
 

 

 

Suomen Sulkapallovalmentajat ry 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 

 

 

Kevätkausi 2021 kuluu edelleen Covid-19-pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten 
alaisena, eikä normaalia toimintaa saada käyntiin. Väestön rokotusmäärien kasvaessa 
rajoituksia tullaan todennäköisesti loppukeväästä helpottamaan ja syyskaudella päästäneen jo 
lähes normaaliin. 

Normaalissa toiminnassa isossa roolissa ovat seniorileiritys ja juniorien Cityjunnusulkis-kilpailut 
(CJS). Kilpailukauden alkuun elokuulle haemme järjestettäväksi Sulkapalloliiton yleisen sarjan 
naisten nelinpeliin erikoistuvaa kilpailua.  

Lisäksi yleinen pyrkimys on yleensä jäsenten määrän kasvattamisessa ja jäseniä hyödyntävässä 
toiminnassa. Jäsenhankinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen Valmentajat ry:n kanssa ja 
osallistutaan aktiivisesti heidän jäsenhankintakampanjoihinsa.  

Yhdistyksellä on käytössä kotisivu sulkapallovalmentajat.fi- ja Facebook-sivut kommunikointia 
ja tiedon välittämistä varten. 

Suomen Valmentajat ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä, josta tiedot on saatavissa tarpeen 
mukaan. 

Sulkapalloliiton alaiset kilpailut 

• Seuran jäsenillä on osallistumisoikeus Sulkapalloliiton alaisiin kilpailuihin edustaen 
Sulkapallovalmentajat ry:tä. 

• Järjestetään elokuussa Kristiinan malja -kilpailu, jossa pelataan naisten nelinpelit 
kaikissa ikä- ja tasoluokissa. 



CJS-kisat 

• Kevätkaudella ollaan valmiudessa järjestää CJS-kisa lyhyelläkin varoitusajalla huhti-, 
touko- tai kesäkuussa, jos viranomaisten määräämät tai suosittelemat rajoitukset sen 
sallivat. 

• Syyskaudella hallitus päättää sopivat kisapäivät (3-4 kpl), kun liiton kilpailukalenteri 
valmistuu. 

Osa CJS-kisoista pelataan joukkuekilpailuina. 

Seniorileirit 

• Keväällä ehdittiin järjestää yksi leiritapahtuma, 11.1. Talihallissa 

• Seuraavat koronarajoitusten ehdoilla – syyskaudelle suunnitellaan 2-3 leiritapahtumaa, 
kun liiton kilpailukalenteri valmistuu 

Koulutusstipendit 

Yhdistyksen toiminnan ylijäämästä myönnetään koulutustukea seuran jäsenille anomuksesta 
esim. valmennuskoulutuksiin. Yhdistys voi myös itse järjestää koulutusta, jota tarjotaan 
alennettuun hintaan jäsenille. 

Tuodaan koulutustuki näkyvämmäksi valitsemalla etukäteen tapahtumia, joihin myönnetään 
jäsenille kiinteä avustus. 

Hallitus päättää stipendien/avustusten tarkat summat siten, että 1) jäseniä kohdellaan 
tasapuolisesti ja 2) yhdistyksen talouden tasapaino ei vaarannu. 

Tiedotus 

Yhdistyksen kotisivut (http://www.sulkapallovalmentajat.fi/) ja Facebook-sivu 
(https://www.facebook.com/sulkapallovalmentajat) ovat yhdistyksen päätiedotuskanavat. 
Jäsenistöä lähestytään  

Lisäksi yhdistyksellä on käytössä sähköpostilaatikko yhdistys@sulkapallovalmentajat.fi, jota 
käytetään yhteydenpitoon muiden ulkoisten osapuolten kanssa. 

Muu toiminta 

• Osallistutaan liiton valmennuskoulutuksiin ja sen kehittämiseen 

• Rakennetaan yhteistyössä liiton kanssa kevyttä ja epämuodollista valmentajayhteisöä 

• Osallistutaan Suomen Valmentajien järjestämiin lajiyhteisötapahtumiin. 

• Järjestämään valmentajatapaamisia joko CJS-kisojen tai seniorileirityksien yhteydessä. 

• Jalkaudutaan erilaisiin tilaisuuksiin kampanjoimaan yhdistyksen toimintaa ja näin saada 
lisää jäseniä. 

mailto:yhdistys@sulkapallovalmentajat.fi


Talousarvio 2021 

 Menot Tulot Toteutunut 2020 

Menot Tulot 

Jäsenmaksut  600  540 

CJS-turnaukset 1700 2250 1637,50 1136 

Seniorileirit 1500 2000 1124,12 2232 

Kristiinan malja 600 600 -469,58  330 

Matkakulut 200    

Sulkapalloliiton jäsenmaksu 300  251  

Jäsenhankinta (markkinointi) 200    

Koulutusstipendit 500    

Hallintokulut 100  87,89  

Muut kulut 200  1200*  

 5300 5450 4770,09 4238 

*) Muut kulut 2020: verkkarit, kangasmerkit, tulostin 

 

Varallisuus tilillä 31.12.2020: 5269,79€ 

Siirtovelat: 0 

Siirtosaatavat: 0 


