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Toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018
1. Varsinainen toiminta
Toteuttaa yhdistyksen sääntöjen 2§:ssä määritellyt asiat:
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toimintaalueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja
terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti.
Tätä sääntöä pyritään noudatamaan seuraavin keinoin:
• Järjestää jäsenilleen salivuoroja
• Välittää laadukkaita sulkapallovarusteita jäsenille
• Järjestämällä sulkapallovalmennusta
• Järjestämällä sulkapalloturnaus
• Järjestämällä jäsenille virkistystoimintaa

2. Kauden 2017-2018 salivuorot:
Juniorit (ohjatut vuorot):
Maanantaisin 04.09.2017 - 21.05.2018 klo 19:00 - 20:00, SUVILAHTI (5 kenttää)
Torstaisin 07.09.2017 - 31.05.2018 klo 19:00 - 20:00, TENNIS CENTER kentät 3,4,5,6,7
Lauantaisin 09.09.2017 - 26.05.2017 klo 11:00 - 12:30, SUVILAHTI (5 kenttää)
Valmentajina Timo-Jaakko Saarikoski, Janne Starck, Anton Nymark ja Alex Wunsch
Paikkoja n.30 pelaajalle riippuen pelaajien aktiivisuudesta.

Aikuisaktiivit ja kilpapelaajat:
Maanantaisin 04.09.2017 - 21.05.2018 klo 20:00 - 21:30, SUVILAHTI (5 kenttää)
Keskiviikkoisin 06.09.2017 - 23.05.2018 klo 20:00 - 21:30, SUVILAHTI (5 kenttää)
Lauantaisin 09.09.2017 - 26.05.2018 klo 12:30 - 14:00, SUVILAHTI (5 kenttää)
Vuorolla ei ole säännöllistä ohjausta. Vinkkejä annetaan pyydettäessä.
Paikkoja n. 30 pelaajalle

Harrasteryhmä:
Kaiken ikäisille, mutta alle 10v vanhempien seurassa.
Keskiviikkoisin 08.11.2017 - 30.05.2018 klo 17:30 - 19:00, OP-AREENA, Mustasaari (7 kenttää joista
4kp ja 3np kenttää). Omatoiminen vuoro, ei ohjausta.
Sunnuntaisin 10.09.2017 - 27.05.2018 klo 15:30 - 17:00, SUVILAHTI (5 kenttää). Ohjaajina Anton
Nymark ja Alex Wunsch.
Paikkoja n. 30 pelaajalle
Kaikille salivuoroille ilmoittaudutaan Hobbydeed.com palvelun kautta.
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3. Jäsenet
Jäsenmäärän kasvattaminen ei ole erityisenä tavoitteena, koska salivuorojen kenttämäärä ei
mahdollista suurta jäsenmäärää, jotta kaikki pääsisivät pelaamaan. Tavoitteena on ylläpitää sopivaa
jäsenmäärää kaikissa ryhmissä, jotta salivuoroilla ei olisi liikaa pelaajia ja ettei myöskään olisi kenttiä
käyttämättä. Riippuen pelaajien osallistumisaktiivisuudesta, junioriryhmässä tämä tarkoittaa
optimimääräksi n.25-30 junioria, aikuisissa n. 30 pelaajaa ja harrasteryhmässä n.30 pelaajaa.
Tavoitteena saada kasvatettua jäsenmäärää n.80 pelaajaan.

4. Kilpailutoiminta
•
•
•
•

Järjestämme kansallisen sulkapalloturnauksen Vaasan Tennis Centerissä 11.11.2017
Järjestetään alueen kauden päätöskilpailut OP-Arenalla 21.4.2018
Seuran jäsenet voivat osallistua aluekilpailuihin ja kansallisen tason kilpailuihin.
Haemme kansallista turnausta myös ensi kaudelle 2018-2019 mikäli Timo-Jaakolle löytyy
korvaaja kisajärjestäjänä. T-J:llä ei ole välttämättä mahdollisuutta olla kisajärjestäjänä ensi
kaudella.

5. Valmennus/koulutus
•
•
•
•

Vaasan Sulkis järjestää säännöllistä valmennusta junioreille syksyllä 2017 ja keväällä 2018.
Valmennuksesta vastaavat Timo-Jaakko Saarikoski, Janne Starck, Anton Nymark ja Alex
Wunsch
Järjestämme naisten alkeiskurssin Tennis Centerillä 18.09.2017-20.11.2017. Valmentajana
Maija Pullinen
Anton Nymark ja Alex Wunsch osallistuvat I-tason valmentajakoulutukseen syksyllä 2017.
Muista koulutuksista päätetään erikseen, jos sellaisille tulee tarvetta.

6. Hankinnat
•
•
•
•
•
•

Yhdistys välittää jäsenilleen luonnonsulista valmistettuja sulkapalloja ja niiden välittäjänä
toimii yhdistyksen rahastonhoitaja Petri Syväluoma
Jos vuoden aikana tulee tilaisuus hankkia muuta toimintaa kehittävää materiaalia, siitä
päätetään erikseen.
Suvilahden koulun tolppien renkaita hankitaan uusia mahdollisesti rikkoutuvien tilalle.
Pelaajilla on mahdollisuus hankkia seura-asuja.
Junioreille taitovihkoja 30kpl painettu FRAM:lla.
Nopeustutka

7. Tiedottaminen
•
•
•
•

Jäsenille tiedottamiseen käytämme sähköpostia, kotisivujamme ja tarvittaessa puhelimitse.
Lehtien ilmaispalstoja voidaan myös käyttää.
Tarvittaessa maksullisten mainospaikkojen käyttämisestä päätetään erikseen.
Junioritoiminnan ilmaisista lajikokeiluista saimme tiedotusapua Vaasan kaupungilta.

8. Kokoukset
Pidetään kaksi varsinaista kokousta, vuosikokous ja syyskokous. Lisäksi kokoonnutaan tarvittaessa.
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9. Virkistystoiminta
Vaasan Sulkis järjestää aikuisjäsenilleen saunaillan keväällä 2018. Junioreille järjestetään myös oma
tilaisuus kevään aikana.

10. Yhteistyökumppanuus
Badminton Quality
Vaasan Sulkis on sopinut yhteistyöstä Badminton Quality yrityksen kanssa, joka välittää
yksinoikeudella seuralle Kumpoo merkkisiä sulkapallovarusteita. Seuran jäsenet saavat laadukkaita
varusteita edulliseen seurahintaan. Lisäksi Kumpoo logo on esillä seuran kotisivuilla

Hieroja Jani Sormunen
Vaasan Sulkiksen aikuisjäsen Jani Sormunen tarjoaa muille seuran jäsenille hierontapalveluita
edulliseen hintaan. Yhteystiedot ja ajantasainen hinnasto on esillä seuran kotisivuilla
www.vaasansulkis.net

11. Edustukset
Vaasan Sulkiksesta pyritään saamaan edustaja Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n hallitukseen.
Timo-Jaakko Saarikoski valittiin PohSu:n puheenjohtajaksi 15.6.2014 ja on nyt neljättä kautta
puheenjohtajana.
Sulkapalloliiton kokouksiin osallistutaan, jos tulee sopiva mahdollisuus saapua paikanpäälle. Edustaja
valitaan erikseen.

12. Talous
Yhdistys saa varansa jäsenmaksuista, pallomyynnillä, kilpailujen tuotoista ja Vaasan kaupungilta
haettavalla seura-avustuksella.
•
•
•

Kiinteät kulut katetaan jäsenten jäsenmaksuilla. Näitä ovat: Salivuoromaksut, Sulkapalloliiton
jäsenmaksu, Web-sivujen palvelinmaksu, pankin tilinhoitokulut.
Kilpailujen järjestämisestä saaduilla voitoilla maksetaan kilparyhmän kuluja, kuten
osallistumismaksuihin.
Saadut mahdolliset sponsorointitulot ja toiminta-avustukset käytetään juniorityön tukemiseen,
valmentajien koulutuksiin, valmennusmateriaalin hankintaan.

