TURUN SULKA R.Y. TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA KAUDELLE
1.6.2015  31.5.2016
(Taloussuunnitelma erillinen liite)
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JOHDANTO
Tämä toimintasuunnitelma esittelee perustietoa ja toimintaa turkulaisessa sulkapalloseura Turun Sulka
Ry:ssa.
Seuraavassa käsitellään erikseen hallinto, valmennus, koulutus, leiri ja kilpailutoimintaa.
Toimintasuunnitelmaan on jälleen liitetty muistio hallinnon vuosittaisista projekteista.
Kotisivut 
www.turunsulka.net
ja sähköpostilistat toimivat edelleen pääsääntöisinä tiedotuskanavina.
Yhteistyötä seurojen, lajien ja järjestöjen välillä jatketaan ja vahvistetaan edelleen toiminnan
monipuolistamiseksi ja edelleen uusien juniorien sekä aikuispelaajien tutustuttamiseksi lajiin. Toiminta
pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasollaan, toiminnan tarkoituksellista laajentumista ei nähdä
ajankohtaiseksi vapaaehtoisresurssien rajallisen määrän ja toiminnan hallitsemisen vuoksi.

HALLINTO
Puheenjohtaja/ Ulkoiset yhteydet, yleinen hallinto:
Petri Hannula
p: 040 7452467
e: 
peetuhellu@gmail.com
Varapuheenjohtaja, asiantuntija: P
irkko PaavolaHäggblom
e: 
pirkko.paavola@kolumbus.fi
Jäsenrekisterikoordinaattori, tapahtumavastaava, tiedotusvastaava:
Sari Hietamäki
p: 040 7366429
e: 
sari.hietamaki@raisio.com
LounaSulka/nuoriso vastaava, tuomaritoiminta, kilpailut:
Pauliina Dahlström
p: 040 776 1704
e: 
pauliiina3@hotmail.com
Tuomaritoiminnan vastaava:
Joona Knuuti
p: 040 755 6496
e
:
joona.knuuti@suomi24.fi
Rahastonhoitaja, laskutus, Email administraattori, kirjanpito:
Eeva Manner
p:
e:
laskutus@turunsulka.net


Sihteeri, avaimet, vuoroanomukset:
Pirkko Säilä
p: 02 2373591
e: 
pirkko.saila@fimnet.fi
Kuntopelaajavastaava: 
Antti Lehtinen
p: 040 513 8153
e: 
antti.lehtinen@valmet.com
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Johtokunnan jäsen: 
Esko Virtanen
e: 
esko.virtanen@saunalahti.fi
Kilpailuilmoittautumiset:
Joona Knuuti
p: 040 7556496
e:
joona.knuuti@suomi24.fi
/Goodminton

HALLINNON PROJEKTIT JA HAASTEET 1.6.201531.5.2016
Haasteena nähdään edelleen tehtävien tasapuolinen jakaminen niin, ettei yhdelle tai muutamille
henkilöille muodostu kuorma liian suureksi. Tässä on onnistuttu viime vuosina kohtuullisesti mutta asia
vaatii jatkuvaa keskittymistä. Yritetään myös saada useampia lasten vanhempia tai muita sidosryhmiä
mukaan toimintaan. Viime kausien aikana vallinnut hyvä yhteishenki pyritään säilyttämään tai sitä
pyritään parantamaan jos vain mahdollista.
Hyvän yhteistyön ylläpitäminen Turun kaupungin kanssa on tärkeää erityisesti seuran toiminnalle
olennaisen kenttävuorojen määrän ylläpitämiseksi riittävällä tasolla.
Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen SSuL:n ja aluejärjestö LounaSulan kanssa osallistumalla
kevät ja syyskokouksiin, hallinnon koulutustilaisuuksiin, niiden järjestämiseen sekä
aluekehitysprojekteihin. Nuori Suomiyhteistyö Liiku r.y:n kanssa.

HALLINNON KOULUTUS
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Suomen Sulkapalloliiton liiton järjestämiin koulutuksiin sekä
Liikun järjestämiin seuratoimijoille suunnattuihin koulutuksiin.

MUISTIO HALLINNON VUOSITTAISISTA PROJEKTEISTA JA TYÖNJAOSTA
(Vastuualueet on esitetty nykyisen johtokunnan toiveiden mukaan; jakoa muutetaan tarvittaessa).

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET
Puheenjohtaja kutsuu koolle, sihteeri laatii esityslistat puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten
esitysten mukaan ja laatii pöytäkirjat. Tehtyjen päätösten toteutus ja seuranta kuuluu koko
johtokunnalle vastuujaon mukaan. Johtokunta kokoontuu noin 46 kertaa vuodessa.

VUOSIKOKOUKSET
Puheenjohtaja kutsuu koolle, puheenjohtaja valmistelee tehtävät päätökset, henkilövalinnat jne.
johtokunnan kanssa.

YHTEYDET / SSuL
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Posti tulee liitosta puheenjohtajalle ja/tai tiedotusvastaavalle. Puheenjohtaja on yhteyshenkilö, joka
vastaa tiedottamisesta seuran ja liiton suuntaan sekä mahdollisista toimenpiteistä, joita yhteydenotot
edellyttävät. Erikseen sovittavat johtokunnan jäsenet osallistuvat liittokokouksiin.
Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja laativat vuosiraportit SSuL:oon. Käytetään samaa pelaajien
rekisteröintiä kuin kaupungin perusavustusanomuksessa, ks. yhteydet / Turun kaupunki. Raportointia
ei voi tehdä vain maksettujen jäsenmaksujen perusteella, jolloin olennaisia osia toiminnasta jää pois.
Tämä seuranta on kustannussyistä tärkeää erityisesti junioripelaajien kohdalla.
Seuran yhteyshenkilö Suomen Sulkapalloliiton suuntaan on Pirkko PaavolaHäggblom, joka on myös
sulkapalloliiton hallituksen varapuheenjohtaja sekä Työ ja talousryhmän puheenjohtaja.

YHTEYDET / LOUNASULKA
Säilytetään mahdollisimman aktiivinen yhteys siten, että johtokunnan jäseniä on mukana LounaSulan
toiminnassa. Yhteistä kilpailu, koulutus ja valmennustoimintaa tuetaan ja järjestetään.
LounaSulan kilpailuasioista tiedottavat ryhmien vetäjät ja nuorisovastaava.

YHTEYDET / TURUN KAUPUNKI
Kaupungilta saadaan vuoden alussa infokirje turkulaisille urheiluseuroille, josta selviävät
hakupäivämäärät, hakukaavakkeet ym. Nämä löytyvät myös internetsivuilta. Yhteyshenkilönä on
tiedotusvastaava taikka sihteeri.
Harjoitusvuoroasiat (haku, jako ja seuranta) on olennainen osa seuran toimintaa. Vuorojen haun
liikuntavirastosta keväällä (tarkka päivämäärä infokirjeessä) hoitavat puheenjohtaja ja sihteeri. Käytön
suunnittelu tehdään yhteistyössä johtokunnan ja ryhmien vastuuhenkilöiden kanssa. Sihteeri jakaa
vuorot jäsenille. Ryhmien vastuuhenkilöt hoitavat seurannan ja tiedottavat johtokunnalle mahdollisista
ongelmista. Puheenjohtaja ja sihteeri/tiedotusvastaava täyttävät seurantakaavakkeet toimitettavaksi
kaupungille ja SSuL:lle avustushakemuksia varten.
Salivuorojen haku kilpailuihin ja kursseihin päätetään toiminnan suunnittelun yhteydessä. Sihteeri
hakee salivuorot kilpailuihin. Usein vuorot on haettava jopa vuotta aikaisemmin. Kurssin tai
koulutustilaisuuden järjestäjä huolehtii mahdollisista muutoksista. Vuorojen peruuttaminen
mahdollisimman aikaisin liikuntavirastoon on tärkeää, käyttämättömiä salivuoroja ei saisi jäädä
kustannus ja muista syistä.

Perusavustusanomus kaupungille tehdään kerran vuodessa. Puheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja yhdessä laativat anomuksen. Viimeinen jättöpäivä ja sisältö ks. kaupungin infokirje
taikka www sivut. Anomukseen liitetään toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma,
vaadittavat lomakkeet ym.
Muut kaupungin avustukset ja niiden hakuajat on esitetty kaupungin infokirjeessä ja/taikka www
sivuilla. Tukea myönnetään koulutukseen, kansainväliseen toimintaan, stipendeinä ym.
Puheenjohtaja huolehtii avustusanomuksista.

TOIMINTASUUNNITELMA, TOIMINTAKERTOMUS, TALOUSARVIO

4(7)

Toimintasuunnitelman laatii johtokunta yhdessä ryhmien vastuuhenkilöiden kanssa. Päävastuu on
puheenjohtajalla. Toimintasuunnitelma laaditaan kaudelle 1.631.5.
Puheenjohtaja kokoaa toimintakertomuksen ja saa ryhmien ja eri toimintojen vastuuhenkilöiltä siihen
tarvittavat tiedot. Toimintakertomus esitetään syyskokouksessa, mutta se tarvitaan jo keväällä ennen
kauden loppua avustusanomuksiin.
Talousarvion laatii rahastonhoitaja yhdessä johtokunnan kanssa.

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
Rahastonhoitaja yhdessä puheenjohtajan kanssa huolehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.
LASKUTUS
Laskutuksesta huolehtii muin osin rahastonhoitaja paitsi ryhmien laskutuksen hoitavat valmentajat tai
ryhmävastaavat. Tässäkin rahastonhoitaja kontrolloi maksuliikennettä.
JÄSENREKISTERI
Rekisteriä ylläpitää erikseen tehtävään nimetty henkilö/henkilöt johtokunnan keskuudesta. Rekisteri
palvelee laskutusta, ryhmien jakoa sekä anomusten tekoa. Rekisterissä esitetään nimi ja osoitetiedot,
(puhelin, email), syntymävuosi ja ryhmäjako. Tällä hetkellä Sari Hietamäki.
TIEDOTUS
Tiedotuksesta vastaavat pääsääntöisesti puheenjohtaja sekä tiedotusvastaava.
SEURAN HALLINNON ASIAKIRJAT, KOULUTUSMATERIAALI, VARUSTEET YM. OMAISUUS
Seuralla ei ole varsinaista omaa toimistotilaa. Ilpoisten, Aunelan ja Nunnavuoren palloiluhallissa on
pieni varastotila välineille. Johtokunnan jäsenet hoitavat hallinnolliset työt kotonaan. Johtokunnan
jäsenillä on käytännön syistä kotonaan suurin osa seuran tarvikkeista. Tarvittaessa he kertovat mistä
tietty tarvike on löydettävissä. Seuran tietokonetta pitää hallussa joko puheenjohtaja tai

rahastonhoitaja
VALMENNUSTOIMINTA
Kohta valmennustoiminta on esitetty ryhmäkohtaisesti.
Juniorit Kilpa1
Ryhmä harjoittelee maanantaisin sekä keskiviikkoisin + joinakin lauantaina
Ryhmän kuvaus ja tavoitteet: Ryhmään kuuluvat hallitsevat hyvin perustekniikat. Harjoitteet ovat
monipuolisia tekniikka, taktiikka ja kuntoharjoitteita. Maanantaisin harjoituksiin kuuluu halukkaille
juoksulenkki. Lauantaisin tehdään lihaskuntoharjoitteita muun harjoittelun ohessa. Ryhmän jäsenet
osallistuvat sekä alueellisiin juniorikilpailuihin, että kansallisiin kilpailuihin. Valmentajina toimivat Joona
Knuuti, Petri Hannula ja Anton Häggblom.
Junioriryhmä 2a
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 osallistuvat alueellisiin juniorikilpailuihin. Ryhmä harjoittelee
keskiviikkoisin, valmentajina toimivat Sari Hietamäki ja Vili Tuomaala
Junioriryhmä 2b ja 2c
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 osallistuvat alueellisiin juniorikilpailuihin. Ryhmä harjoittelee
sunnuntaisin, valmentajana toimii Petri Hannula
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 harjoittelee perjantaisin valmentajinaan Eeva Manner sekä vaihtuva apuvalmentaja
Kuntopelaajaryhmä
Ryhmän kuvaus: Ryhmässä pelaa eri ikäisiä ja tasoisia harrastepelaajia, joille ei ole järjestetty
valmennusta.
Aikuisryhmä
Ryhmän kuvaus: Ryhmässä pelaa eri ikäisiä ja tasoisia harrastepelaajia, joille valmennus.
Ryhmä harjoittelee sunnuntaisin Ilpoisissa, lisäksi pelivuorot sekä halukkaille lisävalmennusvuoro.

Valmentajina toimivat vaihtuvat valmentajat viikoittain.
Kotisivuilla lisätietoa.
Maksut ja lisätietoa eri ryhmille on esitetty internetkotisivuilla.
Kilpaseniorit
Kilpaseniorit harjoittelevat maanantaisin, torstaisin ja lauantaisin mahdollisten muiden ryhmien ja
omatoimisen harjoittelun lisäksi. Pääosin harjoittelu on omatoimista, torstaisin on joka toinen viikko
ammattivalmentaja Olli Jalamon vetämät harjoitukset.
Kilpaseniorit kilpailevat kansallisissa, tähti ja eliittikilpailuissa.

KOULUTUS
Koulutustilaisuudet, joihin pyritään osallistumaan kauden aikana:
SSuL.n aluetuomarikoulutus ja liittotuomarikoulutus mikäli on halukkaita.
LiiKu:n koulutukset
Sulkapalloliiton aluepäivät
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Sulkapalloliiton valmentajakoulutukset

Turun Sulan järjestämät koulutustilaisuudet:
Pelisääntökeskustelut syys  lokakuun aikana ryhmäkohtaisesti junioriryhmille kun ryhmät on saatu
kokoon.

LEIRITOIMINTA
Turun Sulan järjestämät leirit:
Järjestetään leirejä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan 12 kappaletta.
Leirit, joihin osallistutaan kauden aikana:
Seuran kilpapelaajat osallistuvat SSuL:n järjestämille valmennusleireille ja alueellisille muiden
seurojen järjestämille leireille.

Leirit, joissa ollaan mukana valmentajina/ohjaajina:

Valmennetaan Ladyt liikkeelle ryhmää yhteistyössä Turun kaupungin kanssa, sekä mahdollinen
yhteistyö muiden alueen seurojen kanssa. Valmennetaan kaupungin kuntokonkarit
aikuisryhmäliikuntaa maanantaisin.

KILPAILUTOIMINTA
Vastuuhenkilöt Joona Knuuti ja Pauliina Dahlström sekä palkinnoissa Sari Hietamäki
Kilpailemisen etiketistä löytyy kirjoitus seuran kotisivuilta
Kilpailuja järjestetään kaudella syksy 2015 kevät 2016 seuraavasti:
LounaSulan alueelliset juniorikilpailut marraskuussa 2015.
Kansalliset kilpailut toukokuussa 2016.

Osallistuminen kilpailuihin:
Junioriryhmien pelaajat osallistuvat alueellisiin kilpailuihin, joita järjestetään kaudella n. 5 kertaa.
Kilpapelaajat osallistuvat oman harkintansa mukaan SSuL:n kilpailukalenterin mukaisiin kisoihin
(kansalliset, eliitti, SM).
Mahdollisesti osallistutaan joidenkin pelaajien toimesta kansainvälisiin kilpailuihin.
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Seura tukee pelaajien osallistumista kilpailuihin kilpailumaksuissa sekä tapauskohtaisesti muuten.

MUU TOIMINTA
Osallistutaan aluejärjestö LounaSulan kokouksiin ja toimintaan.
Järjestetään kiitostilaisuuksia valmentajille, johtokunnan jäsenille sekä muutoin seuran toimintaa
avustaneille.
Järjestetään kauden päättäjäistilaisuuksia ryhmäkohtaisesti junioriryhmille

LOPUKSI
Sulkapallotoiminta Turun Sulassa on kaikki jäsenet huomioivaa sellaisessa ilmapiirissä missä jokaisen
jäsenen on mukava olla mukana sillä tavalla ja panostuksella lajiin kuin itse haluaa.
Turussa 10.10.2015

Johtokunta

