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1. JOHDANTO

HALLINTO
Johtokunnan jäsenet kaudella 20142015:
Puheenjohtaja
Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta)
Ulkoiset yhteydet, yleinen hallinto

Toimintavastaava
Sari Hietamäki

Yleistoiminta, tapahtumat

Varapuheenjohtaja
Pirkko PaavolaHäggblom Asiantuntija, koordinointi
Sihteeri

Pirkko Säilä

Pöytäkirjat, sihteerin tehtävät, Internetsivut
Avaimet, vuoroanomukset

Rahastonhoitaja

Laura Nurminen/Eeva Manner
Laskutus, kirjanpito, kannatusjäsenet

Joona Knuuti
Tuomaritoiminta, kilpailut
Pauliina Dahlström Juniorit, tuomaritoiminta, LounaSulka
Antti Lehtinen
Kuntopelaajat
Esko Virtanen
Johtokunnan jäsen

Kilpailuasiamiehenä (ilmoittautumiset, seuranta) oli Joona Knuuti. Tapahtumavastaavana ja
jäsenrekisterin koordinoijana Sari Hietamäki. Kilpailuvastaavana Joona Knuuti. Tilintarkastajina Sami
Pinta ja Vesa Ullakonoja

SEURAN KOKOUKSET
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Syyskokous pidettiin Nunnavuoren palloiluhallissa. Vahvistettiin johtokunnan laatima vuosikertomus ja
tilinpäätös päättyneeltä kaudelta ja päätettiin jatkaa toimintaa entiseen malliin.
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Kevätkokous pidettiin Nunnavuoren palloiluhallissa. Puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi valittiin
kesken kauden syksyllä Petri Hannula puheenjohtajan henkilökohtaisten asioiden takia. Uudeksi
rahastonhoitajaksi valittiin Eeva Manner, siirtymäkauden ajan Laura Nurminen tuki häntä tehtävässä.
JÄSENISTÖ
Vuoden 2015 keväällä seuran jäsenmäärä oli 123, joista 67 junioria.

HALLINNON TOIMINTA
Tiedotus tapahtui pääsääntöisesti internetissä kotisivuilla osoitteessa 
www.turunsulka.net
. Tiedotettiin
myös ryhmissä sisäisesti sekä sähköpostilistoilla. Kotisivuja päivittää sihteeri.
Turun kaupungin liikuntaviraston kanssa tehtiin yhteistyötä entiseen tapaan, kenttävuoroja valmennus
ja koulutustilaisuuksiin onnistuttiin saamaan tarvittaessa.
Osallistuttiin aluejärjestö LounaSulan kokouksiin.
Sulkapalloliiton aluepäiville ei osallistuttu.
Pirkko PaavolaHäggblom toimii Sulkapalloliiton hallituksen varapuheenjohtajana, sekä myös liiton työ
ja talousryhmän puheenjohtajana.
Kauden aikana Joona Knuuti ja Pauliina Dahlström toimivat ylituomarin tehtävissä.
Taloudellisesti kausi oli tasapainossa, merkittävää tappiota eikä voittoa tehty.

VALMENNUSTOIMINTA
Kohta valmennustoiminta on esitetty ryhmäkohtaisesti.
Juniorit Kilpa
Ryhmä harjoitteli maanantaisin, keskiviikkoisin sekä lauantaisin.
Ryhmän kuvaus ja tavoitteet: Ryhmään kuuluvat hallitsevat hyvin perustekniikat. Harjoitteet ovat
monipuolisia tekniikka, taktiikka ja kuntoharjoitteita. Maanantaisin harjoituksiin kuului halukkaille
juoksulenkki. Lauantaisin ja osin keskiviikkoisin tehtiin lihaskuntoharjoitteita muun harjoittelun ohessa.
Ryhmän jäsenet osallistuivat sekä alueellisiin juniorikilpailuihin, että kansallisiin kilpailuihin.
Valmentajina toimivat Joona Knuuti ja Petri Hannula

Junioriryhmä 2
Ikäjakauma 12>
Ryhmän kuvaus ja tavoitteet: tutustua sulkapalloon lajina ja oppia perustekniikat (lyönnit, liikkuminen,
säännöt yms.) sekä harjoittaa peruskuntoa lajinomaisin tavoittein. pelitaitojen lisääntyessä
mahdollisuus siirtyä kilparyhmään. Jotkin osallistuivat alueellisiin juniorikilpailuihin. Ryhmä harjoitteli
keskiviikkoisin sekä sunnuntaisin
valmentajina toimivat Sari Hietamäki ja Vili Tuomaala sekä vaihtuva valmentaja

Junioriryhmä 1
Ikäjakauma 712 vuotta.
Ryhmän kuvaus ja tavoitteet: Nuorin ryhmä, jossa harrastajat ovat keskimäärin noin 10 vuotiaita
lapsia. Harjoitellaan leikinomaisesti mutta kuitenkin opetellaan sulkapallon perusteita sekä pelataan
otteluita.
Ryhmä harjoitteli perjantaisin valmentajinaan Pauliina Dahlström ja Eeva Manner.
Kuntopelaajaryhmä
Ryhmän kuvaus: Ryhmässä pelaa eri ikäisiä ja tasoisia harrastepelaajia, joille ei ole järjestetty
valmennusta. Ryhmään liittyi uusia pelaajia kauden aikana
Aikuisryhmä
Ryhmän kuvaus: Ryhmässä pelaa eri ikäisiä ja tasoisia harrastepelaajia, joille valmennus. Ryhmään
liittyi uusia pelaajia kauden aikana. Päävalmentajana toimi Sami Pinta.
SINETTISEURATOIMINTA
Sinettiseuratoiminnassa ei oltu enää mukana seuran oman vetäytymispäätöksen takia.
DOPINGIN VASTAINEN TYÖ
Ryhmissä jaettiin tietoa dopingiin, alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyen
pelisääntökeskusteluissa.

KOULUTUS

Koulutustilaisuudet, joihin osallistuttiin kauden aikana:
Petri Hannula osallistui Suomen Sulkapalloliiton 1tason valmentaja koulutukseen
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LEIRITOIMINTA/KURSSIT

Turun Sulan järjestämät leirit/kurssit (tai osallistuttiin valmentajina / ohjaajina):
 Leidit liikkeelle ryhmän valmennus maanantaisin Aunelan palloiluhallissa. Ohjaajina Joona Knuuti ja
Sari Hietamäki.

Leirit, joihin osallistuttiin kauden aikana:
Ei osallistuttu leireille kuluneella kaudella.
Järjestettiin keväällä leiri omille pelaajille valmentajana ammattivalmentaja Olli Jalamo.

KILPAILUTOIMINTA (SUOMI + KANSAINVÄLINEN TOIMINTA)

Kansallisten kilpailujen vastuuhenkilönä toimi Joona Knuuti. Tuomaritoiminnasta vastasivat Joona
Knuuti ja Pauliina Dahlström.

Kilpailuja järjestettiin kaudella syksy 2014 kevät 2015 seuraavasti
:
 Lounasulan kilpailut marraskuussa Nunnavuoressa
 Kansalliset kilpailut toukokuussa Nunnavuoressa

Seuran pelaajien osallistuminen kilpailuihin:
Pelaajat osallistuivat juniori ja aikuiskilpailuihin kotimaassa.

VIRKISTYSTOIMINTA, KIITTÄMINEN
Stipendejä jaettiin kunnostautuneille junioripelaajille.
YHTEENVETO JA MUUTA
Kausi oli tasapainoinen ja toiminta saatiin pyörimään hyvin ja vastuullisesti.
Turussa 10.10.2015
Johtokunta

