Kouvolan Sulkapalloseura ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
YLEISTÄ
Aluesulkapalloyhdistys King-Sulka ry:n toiminta on hiljentynyt ja jatkuu vain seurojen
välisenä yhteistoimintana. Kouvolan Sulkapalloseura ry jatkaa yhteistoimintaa alueen
seurojen kanssa. Kahdenkeskeistä toimintaa sekä toimintaa muiden aktiivisten
seurojen kanssa yhdessä pyritään lisäämään. Seura toimii yhteistyössä myös SulkaSaimaan seurojen kanssa.
Vuoden 2022 aikana pyritään toimintaa Kouvolassa vahvistamaan junioreiden ja
harrastelijoiden osalta järjestämällä harrastetoimintaa tukevaa toimintaa, kuten
alkeiskursseja ja avoimet ovet –tapahtumia.
Tarvittaessa järjestetään junioreille leirivalmennusta päiväleirien muodossa. Leirejä
pyritään järjestämään myös yhteistyössä muiden lähialueen seurojen kanssa.
Mahdollisuus harrastaa sulkapalloa ja olla seuratoiminnassa mukana vahvistaa seuran
asemaa hyvänä vaihtoehtona kaikille liikuntaa harrastaville.

KOULUTUS
Seuralla on edelleen tarve uusista valmentajista ja ohjaajista.
Seuran jäseniä pyritään kannustamaan mukaan I-tason koulutukseen.
Valmentajia, joilla on I-tason koulutus, kannustetaan mukaan II-tason koulutukseen
vuoden 2022 aikana. Tarvittaessa seura järjestää koulutusta Sulkapalloliiton avustuksella.
Seuran jäseniä tuetaan osallistumaan Sulkapalloliiton ja KymLi:n järjestämille valmennusja ohjauskursseille.

VALMENNUS
Valmennuksesta vastaavat pääosin seuran omat valmentajat ja ohjaajat. Tarvittaessa
käytetään myös ulkopuolisia valmentajia. Leirivalmennuksessa käytetään tarpeen ja
saatavuuden mukaan myös SSuL:n ja lähialueen valmentajia ja ohjaajia.
Seuran junioreita kannustetaan ja tuetaan alueen sekä SSuL:n järjestämille junioreiden
leireille.
Liittoryhmiin valitut juniorit osallistuvat Pajulahdessa järjestettäviin peruskunto- ja pitkälle
leirille touko- ja elokuussa sekä pääosin pääkaupungin alueella järjestettäviin liitoryhmien
valmennusviikonloppuihin. Seura tukee liittoryhmiin valittuja junioreita maksamalla leirien
ja viikonloppujen valmennuksen kulut.

KILPAILUTOIMINTA
Seura tukee jäsentensä osallistumista Suomessa ja ulkomailla järjestettävien kilpailuiden
ilmoittautumismaksujen osalta johtokunnan päätösten mukaan.
Junioreiden on toimitettava alustava kilpailusuunnitelma kevään 1.1.- 30.5.2022 ja syksyn
1.8.- 31.12.2022 osalta juniorivastaavalle sekä juniorivalmentajille.
Uudet kilpailevat juniorit laativat suunnitelmat juniorivalmentajien kanssa yhdessä.
Juniorivastaava toimittaa suunnitelmat puheenjohtajalle sekä johtokunnalle käsiteltäväksi.
Johtokunta päättää myös junioreiden kilpailuiden ilmoittautumismaksujen tuesta.
Seura järjestää 12.- 13.2.2022 SSuL:n myöntämät kansalliset HELMI-kisat.
Jos kysyntää on, junioreille ja harrastelijoille suunnattu alueellinen kilpailu on mahdollista
järjestää syksyllä marras-joulukuussa.
Seuran joukkue osallistuu alueen seurojen väliseen Qvick-Cup turnaukseen.

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA
Kauden päättäjäiset junioreille järjestetään toukokuussa.
Toukokuussa 2022 järjestetään myös kaudenpäätöstapahtuma aikuisille.
Elokuun alkupuolella järjestetään mailapeliturnaus.
Sulkapallon Avoimet Ovet –tapahtuma järjestetään syys- tai lokakuussa, jos kysyntää on.
Pikkujoulut, K-18, järjestetään marras- tai joulukuussa.
Myös muuta yhteistoimintaa pyritään järjestämään tarpeen ja halukkuuden mukaan.

VARAINHANKINTA
Seuran toiminta katetaan jäsenmaksutuloilla, kausi- ja valmennusmaksuilla, kilpailujen,
leirien ja kurssien osanottomaksuilla sekä kaupungilta ja muilta yhteisöiltä saatavilla
avustuksilla.

TIEDOTUSTOIMINTA
Pääkanava: Seuran kotisivut ja sähköposti, jäsentiedotteet sekä tarvittaessa Kouvolan
Sanomat ja muut alueen kaupunkilehdet.
Suomen Sulkapalloliitto: Sulkapallon verkkolehti, SSuL:n jäsenposti, sähköposti ja liiton
internetsivut.

HALLINTO
Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimii johtokunta, jossa on puheenjohtaja ja kuusi (6)
jäsentä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsumana.
Seuran varsinaiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä sääntöjen määrääminä
ajankohtina: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Johtokunta, Kouvolan Sulkapalloseura ry

