU-,
EDUNVALVONTA- JA KATTOJÄRJESTÖ.
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TOIMINNANJOHTAJAN

ESIPUHE
Toimintavuosi 2020 on strategiakautemme 2017-2020
viimeinen. Vuosi tulee näyttämään miten asetettuihin
tavoitteisiin päästään. Vielä on paljon tekemistä.
Vuosi 2020 on myös olympiakisavuosi ja sulkapallon
ensimmäinen paralympiavuosi. Paikkoja kisoihin haetaan vielä
kevään ajan. Muita huippusulkapallon arvokisoja on taas
parillisena vuotena pääosin EM-tasolla niin alle 15-vuotiaille,
nais- ja miesjoukkueille, aikuisille, senioreille, parapelaajille ja
sekajoukkueille.
Panostuksemme valmennuskeskukseen jatkuu
huippusulkapallon tuloskehityksen varmistamiseksi.
Liittoryhmätoimintaa uudistamme niin, että uusiin nuorten
maajoukkueisiin nostetaan ikäryhmien U15 ja U17 parhaat
panostavat pelaajat.
Kilpa- ja huippusulkapallon kehittämishanke käynnistetään
pitkän tähtäimen kehittymisen varmistamiseksi. Tähän otamme
seurakentän laajasti mukaan, kunhan olemme suorittaneet
benchmarkkauksen huippumaiden järjestelmistä.
Seurojen kanssa keskustelua syvennämme alueellisilla
seuratapaamisilla, joissa päivitetään tietoa ja osaamista
molemmin puolin. Näistä syntyy seurakohtaisia tutorointeja,
joilla avustetaan yhdessä sovittuja kohteita kuten valmentajien
osaamista tai muita seuran toivomia osa-alueita.
Viestinnässä panostamme Nuppiin ja kehitämme seurojen sekä
pelaajien kanssa toisiamme tukevaa viestintää.
Strategian tekeminen vuosille 2021-2024 tulee alkamaan edellä
mainitulla kehittämishankkeella. Siinä ja jatkoksi sovittavissa
kohtaamisissa toivomme seurakentän laajaa osallistumista.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Liiton strategia vuosille 2017 – 2020 ohjaa liiton organisoitumista niin henkilöstössä kuin
luottamusorganisaatiossa. Keväällä 2019 tehtiin toimiryhmäuudistus, jossa Valmennuskeskusryhmä otti
tehtäväkseen huipulle tähtäävän ja huippu-urheiluvaiheen organisoinnin ja kehittämisen. Pelaajan laadukas
arki -ryhmän tehtäväkenttään siirtyi lasten ja nuorten sulkapallo, aikuisten harrastesulkapallo, seuratoiminta
sekä valmentajakoulutus. Näiden uusien ryhmien ja varsinkin kilpailutoimintaryhmän yhteistyöllä haetaan
aikaisempaa laadukkaampaa, laajakatseisempaa ja johdonmukaisempaa kehittämistä.

LIITON PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT
TOIMINNANJOHTAJA MIKA HEINONEN
VIESTINTÄ- JA HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ ANNIKA PAANANEN
PÄÄVALMENTAJA ANU NIEMINEN
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ VELI-MARKUS MELLERI
KILPAILUPÄÄLLIKKÖ ILKKA HELLGREN
NUORISO- JA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ TOMMI SAKSA
OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT
MAILAPELIEN KOULUHANKEVASTAAVA
LAURA YLIKOSKI YHDESSÄ MAILAPELIEN KANSSA AINAKIN KOULUKAUDEN 2019-2020
PARASULKAPALLON BADMINTON FOR ALL EU-HANKKEEN KOORDINAATTORI
KIMMO SIRVIÖ HANKEKAUDEN 2018-2020
SEKÄ VALMENTAJIA JA KOULUTTAJIA ERI HANKKEISSA JA TOIMINNOISSA.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi luodaan henkilöstöstrategia vuoden 2020 aikana. Se tähtää liiton
toimintakulttuurin parantamiseen kokonaisuutena. Henkilöstötyötä mitataan Parempi Työyhteisö -kyselyillä
sekä kehityskeskusteluilla.
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO
Liittokokouksen jälkeen ylintä valtaa käyttää hallitus ja sen apuna työ- ja talousryhmä. Yllä mainittu
luottamushenkilöorganisaatiouudistus toteutettiin julkisella haulla keväällä 2019.
Uusien toimiryhmien pelaajan laadukas arki -ryhmän, valmennuskeskusryhmän sekä uudistetun
kilpailutoimintaryhmän tehtäväkenttää on kuvattu näiden omien osioiden aluissa.
Muita toimintaryhmiä ovat parasulkapalloryhmä, antidopingryhmä, sääntö- ja tuomariryhmä,
ansiomerkkiryhmä ja kurinpitoryhmä.
Toimiryhmiin kuuluu noin 50 vapaaehtoista vaikuttajaa. Kaikkiin näihin ryhmiin toivotaan jäsenseurojen jäseniä
ja muita valtakunnallisesta sulkapallon edistämisestä kiinnostuneita henkilöitä.
Liiton päivitetty Pelikirja kertoo ryhmien ja henkilöiden tehtävistä ja se löytyy liiton internetsivuilta.
EDUNVALVONTA- JA KATTOJÄRJESTÖTOIMINTA SEKÄ TOIMINNAN KUMPPANUUDET
Liitto on aktiivinen toimija Opetus- ja kulttuuriministeriön lajiliitoille osoittamissa tehtävissä, OKM:n
tilaisuuksissa ja hankkeissa. Pääosin kontakteja hoitaa toiminnanjohtaja ja hankekohtaisesti vastuullinen
toimihenkilö.
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Kattojärjestömme Olympiakomitean kumppanuuksista sovitaan ohjelmakohtaisesti liiton sen toimihenkilön
toimesta, jolle kyseinen hanke kuuluu. Huippu-urheilun osalta olympiakomitean kanssa neuvotellaan
yhteistyöstä sen kolmella toimialalla huippuvaiheen ohjelmassa, osaamisohjelmassa sekä
urheiluakatemiaohjelmassa. Vastuu liitossa jakautuu päävalmentajan ja valmennuspäällikön kesken.
Syksyllä 2017 saatu OK:n huippu-urheiluyksikön investointilajistatus on jälleen loppuvuodesta 2019 arvioinnissa
ja vaikuttaa näin vuoden 2020 toimintaan. Lisää liikettä -ohjelman osalta vastuut liitossa jakautuvat
hankkeiden vastuuhenkilöiden kesken niissä toimissa, missä omat hankkeemme saavat tukea monilajisesta
työstä. OK:n palveluista olemme kiinteästi mukana mm. Suomisportissa – urheilun digitaalisessa palvelussa.
Parasulkapallon valtakunnallinen toimija on VammaisSulkaPallo ry (VaSuPa). Liiton parasulkapalloryhmässä
VaSuPa on laajasti edustettu. Liitto on mukana Erasmus+ EU-tukea vuosina 2018-2020 saavassa hankkeessa
Badminton4All. Hanke on kuuden Euroopan liiton yhteishanke vammaissulkapallon harrastuksen ja
arvostuksen lisäämiseksi. Liitto hyväksyttiin Paralympiakomitean jäseneksi keväällä 2015.
Tokion 2020 kisojen lähestyessä yhteistyö Paralympiakomitean kanssa on tiivistynyt.
Mailapelien laajin yhteistoiminta on vuodesta 2016 jatkunut kouluyhteistyö. Uusia toiminnallisia
yhteistyömuotoja otetaan käyttöön mm. valmentajakoulutuksessa sitä mukaan, kun ne osoittautuvat
järkevimmiksi, kuin yksin tekeminen.
KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Kansainvälisessä sulkapallossa kattojärjestömme ovat Badminton World Federation (BWF) ja Badminton
Europe Confederation (BEC). BEC toimii Euroopan edunvalvojana ja on liitollemme viikoittainen apu
kansainvälisissä asioissa. BWF tukee jäsentensä toimintaa pääosin maanosaliittojen kautta, joten
kumppanimme BWF:ään on BEC.
Pohjoismaista yhteistyötä tehdään sekä kuukausittaisilla kahdenkeskisillä kontakteilla että Nordic Meeting tapahtumassa lokakuussa. Tähän osallistuvat maiden puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat.
TILAT JA OSTETUT PALVELUT
Sulkapalloliiton toimisto sijaitsee Sporttitalossa Pitäjänmäessä Helsingissä osoitteessa Valimotie 10. Liitolla on
siellä mailapelitoimisto yhdessä tenniksen, pöytätenniksen ja squashin kanssa.
Liitto ostaa postitus- ja muita toimistopalveluja tiloja ylläpitävältä Valimocenteriltä. Taloushallinto ostetaan
Rantalainen Helsinki Oy:ltä. Datalatu Oy on liiton tieto- ja viestintäteknologian palvelutuottaja
REKISTERIT
Usean eri rekisterin haastetta on ratkottu syksyn 2019 aikana. Näitä muutoksia on kuvattu
kilpailutoimintaosiossa, sillä juuri kilpailutoiminta tuottaa nykyisin laajimmat rekisterit toiminnassamme.
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PELAAJAN
LAADUKAS ARKI
PELAAJAN LAADUKKAAN ARJEN YDINTOIMINTOJA OVAT SEURAKEHITTÄMINEN,
LIITTORYHMÄTOIMINTA/NUORTEN MAAJOUKKUE, MINISULKIS JA
VALMENTAJAKOULUTUS. LISÄKSI TEEMME MAILAPELIYHTEISTYÖN KAUTTA PALJON
TOIMINTAA KOULUIHIN JA PÄIVÄKOTEIHIN.
TAVOITE ON MAHDOLLISTAA SEUROJEN JÄSENMÄÄRÄN KASVATTAMINEN. TÄMÄ
TARKOITTAA TYÖKALUJEN KEHITTÄMISTÄ JA NIIDEN KÄYTÄNTÖÖN VIEMISTÄ
YHDESSÄ SEUROJEN KANSSA LAADUKKAAN TOIMINNAN TOTEUTTAMISEKSI.
RYHMÄN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT OVAT SULKAPALLOSEURAT,
ALUEJÄRJESTÖT, OLYMPIAKOMITEA, SUOMEN VALMENTAJAT JA
URHEILUAKATEMIAT.

LIITTORYHMÄTOIMINTA
TAVOITTEET – nuorten maajoukkueet
• Parantaa kokonaisvaltaisen valmentautumisen ja
kansainvälisen vaatimustason ymmärrystä (pelaajat,
vanhemmat, seuravalmentajat)
• Varmistaa harjoittelun suunnitelmallisuus ja
seurattavuus
• Varmistaa aikuisten maajoukkueen jatkuvuus
MITTARIT - nuorten maajoukkueet
• Kokonaisvaltaisen valmentautumisen arviointityökalu
• Palautekysely puolivuosittain pelaajille, vanhemmille ja
seuravalmentajille
TAVOITTEET – liittoryhmätoiminta
• Parhaiden pelaajien harjoittelu yhdessä
• Valmennusosaamisen nostaminen ja sulkapallon
yhteiset valmennukselliset suuntaviivat
• Yhteenkuuluvuuden lisääminen
MITTARIT - liittoryhmätoiminta
• Liittoryhmäleiritykseen valittujen pelaajien
määrä/ikäluokka ja osallistumisprosentti leiritykseen ja
kv. kisoihin
• Vuosittainen palautekysely pelaajille, vanhemmille ja
seuravalmentajille
ARVOKISAT 2020
• U15 EM-kisat, Ranska
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Liittoryhmätoimintaa kehitetään perustamalla erilliset alle 15- ja alle 17-vuotiaiden nuorten maajoukkueryhmät.
Liittoryhmätoiminta jatkuu entiseen tapaan, mutta leirit muuttuvat maajoukkueiden valintaleireiksi. Pelaajat
valitaan liittoryhmätoimintaan sekä nuorten maajoukkueisiin erillisillä kriteereillä.
Liittoryhmä leireilee toukokuussa ja heinä-elokuun vaihteessa Pajulahdessa sekä pääkaupunkiseudulla
tammikuussa. Maajoukkuepelaajat osallistuvat liittoryhmäleirien lisäksi yläkoululeiritykseen,
maajoukkueleireihin sekä kansainvälisiin kilpailuihin. Maajoukkuetoiminnassa korostuu ryhmän
vastuuvalmentajan ja seuravalmentajan yhteistyö, jonka tavoitteena on varmistaa pelaajan kokonaisvaltainen
valmentautuminen.
SEURAKEHITTÄMINEN
TAVOITE
• Seuratapaamisia on vuoden 2020 aikana 15
MITTARI
• Seuratapaamisten määrän toteutuminen
Liitto järjestää alueellisia seuratapaamisia, joissa kohdataan mahdollisimman paljon seuroja ja seurojen
aktiivisia toimijoita. Näiden tapaamisten tarkoituksena on saada tietoa seurojen toiminnan tasosta ja miettiä
yhdessä miten alueellista yhteistyötä voidaan kehittää. Toisaalta myös tuodaan seuroille tiedoksi, minkälaista
apua liitto voi tarjota. Näitä seuratapaamisia järjestetään 4-6 vuosittain. Tutoroinnilla kehitetään seuran
valmennusosaamista joko yksittäisen valmentajan tai ikäryhmän osalta.
Liitto auttaa halukkaita seuroja Olympiakomitean tekemien kriteerien mukaisen toiminnan suunnittelussa ja
kannustaa uusia seuroja hakemaan Tähtiseuroiksi. Seuran ei tarvitse suoraan hakea Tähtiseuraksi, on
mahdollista kehittää toimintaa askel kerrallaan. Tämän mahdollistaa Olympiakomitean sähköinen
Tähtiseurapalvelu. Seuroja aktivoidaan osallistumaan kahden vuoden välein järjestettävään
Tähtiseuratapaamiseen. Tähtiseuroja auditoidaan yhdessä aluejärjestön henkilön kanssa.

MINISULKIS
TAVOITE
• Vuonna 2020 tehdään Minisulkiksen taitopassi III.
MITTARI
• 500 kpl levikki seuroihin Taitopassi III osalta
Minisulkiksen tavoitteena on tuoda sulkapalloseuroihin lisää 4-6-vuotiaita lapsia. Erityisesti painotetaan alle
kouluikäisten lasten mukaan ottamista, koska tällöin saadaan vanhemmat helpommin osallistumaan
aktiivisesti seuran Minisulkisharjoituksiin. Tässä työssä liitto tarjoaa apua suunnitteluun, välineisiin,
markkinointiin ja ohjaajien koulutukseen. Säännöllinen yhteydenpito seuroihin on tärkeää, jotta voidaan
tiedottaa seurojen ja toisaalta myös liiton järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista. Tähän käytetään
”Minisulkisvetäjät-” verkostoa, joka on olennainen yhteydenpitokanava Minisulkista järjestäviin seuroihin.
Minisulkiksessa jatketaan tutorointitoimintaa, jossa keskitytään pelaajan polun alkutaipaleen kehittämiseen.
Tähän haetaan neljää seuraa, joiden toimintaa lähdetään systemaattisemmin kehittämään yhdessä
seuratoimijoiden kanssa. Tutorin tehtävänä on sparrata seuran minisulkisohjaajia ja kehittää heidän
valmennusosaamistaan. Samalla kehitetään seuran toimintaa myös muiden osa-alueiden osalta. Tutoroinnin
tärkeimpiä osa-alueita ovat minisulkistapahtuma ja seuran minisulkisharjoitusten observointi.
KOULUSULKAPALLO
Liikkuva koulu
Liikkuva koulu on opetushallituksen toimintamalli. Lajien välistä yhteistyötä kehitetään ja kouluilla esitellään
lajia yhteistyössä muiden mailapelien kanssa. Kouluosio pitää sisällään SulkisSäpinä-tapahtumat, opettajien
koulutukset, opettajamateriaalin tuottamisen ja alueelliset sulkapallomestaruuskisat sekä erilaiset messut.
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Sulkissäpinä
Välinekasseja tarjotaan sulkissäpinöitä järjestäville seuroille ja muille tahoille lainaan. Tuetaan koulusulkapalloa
lahjoittamalla välinepaketteja kouluvierailujen yhteydessä. Finnish Openin yhteydessä järjestetään lajiesittelyjä
koululaisille.
Koululaiskisat
Seurat järjestävät alueellisia kilpailuja mm. Espoossa, Jyväskylässä, Raaseporissa ja Vantaalla. Valtakunnallinen
koulujen välinen kilpailu järjestetään, mikäli siihen saadaan paikallinen seura mukaan päävastuulliseksi.
MAILAPELIYHTEISTYÖ
Teemme alueellisia mailapeli-iskuja valittuihin kaupunkeihin. Kaupungeissa järjestetään alueellisia
tapahtumia, joita voivat olla esimerkiksi mailapelikilpailu, eskaritapahtuma ja/tai ikäihmisten liikuttaminen.
Tavoitteena on, että näillä toimintamalleilla innostetaan eri ikäisiä yhdessä mailapelien kanssa kokeilemaan
sulkapalloa ja tulemaan sitä kautta mukaan seuratoimintaan.
TAITO- JA JOUKKUEKISA
Tapion Sulka järjestää kilpailun tammikuussa 2020 yhteistyössä SSuL:n kanssa. Kilpailun tavoitteena on tarjota
laadukas tapahtuma, joka edesauttaa junioreiden osallistumista kansalliseen kilpailutoimintaan ja tuleviin
joukkuekisoihin. Harrastajaluokkiin osallistuvat lapset ja heidän vanhempansa innostetaan osallistumaan
muihin liiton järjestämiin kisoihin.
VALMENTAJAKOULUTUS
TAVOITE
Koulutetaan I-tasolle 30 henkilöä
MITTARI
I-tason koulutuksiin osallistuvien määrän (30) toteutuminen
Valmentajakoulutuksen eri tasot
I-tason koulutus
Vuoden 2020 aikana toteutetaan yksi koulutus pääkaupunkiseudulla ja alueellisia tarpeen mukaan.
II-tason koulutus
2-tason koulutus järjestetään, mikäli siihen saadaan riittävä määrä osallistujia.
Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutusta toteutetaan irrallisina jaksoina sekä tarpeen mukaan 1-2-tason koulutusten yhteydessä.
BWF:n järjestämiin 1-3-tason kouluttaja-/valmentajakoulutuksiin lähetetään tarpeen mukaan osallistujia.
Huippuvalmentajakoulutus
Vuonna 2019 alkanut koulutus jatkuu kolmelle lähijaksolla. Lähijaksojen teemoina on suunnitelmallisuus,
valmentajuus ja pelaajan polku.
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VALMENNUSKESKUS
VALMENNUSKESKUSRYHMÄLLE KUULUU VALMENNUSJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMINEN KANSAINVÄLISELLE TASOLLE, VALMENNUSKESKUSTOIMINTA,
AIKUISTEN JA ALLE 19-VUOTIAIDEN MAAJOUKKUETOIMINTA, URHEILULUKIOT JA
PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULU.
TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT OVAT SEURAT, PÄÄKAUPUNKISEUDUN
URHEILUAKATEMIA URHEA SEKÄ MÄKELÄNRINTEEN URHEILULUKIO,
OLYMPIAKOMITEAN HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ JA SEN LAJIRYHMÄVASTAAVA,
URHEILUJOUKOT, LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI.

STRATEGIAN 2017-2020
HUIPPUSULKAPALLON
TARKENNETUT
TAVOITTEET
Kaksi pelaajaa Tokion Olympialaisiin ja
parapelaaja Paralympialaisiin
EM-mitali sekä nuorten U19 EM-mitali
Tavoitteet vuodelle 2020: - 1 pelaaja top 50, 2
pelaajaa top 70
MITTARIT
o Pelaajien ranking
o Harjoitusmäärät ja terveet harjoituspäivät
o Jokaiseen osa-alueeseen tavoitteet ja
toimenpiteet, joita seurataan kuukausittaisissa
valmentajapalavereissa
o Valtakunnalliseen valmennuskeskukseen
ohjaaminen – kuinka moni huippujuniori
valitsee Märskyn tai Brändön syksyllä 2020
NÄKYMÄ VUOTEEN 2020
Tokion olympialaisten vuoden kestävä olympiakarsinta
päättyy huhtikuussa 2020. Olympialaiset pelataan
heinäkuussa, johon asti toiminnassa panostetaan
erityisesti pelaajiin, joilla on mahdollisuudet päästä ja
myöhemmin, jotka ovat jo lunastaneet paikkansa
Tokion olympialaisiin. Tämä näkyy mm. siten, että
valmentajat ovat aktiivisemmin mukana kv. kisoissa ja
Suomeen harjoittelun tehostamiseksi tuodaan kv.
huippuosaajia antamaan pelaajille erityisvalmennusta.
Huippupelaajille järjestetään myös ulkomaanleirejä.
Heti Tokion olympialaisten jälkeen käynnistetään Pariisi
2024 ja LA 2028 projektit.
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Vuoden 2020 tärkeimmät aikuisten arvokilpailut ovat helmikuussa pelattavat miesten ja naisten joukkue-EM
kisat, huhtikuussa pelattavat EM-kisat, kesän Tokion olympialaiset ja joulukuun sekajoukkueiden EM-kilpailut.
Nuorten puolella ohjelmassa on 19-vuotiaiden EM-kisat sekä alle 19-vuotiaiden MM-kilpailut.
Liitto jatkaa valmennuskeskuksen kehittämistä kohti kansainvälistä keskusta. Sekä maajoukkue- että
urheilulukiotoimintaa kehitetään edelleen. Sulkapalloliiton valmennuskeskukseen ohjataan kaikki
kansainväliselle huipulle satsaavat pelaajat.
KANSAINVÄLISET KISAT
Vuoden 2020 arvokisat ovat:
Aikuiset:
- Miesten ja naisten joukkue-EM, Ranska
- EM-kisat, Ukraina
- Tokion olympialaiset, Japani
- Sekajoukkueiden EM-kisat (karsinta)
Nuoret:
- Nuorten U19 MM-kisat, Uusi-Seelanti
- Nuorten U19 EM-kisat, Puola
VALMENNUS- JA LEIRITOIMINTA
Sulkapallon valmennuskeskus (Helsinki)
Sulkapalloliitto jatkaa huippusulkapallon valmennustoiminnan keskittämistä Helsinkiin. Keskuksen
harjoittelusta ja toteutuksesta vastaa päävalmentaja apunaan urheilulukio- ja maajoukkuevalmentaja sekä
ominaisuusvalmentajat ja asiantuntijat.
Valmennuskeskuksessa harjoittelevat Mäkelänrinteen Urheilulukion sulkapalloryhmä ja maajoukkue (sis. Tokyo
Team). Lisäksi harjoituksiin voivat osallistua Suomen parhaat yläkoululaiset sekä sparripelaajat.
Valmennuskeskuksen tehtävänä on saada kaikki Suomessa kansainvälisesti satsaavat pelaajat harjoittelemaan
yhdessä parhaiden valmentajien kanssa ja parhaassa mahdollisessa toimintaympäristössä. Tämä tuo
toimintaan lisää laatua ja kansainvälistä vaatimustasoa.
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. Toiminnassa korostetaan pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta.
Päävalmentaja raportoi Valmennuskeskuksen toiminnasta sidosryhmille, joiden pohjalta eri ryhmät
(Valmennuskeskusryhmä ja SSuL:n hallitus) analysoivat toiminnan tilannetta ja parannuksia tehdään jatkuvasti.
Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavan kanssa ollaan jatkuvassa vuoropuhelussa.
Mäkelänrinteen lukio sekä Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (URHEA) tukevat merkittävästi
valmennuskeskuksen toimintaa.
URHEILUAKATEMIAT
Sulkapallon valmennuskeskuksen tärkein yhteistyökumppani ja toimintaympäristö on Pääkaupunkiseudun
Urheiluakatemia (Urhea). Urhea tukee Sulkapallon valmennuskeskuksen toimintaa mm. valmentajien
palkkauksessa ja tilavuokrissa. Urhean asiantuntijaverkostot ovat myös laajasti valmennuskeskuksen pelaajien
käytössä. Urhea järjestää myös laadukasta valmentajakoulutusta ja vertaistukea akatemian toimijoille.
Turun alueen harjoittelukeskuksessa järjestetään valmennusta alueen parhaille pelaajille.
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PARASULKAPALLO
TAVOITE 2020
1 pelaaja Paralympialaisiin
Parasulkapallon painopiste vuonna 2020 on edellisvuoden tapaan lajin tietoisuuden lisäämisessä,
toimintaedellytysten luomisessa ja parantamisessa sekä harrastajamäärien kasvattamisessa.
Yhteistyötä urheiluseurojen kanssa lisätään aluetoiminnan vahvistumiseksi ja yhteisten kisojen
järjestämiseksi.
Kansainvälisenä yhteistyön tavoitteena on jatkaa jo alkanutta yhteistyötä ulkomaalaisten
parasulkapallopelaajien ja -valmentajien kanssa. Lisäksi Suomen Sulkapalloliitto on mukana B4ALL hankkeessa viiden muun eurooppalaisen sulkapalloliiton kanssa. Prjojektin tarkoituksena on parantaa
useilla osa-alueilla parasulkapallotoimintaa sekä paikallaisesti että euroopan tasolla. Hankkeessa on
mukana neljä sulkapalloseuraa, jotka ovat VaSuPa, MaSu, KajSu ja TeSu.
HUIPPU
Paran Tokyo Team -ryhmään kuuluun kolme pelaajaa: Thomas Puska, Mirka Rautakoski ja Heidi
Manninen. Maajoukkueeseen heidän lisäkseen Timo Villanen, Antti Kärki, Harri Isomäki ja Markus Lehto.
Parasulkapallon päävalmentaja on Pekka Rantanen. Paralympiakarsinta-aika päättyy 29.3.2020.
Lokakuussa 2020 järjestetään myös EM-kisat Irlannissa, jossa Suomen tavoite on säilyttää mitalitaso.
Parasulkapallon kehittämiseksi Sulkapalloliittossa toimii Parasulkapalloryhmä, joka vastaa
pelaajavalinnoista, toiminnan suunnittelusta sekä määrärahojen kohdentamisesta parasulkapallon eri
osa-alueille.
KILPAILUT
Kaudella 2019 – 2020 Vammaissulkapallo ry järjestää neljä SULKISCUP – osakilpailua ja SM-kilpailut.
Lisäksi on käynnistetty suunnitelmat kansainvälisten para-sulkapallo kisojen pitämisestä Suomessa.
Turnauspaikkana olisi Liikuntakeskus Pajulahti. Ajankohtana 2020-2021.
VALMENNUS
Vuosittain järjestettävät leirit ovat tarkoitettu niin uusille kuin kokeneille pelaajille ja leirien teemat
voidaan näin ollen kohdentaa kaikille sopivaksi. Valmentajana leireillä on pääsääntöisesti Pekka
Rantanen.
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SENIORITOIMINTA
Senioreiden kansainvälinen kilpaileminen on jatkuvasti lisääntynyt. Vuonna 2020 on vuorossa EMkilpailut.
Sulkapalloliitto tukee senioritoimintaa mm. informoimalla, koordinoimalla ja avustamalla arvokilpailujen
ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa.
Suomen Sulkapallovalmentajat ry organisoi leirejä, joiden tarkoituksena on antaa ohjeita fyysiseen
harjoitteluun, parantaa pelaajien taktista ja teknistä osaamista sekä innostaa ja valmistaa senioripelaajia
osallistumaan kansallisiin ja kansanvälisiin kilpailuihin.
Facebookissa on senioreille tarkoitetut Seniorsulkapallo- ja Badminton Finland Seniors keskustelufoorumit, joissa keskustelun lisäksi tiedotetaan kansainvälisistä kilpailuista sekä leireistä.
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KILPAILUTOIMINTA
KILPAILUTOIMINTARYHMÄ VASTAA KANSALLISEN KILPAILUTOIMINNAN JA SEN
TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ, LAATII KILPAILUKALENTERIN JA TUKEE
SEKÄ OHJEISTAA JA VALVOO KANSALLISTA KILPAILUTOIMINTAA.
YHTEISTYÖ SÄÄNTÖ- JA TUOMARIRYHMÄN (STR) KANSSA ON TIIVISTÄ.
KILPAILUTOIMINTARYHMÄ VASTAA MYÖS PELAAJARANKINGIIN LIITTYVISTÄ
TEHTÄVISTÄ KUTEN RANKING-LASKENTA, PISTELISTAT JA LUOKKASIIRROT.

KILPAILUJÄRJESTELMÄ
Vuoden 2020 aikana on tarkoitus saattaa loppuun
2019 syksyllä aloitettu kilpailujärjestelmän
kehittäminen tehtyä kyselyä hyödyntäen.
Kilpailutoimintaryhmä on määritellyt haastavan
tavoitteen koko kilpailujärjestelmän kehittämiseksi
monella osa-alueella kilpailemisen ja kilpailuiden
kiinnostavuuden lisäämiseksi.
1) Lasten ja nuorten kilpaileminen suunnitellaan ja
kuvataan harrastamisen ja harjoittelemisen tasoja
seuraaviksi, erilaisia ja eri tasoisia tavoitteita
tukeviksi poluiksi. Kilpailujärjestäjiä rohkaistaan
toteuttamaan eri tasoisia lapsille ja nuorille sopivia
kilpailuita uusin mallein.
2) Kilpailujärjestelmää selkeytetään ja
täsmennetään selkein kilpailuita ja niiden tasoja
koskevin myöntämisen kriteerein, jotka tulevat
voimaan ja käyttöön kauden 2020-2021 kilpailuihin.
3) Rankinglaskenta uudistetaan paremmin
pelaajien tasoa kuvaavaksi ja kilpailukriteeristöä
tukevaksi, myös joukkue- ja/tai sarjapelaamisen
osalta.
4) Joukkue- ja sarjapelaamista laajennetaan eri
tasoille, ikäluokkiin ja harrastajille niin, että
kilpailuita on mahdollista pelata monipuolisesti
seurojen ja erilaisten joukkueiden kesken.
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KILPAILUTOIMINNAN TIETOJÄRJESTELMÄT
Kilpailutoiminnan tietojärjestelmiä vuonna 2020 ovat Suomisport, Tournamentsoftware (TSW), Goodminton ja
sekä Lotus Notes. Syksyllä 2019 aloitetuilla kehittämistoimilla on vuoden 2020 aikana tarkoitus lopettaa
Goodmintonin ja Lotus Notesin aktiivinen käyttö ja korvata ne kokonaan uudella välineellä.
Suoraan kilpailutoimintaan liittyen viimeistään vuoden 2020 aikana toteutetaan seuraavat 2019 aloitetut
tietojärjestelmien muutokset:
- TSW Rankinglaskenta 1.7.2020, yksilö ja joukkue-/sarjakilpailut uusin pistetaulukoin.
- Kilpailuhaun siirtäminen Lotus Notesista Tournamentsoftwareen (Tournament Online Sanctioning)
SUOMISPORTissa jatketaan lisenssien ja vakuutusten myyntiä. Ollaan myös mukana järjestelmän muussa
kehityksessä kuten seurapalveluiden kehittämisessä ja pyritään saamaan Suomisportista seuroille haluttava
jäsenrekisteri.
GOODMINTON siirretään 2020 loppuvuodesta historiakannaksi ja siirto Kotisivut.com -palvelimelta Dataladun
ympäristöön niin, että tiedot ovat käytettävissä samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä, kuitenkin ilman ranking
tuloksia.
Lotus Notes korvataan ”Seurarekisterillä”, johon suoraan kilpailemiseen liittyen siirtyy Badminton
Europe/Badminton World Federation sanktioitujen kilpailuiden suomalaisten pelaajien ilmoittautuminen ja
kotimaan kilpailukutsut. Lisäksi seurarekisteriin tulee käsiteltäväksi seurojen vuositilastotiedot.
Kilpailujen suunnitteluohjelmat
Badminton Tournament Planner ja League Planner
BTP
Yksilökilpailuiden suunnitteluun ja johtamiseen käytettävä Badminton Tournament Planner hankitaan SSuL:n
myöntämiä kilpailuita järjestäville seuroille SSuL:n toimesta.
BTP:n yhtenäiseen ja tarkemmin ohjattuun käyttöön tehdään uusi ohje uuden kilpailuhaun ja
rankinglaskennan jouhevan toiminnan varmistamiseksi kilpailukaudelle 2020-2021 alkuun.
League Planner
League Planner on BTP:ia vastaava joukkue- ja sarjapelaamisen hallintaan tarkoitettu sovellus, jolle SSuL:lla on
yksi käyttölisenssi, jolla toimitaan kaikissa joukkue- ja sarjakilpailuissa kilpailun järjestäjästä riippumatta ja sillä
saa toteuttaa vain SSuL:n hyväksymiä kilpailuita.
KOTIMAISET HUIPPUTAPAHTUMAT
SM-kisat 31.1.-2.2.2020, Vantaa
Finnish Open 2.-5.4.2020, Vantaa.
Kisa järjestetään International Challenge -tasoisena 25.000 USD palkintosummalla.
Vantaan kaupunki on merkittävä yhteistyökumppani ja Opetusministeriöltä haettava erityisavustus
mahdollistaa kisan toteutumisen taloudellisesti järkevänä. Kisan järjestelyjen osalta vapaaehtoisten hankintaan
panostetaan uusilla ideoilla. Kisatapahtuman oheen suunnitellaan katsojia kiinnostavia oheistapahtumia.
Finnish Juniorin järjestämisestä syksyllä 2020 neuvotellaan ESB:n kanssa.
AirBadmintonin SM-kisan järjestämisestä kesällä 2020 neuvotellaan SaSu:n kanssa.
Nuorten ja senioreiden SM-kisojen järjestämisoikeus keväälle 2020 on myönnetty SST:lle
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KILPAILUJÄRJESTÄJÄT
Kilpailujärjestäjien tapaaminen, alueelliset osaajat ja seuraverkosto
Kilpailujärjestäjiä tavataan ja kuullaan alueellisissa tapaamisissa, joissa voidaan saada parempaa tietoa
tekemisestä ja lisätä syvempää osaamista tekijöiden kesken.
Etsitään kiinnostuneet alueelliset osaajat kehittämään ja osaltaan opastamaan kaikkia innokkaita kisajärjestäjiä
Osana kilpailujärjestäjien tapaamisia kootaan mahdollisimman laaja joukko syvempää osaamista hallitsevia ja
kehittämishaluisia tekijöitä tiedonvaihtoon parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja laadukkaiden kilpailuiden
järjestämiseksi.
Verkoston osaajat voivat toimia myös kilpailutoiminnan ohjeistusten esilukijoina ennen niiden julkaisua ja
voivat myös siten vaikuttaa ohjeistusten laatuun, käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen.
KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Kerätään ideoita ja ajatuksia kilpailemisen kehittämiseen ja sen kiinnostavuuden lisäämisen kilpailujärjestäjien
tapaamisten yhteydessä, jotta kilpailutoimintaryhmä pysyy ajan tasalla ja voi suunnitella toiminnan
kehittämistä.
KILPAILUKALENTERI
Kilpailuhakemusten tekemisessä käyttöön otettavan Online -haun myötä koko prosessi aikataulutetaan,
kuvataan ja ohjeistetaan uudelleen.
ABC-LUOKKAMESTARUUDET
Kauden 2019–2020 kilpailun järjestämisoikeus myönnetään hakemusten perusteella. Nyt on taas vuoro jossain
muualla kuin Pääkaupunkiseudulla ja kilpailun järjestää 16.-17.5.2020 Jyväskylän Sulkapalloseura.
TUOMARITOIMINANN TEHOSTAMINEN
Yhteistyössä STR:n ja SST:n kanssa tulee pohdittavaksi tuomarikoulutuksen ja -toiminnan houkuttelevuuden
lisääminen ja alueellisten koulutusten järjestäminen. BE ja BWF tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia myös
kansainvälisen tuomariuran luomiseen.
SÄÄNTÖ- JA TUOMARIRYHMÄ
STR järjestää toimitsijakoulutusta kilpailujen järjestäjille ja ylituomareille sekä tuomarikoulutusta yhdessä
tuomariseura SST:n kanssa. Ryhmä myös seuraa kilpailutoiminnan uudistuksia ja kirjoittaa sekä kehittää
sääntöjä näitä uudistuksia palvelemaan. Vuoden 2020 muutokset kilpailujärjestelmässä tulevat työllistämään
ryhmää monien sääntöjen osalta.
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VIESTINTÄ- JA
LAJIMARKKINOINTI
VUONNA 2020 VIESTINNÄSSÄ PANOSTETAAN OLEMASSA OLEVIEN
VIESTINTÄKANAVIEN KASVATTAMISEEN JA LISÄKSI AVAAMME VIERAILIJABLOGIN.

TAVOITTE
Seurojen liitolta saamien viestintämahdollisuuksien ja kampanjoiden hyödyntäminen osana
lajimarkkinointia.
MITTARI
Vuoden 2020 lopussa seurat tuntevat liiton eri viestintäkanavat ja osaavat hyödyntää niitä. Aktiivisia
seuroja mukana kampanjoissa 10. Vuoden 2020 aikana 10 seuraa aktiivisina viestijöinä liiton kanavissa
(min 10 krt vuodessa).
TAVOITE
Olympiavalmennusryhmän pelaajien urheilijabrändin rakentaminen – pelaajasta lajilähettilääksi.
MITTARI
Olympiavalmennusryhmän pelaajat tunnetaan seuroissa ja heitä halutaan hyödyntää seuratoiminnassa
esimerkiksi tapahtumien merkeissä. Pelaajien omat somekanavat ovat aktiivisia ja kiinnostavia ja niissä
on kumppaneita ja mainostajia.
TAVOITE
Liiton käytössä olevien kanavien ja uuden blogialustan seuraajamäärien kasvattaminen.
MITTARI
Facebook nyt 2450, 2020 5000. Instagram nyt 1236 seuraajaa, 2020 3000. Nuppi nyt 2700 tilaajaa, 2020
4000.
TAVOITE
Huippukisojen katsomäärien kasvattaminen
MITTARI
Finnish Open vuonna 2020 750 katsojaa päivässä, kokonaiskatsojamäärä 3000 katsojaa. SM-kisat vuonna
3030 1000 katsojaa päivässä – kokonaiskatsojamäärä 3000 katsojaa. Lajinäkyvyyden maksimoiminen
tapahtuman aikana.
Tavoitteita tukeva vuorovaikutus liiton ja jäsenten välillä, kuten tykkäily ja kommentointi, on mahdollista
sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Käytössä olevat
ammattilaispalvelut antavat mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen laajaan näkyvyyteen niin
uutisoinnissa kuin toimituksellisen materiaalin levityksessä. Sosiaalinen media mahdollistaa myös
toisinpäin uutisoinnin eli seurojen uutisia ja tapahtumia liitto jakaa omalla sivullaan.
Nuppi-uutiskirjeen kasvattaminen seurojen jäsenet suoraan tavoittavaksi mediaksi on kasvutavoitteen
keskiössä. Nuppia laajennetaan myös hallipelaajiin yhteistyössä halliyrittäjien kanssa. Yhteistyö
motivoidaan mainosmyynnillä. Syksyllä 2020 avautuu Syöttöruutu-niminen vierailijablogi, joka osaltaan
tarjoaa sisältöä myös Nuppiin. Mukana on parisenkymmentä Sulkapallopersoonaa ympäri Suomea.
Syöttöruutu pureutuu sulkapallo-aiheisiin vaihtuvien kirjoittajien kautta. Pitkällä tähtäimellä siitä on
tarkoitus muodostua sateenvarjo yksittäisten sulkapallobloggareiden sisällöille. Tämä uusi blogialusta on
viestinnän ensi vuoden suurin yksittäinen brändin kehityshanke. Tällä kokonaisuudella tavoitellaan ihan
uusia kohderyhmiä ja toivotaan liiton sisältöjen tavoittavan sulkapalloilevan Suomen entistä
tehokkaammin.
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Sulkapalloliiton viestinnän ensi vuoden kampanjoiden aiheet valikoituivat pääasiallisesti
strategian kärkihankkeiden perusteella. Liiton suuria kasvutavoitteita tuetaan viestinnän toimenpiteillä
hankekohtaisesti sekä isossa kuvassa lajimarkkinoinnin ja olympiavalmennusryhmä Tokyo Teamin pelaajien
urheilijabrändin kehittämisellä. Neljä kertaa vuodessa toteutettavilla kampanjoilla pyritään houkuttelemaan
kampanjoihin ja kilpailuihin mukaan seuroja ympäri Suomea sekä luomaan yhdessä uudennäköistä
lajiviestintää, jonka tarkoitus on tehdä liiton kanavista ja lajista laajempaa yleisöä ja mediaa kiinnostavaa.
Vuoden 2020 kampanjoiden aiheet ovat: Liittoryhmät ja nuorten maajoukkuetoiminta, Minisulkis, Eettiset asiat
ja lifestyle-henkinen sulkapallo kuntolajina. Viestinnän kampanjoiden avulla on tarkoitus yhtenäistää liiton eri
hankkeiden profiileja, tehdä toiminnoista toisiaan tukevia ja seuroja sekä yksittäisiä pelaajia monipuolisesti
palvelevia. Lajista kiinnostuneille lapsille ja aikuisille halutaan luoda helppo tie lajin ja lähiseuran pariin.
Sulkapalloliiton omien kanavien kehittäminen on keskeisessä roolissa mediaa kiinnostavien sisältöjen ja uusien
yritysyhteistyömallien luomisessa. Sulkapalloliiton sosiaalisen median kanavista tulee kasvattaa laadukasta
humanintrest -sisältöä ja päivittäisviestintää yhdistävä huippu-urheilu kanava, jossa esiintyvät urheilijat tulevat
kaikille tutuiksi ja aktiivinen seuraajamäärä saadaan uusille tuhatluvuille. Toimiva sosiaalisen median brändi on
yhtenäinen, kiinnostava, yllättävä ja aktiivinen.
Seurojen ja liiton välisen viestinnän haaste on vuorovaikutteisuus. Lajimarkkinoinnin lisääntyminen
mahdollistuu, kun viestitään yhdessä samanaikaisesti kiinnostavista asioista. Lajimarkkinoinnin kulmakiviä ovat
huippupelaajat, jotka luovat junnuille ja lajista kiinnostuneille omanlaistaan sisältöä. Liittoryhmäuudistuksen
myötä liittoryhmäpelaajat ja/tai nuorten maajoukkueen pelaajat houkutellaan mukaan tekemään kisa- ja
leiriviestintää. Nuoret palkitaan kisan tai leirin mittaisesta sometuksesta tuotepalkinnoilla.
Myös Valmennuskeskuksen pelaajat osallistetaan entistä paremmin Finnish Openin ja SM-kisojen aikana
tapahtuvaan somettamiseen. Valitaan pari pelaajaa, jotka somettavat omasta kisakokemuksestaan kisan ajan.

-
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KUMPPANIT
Liiton viestinnän kumppaneita ovat huippupelaajat (Tokyo Team, maajoukkueet), seurat, hallit,
liikuntakeskukset, välineiden maahantuojat sekä hankekohtaiset yritysyhteistyökumppanit ja heidän
kanavansa. Tämän lisäksi pyritään luomaan mediakumppanuuksia ja lehdistösuhteita, jotka vievät
lajimarkkinoinnillisesti tärkeitä aiheita ja tapahtumia myös muiden kuin sulkapalloharrastajien tai heidän lä
hipiirinsä tietoisuuteen. Erilaiset verkkosisältöjen julkaisualustat ovat entistä suuremmassa roolissa. Lajin eri
toimijoiden ja harrastajaprofiilien ihmiset pyritään samaan entistä paremmin nippuun Nupin avulla.
KOHDERYHMÄ 2020
Sulkapalloliiton päivittäisviestinnän pääasiallinen kohderyhmä on jäsenseurat ja heidän pelaajansa. Neljä
kertaa vuodessa toteutettavilla kampanjoilla pyritään houkuttelemaan kampanjoihin ja kilpailuihin mukaan
seuroja ympäri Suomea sekä luomaan yhdessä uudennäköistä lajiviestintää, jonka tarkoitus on tehdä liiton
kanavista ja lajista laajempaa yleisöä ja mediaa kiinnostavaa. Nupin funktio on pelaajien, seurojen jäsenten,
hallien ja heidän harrastajiensa tavoittaminen suoraan. Toimintamalli mahdollistaa sulkapalloliitolle aivan
uusien kohderyhmien kontaktoimisen, mikä osaltaan vahvistaa liiton vaikutusta lajimarkkinoinnin sektorilla.
Liiton viestintätavat vuonna 2020 ovat: Verkkosivut, Uutiskirje Nuppi, Syöttöruutu , ePressi -tiedotejakelu,
Facebook, Instagram, Twitter, viestintäkoulutukset ja seuratapaamiset.
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EETTISET ASIAT
LIITOLLA ON ANTIDOPINGOHJELMA, JOKA MÄÄRITTELEE LIITON TEHTÄVÄT
ANTIDOPINGTYÖSSÄ. SULKAPALLOLIITON ANTIDOPING-OHJELMA JA
YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA UUDISTETTIIN VUONNA 2019.
PÄIVITYKSET OHJELMIIN TEHDÄÄN VUONNA 2020.

TAVOITTEET
Eettisten asioden kampanjaan osallistuvien seurojen
määrä 10.
Nuorten maajoukkueen valjastaminen hankkeen
keulakuviksi.
MITTARIT
Tavoitteiden toteutuminen mitataan seuraamalla
seurojen sosiaalisten medioiden kanavia. U15- ja U17ikäluokista 12 nuorta mukana kampanjassa.
Käytännössä toteutamme Antidoping-ohjelmaamme
huippusulkapallon käytännöntoimenpiteiden lisäksi
viestinnällisin keinoin niin valmentajakoulutuksessa
kuin yleisviestinnässäkin.
Liiton kanavissa nähdään vuosittain yksi eettisiin
asioihin keskittyvä kampanja, jonka aiheina mm.
Antidoping, ottelumanipulaatio yms. Näin Reilun pelin
periaatteet tulevat tiedoksi laajalle sulkapallon
kilpailija- ja harrastajajoukolle.
Verkkosivuosuus Eettiset asiat kehittyy ja
monipuolistuu. Viestinnällisesti pyritään monipuoliseen
tietopakettiin, joka on helposti luettava ja omaksuttava.
Tavoitteena on tuoda asiat luontevaksi osaksi
sulkapalloperheen arkea ja konkretisoida, mitä ko.
ilmiöt tarkoittavat tai voisivat tarkoittaa meidän lajissa.
Eettisen urheilun periaatteen tuomista osaksi liiton
ydintoimintoja jatketaan vuoden 2018 aikana tehtyjen
linjanvetojen mukaisesti.
Kehitämme valmentajakoulutusten sisältöön kuuluvia
Eettisten asioiden koulutuskokonaisuuksia vuonna
2020 erityisesti kilpailumanipulaation osalta SUEKin
ohjeiden mukaisesti.
Liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan sekä
antidoping-ohjelmaan voi tutustua liiton verkkosivuilla.
Myös vuoden 2020 eettisten asioiden kampanjan
aikana pureudutaan uusien suunnitelmien käytännön
merkitykseen ja vaikuttavuuteen.
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YRITYSYHTEISTYÖ
YRITYSYHTEISTYÖN KOHDEHANKKEET OVAT VALIKOITUNEET SULKAPALLOLIITON
STRATEGIAN KÄRKITAVOITTEIDEN PERUSTEELLA.
LIITOLLA ON STRATEGIAKAUDELLE 2017-2020 KAKSI PÄÄTAVOITETTA:
• SUOMALAINEN HUIPPUSULKAPALLO KEHITTYY KOHTI MAAILMANHUIPPUA
• SULKAPALLO SUOMESSA KASVAA SEKÄ HARRASTE- ETTÄ KILPALAJINA

TAVOITE VUODELLE 2020
Kumppanuuksien yhteenlaskettu rahallinen arvo on vähintään 100.000 euroa. Lisäksi kumppanuuksien
kautta haetaan kustannussäästöjä tilojen ja välineiden muodossa.
MITTARIT
Tavoitteen saavuttaminen, yrityskontaktien määrä, uusiutuneiden kumppanuuksien määrä
TOIMINTA
Huippusulkapallon Tokyo Team sekä kevään huippukisat SM-kisa ja Finnish Open ovat vuoden 2020
kumppanuuksien pääkohteita. Olympiakarsintakisan Finnish Openin mediasopimukset on jo tehty
kansainvälisen välityksen osalta Legardére Sportsin kanssa ja kotimaisen näkyvyyden osalta YLE:n kanssa.
Badminton Europen kanssa suoratoiston perinteisestä toteuttamisesta on aloitettu neuvottelut.
Vuoden 2020 aikana perustetaan Pariisi Team (2024 olympialaiset) ja Los Angeles Team (2028). Näiden
kumppanuushankinta aloitetaan välittömästi hankkeiden käynnistyttyä.
Lasten sulkapallon Minisulkis on kumppaneidensa suuresti arvostamaa toimintaa, jota toteutetaan
Pelaajan laadukas arki -osiossa kuvatulla tavalla.
Yhteistyökumppaneille järjestettävien henkilöstötapahtumien sisällön laajentaminen sulkapallopelien
lisäksi yrityksille soveltuviin valmennuksen eri osa-alueisiin tuo lisää tarjontaa
kumppanuusvalikoimaamme.
Liiton viestintä suunnittelee yritysyhteistyökumppaneiden kanssa kumppaneille mahdollisimman
perustellun näkyvyyden ja hyödyn liiton kanavissa. Yhteistyökumppaneiden omia kanavia pyritään myös
käyttämään hanke- ja/tai kampanjamateriaalien levittämiseen ja uusien kohderyhmien tavoittamiseen.
Liiton kanavien sisällön ja budjetin kehittäminen tähtää yritysyhteistyön lisäämiseen. Tulevaisuudessa
yritykset näkevät liiton kanavat yritystoiminnan edistämisen kannalta kiinnostavina, joiden kautta on
mahdollista tavoittaa spesifi kohderyhmä.
Yritysyhteistyön talous on kirjattu kunkin toimialan taloussuunnitelmaan ja kisahankkeiden sisään.

