VUOSIKERTOMUS

2020

TOIMINNANJOHTAJAN
ESIPUHE
Vuosi 2020 jää suomalaisen sulkapallon historiaan todennäköisesti
poikkeuksellisimpana vuotena koko Sulkapalloliiton olemassaolon
ajalta. Vuosi käynnistyi aivan normaaleissa merkeissä ja helmikuussa
ratkottiin totuttuun tapaan Suomen mestaruudet, mutta maaliskuun
Junioreiden ja Senioreiden SM-kilpailuissa sovellettiin jo koronaan
liittyviä rajoituksia ja sen jälkeen kaikki kilpailu- ja harjoittelutoiminta
keskeytettiin. Myös useimmat hallit sulkivat ovensa pandemian
ensimmäisen aallon aikana ja maaliskuussa kerrottiin Tokion
olympialaisten siirtämisestä vuodella.
Kesän aikana koronatilanne helpotti jonkin verran ja syksyllä päästiin
taas harjoittelemaan ja kilpailemaan suhteellisen normaalisti. Kesällä
Suomi myös tarjoutui järjestämään nuorten EM-kilpailut, joiden
alkuperäinen isäntämaa oli luopunut järjestelyistä koronan vuoksi.
Perinpohjaiseen valmisteluun ja viranomaisten myötävaikutuksella
rakennettuun tarkkaan koronaprotokollaan perustuen kisat pelattiin
onnistuneesti Pajulahden kuplassa loka-marraskuun vaihteessa ja
vieläpä hyvällä menestyksellä suomalaisittain, kun Joakim Oldorff ja
Nella Nyqvist voittivat kaksinpeleissä pronssimitalit.

TOIMINNANJOHTAJAN
ESIPUHE

Syksyllä ehdittiin myös aloittaa ensimmäinen Suomessa pelattu
sarjamuotoinen joukkuekilpailu Metropolitan Trophy, mutta
koronatilanteen huononnuttua kilpailu jouduttiin keskeyttämään vain
kahden kierroksen jälkeen. Myös muu kilpailutoiminta ja seurojen
harjoitusryhmät keskeytyivät ja viimeiset kilpailut pelattiin viikolla 47.
Myös kansainvälinen kilpailutoiminta kärsi luonnollisesti koronasta ja
esim. EM- ja seniori-EM-kilpailut siirrettiin vuodelle 2021 ja nuorten MMkilpailut peruttiin kokonaan.
Korona näkyi arjessa myös niin, että se pakotti seurat ja liiton ottamaan
konkreettisen digiloikan, kun suuri osa tapaamisista siirtyi sähköiseen
ympäristöön. Liitossa tehtiin myös sääntömuutos, jonka myötä
syysliittokokous pidettiin etäkokouksena, jossa oli ensimmäistä kertaa
mahdollisuus myös äänestää etänä.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Hallitus
Jaakko Mäki-Petäjä, pj
Karri Andersson, vpj
Sara Tuomala
Michael Ristaniemi
Jari Eriksson
Matti Mäenpää
Ville Lång
Pirkko Paavola-Häggblom (1. varajäsen)
Katja Tapola (2. varajäsen)
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 12 kertaa, joista suurin osa oli
etäkokouksia.
Organisaatio
Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Mika Heinonen siirtyi uusiin haasteisiin
maaliskuussa ja uutena toiminnanjohtajana aloitti huhtikuussa Ville Valorinta.
Liitossa toteutettiin organisaatiouudistus, jonka myötä valmennuspäällikön ja
koulutus- ja nuorisopäällikön tehtävät lakkautettiin toukokuussa ja
kilpailupäällikön tehtävä joulukuussa.
Liittokokoukset
Keväliittokokous pidettiin 11.6.2020 ja syysliittokokous 27.11.2020. Lisäksi
pidettiin ylimääräinen liittokokous 8.9.2020.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Strategia
Viime vuosi päätti strategiakauden 2017-20. Strategian keskeisiä tavoitteita
saavutettiin strategiakaudella vaihtelevasti. Suomeen saatiin peräti kaksi U19mitalia Pajulahden kotikisoista 2020 ja vuoden 2020 lopun tilanne oli, että
Kalle Koljonen on pääsemässä Tokion olympialaisiin. Sen sijaan
suomalaispelaajien sijoituksia maailmanrankingin top 30/50 ei saavutettu.
Aktiivisten pelaajien eli lisenssinhaltijoiden määrä kasvoi strategiakaudella
tavoitteen mukaisesti hieman, mutta seurojen jäsenmäärän vuotuinen 5 %
kasvu jäi saavuttamatta.
Jäsenseurat
Seuroille vuosi 2020 oli luonnollisesti haastava, sillä toimintaa jouduttiin
rajoittamaan ja keskeyttämään useampaan otteeseen.
Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälinen Sulkapalloliitto (BWF) järjesti koronasta johtuen kokouksensa
virtuaalisesti. Euroopan liiton kanssa oltiin sen sijaan tiiviissä dialogissa
erityisesti liittyen Pajulahden juniori-EM-kilpailuihin sekä helmikuussa 2021
Vantaalla pelattuihin sekajoukkueiden EM-kilpailuihin liittyen. Suomi osoitti
kykynsä ja halunsa auttaa kansainvälistä sulkapalloyhteisöä näinä vaikeina
aikoina.

PELAAJAN
LAADUKAS ARKI
Pelaajan laadukas arki muuttui hyvin radikaalisti vuoden 2020
aikana koronapandemian takia. Suunniteltuja nuorten
maajoukkueita ei käynnistetty vuoden 2020 aikana.
Liittoryhmien tammileiri jäi ainoaksi kotimaiseksi
valtakunnalliseksi leiriksi vuoden 2020 aikana. Tämän jälkeen
ei voitu järjestää leiritoimintaa. Ranskassa järjestetyissä alle
15-vuotiaiden EM- kisoissa HBC:n Nella Nyqvist nousi
kaikkien tietoisuuteen voittamalla kisan huikeilla esityksillään.
Liittoryhmistä U17 reissasi tammikuussa Ruotsin kisaan
yhdeksän pelaajan voimin. Kaikkiaan 49 pelaajaa osallistui
liittoryhmien tammileirille. Yläkoululeirejä järjestettiin syksyllä
2020 Pajulahdessa kahden leirin verran, leireille osallistui
yhteensä 32 pelaajaa.
Tammikuussa Louna-Sulka järjesti alueellisen seurojen
kokoontumisen, johon myös liiton edustaja osallistui. Tämän
lisäksi SM-kisojen yhteydessä järjestettiin puheenjohtajien
tapaaminen, joka jäi vuoden 2020 viimeiseksi fyysiseksi
tapahtumaksi seuratapaamisten osalta, pois lukien elokuun
muutosforum.

PELAAJAN
LAADUKAS ARKI
Minisulkikseen suunniteltu taitopassi III jäi
suunnittelupöydälle. Seurojen Minisulkistoiminnan
pyörittäminen vaikeutui vuoden 2020 aikana koronan takia.
Minisulkiksen tulee tulevaisuudessa korvaamaan Minitonkonsepti.
Sulkapallo-, Tennis-, Pöytätennis- ja Squashliittojen
mailapeliyhteistyö jatkui vuonna 2020. OKM:n tukema hanke
pyrkii lähipelaamisen edistämiseen sekä koululaisten
perehdyttämiseen mailapelien pariin. Koronapandemian takia
normaalisti tapahtumapainotteinen hanke muutettiin
virtuaaliseksi. Kiertue kiersi vuoden 2020 aikana viidessä
kaupungissa, joissa tavoitettiin 29 koulua ja 5340 koululaista.
1-tason valmentajakoulutuksia järjestettiin
pääkaupunkiseudulla ja Lounais-Suomen alueella. Kaksi
koulutusta saatiin päätökseen vuoden 2020 aikana, näistä
valmistui yhteensä 25 valmentajaa. Lisäksi loppuvuonna
aloitettiin yksi koulutus pääkaupunkiseudulla, johon osallistuu
16 valmentajaa, koulutus jatkuu vuoden 2021 puolella.

PELAAJAN
LAADUKAS ARKI
NUORTEN MAAJOUKKUEET
TAVOITE: Parantaa kokonaisvaltaisen valmentautumisen ja
kansainvälisen vaatimustason ymmärrystä (pelaajat,
vanhemmat, seuravalmentajat).
MITTARI: Kokonaisvaltaisen valmentautumisen
arviointityökalu.
TULOS: Ei ole otettu käyttöön.
TAVOITE: Varmistaa harjoittelun suunnitelmallisuus ja
seurattavuus
MITTARI: Palautekysely puolivuosittain pelaajille, vanhemmille
ja seuravalmentajille
TULOS: Ei ole tehty.
LIITTORYHMÄTOIMINTA
TAVOITE: Parhaiden pelaajien harjoittelu yhdessä
MITTARI: Liittoryhmäleiritykseen valittujen pelaajien
määrä/ikäluokka ja osallistumisprosentti leiritykseen ja kv.
kisoihin
TULOS: Ei ole voitu seurata.

PELAAJAN
LAADUKAS ARKI
TAVOITE: Valmennusosaamisen nostaminen ja sulkapallon
yhteiset valmennukselliset suuntaviivat
MITTARI: Vuosittainen palautekysely pelaajille, vanhemmille ja
seuravalmentajille
TULOS: Ei ole tehty.
SEURAKEHITTÄMINEN
TAVOITE: Seuratapaamisia on vuoden 2020 aikana 15
MITTARI: Seuratapaamisten määrän toteutuminen
TULOS: Ei toteutunut.
MINISULKIS
TAVOITE: Vuonna 2020 tehdään Minisulkiksen taitopassi III.
Tavoitteena saada jaettua tätä 500 kappaletta seuroille.
MITTARI: 500 kpl levikki seuroihin taitopassi III osalta
TULOS: Taitopassia ei ole tehty.
VALMENTAJAKOULUTUS
TAVOITE: Koulutetaan I-tasolle 30 henkilöä
MITTARI: I-tason koulutuksiin osallistuvien määrä
TULOS: Ei toteutunut.

VALMENNUSKESKUS
Koronapandemian vuoksi kansainvälinen kisaaminen keskeytyi keväällä 2020.
Liitto sai yhdessä urhean ja Olympiakomitean kanssa erityisjärjestelyin
maajoukkueharjoittelun jatkumaan kevään pahimman epidemiatilanteen jälkeen.
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö suoritti syksyllä lajien analysoinnin
yhdessä kesälajien kanssa. Tämän seurauksena Sulkapallo säilytti statuksensa
investointilajina.
Maajoukkueen valmennuksesta vastasivat päävalmentaja Anu Nieminen
(joulukuuhun 2020 saakka) ja maajoukkuevalmentaja Kasperi Salo (syyskuuhun
2020 saakka). Tämän jälkeen valmennuksesta vastasi päävalmentajan sijainen
Teguh Santoso. Tokyo Teamin kokoonpano muuttui vuoden 2019 aikana.
Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (URHEA) tuella huippupelaajille
järjestettiin mentaali- ja ravintovalmennusta. Jaana Nurminen vastasi pelaajien
fysiikkaohjelmista. Pelaajille järjestettiin myös ohjattu pilates ja fysioterapiaa
hänen johdollaan.
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 2020 vastasivat Anu Nieminen ja Kasperi Salo ja heidän
jälkeensä Teguh Santoso. Fysiikkaharjoituksista ja esimerkkiviikoista vastasi
Jaana Nurminen.
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.

VALMENNUSKESKUS
STRATEGIAN 2017-2020 HUIPPUSULKAPALLON
TARKENNETUT TAVOITTEET OLIVAT:
Kaksi pelaajaa Tokion Olympialaisiin ja parapelaaja
Paralympialaisiin
TULOS: Kisat siirtyivät vuoteen 2021 (Vuoden 2020 lopulla
Kalle Koljonen oli kiinni olympiapaikassa),
EM-mitali sekä nuorten U19 EM-mitali
TULOS: EM-kisat siirtyivät vuoteen 2021, U19 EM-mitali
tavoite täyttyi tuplasti, kun Joakim Oldorff ja Nella Nyqvist
voittivat Pajulahdessa pronssia.
Tavoitteet vuodelle 2020:
1 pelaaja top 50, 2 pelaajaa top 70
TULOS: Kalle Koljonen 81, rankingit jäädytetiin maaliskuussa
2020.

PARASULKAPALLO
Parasulkapallo hyväksyttiin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön investointilajiksi.
Koronapandemia rajoitti parasulkapallotoimintaa vuonna
2020. Monia kehittämistoimenpiteitä ja tapahtumia on
jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan.
Keskeisiä kilpailutapahtumia ei ole voitu järjestää, kuten
Tokion Paralympialaisia, parasulkapallon EM-kisoja sekä
SM-kisoja. Sulkiscuppeja järjestettiin 2 vuoden 2020 aikana.
Puolestaan leiritoimintaan osallistui noin 20 parapelaajaa.
Liiton organisaatiouudistuksen myötä parasulkapallo siirtyi
palvelupäällikön alaisuuteen kesäkuussa 2020.
Parasulkapallon kehittämisryhmää uudistettiin syksyllä 2020.
Ryhmään saatiin asiantuntemusta Paralympiakomiteasta ja
Urheiluliitosta.
TAVOITE: 1 pelaaja Paralympialaisiin
MITTARI: TULOS: Toteutumisesta ei vielä tiedetä.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoimintaryhmä on tukenut sulkapallon kansallisen kilpailutoiminnan tavoitteita
monipuolisesti ja aktiivisesti.
Kilpailujärjestelmä uudistettiin 1.7.2020 alkaen mestaruuskilpailuiden lisäksi kolmeen
aikuisten ja kolmeen junioreiden kilpailutasoon, joiden haku ohjeistettiin kuuteen kuuden
viikon jaksoon. Jaksojen sisältö oli kilpailutasojen osalta mahdollisimman yhtenäinen
kattavan kilpailutarjottimen takaamiseksi kaikille tasoille tasaisesti koko kauden ajalle.
Vuoden 2020 aikana SSuL:n sanktioimia kilpailuita myönnettiin seurojen järjestettäväksi
kaikkiaan 58, joista 34 kaudelle 2019-2020 ja 24 kaudelle 2020-2021. Joukkuekilpailuita
kalenterissa oli yhdeksän (3/6). Lisäksi seurat ovat järjestäneet monipuolisesti
harrastekilpailuita niin aikuisille kuin junioreille, kaikkiaan harrastekilpailuita oli tarjolla
47 eri tapahtumassa. Kaikkiaan erilaisia kilpailutapahtumia vuodelle 2020 oli
kalenterissa 115.
Covid-19 oli vuoden 2020 aikana merkittävässä roolissa myös SSuL:n ja seurojen
kilpailutoiminnassa ja lukuisia kilpailuja jouduttiin viranomaisten asettamista rajoituksista
ja suosituksista johtuen perumaan.
Kilpailulisenssin hankki vuoden 2020 aikana 1609 yksittäistä pelaajaa. Yhteensä
ostettujen lisenssien kokonaismäärästä aikuisista miehiä oli 1484 ja junioripoikia 463,
naisten ja tyttöjen vastaavat luvut olivat 455/260. Kilpailulisenssejä ostaneita pelaajia oli
kaikkiaan 90 jäsenseurassa.
Tuomaritoiminnan osalta kertomusvuodelle ei saatu järjestettyä ilmoittautuneiden
vähyyden vuoksi tuomarikoulutusta. Rajatuomarikoulutus järjestettiin SSuL:n ja Suomen
Sulkapallotuomarit ja –toimitsijat ry:n kanssa yhdessä lokakuussa Pajulahdessa 22
opiskelijalle, jotka toimivat rajatuomareina EJC 2020 –kilpailussa.

KILPAILUTOIMINTA
KILPAILUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN NELJÄLLÄ OSAALUEELLA
TAVOITE: Lasten ja nuorten kilpaileminen harrastamisen ja
harjoittelun tasoja noudattaen.
TULOS: Toteutunut kilpailukalenterin kuuden viikon jaksotuksella.
Kussakin jaksossa useampi nuorille suunnattu kilpailu eri tasoilla –
Juniorikansallinen, Juniori-Eliitti, Junioriluokat kansallisissa
kilpailuissa
TAVOITE: Kilpailujärjestelmän tasojen selkeyttäminen ja tasojen
mukaisten kriteerien luominen.
TULOS: Toteutunut kilpailuiden määrityksellä tasoille Premier Elite,
Elite ja kansallinen. Eri tasojen kriteereissä on vielä tarve
hienosäätöön.
TAVOITE: Rankinglaskennan uudistus
TULOS: Toteutunut osittain laskennan määrittelyn osalta 2020.
Käyttöönotto kauden 2021-2020 alussa 1.7.2021.
TAVOITE: Joukkue- ja sarjapelaamisen lisääminen monipuolisesti.
TULOS: Toteutunut käytännössä kahdella Metropolitan Trophyn
osaottelulla pääkaupunkiseudulle suunnatun sarjapelaamisen pilotin
osalta. Jatkettu alueellista seurojen järjestämää tasoluokkien
joukkuepelaamista.
Kilpailutoiminnan tietojärjestelmäviidakon ja rekistereiden yksinkertaistaminen on edennyt verkkaisesti ja jää
viimeisteltäväksi kahteen järjestelmään tulevan vuoden aikana. Tavoitteena oli vähentää käytettävien
järjestelmien määrä neljästä kahteen, joka ei vuoden 2020 aikana ole toteutunut.

SENIORITOIMINTA

Senioreiden perinteinen SM-kisa pelattiin maaliskuussa.
Tämä kisa jäi historiaan viimeisenä kansallisena
kilpailuna ennen koronan aikakautta, joka keskeytti
kilpailukauden 2019-2020.
Senioreiden EM-kisa siirrettiin koronan takia vuoteen
2021, samoin kävi myös vastaavan MM-kisan kanssa.

VIESTINTÄ JA
LAJIMARKKINOINTI
Vuonna 2020 elettiin poikkeuksellinen vuosi myös viestinnän osalta, kun
huipputapahtumat, kotimaan kilpailutoiminta ja seurojen toiminta
keskeytyi kahteen otteeseen. Kun suunnitellut sisällöt ja kampanjat jäivät
tekemättä edistimme pitemmän tähtäimen suunnitelmia ajateltua
aiemmin, joista uudet kotisivut ovat suurin konkreettisin esimerkki.
Elokuussa 2020 aloitettu kotisivuprojekti näkee päivänvalon vuoden 2021
ensimmäisen kolmanneksen aikana.
Kuluneen vuoden aikana saimme seuroja aktivoitua entistä enemmän
liiton kampanjoihin ja sisältöihin mukaan, tästä loistavana esimerkkinä
mm. kotitreenihaaste, jonka voiton vei keväällä 2020 Petra Saarnivaara.
U19 EM-kisat toivat lajille näkyvyyttä kotimaassa. Kaikki suurimmat
mediat kertoivat Nella Nyqvistin ja Joakim Oldorffin voitokkaasta
kisaurakasta, joka päättyi pronssimitaleihin. Johtopäätöksenä voidaan
pitää sitä, että kun järjestämme kovatasoisia tapahtumia ja menestymme
olemme medialle kiinnostavia kumppaneita.
Sulkapalloliiton omien kanavien kehittäminen jatkui edelleen. Nuppi ylsi
kovimpaan tilaajamäärään koskaan lähes 5000 vastaanottajalla.
Finnish Open peruttiin koronan vuoksi, mutta SM-kisat ehdimme pelata
juuri ennen pandemian puhkeamista. Kehitimme tapahtumaa siirtämällä
tapahtuman torstaista lauantaihin. Tämä sai hyvän vastaanoton ja kisan
katsojamäärä kasvoi.

VIESTINTÄ JA
LAJIMARKKINOINTI
TAVOITE: 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).
TULOS: Tavoite saavutettu
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.
TULOS: Tokyo Team lopetti vuoden 2020 aikana.
TAVOITE: Liiton käytössä olevien kanavien ja uuden blogialustan
seuraajamäärän kasvattaminen
MITTARI: Facebook 5000, Instagram 3000, Nuppi 4000.
TULOS: Facebook 2533, Instagram 1448, Nuppi 4974.
TAVOITE: Huippukisojen katsojamäärien kasvattaminen
MITTARI: Finnish Open vuonna 2020 750 katsojaa päivässä,
kokonaiskatsojamäärä 3000 katsojaa. SM-kisat vuonna 2020 1000 katsojaa
päivässä – kokonaiskatsojamäärä 3000 katsojaa. Lajinäkyvyyden
maksimoiminen tapahtuman aikana.
TULOS: Finnish Open peruttu, SM-kisojen laskentaa ei pystytty
toteuttamaan, mutta lipunmyynti kasvoi.

YRITYSYHTEISTYÖ
Tokyo Team sekä kevään huippukisat SM-kisa ja Finnish
Open asetettiin vuoden 2020 kumppanuuksien
pääkohteiksi. Olympiakarsintakisan Finnish Openin
mediasopimukset oli jo tehty kansainvälisen välityksen
osalta Legardére Sportsin kanssa ja kotimaisen
näkyvyyden osalta YLE:n kanssa, mutta valitettavasti niin
olympiakarsinta kuin Finnish Openkin peruttiin koronan
vuoksi. Lisäksi Tokyo Team -hanke lakkautettiin pelaajien
lähdettyä olympiavalmennusryhmästä.
Vuoden merkittävimmät kumppanuudet liittyivät SMkisoihin ja nuorten EM-kisoihin, jotka pystyimme
järjestämään pandemiasta huolimatta.
TAVOITE:Kumppanuuksien yhteenlaskettu rahallinen arvo
on vähintään 100.000 euroa. Lisäksi kumppanuuksien
kautta haetaan kustannussäästöjä tilojen ja välineiden
muodossa.
MITTARI:Tavoitteen saavuttaminen, yrityskontaktien
määrä, uusiutuneiden kumppanuuksien määrä
TULOS: Kumppanuuksien yhteenlaskettu arvo alittaa
lievästi tavoitteena olleen vähimmäismäärän 100.000
euroa.

EETTISET ASIAT
Toteutimme Antidoping-ohjelmaamme
huippusulkapallon käytännön toimenpiteiden lisäksi
viestinnällisin keinoin niin valmentajakoulutuksessa kuin
yleisviestinnässäkin.
Verkkosivuosuus Eettiset asiat kehittyi ja monipuolistui.
Eettisen urheilun periaatteen tuomista osaksi liiton
ydintoimintoja jatkettiin vuoden 2019 aikana tehtyjen
linjanvetojen mukaisesti.
Kehitimme valmentajakoulutusten sisältöön kuuluvia
Eettisten asioiden koulutuskokonaisuuksia erityisesti
kilpailumanipulaation osalta SUEKin ohjeiden
mukaisesti.
TAVOITE: Eettisten asioden kampanjaan osallistuvien
seurojen määrä 10. Nuorten maajoukkueen
valjastaminen hankkeen keulakuviksi.
MITTARI: Tavoitteiden toteutuminen mitataan
seuraamalla seurojen sosiaalisten medioiden kanavia.
U15- ja U17-ikäluokista 12 nuorta mukana
kampanjassa.
TULOS: Eettinen kampanja toteutettiin suunnitelmien
mukaan, mutta nuorten maajoukkueita ei nimetty, eikä
nuoria siten saatu mukaan.

HUIPPUTAPAHTUMAT
Koronapandemiasta huolimatta onnistuimme järjestämään SM-kisat ja Nuorten EM-kisat.
Vuoden 2020 Suomen mestareiksi kruunattiin
Miesten kaksinpeli
Valtteri Nieminen
Naisten kaksinpeli
Julia Salonen
Miesten nelinpeli
Anton Kaisti & Oskari Larkimo
Naisten nelinpeli
Mathilda Lindholm & Jenny Nyström
Sekanelinpeli
Anton Kaisti & Iina Suutarinen

EJC20 voittajiksi ylsivät
Miesten kaksinpeli
Christo Popov (FRA)
Naisten kaksinpeli
Anastasiia Shapovalova (RUS)
Miesten nelinpeli
William Kroger Boe & Mats Vestergraad (DEN)
Naisten nelinpeli
Anastasiia Boiarun & Alena Iakovleva (RUS)
Sekanelinpeli
Mathias Kicklitz & Thuc Phuong Nguyen (GER)

Lisäksi pronssia suomeen miesten kaksinpelissä Joakim Oldorff ja naisten kaksinpelissä Nella Nyqvist.

KIITOS,
ETTÄ OLIT MUKANA.

