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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 

Yhdistyksen toiminta 

Covid-19-pandemia aiheutti pitkiä katkoksia yhdistyksen normaaliin toimintaan. 

Pandemia-aaltojen välissä ehdittiin kuitenkin toteuttaa yksittäisiä tapahtumia. 

Sulkapalloliiton kanssa yhteistyössä edellisenä toimintavuotena 2020 alkanut 

valmentajayhteisötoiminta jäi myös tauolle osin pandemian ja osin Sulkapalloliiton 

henkilöstövähennysten ja niitä seuranneen toiminnan supistamisen vuoksi. 

Sulkapalloliitto tarjoaa edelleen Sulkapallovalmentajat ry:n jäsenille ilmaisen sisäänpääsyn 

SM-kilpailuihin, mutta kansainvälisten kisojen osalta tämä päätetään tapauskohtaisesti. 

Yhdistyksen toimintaan on haettu kasvua näkymällä valmentajakoulutuksissa ja 

viestimällä koulutusmahdollisuuksista eri kanavissa.  

Jäsenmäärä on viime vuosien aikana vakiintunut noin 30:een (31.12.2021 29 jäsentä). 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin etäkokouksena 13.05.2021. Johtokunta kokoontui 

kauden aikana kaksi kertaa, mutta juoksevia asioita hoidettiin sähköposti- ja 

pikaviestiketjuin aina tarvittaessa pitkin vuotta. 

Yhdistys pyrkii lisäämään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Niistä merkittävimpinä voidaan 

mainita yhteistyö Suomen Sulkapalloliiton, Suomen Valmentajat ry:n ja eri 

sulkapalloseurojen kanssa.  

Valmentajien tukeminen 

BWF 1 ja 2-tason uusille valmentajille tarjotaan T-paidat yhteistyössä SSuL:n kanssa.  

Koulutustukea yhdistyksen varoista tarjotaan vapaan haun lisäksi erityisesti valikoituihin 

tapahtumiin. Toimintavuotena koulutustapahtumia ei ollut. 



Senioritoiminta 

Senioritoimintaa yhdistyksessä hoitaa Sylvi Jormanainen, ja sen piiriin kuuluu aktiivisesti 

leiritoiminta. Leirejä senioreille vuoden 2021 aikana järjestettiin vain yhden kerran: Kun 

pandemian luultiin hellittävän syksyllä, ehdittiin organisoida leiri 11.12.2021 Talihallissa. 

Leirissä oli päävastuullisena ammattivalmentaja Suomen huipulta: Pekka Sarasjärvi sekä 

apunaan pari alemman tason valmentajaa. Leirin aikana Sylvin apuna ”salaattitarjoilussa” 

ja tasoittavana pelaajana sekä apuvalmentajana toimi Wiola Renholm.  

Osallistujina oli ilmoittautunut 14 naista ja 10 miestä. Kahdelle tuli viimehetken este ja 

yksi ei ilmestynyt paikalle, joten osallistujia oli 13 naista ja 8 miestä. 

Teemana oli nelinpelit. 

Junioritoiminta / Cityjunnusulkiskisat 

Cityjunnusulkis eli CJS tarkoittaa kevyitä matalan kynnyksen sulkapallokisoja alle 15 vuotta 

täyttäneille aloitteleville sulkapallon harrastajille. Pelaajat eivät tarvitse kisoihin lisenssiä, 

vaan se on luotu helposti kisailtavaksi kisaksi. Pelaajat tulevat paikalle ja ilmoittautuvat, ja 

pelit alkavat puolen tunnin kuluttua ilmoittautumisen päättymisestä. Kisoissa pyritään 

siihen, että kaikille pelaajille tulisi vähintään kolme peliä. Kisat kestävät yleensä noin 2-2,5 

tuntia. Osallistumismaksu kaikkiin kilpailuihin oli 15€. 

Kilpailuja ehdittiin koronarajoitusten puitteissa järjestää vain kaksi kertaa: 11.1. ja 15.2. 

Kevätkaudelle oli suunnitteilla vielä kaksi kilpailua ja syksylle yksi, mutta kaikki jouduttiin 

perumaan koronarajoitusten vuoksi. 

Kisat onnistuivat kaudella hienosti, koska paikalle saapui aina keskimäärin 30–50 pelaajaa, 

jotka edustivat 8-10 eri seuraa ja ulkopuolisiakin oli mukana. Pelien tiedotukseen ja 

päivittämiseen ranking-listojen osalta käytetään SSVa:n internet sivuja 

http://www.sulkapallovalmentajat.fi, jota kautta pelaajat voivat käydä tarkistamassa omat 

ranking-sijoituksensa. 

Kilpailutoiminta 

Järjestämämme Kristiina Danskasen muistolle omistettu naisten nelinpelin erikoiskilpailu 

Kristiinan malja oli kilpailukaudella 2021-22 myönnetty päivämäärälle 8.1.2022, joten 

kalenterivuoden 2021 emme järjestäneet yleisen sarjan kilpailuja. 



Tiedotus 

Yhdistys käyttää Soma Systems -palveluntarjoajan webhotellipalvelua kotisivuja varten.  

Yhdistyksen käytössä on sulkapallovalmentajat.fi-domain sekä Facebook-sivu 

(www.facebook.com/sulkapallovalmentajat).  

Facebook-sivulla oli 31.12.2021 yhteensä 220 seuraajaa. 

Sulkapalloliiton valmentajayhteisön toiminta päättyi liiton toiminnan supistumisen myötä. 

Sulkapallovalmentajien Facebook-sivun yhteydessä toimiva valmentajayhteisön ryhmä 

pidettiin toiminnassa ja siellä on mukana 72 jäsentä. 

Talous 

Taloudellinen tilanne on vakaa. Tulos oli 597,87€ voitollinen ja pankkitilin saldo tilikauden 

lopussa on 6 103,72€. 

 

 Tuotot 2020 Kulut 2020 Tulos 2020 

Jäsenmaksut 607,50 540,00 -251,00 -251,00 356,50 289,00 

Seniorileirit 720,00 2232,00 -874,99 -1124,12 -154,99 1107,88 

Cityjunnusulkis 1173,00 1136,00 -1336,00 -1637,50 -163,00 -501,50 

Kristiinan malja 0,00 330,00 -0,00 469,58 0,0 -139,58 

Hallintokulut 0,00 4,11 -169,54 -87,89 -169,54 -83,78 

Muu toiminta 559,36 47,00 -58,40 -1333,80 500,96 -1286,80 

Yhteensä 3059,86 4242,11 -2461,99 4856,89 597,87 -614,78 

 

 


