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ESIPUHE

Vuosi 2019 oli huippusulkapallossa Tokion Olympiakisojen karsinta-aikaa huhtikuun lopusta lähtien ja nyt myös historiallisesti
Paralympialaisten karsinta-aikaa vuoden alusta asti. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö arvioi jälleen lajien toimintaa ja
sulkapallo jatkoi investointilaji-statuksella. Tämän statuksen säilyttämisen kannalta oli erittäin tärkeää, että
valmennuskeskuksemme toiminta vakiintui ja palvelut kehittyivät. Tässä suurena apuna on ollut erinomainen yhteistyö
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean kanssa.
Vuosi oli yläkoululeirityksen ensimmäinen täysi vuosi. Uutena toimintamuotona syksyllä 2018 alkanutta yhteistyötä Liikuntakeskus
Pajulahden kanssa kehitettiin yhdessä Olympiakomitean asiantuntijoiden kanssa.
Yhteishankkeessa mailapelien kanssa liikutettiin tuhansia lapsia ja satoja opettajia. Näin luotiin pohjaa omankin lajimme
harrastamisen laajentumiselle ympäri Suomea. Uusissa tapahtumissa oltiin mukana niin Lasten olympialaisissa kuin Minimarathonin
oheislajina.
Arvokisavoitoissa päästiin pitkästä aikaa juhlimaan maailmanmestaruutta. Puolan Katowicessa pelatuissa seniorien MM-kisoissa
Calle Nybergh voitti maailmanmestaruuden +70-vuotiaiden nelinpelissä yhdessä Johan Croukampin (RSA) kanssa.
Finnish Open järjestettiin Challenge-tasoisena. 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
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.
Keväällä 2019 tehtiin toimiryhmäuudistus. Näiden uusien ryhmien yhteistyöllä haettiin aikaisempaa laadukkaampaa,
laajakatseisempaa ja johdonmukaisempaa kehittämistä. Kilpailutoiminnan kehittämiseksi tehtiin kysely, jonka vastausten pohjalta
alkoi uudistustyö. Myös yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysely suoritettiin jäsenistölle. Tämän tulos ohjaa yhdenvertaisuus ja tasaarvosuunnitelman päivitystä.
Viestinnän osalta uutiskirje Nuppi aloitti henkilöjuttujen ja lyhyiden uutisjuttujen välittämisen lisenssipelaajille ja lajista
kiinnostuneille harrastajille.
Vuoden 2019 vuosikertomuksessa olemme vastanneet hankekohtaisiin mittareihin, jotka toiminnalle asetettiin vuoden 2019
toimintasuunnitelmassa. Erilaisten mittareiden lukua helpottaaksemme olemme merkinneet tulokset liikennevaloista tutuin
värikoodein.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Hallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen 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 ja toiminnanjohtaja Mika Heinonen sekä viestintä- ja henkilöstöpäällikkö Annika
Paananen osallistuivat myös hallituksen kokouksiin. Hallituksen kokoukset olivat henkilöstölle avoimia.
Tarmo Pipatti, pj (9)
Pirkko Paavola-Häggblom, vpj (9)
Michael Ristaniemi (8)
Karri Andersson (9)
Jari Eriksson (10)
Marko Marsela (9)
Kyösti Vatanen (10)
Jari Penttilä (1. varajäsen) (10)
Ulla Santti (2.varajäsen) (8)
Tuomo Tennilä (kunniapuheenjohtaja) (6)
Mika Heinonen (toiminnanjohtaja) (9)
Annika Paananen (viestintä- ja henkilöstöpäällikkö) (7)
Liittokokoukset
Kevätliittokokous pidettiin 24.4.2019 Taitotalossa Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 3 seuraa, joilla ääniä yhteensä 11.
Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton varapuheenjohtaja Pirkko Paavola-Häggblom. Esillä olivat sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Lisäksi päätettiin toimintasääntöjen muutoksista, jotka koskivat liiton toimiryhmiä sekä sidosryhmiemme nimiä ja toimintamuutoksia.
Kevätliittokokous lähetettiin suoratoistona liiton Facebook-kanavalle.
Syysliittokokous järjestettiin Vantaalla 23.11.2019. Kokoukseen osallistui 11 seuraa, joiden yhteinen äänimäärä oli 55. Kokouksen
puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä. Esillä olivat sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat sekä
kurinpitosääntöjen muutos. Kokous valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi Jaakko Mäki-Petäjän. Syysliittokokous lähetettiin
suoratoistona liiton Facebook-kanavalle.
Toimiryhmät
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 haettiin aikaisempaa laadukkaampaa, laajakatseisempaa ja johdonmukaisempaa kehittämistä.
Muita toimintaryhmiä ovat parasulkapalloryhmä, antidopingryhmä, sääntö ja tuomariryhmä, ansiomerkkiryhmä ja kurinpitoryhmä.
Toimiryhmiin kuuluu noin 50 vapaaehtoista vaikuttajaa. (Liite 1)
Strategia
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.
Taloushallintopalvelut on hankittu Rantalainen Oy:ltä.
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Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Mika Heinonen (1.2.1987 alkaen, tj 1.6.2005 alkaen)
Viestintä- ja henkilöstöpäällikkö Annika Paananen (14.8.2017 alkaen, henkilöstöpäällikkö 1.6.2019 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)
Mailapeliliittojen yhteistyöllä jatkettiin Laura Ylikosken palkkausta mailapelien kouluhankkeen määräaikaisena koordinaattorina ajalle
6/2019 - 5/2020. Tennisliitto toimii hänen työnantajanaan.
Päätoiminen henkilökunta osallistui Parempi Työyhteisö -kyselyyn syksyllä 2018 ja 2019. Ensimmäisessä kyselyssä esille nousseita
kehityskohteita työstettiin vuoden 2019 aikana ja tulokset paranivat toisessa kyselyssä.
Jäsenseurat
Liiton jäsenseuroja toimintavuoden päättyessä oli 108, joissa henkilöjäseniä oli yhteensä 6679.
Jäsenseuratilasto on vuosikertomuksen liitteenä. (Liite 2)
Uusia seuroja (1): Laitilan Jyske
Eronneet seurat (6): Finn Tennis & Pentathlon, Imatran Sulka, Pieksän Sulkkis -85, Savukosken Kuohu, Kosken Sulka, Kemijärven Sulka
Kansainvälinen toiminta
Badminton Europe Confederation (BEC) vuosikokous 27.4.2019, Kiova, Ukraina.
Kokouksessa valittiin Peter Tarcala BEC:n uudeksi puheenjohtajaksi. Suomen edustajana oli Tarmo Pipatti.
Badminton World Federation (BWF) vuosikokous, 23.5.2019, Nanning, Kiina.
Vuosikokoukseen osallistui 139 maata. Suomea edusti Tarmo Pipatti.
Nordic meeting 19.10.2019, Odense, Tanska
Pohjoismaiden kokouksessa käytiin keskustelua yhteisistä linjauksista ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä BE:n ja BWF:n suuntaan.
Suomea edustivat Tarmo Pipatti ja Mika Heinonen.
Muu järjestötoiminta - Liiton jäsenyydet
Suomen Olympiakomitea sekä Paralympiakomitea.
Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia – Urhea. Mika Heinonen toimi Urhea-säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.
Liitto on osakkaana Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:ssä.
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Tavoite: Vuonna 2019 Minisulkis on vakiintunutta toimintaa 35 seurassa ja niihin on syntynyt uusia Minisulkisryhmiä.
Tulos: Vuonna 2019 Minisulkista järjestää 26 seuraa ja niihin on syntynyt uusia ryhmiä.
Tavoite: Vuonna 2019 Minisulkislapsien määrä seuroissa on 600.
Tulos: Vuonna 2019 Minisulkislapsien määrä seuroissa on 382.
Lasten määrän kasvua jäsenseuroissa seurataan ikäryhmissä 0-6 ja 7-9-vuotiaat.
1.1.2019 0-6-vuotiaita poikia 59, tyttöjä 45, 7-9-vuotiaita poikia 270, tyttöjä 163. Yhteensä poikia 1955 ja 1227 tyttöjä.
1.1.2020 0-6-vuotiaita poikia 55, tyttöjä 53, 7-9-vuotiaita poikia 259, tyttöjä 146. Yhteensä poikia 1959 ja tyttöjä 1149.
Minisulkis
Minisulkisryhmiä oli 26 seuralla vuoden 2019 lopussa. Minisulkistapahtumia järjestettiin seurojen tutoroinnin, SM-kisojen ja Finnish
Openin yhteydessä.
Koulutus
Minisulkiskoulutusta järjestetään 1-tason valmentajakoulutuksen sisällä sekä Minisulkistapahtumien yhteydessä.
Tutorointi
Vuoden 2019 aikana saatiin päätökseen kaksi tutorointia. Sulkasetin ja Klaukkalan Kirin kanssa tehdyt tutoroinnit olivat suurimmaksi
osaksi onnistuneita. Sulkaset osallistui tutorointiin uutena minisulkisseurana, kun puolestaan KlaKilla oli jo olemassa olevaa toimintaa.
Materiaali
Elokuussa 2019 julkaistiin Minisulkiksen taitopassi taso 2. Passin tavoite on helpottaa seuran minisulkistreenien suunnittelua ja tarjota
lapselle mielekkäitä tehtäviä. Taitopassi 2 on ollut taitopassi ykkösen tapaan suosittu ja tähän saatiin myös sulkapalloaiheisia tarroja.
Alle 11-vuotiaiden leirit
Jatkettiin alle 11-vuotiaiden leirien järjestämistä. Vuonna 2019 pidettiin yksi leiri. Osallistujia oli 15.
Koulusulkapallo
SulkisSäpinät on työkalu sulkapalloseurojen jäsenhankintaan ja kouluyhteistyöhön. Tapahtumien yhteydessä on koulutettu myös opettajia
ja annettu heille vinkkejä koulusulkapallon toteuttamiseen.
Vuonna 2019 jatketttiin mailapeliyhteistyötä tenniksen, pöytätenniksen ja squashin kanssa. Toiminnan jatkamisen mahdollisti Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämä avustus. Avustusta saatiin siten, että oli mahdollisuus jatkaa koordinaattorin palkkaamista, mutta nyt osaaikaisena. Mailapeliyhteistyö painottuu tämän hankkeen osalta lähialueiden liikuttamiseen kohderyhminä kaikki ikäluokat.
Mailapelitapahtumissa koulutettiin kaikkiaan 165 opettajaa. 3-4-luokkalaisille suunnattuihin mailapelikisoihin osallistui yhteensä noin
2000 lasta. Kisoja järjestettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tuusulassa, Porissa, Tampereella ja Oulussa. Muihin mailapelitapahtumiin
osallistui noin 1000 lasta.
Seurat tekevät vuosittain lajitutustumisia, joihin osallistuu tuhansia lapsia. Liiton suurin yksittäinen tapahtuma vuoden 2019 osalta oli
lasten olympialaiset, jossa lajia kävi arviolta kokeilemassa 2000-3000 lasta.
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Opistoyhteistyö
Tampereen Varalan liikuntaneuvojaopiskelijat jatkoivat toiminnan pyörittämistä liikunnallisen päiväkoti Voiton kanssa. Tämä on
toinen Sulkasetin toimivista Minisulkisryhmistä.
Koululaisten alueelliset sulkapallokisat
Pitkästä aikaa järjestettiin valtakunnallinen koulujen välinen suomenmestaruuskilpailu. Järjestäjänä toimi HBC yhteistyössä
Koululiikuntaliiton ja SFSI:n kanssa. Kisaan osallistui 180 pelaajaa. Jyväskylässä järjestettyyn alueelliseen koulujen väliseen
kilpailuun osallistui peräti 365 pelaajaa!
Muut
Sulkapalloliitto osallistui ensimmäistä kertaa järjestettäviin lasten olympialaisiin Vantaalla, Myyrmäessä 10.5. Tapahtuma oli
erittäin suosittu ja tuhansia lapsia kävi kokeilemassa sulkapalloa. Liitto osallistui myös Minimarathonin oheistapahtumaan 18.5,
joka keräsi valtavan määrän lapsia ja heidän vanhempiaan kokeilemaan sulkapalloa aurinkoisessa säässä.
https://helsinkicityrunningday.fi/minimarathon/
Seurakehittäminen
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.
Seuratapaamiset
Tammikuussa ja toukokuussa 2019 järjestettiin alueellisia seuratapaamisia Toholammilla juniorieliitin -ja Mikkelissä
vammaissulkapallon SM-kisojen yhteydessä. Toholammin aluetapaamiseen osallistui 10 seuraa ja Mikkelin tapaamiseen neljä
seuraa. Seurojen tapaamiset olivat antoisia ja toivottavasti aiheuttivat alueellisen yhteistyön tiivistymistä.
Puheenjohtajatapaaminen järjestettiin SM-kisojen yhteydessä.
Seuratuki
Vuonna 2019 seuratukea saivat Badminton United ja Helsingfors Badminton Club. BadU:n tuki kohdistui työntekijän palkkaukseen
ja HBC:n tuki oli toiminnallinen. Seuratukea haki kolme seuraa joulukuussa 2019. Tukea hakeneita
seuroja olivat Espoon Sulkapallo Badminton, Paraisten Badminton ja Sulkapalloseura Clear.
Lajikoulutus
Ohjaajien/valmentajien määrän kasvua seuroissa seurataan, 306 valmentajaa (1.1.2019 vuositilasto)
325 valmentajaa (1.1.2020 vuositilasto)
Vuosittaista koulutusmäärää seurataan
1-taso 3kpl (36)
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Valmennuskoulutuksen eri tasot
Virtaa Sulkapallosta
Virtaa Sulkapallosta -koulutuksen suoritti 36 henkilöä 1-tason valmentajakoulutuksen yhteydessä.
I-tason koulutus
Vuoden 2019 aikana toteutettiin kolme 1-tason koulutusta. Koulutuksesta valmistui 36 valmentajaa. Lisäksi käynnistettiin koulutus,
jossa on mukana 15 valmentajaa.
II-tason koulutus
Vuoden 2019 aikana II-tason koulutusta ei järjestetty.
Huippuvalmentajakoulutus
Vuonna 2019 käynnistettiin huippuvalmentajakoulutus, johon osallistui 20 valmentajaa. Koulutuksessa oli kolme lähijaksoa.
Ensimmäinen lähijakso oli synkronoitu yhteen mailapeliseminaarin kanssa, jonka järjestäjänä toimi Suomen Valmentajat ja
mailapeliliitot. Vierailevina kouluttajina HVK:n lähijaksoilla toimivat Lianying Zhang, Jaana Nurminen ja Anneli Laine-Näätänen.
Kansainvälinen koulutus
Veli-Markus Melleri suoritti BWF 2-tason kouluttajakoulutuksen Ruotsissa, Uppsalassa.
Liittoryhmätoiminta
U13 vastuuvalmentaja: Sonja Pekkola
U15 vastuuvalmentaja: Jyri Aalto
U17 vastuuvalmentaja: Saara Hynninen
U19 vastuuvalmentaja: Antti Rajasärkkä
Kansainväliset kisat
EM-kisat,Puola 29.8-6.9. (U17)
Swedish junior, Malmö 7-9.11. (U17)
Stockholm Open, 13-15.12. (U13, U15, U17)
Leirit
Tammileiri 3-6.1. & 12-13.1. 43 osallistujaa (U13 erikseen kahden päivän leirinä)
PK-leiri 24-26.5. 60 osallistujaa
Pitkä Leiri 27-31.7. 63 osallistujaa

Yläkoululeiritys
Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Sulkapallon yläkoululeiritys
on tarkoitettu 7.-9.-luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille.
3-7.2.2019, 10 osallistujaa, vetäjä Veli-Markus Melleri, teemana hämäykset ja monipuolisuus
10-14.3.2019, 9 osallistujaa, vetäjä Veli-Markus Melleri, teemana nelinpelit ja taktiikka
4-8.11.2019, 11 osallistujaa, vetäjä Veli-Markus Melleri, teemana hyökkäys
16-20.12.2019, 8 osallistujaa, vetäjä Riikka Sinkko, teemana puolustus
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Tavoite: 31.12.2019 mennessä yksi pelaaja maailmanlistan 50. parhaan joukossa ja kaksi pelaajaa 70. parhaan joukossa aikuisissa.
Tulos: Maailman rankinglistalla pelaajiemme parhaat sijoitukset olivat: Anton Kaisti & Oskari Larkimo 109. Airi Mikkelä 86. Eetu
Heino 79. Ina-Lotta Suutarinen & Sonja Pekkola 212. Ina-Lotta Suutarinen& Anton Kaisti 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: Tokyo Team, A- ja B-maajoukkue ja nuoret huiput harjoittelevat Valmennuskeskuksen treeneissä Ruskeasuon palloiluhallissa
yhdessä päivittäin. Sparriryhmällä on oikeus käydä treeneissä kaksi kertaa viikossa.
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, A-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 2019 aikana kuusi finaalipaikkaa. Airi Mikkelä pelasi itsensä finaaliin Barbadoksen ja Mauritiuksen
International series kisoissa. Julius Von Pfaler ja Jenny Nyström olivat finaalissa Bulgarian International future series kisassa, samoin kuin
Joonas Korhonen miesten kaksinpelissä ja Anton Monnberg sekä Jesper Paul nelinpelissä. Slovenian International series kisassa Julius Von
Pfaler ja Jenny Nyström ylsivät vielä toiseen finaalipaikkaan.
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö suoritti syksyllä 2019 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 2019 aikana. Keväällä ryhmään kuuluivat Kalle Koljonen, Eetu Heino ja Airi Mikkelä.
Airi Mikkelä jättäytyi ryhmästä pois alkusyksystä ja siirtyi haastajiin. Maajoukkuekriteerit uusittiin syksyllä, jonka jälkeen Amaajoukkueeseen kuuluivat Anton Kaisti ja Oskari Larkimo ja B-maajoukkueeseen Nella Siilasmaa, Hanna Karkaus, Maija Krzywacki, Jessica
Jäntti ja Joonas Korhonen. Nuorissa huipuissa treenasivat Joakim Oldorff ja Julia Salonen. Treeneissä kävi lisäksi Santahaminan
armeijaporukka, Anton Monnberg, Jesper Paul, Justus Kilpi, Jere Övermark, Miika Lahtinen ja Juha Honkanen. Lajiharjoituksia pidettiin joka
arkiaamu sekä keskiviikkona iltapäivällä. Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (URHEA) tuella Tokyo Teamin pelaajille järjestettiin
mentaali- ja ravintovalmennusta. Roope Rissanen vastasi pelaajien fysiikkaohjelmista. Pelaajille järjestettiin keskiviikkoisin ohjattu pilates ja
fysioterapiaa Jaana Nurmiselta.
Maajoukkueen leiritoiminta 2019
20.-25.1.2019 Kv. leiri, Kööpenhamina, Tanska
(Kalle Koljonen, Eetu Heino, Iikka Heino), Skovshoved, Vaerlöse, Center of Excellence, Lian Ying Zhang tekniikkatreeni
12.-15.5.2019 Kv. leiri, Kööpenhamina, Tanska
(Kalle Koljonen, Eetu Heino, Iikka Heino, Airi Mikkelä), Tanskan maajoukkue, Lilleröd, Center of Excellence, Lian Ying Zhang tekniikkatreeni
27.7.-1.8.2019 Maajoukkueleiri, Pajulahti
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Aikuisten arvokilpailut 2019 (Liite 3)
21.–30.6.2019 Euroopan kisat, Minsk, Valko-Venäjä
19.-25.8.2019 MM-kilpailut, Basel, Sveitsi
Nuorten arvokilpailut 2019 (Liite 3)
30.9.-5.10.2019 Sekajoukkueiden MM-kilpailut U19, Kazan, Venäjä
7.10.-13.10.2019 U19 MM-kilpailut, Kazan, Venäjä
Urheilulukiot
Urheilulukiotoiminta on tärkeä osa Sulkapalloliiton valmennusjärjestelmää. Liitto panostaa pääasiassa Mäkelänrinteen urheilulukion
toimintaan. Mäkelänrinteen ja Brändön lukion pelaajille on tarjottu 3 lajiharjoitusta viikossa. Myös yläkouluikäiset pelaajat ovat käyneet
aamuharjoituksissa. Koulun lajiharjoituksista vuonna 2019 vastasivat Anu Nieminen ja Kasperi Salo. Fysiikkaharjoituksista ja
esimerkkiviikoista vastasi Roope Rissanen. Kerttulin urheilulukion toiminnasta vastasi Timo Koljonen. Kaksi
kertaa viikossa järjestettyihin aamuharjoituksiin osallistui myös alueen parhaita yläkoululaisia sekä muita opiskelevia urheilijoita Valtteri
Nieminen mukaanluettuna. Sulkapalloliitto oli mukana kahdessa Urheiluakatemiassa, Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiassa (URHEA)
sekä Turun seudun Urheiluakatemiassa.

PARASULKAPALLO

Parasulkapalloa organisoi Suomessa VammaisSulkaPallo ry, joka on liiton jäsenseura. Pääpaino toiminnalla on ollut viime vuosien tapaan pysyvän ja
toimivan kotimaisen kilpailujärjestelmän luomisessa sekä harrastusmahdollisuuksien parantamisessa, pelaajamäärien kasvattaminen kilpailuissa ja
leireillä, sekä yleisten parasulkapallon harrastusmahdollisuuksien ja toiminta edellytysten luomisessa ja parantamisessa alueellisesti. Myös
valmennus- ja ohjaustoimintaa on pyritty parantamaan niin alueellisilla harjoitusvuoroilla, kuin kansallisilla tutustumis- ja harjoitteluleireillä.
Toimintaa on kehitetty myös kansainväliseen suuntaan sekä kilpailemalla että leireilemällä. Lisäksi aktiivinen yhteistyö sulkapalloseurojen kanssa
on jatkunut päämääränään aluetoiminnan vahvistuminen ja pelaajamäärän kasvattaminen.
Liitto ja VammaisSulkaPallo ry ovat mukana kansainvälisessä B4ALL EU-hankkeessa vuosille 2018-2020. Tämä lisää entisestään mahdollisuuksia
oman toiminnan kasvattamiseen ja yhteistyöhön kansainvälisesti.
Parasulkapallo on ensimmäistä kertaa paralympialajina vuonna 2020. Tätä silmällä pitäen Liittonimesi vuoden 2019 alussa Para Tokyo Teamin sekä
paramaajoukkueen. Myös Paralympiakomitea tuki suomalaisen parasulkapalloilun kärkinimiä ja valmennusta.
Yksitärkeimmistä vammaissulkapallon uranuurtajista Juhani ”Jussi” Pippuri menehtyi kesällä 2019. Juhani oli käynnistämässä
ja kehittämässä vammaissulkapallotoimintaa Suomessa. Hänen avustuksellaan käynnistettiin kilpailu- ja leiritoiminta sekä kehitettiin yhteyksiä
kansainväliselle toiminnalle. Suomen Sulkapalloliitto palkitsi Jussi Pippurin Vuoden vapaaehtoisena vuonna 2012. Kunniamaininta tuli nimenomaan
vammaissulkapallon eteen tehdystä työstä.
Kilpailutoiminta
Kilpailukaudella 2018/2019 järjestettiin viime
vuosien tapaan neljä SULKISCUP-osakilpailua. SM-kilpailut 2019 järjestettiin Mikkelissä.
Vuonna 2019 järjestettiin muutamia valtakunnallisia sekä alueellisia leirejä Pajulahdessa, Helsingissä ja Tampereella.
Kansainvälisiin turnauksiin ja arvokisoihin osallistuin vuonna 2019 useita suomalaisia parapelaajia tavoitteenaan paikka Tokion Paralympialaisista
tai yleistä menestyminen kansainvälisillä pelikentillä. Elokuussa 2019 Sveitsin Baselissa järjestettiin MM-kisat, joihin osallistui kahdeksan
suomalaispelaajaa. Kisoista menestyksenä tuli useiden pyörätuolisarjojen puolivälieräpaikka. Kansainvälisiin kisoihin osallistui Suomesta myös
pystypelaaja.
Tiedotus
Liitto jakoi VaSupan toimittamaa materiaalia omissa kanavissaan, sekä toteutti parasulkapallokampanjan.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailutoimintaryhmän toiminta painottuu kansallisen kilpailutoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda
mahdollisuus hyvään ja kattavaan kilpailutoimintaan kaikille halukkaille pelaajille, jota pääasiassa seurat toteuttavat. Kilpailuihin
tarjotaan malleja, jotka antavat monipuolisesti mahdollisuuksia järjestää kilpailuita kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille omien
tavoitteiden mukaisesti osallistuttavaksi.
Kilpailutoimintaryhmä uudistui keväällä 2019 ja on uudella kokoonpanolla panostanut puheenjohtajansa Toni Vahevaaran johdolla
suunnitelmalliseen kilpailutoiminnan kehittämiseen, jonka fokus on alusta alkaen ollut kauden 2020-2021 alussa käyttöön
otettavissa uusissa kilpailumalleissa.
Ryhmä teki syksyllä 2019 kilpailutoimintaan liittyvän kyselyn, johon saatiin 178 vastausta, joiden perusteella lopullisia
kehittämissuunnitelmia voidaan toteuttaa.
Toiminnan tavoitteet
Kilpailutoiminnan tavoitteiksi on vuoden 2019 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. Erityisesti joukkuepalaamisen lisäämisen kautta tavoiteltiin jo kilpailemisen
lopettaneita aikuispelaajia takaisin niin joukkue- kuin yksilökilpailutoiminnan pariin.
Samalla tavoiteltiin ikäluokkapelaajien, sekä senioreiden että junioreiden, määrän kasvua kilpailutoiminnassa. Mittarit kuitenkin
osoittavat, että tavoitteissa ei olla vielä onnistuttu. Kilpailemiseen liittyvien, osin selkeästi vanhentuneiden tietojärjestelmien
aiottua hitaampi uudistaminen ja sen takia hankala tai mahdoton kehitys vei aikaa varsinaisen kilpailujärjestelmien ja -tapojen
kehittämiseltä ja seurojen kanssa tehtävältä yhteistyöltä toiminnan uudistamisessa ja opastamisessa.
Toiminnan tulokset
Kilpailuiden starttimäärät ovat kokonaisuutena pysyneet aiempien vuosien tasolla, mutta haettua kasvua ei ole saavutettu muuten,
kuin joukkuepelaamisen osalta. Vaikka seurattava starttien määrä on melko vakaa ja hieman kasvava, tasoluokissa 4% (V- ja Bluokat), lähempi tarkastelu osoittaa, että tavoitteesta on jääty ja laskua on myös tasoluokissa joissakin C-luokan pelimuodoissa sekä
junioreissa alle 15-vuotialla pojilla ja naissenioreiden kilpailemisessa. Tämä siitä huolimatta, että lisenssipelaajien määrä ei ole
laskenut kuin kahdellakymmenellä. Senioreiden kotimaan kilpaileminen on pienessä laskussa, osasyy lienee myös
edellisen vuoden avoin PM-kilpailu, joka nosti pientä kokonaismäärää hyvin vuonna 2018. Kotimaan kilpailuiden pelaajamäärät eivät
näytä 2019 hyviltä ja määrän lasku on tasaista lähes kaikissa ikäluokissa. Selkeää kasvua kuitenkin on miesten osalta 45- ja 55vuotiaiden nelinpelissä ja 55 sekanelinpelissä. Junioreiden kilpaileminen on vähentynyt eniten ikäluokissa alle 15 ja 17
ja kasvua on eniten alle 13-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. Tässä ei selkeästi ole onnistuttu, koska yksittäisen kilpailun tarjonta on usein turhan laaja
hankaloittaen ilmoittautuessa luokanvalintaa ja pieneksi jääneitä luokkia on jäänyt toteutumatta, eikä pelaajia ole saatu kilpailuihin
mukaan.
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.
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Kilpailutoiminnan laajuus, lisenssit
Liiton kilpailutoimintaan osallistui kaudella 2018-2019 kaikkiaan 1605 lisenssipelaajaa (2017-2018: 1627). Näistä 423 (490) oli
juniori-ikäisiä, 1065 (1015) aikuisikäisiä. Kertalisenssejä lunastettiin 117 kappaletta (121).

KILPAILUTOIMINTA

SSuL aloitti Suomisport palvelun käytön lisenssinhallintajärjestelmänä 1.7.2017 ja toimivaa sekä kehittyvää järjestelmää käytetään
edelleen.

KILPAILUTOIMINTA
Kotimaan kilpailut
Kilpailutoimintaryhmän yksi suurimmista yksittäisistä tehtävistä on vuosittain keväällä tapahtuva seuraavan kauden
kilpailukalenterin valmistelu, näin oli myös kertomusvuonna 2019. Kilpailuhakemuksia tuli määräaikaan mennessä 67
ja sen jälkeen vielä kaksi, jotka käsiteltiin. Hakemuksetta kalenteriin kirjattiin SM, Finnish Open, Joukkue-SM ja Idivisioona. Kansallisessa kilpailukalenterissa 2019-2020 on kaikkiaan 68 kilpailua/tapahtumaa. Kauden kilpailuista vuoden
aikana 2019 oli 32 kilpailua/tapahtumaa ja kilpailukaudelta 2018 - 2019 kertomusvuodelle ajoittui kaikkiaan 36
kilpailua/tapahtumaa.

Kilpailuiden kokonaismäärä Suomessa vuonna 2019 oli 159 kilpailua (2018-147), joista erilaisia harrastekilpailuita on ollut kaikkiaan 84.
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. Vuonna 2018 vastaava luku oli 72, joka kertoo noin 17%
kasvusta harrastekisojen määrässä. Suomen Sulkapalloliiton sanktioimia kilpailuja löytyi kertomusvuodelle 70 ja sanktioimattomia
kaikkiaan 89, joista Vammaissulkapallon kisoja viisi. Harrastekilpailuiden määrä on suurempi kuin SSuL:n sanktioimien kilpailuiden
määrä, joten ei liene aivan väärä olettama, että aktiivinen kilpaileminen jollain tavalla on laajempaa kuin käytettävissä olevilla
menetelmillä pystytään mittaamaan.
SSuL:n myöntämät kilpailuluvat
Kauden 2018 - 2019 kilpailuhaun ohjeistus noudatteli edelleen pitkälti edellisten kausien ohjeistusta. Haetuista kilpailuista yhtä ei
myönnetty ja yksi peruttiin järjestäjän omasta syystä, luokkamestaruuskilpailulla oli kaksi hakijaa, ja yhden 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 valtava kirjo on edelleen yksi suuri haaste yksittäisten kilpailuiden osallistujamäärien kasvamiselle.
Pelaajien on vaikea löytää kilpailua, johon ilmoittautuminen tarkoittaa myös siinä pelaamaan pääsyä, koska vaihtoehtoja on liian paljon ja
luokat eivät toteudu sellaisina, kuin pelaaja on ilmoittautuessaan ajatellut. Myös enenevässä määrin kisajärjestäjiltä kuuluu sama huoli
kuin aiemmin siitä, pystyykö jatkossa järjestämään kilpailua taloudellisesti järkevällä tavalla.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoimintaryhmä pyrkii uusiin tavoitteisiin vuoden 2019 aikana aloitetulla laajalla työllä kilpailujärjestelmän
uusimiseksi. Uutta kilpailujärjestelmää on suunniteltu ja valmisteltu keväästä 2019 alkaen ja sitä tuodaan käytäntöön kauden
2020-2021 alusta. Suunnittelussa on otettu tavoitteeksi aktiivisen pelaajamäärän kasvattaminen ja selkeä kilpailujärjestelmä
ja sen ohjeistus.

KILPAILUTOIMINTA

Erilaisia kansallisia mestaruuksia ratkottiin vuoden 2019 aikana perinteiseen tapaan neljässä kilpailussa ja seitsemässä
luokassa. Paraisten Badminton vastasi tapahtumasta, kun nuorimmat, alle 11- ja 13 vuotiaat juniorit pelasivat
Ikäluokkamestaruuskilpailussa ja alle 15- ja 17-vuotitaan Suomen mestaruuksistaan. Alle 19-vuotiaat ja hieman vanhemmat
ikäluokkapelaajat eli Seniorit (yli 35 – yli 75 vuotiaat) ratkoivat suomenmestaruutensa samaan aikaan kilpailussa, jonka
Suomen Sulkapallotuomarit- ja toimitsijat ry:n vankalla kokemuksellaan järjesti. Tasoluokkien mestaruudet ratkottiin ABCluokkamestaruus-kilpailussa. Luokkamestaruuskilpailun järjestelyistä vastasi liiton jäsenseura Badminton United. 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 liito
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 (Juniori-Eliitti).
Sarja-ja joukkuekilpailut
SSuL:n toimiryhmistä kilpailujen vastuut ja niin myös joukkuekilpailut kuuluvat kilpailutoimintaryhmälle ja näistä syksyllä
pelatun joukkueiden SM-kilpailun varsinaisista järjestelyistä vastaa edellisvuoden mestari, vuonna 2019 järjestäjä oli Tapion
Sulka ja Joukkuemestaruuden voitti Badminton United, joka on järjestelyvastuussa 2020.
I-divisioonaa pelattiin toukokuussa Tampereen Tenniskeskuksessa seitsemän joukkueen/seuran voimin
Kilpailutoimintaryhmän vastatessa järjestelyistä yhdessä Sulkasetin kanssa. SM-sarjaan nousivat Tampereelta Puistolan
Urheilijat ja Savon Sulka, koska SM-sarjassa oli kaksi vapaata paikkaa Sulkapalloseuran Driven ja Östersundom IF:n
(molemmilla paikka SM-sarjassa 2018) yhdistettyä kilpailutoimintansa Badminton Unitedin synnytyksessä. Junioreiden taitoja joukkuekisaa ei järjestetty vuonna 2019. Muu joukkuekilpaileminen B-C tasoluokkien Joukkuekilpailuna sai
kertomusvuonna uutta puhtia Sulkapalloseura Clearin näyttäessä mallia. Uusia kisajärjestäjiä olivat Paraisten Badminton ja
Tapion Sulka. Clear järjesti vuoden aikana kaikkiaan kolme kilpailua. Pelaajien ja seurojen palaute oli edelleen positiivista
ja kehitysideoita saatiin lisää. Jatkossa sääntöjä tarkentamalla ja pelaamistapoja ja -mahdollisuuksia edelleen kehittämällä ja
lisäämällä haetaan mukaan myös uusia kisajärjestäjiä ja erityisesti pelaavia joukkueita kaikkialta Suomesta.
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Senioritapahtumat 2019
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
käytännössä Suomen Sulkapallovalmentajat ry:n nimissä. Leirityksen tarkoitus on edistää
senioreiden yhteenkuuluvuutta, taitoa ja kehittymistä edelleen kansainvälisiin
kisoihin.
Senioreiden MM-kilpailu pelattiin Puolan Katowicessa elokuussa, kilpailuun osallistui kaikkiaan 68 suomalaista kaikissa
ikäluokissa yli 35-vuotiasta aina uuteen yli 75-vuotiaiden luokkaan. Sijoituksista parhaat olivat Carl-Johan Nybergh MN-70
ykkössija Etelä-Afrikkalaisen Johan Croucampin kanssa. Naisten peleistä kaksi kolmossijaa keräsi Wiola Renholm, NK-75 ja
NN-75 luokissa.
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Kilpailemisen tietojärjestelmät
Kertomusvuoden aikana on hyödynnetty tietojärjestelmiä ja sovelluksia seuraavasti:
Suomisport – lisenssien ja vakuutusten osto ja hallinta sekä tapahtumailmoittautumiset. Lisäksi vuonna 2019 on tehty
halukkaiden seurojen toimesta pilotointia Suomisportin Seurapalveluiden käyttöönoton edistämiseksi vuoden 2020 aikana.
SSuL:n seuroista tässä toiminnassa on erityisen aktiivisena toiminut Raision Sulkapalloilijoiden Susanna Lehtojärvi.
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
Kilpailutoimintaryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kahdeksan kertaa koko ryhmän voimin ja tarvittaessa myös
pienryhmissä (kolme kertaa) tietyn asiakokonaisuuden valmistelemiseksi kokouksiin. Nopeaa käsittelyä vaativia
asioita, kuten seurasiirtoja, pelaajien pisteytyskyselyjä ja kilpailuihin haettavia muutoksia käsiteltiin myös sähköpostien
avulla. Ryhmä toimii aktiivisesti ja sen jäsenet valmistelevat oman vastuualueensa asioita kokouksiin
ryhmäpäätöksiä varten. Ryhmän vastuisiin kuuluvat koko kilpailemisen järjestelmän kehittäminen ja sen osina muun muassa
lisenssiasiat, seurasiirrot, kilpailukalenterin teko, kilpailujen piste- ja rankingjärjestelmän ylläpito sekä erilaiset
kilpailutoiminnan peruskysymykset ja kaiken tasoisten pelaajien opastaminen sääntöjen ihmeelliseen maailmaan ja
sääntömuutosten valmistelu Sääntö- ja tuomariryhmälle edelleen käsittelyä varten.
Yhteistyö sääntö- ja tuomariryhmän (STR) kanssa on hoidettu Eino Väisäsen toimiessa sekä STR:n puheenjohtajana että
kilpailutoimintaryhmän jäsenenä.
Huippukisat kotimaassa
1.-3.2.2019 SM-kisa, Vantaa
SM-kisassa Vantaan Energia Areenalla mestaruuksista taisteli 120 pelaajaa.
Voittajat:
MK: Eetu Heino
NK: Airi Mikkelä
MN: Anton Kaisti & Oskari Larkimo
NN: Airi Mikkelä & Sonja Pekkola
SN: Iikka Heino & Jenny Nyström
4.-7.4.2019 Finnish Open, Vantaa
Vuoden 2019 Finnish Open oli ennätyssuuri. Vantaan Energia Areenalla pelattuun kisaan osallistui 352 pelaajaa 43 maasta.
Challenge tason kisassa suomalaisista parhaiten menestyi Eetu Heino, joka selvitti tiensä puolivälieriin.
Voittajat:
MS: Kunlavut Vitidsarn, (THA)
WS: Julie Dawall Jakobsen (DEN)
MD: Bagas Maulana & Muhammad Shohibul Fikri (INA)
WD: Nozomi Shimizu & Erina Honda (JPN)
XD: Rehan Naufal Kusharjanto & Lisa Ayu Kusumawati (INA)
25.-27.10.2019 Finnish Junior, Espoo
Badminton Europen Junior Circuit -sarjaan kuuluvan kisan järjesti jälleen erinomaisesti Espoon Sulkapallo – Badminton.
Kisassa oli mukana 116 pelaajaa.
Voittajat:
MS: Ethan Rose (ENG)
WS: Anastasiia Shapovalova (RUS)
MD: Lev Barinov & Egor Borisov (RUS)
WD: Anastasiia Boiarun & Alena Iakovleva (RUS)
XD: Lev Barinov & Anastasiia Boiarun (RUS)
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1.-3.8.2019 AirBadminton SM, Kuopio
Savon Sulka järjesti erinomaisesti ensimmäiset AirBadmintonin SM-kisat Sunsets Beach -tapahtuman yhteydessä
Kuopiossa. Kisaan osallistui 52 pelaajaa. Kisa oli BWF:n uuden AirBadminton lajin ensimmäinen virallinen kisatapahtuma
maailmassa ja siihen saatiin organisointitukea BWF:ltä.
Voittajat:
MK: Eero Lauri
NK: Johanna Kelavuori
MN: Eero Lauri & Jaakko Mäenpää
NN: Johanna Kelavuori & Noora Nokkala
SN: Julius von Pfaler & Jenny Nyström
Kuusinpeli: Johanna Kelavuori & Jaakko Mäenpää & Antti Nieminen
Tuomaritoiminta, käytännön toteuttajana Suomen Sulkapallotuomarit- ja toimitsijat ry
Koulutus kotimaassa
Vuonna 2019 järjestettiin tuomarikurssi Nuorten ja Senioreiden SM-kilpailujen yhteydessä 8.-10.3.2019.
Kurssille osallistui 10 henkilöä: Jori Simola, Olli Inkinen, Sonja Lius, Iivari Ikonen, Xiao Ma, Jingrui Li, Lauri Räty, Tuukka
Lehtonen, Vappu Santalahti ja Aki Miettinen. Opettajina kurssilla olivat Kai Uuttu ja Eino Väisänen.
Vuoden kuluessa kurssilaisista suorittivat kurssin loppuun näyttökokeineen Sonja Lius, Xiao Ma, Jingrui Li, Lauri Räty,
Tuukka Lehtonen ja Vappu Santalahti.
Suomalaisia tuomareita ei ollut kertomusvuonna ulkomaisissa koulutuksissa
Kotimaassa järjestettyjen kansainvälisten kilpailujen ylituomaritehtävät
Ari Vartiainen
Finnish Open, Vantaa 4.-7.4.2019 (apulaisylituomari)
FZ Forza Finnish Junior 2019, Espoo 25.-27.10.2019 (apulaisylituomari)
Björn von Veh:
FZ Forza Finnish Youth 2019, Espoo 25.-27.10.2019.
Ulkomaan kilpailut
Ulkomaissa tehtävissä nähtiin suomalainen ylituomari tai apulaisylituomari kahdessa kilpailussa vuonna 2019, näissä
molemmissa tehtävissä suorittajana oli Ilkka Vainio. Tuomareina ulkomaisissa kilpailuissa kävi kertomusvuoden aikana
yhteensä yhdeksän eri tuomaria yhteensä 25 eri kilpailussa. Näistä retkistä syntyi yhteensä 29 kilpailuosallistumista.

VIESTINTÄ

Vuonna 2019 viestinnässä panostettiin uuden median käyttöönottamiseen, kun Nuppi – suomalaisen sulkapallon kärjessä, aloitti
matkansa kohti sulkapalloilevan kansan sydämiä. Sulkapalloliiton viestinnän kampanjoiden aiheet valikoituivat
pääasiallisesti strategian kärkihankkeiden perusteella. Viestintä tuki liiton kärkihankkeiden tavoitetta saada seurat mukaan
hankkeiden avainhetkiin vuoden aikana.
Sulkapalloliiton omien kanavien kehittäminen oli keskeisessä roolissa mediaa kiinnostavien sisältöjen ja uusien
yritysyhteistyömallien luomisessa. Toimiva sosiaalisen median brändi kehittyi edelleen, tavoitteenaan: yhtenäinen, kiinnostava,
yllättävä ja aktiivinen.
Tavoite: Seurojen liitolta saamien viestintämahdollisuuksien ja kampanjoiden hyödyntäminen. Vuoden 2019 lopussa seurat
tuntevat sulkapalloliiton kanavien viestintämahdollisuudet ja osaavat hyödyntää niitä. Aktiivisia seuroja, jotka mukana liiton
kampanjoissa 20.
Tulos: Keskimäärin kymmenen seuraa jakoi ja osallistui kampanjoihin vuoden 2019 aikana. Aktiivisuus vaihteli kampanjan
aiheesta riippuen. Ehdottomasti suosituin kampanja oli Minisulkis kampanja, jonka aikana järjestettiin junioreille jo perinteinen
Kikkaa sulkaa -kisa. Tokyo Team valitsi voittajaksi Akseli Aallon.
Tavoite: Tokyo Teamin pelaajien urheilijabrändin rakentaminen – pelaajasta lajilähettilääksi. Vuonna 2019 Tokyo Teamin
pelaajat tunnetaan seuroissa ja heitä halutaan hyödyntää seuratoiminnassa esimerkiksi tapahtumissa ja/tai junnujen
innostamisessa ympäri Suomea. Pelaajien omat sosiaalisen median kanavat ovat aktiivisia ja kiinnostavia ja niissä on
kumppaneita ja mainostajia. Tokyo Teamin lehdistötilaisuudet ovat suunniteltuja ja aiheuttavat merkittävää lajinäkyvyyttä.
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 2019 500 katsojaa päivässä – kokonaiskatsojamäärä 2000 katsojaa.
Tulos: Mittaus epäonnistunut.
Tavoite: SM-kisat vuonna 2019 750 katsojaa päivässä – kokonaiskatsojamäärä 2250 katsojaa.
Tulos: Kokonaiskatsojamäärä 2384 katsojaa, pe 686, la 1265, su 433.
Tavoite: Liiton omat kanavat
Facebook: Nyt 2327 tykkääjää, vuoden 2019 lopulla 4000. Instagram: Nyt 1026
seuraajaa, vuoden 2019 lopulla 3000.
Tulos: Kasvu esitetty kanavakohtaisesti alla.

Lajimarkkinoinnin kulmakivi oli valmennuskeskustoiminta, jolle lanseerattiin oma verkkosivukokonaisuus. Valmennuskeskuksen pelaajat ja
päävalmentaja Anu Nieminen esiintyivät myös valmennuskeskuksen arvoja ja toimintatapoja esittelevällä videolla. Minisulkiskampanjan aikana
lanseerattiin uusi taitopassi videoineen. Kampanjan keulakuvina olivat nuoret huiput: Joakim Oldorff ja Julia Salonen. Huippupelaajien ja
päävalmentaja Anu Niemisen mukana seuraajamme pääsivät European Gamesien ja Baselin MM-kisojen ytimeen. Kesällä ensimmäistä kertaa
järjestetty AirBadmintonin SM-kisa tarjosi meille viihteellistä sisältöä ja positiivista näkyvyyttä myös kansainvälisesti.
Liittoryhmäpelaajien harjoittelua ja yhteishenkeä päästiin kurkistamaan liittoryhmäkampanjan aikana, joka huipentui Pajulahden leiriin heinäelokuun vaihteessa. Eettisten asioiden kampanja keskittyi tällä kertaa Puhtaasti paras -koulutuksen kertausosioon, seksuaalisen ja sukupuoleen
perustuvan häirinnnän estämiseen ja ottelumanipulaatiob ehkäisemiseen. 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.

VIESTINTÄ
Katsojamäärät liiton huippukisoissa
Alla esitetty lipunmyynnin kehitys viiden vuoden ajalta. Määrät
ovat myytyjä lippuja. Lipputyypit vaihtelevat.

Nuppi – suomalaisen sulkapallon kärjessä!
Seuroille viestimisen välineenä toimineesta Jäsenpostista luovuttiin ja sen korvasi Nuppi -niminen uutiskirje, jolla tavoiteltiin suoraa
kontaktia kaikkiin lisenssipelaajiin ja seuroihin. Nuppia varten ostettiin uusi alusta, Postiviidakko. Tämä julkaisu oli vuoden 2019 suurin
yksittäinen brändiuudistus, joka otettiin loistavasti vastaan. Sisältö rakentui pidempien henkilöjuttujen ja lyhyiden uutisjuttujen
kokonaisuudeksi. Nupissa julkaistin myös yhteistyökumppaneiden mainoksia.
Verkkosivut
Verkkosivusto sulkapallo.fi on liiton virallinen uutisointi- ja informointikanava. Sen merkitys uutisoinnissa ja ajankohtaisten asioiden
julkaisemisessa oli vuonna 2019 suuri. Sivujen ja ajankohtaisten asioiden sisällöntuottamisesta vastasi pääasiassa viestintäpäällikkö.
Liiton sivuilla julkaistiin noin 280 uutista vuoden aikana. Liiton sivuilla kävijämäärät kasvoivat edeltävästä vuodesta. Vuonna 2018
kumulatiivinen kävijämäärä oli 1 222 897, kun se vuonna 2019 nousi 1 352 764. Tämän selittää osittain sosiaalisen median tehokas
hyödyntäminen liiton sivuilla julkaistujen uutisten jakelussa sekä Nupin juttujen ohjautuminen verkkosivuille.
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
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 2400 tykkääjää ja vuoden lopussa tykkääjiä
oli 2507. Tykkääjämäärän kasvu oli vaatimatonta tavoitteisiin nähden.

VIESTINTÄ
Twitter
Twitterissä julkaistiin vuoden 2019 aikana lähinnä Facebookin julkaisut. Twitterissä myös jaettiin pelaajien sekä esimerkiksi BE:n
twiittejä. Twitterissä oli vuodenvaihteessa 593 seuraajaa. Se on lähes sama, kuin vuonna 2018.
Instagram
Kuvien jakopalvelu Instagramissa liitolla oli vuoden 2018 lopussa noin 1098 seuraajaa, vuoden 2019 lopulla määrä oli 1319. 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.
Sulkapalloa TV:ssä ja mediassa
SM-kisan finaaleja pystyi seuraamaan IS-TVssä. Finnish Openin loppuottelut näkyivät suorina YLE Areenassa sekä kumppanimme
Legardère Sportsin sopimuskanavilla Malesiassa, Singaporessa ja Kiinassa. Finaaleista oli YLE2:ssa koostelähetys, jonka
keskikatsojamäärä oli 95.000.
Suoratoisto
Badminton Europe:n kanssa tehdyn sopimuksen kautta Finnish Open 2019 striimattiin torstaista lauantaihin ja loppuottelut
sunnuntaina. Pelit olivat katsottavina BE:n Youtube- kanavalla. Vuoden 2019 aikana toteutettiin Coup4:n kanssa suoratoisto SMkisoista ja Finnish Juniorista. Seurojen omia kisoja streamattiin ympäri Suomea. Sekä kevät- että syysliittokokousta oli mahdollista
seurata Facebook Live -lähetyksenä.
Mediajakelu
Mediajakeluun käytettiin ePressi-palvelu. Medialle lähetettiin mediatiedotteita vuonna 2019 yhteensä 42 kappaletta.
Valokuvaus ja videojulkaisut
Liiton kuvista vastasi pääasiassa viestintäpäällikkö. Huippukisoissa, kuten SM-kisat ja Finnish Open, kuvasi Jere Kokko, jonka
materiaalia hyödynnettiin suomalaisten huippupelaajien osalta koko vuoden ajan. Liiton trailereista vastasi Jani Laitinen.

YRITYSYHTEISTYÖ

Liiton rahallisten ja rahanarvoisten tuotteiden ja palvelujen kumppanuuksien yhteenlaskettu arvo ylittää lievästi tavoitteena
olleen vähimmäismäärän 100.000 euroa. Kumppanuudet on alla jaoteltu kohteittain.
Merkittäviä pitkäaikaisia kumppaneita ovat:
Liikuntakeskus Pajulahti, joka toimii liittoryhmiemme leirityskeskuksena ja osittain myös valmentajakoulutuksen pitopaikkana.
Vantaan kaupunki, jonka kanssa jatkettiin vuonna 2009 alkanutta hyvää yhteistyötä, jonka ansiosta meillä on ollut mahdollisuus
järjestää sekä SM-kisa että Finnish Open Vantaan Energia Areenan toimivissa tiloissa.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka on ollut kumppanimme Johtajasulkiksessa vuodesta 2007 lähtien.
Johtajasulkis on toimintamuoto, jossa tuodaan yritysjohtajille malli liikunnallisesta työpäivän avauksesta ja samalla verkostoidutaan
potentiaalisten kumppaneiden kanssa.
Kumppanuuksissamme laajasti näkyvä Y-Säätiö (M2-Kodit) on ollut mukana Tokyo Teamissä ja Minisulkiksessa vuodesta 2018
lähtien. Kahdessa hankkeessamme mukanaolo mahdollisti mm. Tokyo Team -pelaajien hyödyntämisen
lapsille järjestetyssä lajitapahtumassa.
Finnish Business Open on Finnish Openin finaalien jälkeen yrityskumppaneille järjestetty peli ja verkostoitumistapahtuma, joka on
toimintamuotona kerännyt kiitosta sekä kumppaneilta että heidän vierailtaan.
Erittäin merkittävä kumppanimme Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea ei ole tässä listattuna, sillä sen merkittävää tukea
henkilöresursseihin ja olosuhteisiin ei ole laskettu yritysyhteistyön summaan.
Kumppanimme toimialoittain
Huippusulkapallo - Tokyo Team
Y-Säätiö (M2-Kodit)
Kisatapahtumien ja maajoukkuetoiminnan ympärille tehtiin kumppanisopimuksia seuraavien yritysten kanssa:
Vantaan kaupunki
Legardére Sports
YLE
Badminton Europe Confederation
Liikuntakeskus Pajulahti
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Rantalainen Oy Helsinki
Badminton Quality (Kumpoo)
Auto-Bon (Peugeot)
Pohjola Vakuutus
Lux
Fiskars
Ravintola Blancco (päättyi 5/2019)
Lasten ja nuorten sulkapallo
Minisulkis
Y-Säätiö (M2-Kodit)
Auto-Bon (Peugeot)
Sulkissäpinää - kouluhanke
Greenday Promotions (Yonex), josta Yonex siirtyi Scansportille
Aikuisharrastajat - Johtajasulkis
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Finnish Business Open, joka järjestettiin neljännen kerran
Miltton
Roschier
PwC
Auto-Bon

EETTISET ASIAT

Tavoite: Sulkapalloliitto on vuoden 2019 aikana kaikkein eniten Puhtaasti paras -verkkokoulutusmoduuleita suorittanut
lajiliittoa Suomessa. Tilanne 2018 4.sija.
Tulos: Vuoden 2019 joulukuussa 3.sija.
Sulkapalloliitto toteutti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo kyselyn ko. suunnitelman päivittämiseksi. Liiton kanavissa käsiteltiin eettisiä
asioita syksyn 2019 kampanjan tiimoilta.
Liitto toteutti antidoping-ohjelmaa huippusulkapallo käytännöntoimenpiteiden lisäksi viestinnällisin keinoin, niin
valmentajakoulutuksessa kuin yleisviestinnässäkin. Uudet ohjelmat ankkuroitiin tiukemmin osaksi 1.- ja 2.tason
valmentajakoulutuksia.
Liiton kanavissa nähtiin Eettiset asiat -kampanja, joka keskittyi tällä kertaa Puhtaasti paras -koulutuksen kertausosioon,
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvaan häirinnän estämiseen ja ottelumanipulaation ehkäisemiseen.
Verkkosivujen Eettiset asiat -osio monipuolistui ottelumanipulaatio-osiolla ja verkkosivuille rakennettiin suoraohjaus Väestöliiton Et
ole yksin -sivustolle. Kyseessä on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jolla edistetään jokaisen oikeutta nauttia
urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.
SUEK ei toteuttanut uutta lajiliittoarviota, saimme kaikkien lajiliittojen välisessä rankingissa ykkösijan ja arvion: Huippuluokkaa
vuonna 2018. Näin ollen korotettu OKM:n tukiosuus säilyi.

HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomerkit
Suomen Sulkapalloliitto
Hopeinen ansiomerkki: Kasperi Salo
Pronssinen ansiomerkki: Tea Mustaparta, Erja Kaakkuriniemi ja Mikko Luhtaniemi
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ansiomitali Johanna Segercrantz-Lindholm ja Timo Koljonen
Vuoden valinnat 2019
Vuoden Juniori: Joakim Oldorff
Vuoden pelaaja: Kalle Koljonen
Vuoden senioripelaaja: Carl-Johan Nybergh
Vuoden Parapelaaja: Thomas Puska
Vuoden valmentaja 2019: Pekka Rantanen
Vuoden tuomari: Pekka Saarinen
Vuoden vapaaehtoinen: Pirkko Paavola-Häggblom
Vuoden seuratoimija: Susanna Lehtojärvi
Vuoden Minisulkisvalmentajat 2019: Noora Kuurne & Nella Siilasmaa
Vuoden Minisulkisseura: Porin Pyrintö
Viestintäteko: Aapo ja Marko Puhakka /Aapo Puhakka Badminton YouTube-kanava
Viestivä valmentaja: Kasperi Salo
Suomen Sulkapalloliitto kiittää kaikkia sen eri toimintoihin osallistuneita vapaaehtoisia heidän merkittävästä panoksestaan lajimme
edistämisessä.

