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Esipuhe
Suomen Sulkapalloliiton Pelikirja on tehty, jotta sekä lajin sisäpiiri että lajin toiminnasta
kiinnostuneet voivat tutustua SSuL:n toimintamalliin. Pelikirjassa on käyty läpi erityisesti
SSuL:n vapaaehtoistoiminnan mallia. Henkilökunnan toiminnasta on lyhyt selvitys.
Pelikirja ei ole sääntökirja, vaan selventää eri toimintaryhmien vastuita. SSuL:n
toimintasäännöt ohjaavat toimintaamme yhdistyslain mukaisesti. Sulkapalloliitto on
sitoutunut noudattamaan Olympiakomitean Reilun Pelin periaatteita toiminnassaan.
Liittokokous
Ylin päätäntävalta liitossa on liittokokouksella. Liittokokouksessa edustusoikeutettuja ovat
liiton jäsenseurat. Liittokokous käsittelee sille toimintasäännöissä määrätyt asiat
syyskokouksessa, kevätkokouksessa sekä tarvittaessa ylimääräisessä liittokokouksessa.
Syyskokouksessa valitaan liittohallitus.
Hallitus
Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, liiton toimintasääntöjen,
liittokokousten päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin Olympiakomitean sääntöjen
mukaisesti sekä edustaa liittoa. Liittohallitus ottaa palvelukseen, valvoo ja vapauttaa liiton
palkkaa nauttivat toimihenkilöt.
Hallitus valmistelee syysliittokokoukselle toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa vuotta
varten ja kevätliittokokoukselle vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta.
Hallitus nimeää toimintasäännöissä mainitut toimiryhmät ja tekee päätöksiä näiden hyvin
valmistelluista esityksistä.
Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta. Erittäin merkittävistä
talousasioista päättää yleensä kuitenkin yhdistyksen kokous.
Hallitus päivittää liiton antidopingohjelman vuosittain sekä liiton yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman joka toinen vuosi.
Yhdistyslaissa on lisäksi määritelty, että hallitus pitää jäsenrekisteriä, toimii yhdistyksen
lakimääräisenä edustajana ja toimii selvitysmiehenä yhdistyksen purkautuessa.
Valmennuskeskusryhmä
Ryhmän tehtävänä on rakentaa laadukas ja eettisesti kestävä valmennusjärjestelmä, joka
takaa jatkuvan kansainvälisen menestyksen. Suomen Olympiakomitea ja muut huippuurheilutahot kuten urheiluakatemiat ja -oppilaitokset sekä valmennuskeskukset ovat lajin
ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.
Kilpailutoiminnassa painopiste on kansainvälisessä toiminnassa.
Valmennuksen laadun tärkein tekijä on päivittäisvalmennuksen laatu. Liittojohtoisen
valmennuksen lisäksi seura- ja aluetason valmennukseen vaikutetaan lähinnä
valmentajakoulutuksen kautta. Liittojohtoisen valmennuksen kulmakivi on
Valmennuskeskus Helsingissä. Valmennuskeskuksen toimintaan sisältyy aikuisten
maajoukkue (sis. olympiaryhmän), alle 19-vuotiaiden maajoukkue, urheilulukiot ja
puolustusvoimien urheilukoulu. Leiritys tukee päivittäisvalmennusta.
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Ryhmä hyväksyy maajoukkuetoiminnan kriteerit vuosittain vuoden ensimmäisessä
kokouksessa. Näitä kriteerejä noudattaen päävalmentaja nimeää maajoukkueryhmät
puolivuosittain. Ryhmä auttaa liittoa olympiahankkeen kehittämisessä.
Huippusulkapallon parissa työskentelevät ja sitä harrastavat noudattavat urheilun eettisiä
pelisääntöjä.
Pelaajan laadukas arki -ryhmä
Ryhmän ydintoimintoja ovat seurakehittäminen, valmentajakoulutus sekä pelaajan polun
alkuvaiheet minisulkiksesta liittoryhmiin ja nuorten maajoukkueisiin alle 17-vuotiaisiin asti.
Ryhmän tehtävänä on kehittää toimintaa yhdessä seurojen kanssa niin, että lapset ja
nuoret löytävät lajin pariin ja pysyvät siinä mahdollisimman pitkään.
Koulusulkapalloa aktivoidaan Sulkissäpinää-toiminnalla, jota toteutetaan yhdessä seurojen
kanssa. Kouluyhteistyötä tehdään myös muiden mailapelien kanssa. Tärkeimpiä
yhteistyökumppaneita seurojen lisäksi ovat hallit, joissa suuri osa harrastajista toimii. Lajin
ulkopuolisista tahoista Liikkuva koulu -hanke on ryhmän tärkein kumppani.
Lasten ja nuorten kilpailutoimintaa kehitetään luomalla yhdessä kilpailutoimintaryhmän
kanssa pelaajan kilpapolku. Ryhmä vastaa vuosittaisen junioreiden taito- ja
joukkueturnauksen kehittämisestä.
Valmennuksen tasoa seuroissa nostetaan tarjoamalla valmentajakoulutuksia sekä
tuottamalla seurojen tarpeita tukevaa materiaalia. Varsinkin Minisulkis on pelaajan polun
alkutaipaleella tärkeä osa lasten ja nuorten toimintaa. Laadukasta Minisulkistoimintaa
järjestävät seurat ovat tärkeitä suunnitelmien sparraajia ja toteuttajia.
Ryhmä kehittää ja koordinoi valtakunnallista ohjaaja- ja valmentajakoulutusta yhdessä
valmentajakouluttajien ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Varmistaa kouluttajien määrän
valmentajakoulutuksien eri tasoille sekä aktiivisella viestinnällä varmistaa riittävä
osallistujamäärä koulutuksiin. Valmentajakoulutus toteutetaan Badminton World
Federationin konseptilla.
Lajikoulutuksen osalta ryhmä toimii yhteistyössä sekä valmennuskeskusryhmän että
muiden lajiliittojen valmentajakouluttajien kanssa. Ryhmä ylläpitää valmentajarekisteriä ja
kerää palautetta ohjaaja- ja valmentajakoulutuksesta kentältä säännöllisesti.
Ryhmä aktivoi huippuvalmentajia kansainväliseen toimintaan ja innostaa heitä valmentajan
haastavalle ammattiuralle sekä kutsuu ulkomaalaisia valmentajia ja asiantuntijoita
Suomeen kansallisiin koulutuksiin.
Parasulkapalloryhmä
Pararyhmän tehtävänä on edistää ja kehittää vammaisten harraste- ja kilpasulkapalloa
Suomessa ja mahdollistaa suomalaisten parapelaajien kansainvälinen menestyminen.
Parasulkapalloa järjestää valtakunnallisesti VammaisSulkaPallo ry. Ryhmän tehtävänä on
yhteistyön ja viestinnän lisääminen sulkapalloliiton jäsenseurojen ja parasulkapallon välillä.
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Parasulkapallo on valittu lajiksi vuosien 2020 ja 2024 paralympiakisoihin. Tämä on tuonut
lisää tavoitteita ja mahdollisuuksia kansainväliseen kilpailemiseen.
Kilpailutoimintaryhmä
Ryhmän tehtäviin kuuluu yleinen kilpailujen kehittäminen sekä yksilö- että sarjakilpailujen
osalta. Myös kilpailutoiminnan tietojärjestelmien kehittäminen kuuluu ryhmälle. Uudistuksia
suunnitellessaan ryhmä on yhteydessä valmennuskeskus- tai pelaajan laadukas arki ryhmään, sen mukaan, kumman toimialaan uudistuskohde kuuluu. Ryhmälle kuuluu myös
kilpailutoiminnan sääntöjen ja kriteerien laatiminen yhdessä sääntö- ja tuomariryhmän
kanssa sekä niiden seuraaminen. Ryhmä päättää seurasiirroista ja
pelaajarekisteröinneistä. Ryhmä laatii kilpailukalenterin seuroilta saamiensa anomusten
pohjalta ja käsittelee kilpailuja koskevat poikkeuslupa-anomukset. Ryhmällä on vastuu
rankinglaskennasta pistelistoineen sekä tasoluokkien muutoksiin liittyvät rutiinit ja erilliset
luokkamuutosanomukset. Lisäksi ryhmä osallistuu joukkuekisojen järjestämiseen.
Työ- ja talousryhmä
Työ- ja talousryhmän tehtävänä on valmistella hallitukselle talouteen, henkilöstöön ja
sopimuksiin liittyvät asiat. Ryhmä suunnittelee seuraavan hallituksen kokouksen asialistan.
Lisäksi ryhmä tekee päätöksiä sille delegoiduissa asioissa. Ryhmä seuraa urheilun
kehitystä Suomessa ja pohtii SSuL:n tulevaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa.
Työ- ja talousryhmälle kuuluu myös yritysyhteistyön seuranta.
Sääntö- ja tuomariryhmä
Sääntö- ja tuomariryhmän tehtäviin kuuluu sääntömuutosten valmistelu. Ryhmä saa
toimeksiantoja SSuL:n eri ryhmiltä ja sen tehtävänä on muokata halutut sääntömuutokset
SSuL:n sääntöihin sopiviksi. Sääntöjen hyväksyminen tapahtuu toimintasääntöjen
määrittelemän käytännön mukaisesti:
Liittokokouksessa: edustussäännöt, kurinpitosäännöt ja toimintasäännöt
SSuL:n hallituksessa: ansiomerkkisäännöt, eliittikisasäännöt, juniori GP-säännöt,
kilpailusäännöt, luokitus- ja rankkaussäännöt, sarjasäännöt, pelisäännöt
Ryhmä kehittää tuomaritoimintaa ja järjestää tuomarikoulutusta yhdessä tuomariseuran
kanssa. Lisäksi ryhmä toimii kurinpitoryhmän avustajana kurinpitosääntöjen mukaisten
rikkeiden selvittämisessä.
Kurinpitoryhmä
Kurinpitoryhmän tehtävänä on toimeksiannoista valmistella kurinpitorangaistusesityksiä
liittohallituksen päätettäviksi, kuten kurinpitosäännöissä on kirjattu.
Kurinpitosäännöt määrittelevät tarkasti tämän ryhmän jäsenet. Yhden valiokunnan jäsenen
tulee olla oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut.
Antidopingryhmä
Sulkapalloliitolla on antidopingohjelma, joka löytyy liiton internet-sivuilta.
Antidopingryhmän tehtävänä on varmistaa, että SSuL:n omassa toiminnassa jatketaan
puhtaalla linjalla niin, etteivät pelaajamme ja valmentajamme näe kiellettyjen menetelmien
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olevan minkäänlainen vaihtoehto matkalla huipulle. Tämä varmistetaan mm.
valmentajakoulutuksen, valmentaja- ja pelaajasopimusten sekä SSuL:n ryhmien
koulutusten kautta.
Seuratason valistusta toteutetaan sulkapallo.fi-sivuilla niin, ettei minkään tason pelaaja
tietämättömyyttään käytä urheilussa kiellettyjä lääkeaineita.
Vaikutetaan kansainvälisissä kokouksissa puhtaan sulkapalloilun puolesta, niin ettei
suomalaisen pelaajan ja valmentajan tarvitse miettiä millä keinoin vastustaja on kuntonsa
hankkinut.
Tärkeimmät yhteistyötahot ovat Suomen urheilun eettinen keskus SUEK, kansainvälinen
Sulkapalloliitto (BWF), joka välittää tietoja maailman antidopingtoimistolle WADA:lle sekä
SSuL:n muista toimiryhmistä valmennuskeskus- ja pelaajan laadukas arki -ryhmät.
Ansiomerkkiryhmä
Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on arvioida ansiomerkkien myöntämiset niin henkilöiden
kuin seurojen osalta. Ryhmä käsittelee ansiomerkkejä sekä hakemuksien perusteella että
omatoimisella toiminnanseurannalla. Ryhmä esittää SSuL:n hallitukselle SSuL:n
ansiomerkkien myöntämisehdotukset. Ryhmä päättää muiden kattojärjestöjen
ansiomerkkien kuten Kansainvälisen Sulkapalloliiton BWF:n, Opetus- ja
kulttuuriministeriön jne. hakemisesta. Tämän koko ryhmän toiminnan lisäksi Tuomo
Tennilä ylläpitää liiton kultaisen pelaajamerkin pistetilastoa. Sulkapallon Hall of Fame:n
valinnoista vastaa ansiomerkkisääntöjen mukainen HoF-ryhmä.
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Henkilökunta
Päätoimiset:
Toiminnanjohtaja – Liiton toiminnan johtaminen, talous ja yritysyhteistyö
•

hallitus: esittelijä/sihteeri

•

työ- ja talousryhmä: ryhmän sihteeri

•

valmennuskeskus; ryhmän jäsen

•

parasulkapallo; ryhmän jäsen

•

antidoping; ryhmän jäsen

•

sääntö- ja tuomariryhmä: ryhmän jäsen

•

ansiomerkkiryhmä: ryhmän sihteeri

Viestintä- ja henkilöstöpäällikkö – Henkilöstön esimies, viestinnän suunnittelu,
kehittäminen ja toteutus
•

työ- ja talousryhmä: ryhmän jäsen

•

valmennuskeskus: ryhmän sihteeri

•

antidoping: ryhmän sihteeri

•

parasulkapallo: ryhmän jäsen

Päävalmentaja – Valmennuskeskus- ja maajoukkuetoiminnan kehittäminen ja toteutus.
•

valmennuskeskus: ryhmän jäsen

Valmennuspäällikkö – Liittoryhmätoiminnan ja nuorten maajoukkuetoiminnan kehittäminen
ja toteuttaminen.
•

pelaajan laadukas arki: ryhmän jäsen

•

valmennuskeskus: ryhmän jäsen

•

parasulkapallo: ryhmän sihteeri

Kilpailupäällikkö – Kilpailutoiminnan kehittäminen ja taloushallinnon tehtäviä
•

kilpailutoiminta: ryhmän sihteeri

•

sääntö- ja tuomariryhmä: ryhmän jäsen

•

kurinpitoryhmä: ryhmän sihteeri, kurinpitäjä

SSuL:n Pelikirja
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö – Seuratoiminnan, harrastesulkapallon ja
valmentajakoulutuksen kehittäminen
•

pelaajan laadukas arki: ryhmän sihteeri

•

kilpailutoiminta: ryhmän jäsen

Päätöksentekomalli
Liittokokous
•

Strategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen.

Hallitus
•

Strategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja näiden tavoitteiden
toteutumisen tarkasteleminen säännöllisesti.

Toiminnanjohtaja
•

Strategiaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden
toteutumisen varmistaminen ja siitä poikkeamisen käsitteleminen.

Henkilöstöpäällikkö
•

Työntekijän sparripari arjessa. Strategiaan sekä toimintasuunnitelmaan kirjattujen
toimenpiteiden toteutumisen varmistaminen ja siitä poikkeamisen käsitteleminen.

Ryhmä
•

Strategiaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattavien päälinjojen ja
toiminnan mittareiden suunnitteleminen ja seuraaminen sekä toiminnan
kehittäminen yhdessä työntekijän kanssa.

Työntekijä
•

Toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen budjetin rajoissa.
Toimintaan asetettujen mittareiden seuraaminen ja toiminnan kehittäminen tämän
pohjalta.
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Edustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö
• tj osallistuu OKM:n vuosittaisille neuvottelupäiville ja tapauskohtaisesti muihin
lajiliitoille järjestettyihin tilaisuuksiin
Olympiakomitea
• päävalmentaja ja/tai valmennuspäällikkö osallistuu olympiavalmentajille
järjestettyihin tapahtumiin
•

päävalmentajalla ja OK:n huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavalla jatkuvaa
vuorovaikutusta.

•

osallistutaan OK-yhteisön työryhmiin, tapahtumiin ja kehittämistilaisuuksiin
päätoimisten ko. osa-aluevastaavien toimesta

•

pj/tj tai muu hallituksen valtuuttama osallistuu OK:n vuosikokouksiin

Paralympiakomitea
• osallistutaan ko. osa-aluevastaavan toimesta
•

pj/tj tai muu hallituksen valtuuttama osallistuu Paralympiakomitean vuosikokouksiin.

Urheiluakatemiat
• Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia; tj hallintoneuvoston varapj ja päävalmentaja
aktiivinen toimija verkostossa
Pohjoismainen yhteistyö
• pj ja tj vuosittaisessa Pohjoismaiden kokouksessa
•

vaikutetaan Pohjoismaiden yhteistyöllä BE:n ja BWF:n päätöksiin

Badminton Europe
• yhteistyö BE:n toimiston kanssa tarpeen mukaan
•

pj ja/tai tj vuosittaisessa BE:n vuosikokouksessa

Badminton World Federation
• yhteistyö BWF:n toimiston kanssa tarpeen mukaan
•

pj ja/tai tj vuosittaisessa BWF:n vuosikokouksessa

Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy
• SSuL on osakas 1/30 osuudella

Suomen Sulkapalloliiton Pelikirja on päivitetty hallituksenkokouksessa 16.10.2019

