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Visio
Sulkapallo on 2020-luvun urheiluilmiö Suomessa
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Missio
Autamme lajiyhteisöä ja sen sidosryhmiä
saavuttamaan enemmän.
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Sulkapallo
– Suomen houkuttelevin harrastus
Liitolla on yhdessä seurojen kanssa tavoitteena
Seurojen jäsenmäärän kasvattaminen
Elinvoimaisen ja maantieteellisesti yhdenvertaisen seuraverkoston tukeminen
Valmennusosaamisen vahvistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen
Pelaajien turvallisen ja tavoitteellisen harjoittelun mahdollistaminen
Toimenpiteet vuonna 2021, jotta sulkapallo olisi houkuttelevampi harrastus
Lajin ilmiöittäminen ja tunnettuus: Sulkapallon kansainvälisiä tähtihetkiä kotimaassa
tarjotaan huipputapahtumilla
Valmentajien osaamisen kehittäminen: Seurojen tuotteesta hiotaan timanttia ja
yhteishenkeä nostatetaan valmentajayhteisössä
Miniton: Laadukasta seuratoimintaa perheen pienimmille - tenavasta tähdeksi
Liigapelaaminen: Pääkaupunkiseudun liigapelaaminen suoratoistoineen nostaa lajin
tunnettuutta ja spirittiä. County Cupissa ottelevat itä ja länsi – joukkuepelaamisen uusi
tuleminen
Spirit of Badminton –kulttuurinmuutosohjelma tähtää lajin sisäisen arvostuksen ja
yhtenäisyyden kasvattamiseen.

Tavoitteet
I Seurojen jäsenmäärän kasvattaminen
II Valmentajayhteisöön kuuluu vuoden 2021 lopulla 70
valmentajaa
III Seuroihin koulutetaan 10 uutta 1.tason valmentajaa
Mittarit
I Seurojen jäsenmäärä
II Valmentajayhteisön osallistujamäärä
III Ykköstason koulutusten osallistujamäärä
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Sulkapallo
- merkittävä urheilulaji
Sulkapalloliitto haluaa olla
Avoin seurojen palveluorganisaatio
Moderni kansainvälisten kisatapahtumien järjestäjä
Aktiivinen yhteistyökumppani ja vaikuttaja liikunnan ja
urheilun kentässä
Merkittävä lajin kehittäjä kansainvälisen Sulkapallon
organisaatioissa
Huippu-urheilun mahdollistaja sulkapallon kansainvälisen
menestyksen ja Olympiakomitean investointilajina pysymisen
takana
Toimenpiteet vuonna 2021, jotta sulkapallo olisi entistä
merkittävämpi urheilulaji?
Lanseerataan uudet seurapalvelut ja kehitytään
asiakaspalvelun ammattilaisiksi
Haetaan kansainvälisiä huipputapahtumia Suomeen
suunnitelmallisesti vuosiksi 2021-2025
Tiivistetään yhteistyötä suomalaisen urheiluyhteisön (OKM,
OK, SUEK, lajiliitot) kanssa
Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä Badminton Europen ja
Badminton World Federationin kanssa

Tavoitteet
I Uusien seurapalveluiden
kiinnostavuus ja käyttöönotto
seuroissa
II Kansainvälisten huippukisojen
määrän kasvattaminen ja tason
nostaminen
Mittarit
I Seurat kokevat uudet palvelut
hyödyllisiksi ja seurojen jäsenmäärä
on kasvanut
II Tehtyjen sopimusten määrä
kansainvälisistä huippukisoista ja
tapahtumien laatu
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Sulkapallo
– kansainvälinen menestys
Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa rakentaa reittejä
menestykseen siten, että
Edustuspaikkoja lisätään arvokisoissa
Sijoitutaan arvokisoissa mitaleille U19- ja parasulkapallon EMkisoissa.
Suomalainen sulkapalloilija pelaa olympialaisissa.

Tavoitteet
I Edustuspaikkoja lisätään arvokisoissa
II Sijoitutaan arvokisoissa mitaleille U19- ja parasulkapallon EM-kisoissa.
III Suomalainen sulkapalloilija pelaa olympialaisissa
Mittarit
I Edustuspaikkojen kasvu suhteessa vuoteen 2020
II Mitalisijojen määrä
III Urheilija Tokion olympialaisissa 2021

Toimenpiteet vuonna 2021, jotta lajissa menestytään
entistä paremmin kansainvälisesti?
Järjestetään koulutusta valmentajille
Maajoukkueurheilijoiden valmentautumisohjelmien
sparraaminen ja seuranta yhteistyössä olympiakomitean
huippu-urheiluyksikön kanssa
Seurataan valittuja avainmittareita lisättyjen tukitoimien
(valmennuskeskustoiminta, urheilijat, seurat) osalta, jotta
resursseja ja tukirahoja voidaan tulevina vuosina kohdentaa
entistä paremmin.
Panostamme pelaajapolun kehittämiseen palkkaamalla
junioripäävalmentajan ja perustamalla nuorten U15 ja 17
maajoukkueet
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Sulkapallo
- Hyvä hallinto ja kestävä talous
Liitto huolehtii siitä, että
Oma taloudenpito on pitkäjänteistä ja vakaata
Liiton työntekijöiden työ ja osaaminen kehittyvät ja tulokset
vastaavat toiminnan tavoitteita
Liiton toiminta perustuu yhdistysautonomiaan, mutta toiminta
halutaan pitää mahdollisimman läpinäkyvänä esim. erilaisten
päätösten ja henkilövalintojen osalta. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää siihen, että liiton johtamismalli, eri osapuolten roolit ja
vastuut sekä päätöksentekomekanismit viestitään jäsenistölle
mahdollisimman hyvin.
Toimenpiteet vuonna 2021, jotta toimintojen resurssit
pysyvät vahvalla pohjalla?
Huolehditaan liiton varoista ja kasvatetaan sponsorirahojen
osuutta budjetissa ja tähdätään korkeampaan
omavaraisuusasteeseen
Tehdään lajikulttuurin tavoitetila (Yhdessä tekeminen, Ilo,
vastuullisuus, menestys) näkyväksi arjen seuratyössä
järjestämällä seuratapaamisia ja sulkapallofoorumi vuosittain.
Puututaan mahdolliseen eettisten sääntöjen vastaiseen
toimintaan lajin jokaisella osa-alueella.
Sulkapalloliitolla on ottelutulosten manipuloinnin
ennaltaehkäisyn toimenpidesuunnitelma sekä kirjalliset
korruption vastaiset toimenpiteet dokumentoituina.

Tavoitteet
I Hyvän hallintotavan
noudattaminen
II Taloudenpito on pitkäjänteistä
ja vakaata
III Vaikutamme paikallisesti lajin
harrastamisen olosuhteiden
parantamiseksi
Mittarit
I Hallinto kestää ulkopuolisen
tarkastelun
II Omavaraisuusasteen
nostaminen yritysyhteistöillä
III Käytyjen neuvotteluiden ja
käynnistyneiden hankkeiden
määrä vuoden 2021 aikana
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Sulkapallo
- Eettisesti vastuullinen
Sulkapalloliiton eettiset periaatteet
Sulkapalloliiton Respect-kulttuuri pitää sisällään kanssapelaajien ja muiden toiminnassa mukanaolevien
yksilöinä arvostamisen. Reilun pelin periaatteita noudatamme puhtaan urheilun, tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäjinä. Myös loppuun asti yrittäminen kuuluu
sulkapalloperheen arvoihin.
Sulkapalloliitto sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintääja
häirintää kaikessa toiminnassaan. Liitto vahvistaa moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä päivittämällä
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman parillisina vuosina. Suunnitelma sisältää ko. hankekauden
toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja mittarit liiton vastuullisuustoimintaan
Toimenpiteet vuonna 2021, jotta laji olisi eettisesti vastuullisempi?
Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan internetsivuilla ja seuratapaamisissa sekä
liittokokouksessa. Se on myös keskeinen osa syksyn 2021 Eettisten asioiden -kampanjaa.
Uudessa yhdenvertaisuussuunnitelmassa on toimintaohjeet, jotka ovat myös näkyvästi mukana vuoden
2021 kampanjassa. Varmistamme entistä paremmin, että liiton alaisessa toiminnassa mukana olevilla
pelaajilla, vapaaehtoisilla ja työntekijöillä on toimintamallimme tiedossa ja se kannustaa asioiden esille
nostamiseen matalalla kynnyksellä. Syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutumisen varalle
suunniteltu toimintamalli julkaistaan omana kokonaisuutenaan liiton uusilla verkkosivuilla. Lisäksi
olemme mukana Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -yhteishankkeessa. Sivuston kautta
yhteyttä voivat anonyymisti ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä
urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.
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Sulkapallo
- Eettisesti vastuullinen
Toimenpiteet vuonna 2021, jotta laji olisi eettisesti vastuullisempi?
Liitto tiivistää edelleen yhteistyötä VammaisSulkaPallo ry:n ja Paralympiakomitean kanssa.
Uusille verkkosivuille tulee osio liiton käytössä olevien tilojen ja tapahtuma-areenoiden
esteettömyydestä. Liiton verkkosivujen parasulkapallo-osio antaa innostavan ja
ajantasaisen kuvan parasulkapallon harrastamisen mahdollisuuksista Suomessa. Erityinen
painopiste on vammaluokitusten avaamisella kansankielelle. Parasulkapalloa voi harrastaa
monien eri vammojen kanssa. Nämä mahdollisuudet avataan sulkapalloilevalle Suomelle
yhteistyössä seurojen, VammaisSulkaPallo ry:n ja kuntoutuskeskuksien kanssa.
Keskeisenä tavoitteena on eri vammaluokituksilla olevien pelaajien integroiminen seurojen
treeniryhmiin ympäri Suomea. Olympiapaikkaa tavoittelevien huippuparapelaajien
tukitoimia ja henkilöbrändiä kasvatetaan. Paratoiminnasta ja sen kehittämisestä liittotasolla
vastaavat parapäävalmentaja Pekka Rantanen ja palvelupäällikkö Tommi Saksa sekä
Sulkapalloliiton parasulkapalloryhmä.
Tavoitteet
I Uusi yhdenvertaisuussuunnitelma tutuksi seuroille
II Liitolla on määritelty toimintatapa, mikäli harrastaja/urheilija kokee tulleensa
syrjityksi järjestön tai sen jäsenseuran toiminnassa
III Parasulkapallotoiminta kehittyy kohti huippua
Mittarit
I Eettisten asioiden kampanjaan osallistuneiden seurojen määrä
II Toimintavan esittely kiinteä osa valmentajakoulutusta, liittoryhmä- ja maajoukkuetoimintaa
sekä seuratapaamisia
III Kansainvälisesti kisaavien parapelaajien määrä, kotimaan leiritysten määrä
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Lajikul<uuri tavoi<eiden
saavu<amisen
mahdollistajana
Kulttuuri muodostuu koko lajiyhteisön käyttäytymisen ja lajin sisäisen
arvostamisen pohjalta.
Kulttuuri elää tässä hetkessä ja kehittyy uusien valmentaja- ja pelaajasukupolvien
myötä koko ajan.
Haluamme lajikulttuurimme ilmentävän seuraavia asioita ja arvoja:
Yhdessä tekeminen, Ilo, Vastuullisuus, Menestys.

Tavoitteet
I Yhtenäinen ja kannustava sulkapalloperhe
II Lajin sisäisen arvostuksen lisääminen
III Seurojen jäsenmäärän lisääminen ja tekemisen laadun paraneminen
Mittarit
I & II Tunneilmapiiriä kartoittava kyselytutkimus vuosittain
III Seurojen jäsenmäärä
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