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Suomen SulkapalloSuomen SulkapalloSuomen SulkapalloSuomen Sulkapallovvvvalmentajat almentajat almentajat almentajat ryryryry    

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 

 

Vuosi käynnistyi tammi- ja helmikuun osalta Covid-19-pandemian aiheuttamien 

kokoontumisrajoitusten alaisena, eikä normaalia toimintaa saatu käyntiin. Sittemmin 

rajoituksista on luovuttu ja kevätkauden loppu päästään viemään läpi varsin normaalisti. 

Normaalissa toiminnassa isossa roolissa ovat seniorileiritys ja juniorien Cityjunnusulkis-kilpailut 

(CJS). Kilpailukaudelle 2022-2023 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 ovat saatavissa tarpeen 

mukaan reaaliaikaisesti. Suomen Valmentajat on uudistamassa sääntöjään eri jäsenyyksien 

selkiyttämiseksi vuoden 2022 aikana, ja tämä prosessi koskettaa myös lajiyhdistyksiä. 

Seuraamme kehitystä ja uusimme yhteistyösopimuksemme Suomen Valmentajien kanssa, kun 

se on ajankohtaista. 

Sulkapalloliiton alaiset kilpailut 

• Seuran jäsenillä on osallistumisoikeus Sulkapalloliiton alaisiin kilpailuihin edustaen 

Sulkapallovalmentajat ry:tä. 

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

tasoluokissa. 

CJS-kisat 

• Kevätkaudella järjestetään kaksi CJS-kisaa Talihallissa: 12.3.2022 ja 9.4.2022. 

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

valmistuu. 

Osa CJS-kisoista pelataan joukkuekilpailuina. 
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CJS-leirit 

Suunnitellaan uutena toimintana CJS-ikäisille harrastajille suunnattuja leirejä CJS-kilpailujen 

yhteyteen. Järjestetään pilotointi syksyllä sopivien CJS-kisojen yhteydessä. 

Seniorileirit 

• Keväällä järjestetään kaksi leiritapahtumaa Talihallissa: 26.2.2022 ja 9.4.2022. 

• 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 

• Osallistutaan Suomen Valmentajien järjestämiin lajiyhteisötapahtumiin. 

• Järjestämään valmentajatapaamisia joko CJS-kisojen tai seniorileirityksien yhteydessä. 

• Jalkaudutaan erilaisiin tilaisuuksiin kampanjoimaan yhdistyksen toimintaa ja näin saada 

lisää jäseniä. 
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Talousarvio 2021 

 Menot Tulot Toteutunut 2021 

Menot Tulot 

Jäsenmaksut  700  607,50 

CJS-turnaukset 3000 3450 1336,00 1173 

Seniorileirit 1500 1900 874,99 720 

Kristiinan malja 600 600 0 0 

Matkakulut 200    

Sulkapalloliiton jäsenmaksu 350  251  

Jäsenhankinta (markkinointi) 200    

Koulutusstipendit 500    

Hallintokulut 100  169,54  

Muut kulut 200  58,40  

 6650 6650 2461,99 3059,86 

 

Varallisuus tilillä 31.12.2021: 6103,72€ 

 


