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1. JOHDANTO
Tapion Sulka kuuluu maamme vanhimpiin, suurimpiin ja menestyneimpiin
sulkapalloseuroihin. Tällä hetkellä tilanteemme niin harrastajissa, valmentajissa kuin
kilpapelaajissa on hyvä. Lisäksi koulutuksen käyneet valmentajat jakavat saamaansa
tietoa muiden valmentajien keskuudessa. Nuoret kilpapelaajamme menestyvät
kilpailuissa ja edustavat seuraa seurajoukkueiden SM-kilpailuissa.
Palkkasimme vuoden 2012 syksyllä päätoimisen valmentajan. Tämä ratkaisu on
nostanut toiminnan laatua. Esport Centerin 15 % hintojen korotus syksystä 2013 alkaen
on aiheuttanut taloudellisia haasteita. Vuosi 2014 painottuu talouden tasainottamiseen
samalla kun pyritään ylläpitämään nykyisenlaista ja -laatuista toimintaa.
Mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseksi ja kenttäkulujen pienentämiseksi selvitetään
hakemalla Esport Centerille vaihtoehtoista kenttäkapasiteettia. Olemme kiinnostuneet
hyödyntämään A-link Areenalle tuleevaa kapasiteettia, mikäli suunnitelmat toteutuvat.
Tämä on päätavoitteemme.
Talouden tasapainottamiseksi tulemme:
 ryhmien täyttöasteen kasvattaminen
 hakemaan valtion seuratukea
 korottamaan hintoja
Taloudellisista haasteista huolimatta toiminnan laatu pidetään ennallaan ja lisäksi
seuraavia osa-alueita viedään eteenpäin:
 Sekä menestyneiden juniorien että seuran aktiivitoimijoiden kannustamista ja
tunnustamista pyritään lisäämään
 Kilpailutoiminnan saralla haemme kansainvälistä kilpailukokemusta Tapion
Sulan ja muiden seurojen junioreille hakemalla mahdollisuutta järjestää
kansainvälinen Finnish Junior International Championships, FIJC. Tapion Sulka
hakee järjestelyvastuuta itselleen ja sitä kautta on tukemassa suomalaisen
sulkapallon tunnettavuutta maailmalla.
 Sinettiseura-auditoinnissa seuramme sai paljon kiitosta monella rintamalla.
Seuramme tulee luomaan Toimintalinjan Nuori Suomi -järjestelmän ohjeiden
mukaisesti, josta sovittiin sinettiseura-auditoinnin yhteydessä.
 Suunnitteilla olleella vanhempaininfolle luodaan malli ja vanhempaininfoja
toteutetaan, joka mahdollistaa entistä välittömämmän ja suoraviivaisemman
kommunikoinnin valmentajien, valmennettavien sekä huoltajien välillä.
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Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2014:




Vakauttaa taloudellinen tilanne toiminnan laadusta tinkimättä.
Kasvattaa useammin kuin kerran viikossa pelaavien juniorien määrää edelleen
sekä lisätä kilpailuihin osallistuvien juniorien määrää.
Tehdä ohjaajille käsikirja auttamaan valmentamisessa.

2. TAPION SULAN VISIO
Tapion Sulka on jo vuosien ajan ollut ”sulkapallon tavaratalo”, seura joka tarjoaa
jokaiselle lajista kiinnostuneelle jotakin, ikään ja taitotasoon katsomatta. Tämä
toimintamalli on tarkoitus säilyttää tulevinakin vuosina, vaikka fokus on siirtynyt
enemmän lasten ja nuorten toimintaan. Toiminta pidetään ammattimaisena päätoimisen
valmentajan johdolla.
Tulevinakin vuosina Tapion Sulka tarjoaa lapsille ja nuorille liikunnallisen
harrastuksen. Kerran viikossa harjoitteleville opetetaan sulkapallon perustaidot
oppimiseen kannustavassa ilmapiirissä. Alku- ja loppuverryttelyn yhteydessä myös
jokaisen peruskoordinaatio kehittyy. Samalla lapset ja nuoret oppivat ryhmässä
toimimista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Tapion Sulka panostaa eritoten
periksiantamattomuuden opettamiseen kannustavien ja motivoituneiden ohjaajien
avulla. Pienimpien juniorien osalta ei unohdeta myöskään leikkisämpien elementtien
tuomista mukaan harjoituksiin.
Useamman kerran viikossa harjoittelevat osallistuvat usein myös kilpailutoimintaan. He
oppivat seurassa aktiivisen urheiluharrastuksen perustaidot. Kilpailukokemuksista
saatavat vahvat yhteiset elämykset sekä periksi antamattomuuden kulttuuri luovat
pohjan intensiiviselle toiminalle niin urheilun kuin muun elämän saralla. Aktiivisempaa
harrastusta tuetaan sekä menestyvimpien pelaajien kohdalla taloudellisesti että
harjoitusmahdollisuuksia tarjoten. Seuran jo aktiiviuransa lopettaneet kilpapelaajat
osallistuvat edelleen toimintaan sekä valmentajina että sparrareina ja jakavat
kokemuksiaan aktiivisesti – paitsi pelaajille suoraan myös seuran sähköisten
tiedotuskanavien kautta.
Ohjaajien koulutus sulkapallon saralla toimii liittovetoisesti. Tätä toiminnan osa-aluetta
kehitetään myös niin, että Tapion Sulka tarjoaa ohjaajilleen enemmän mahdollisuuksia
jakaa Sulkapalloliiton koulutuksista ja muualta pelikentiltä saatuja kokemuksiaan
keskenään. Kasvatukselliset tavoitteet tuodaan paremmin esiin kuin aiemmin. Vuonna
2011 käyttöön otetuttuja yhteisiä pelisääntöjä kehitetään edelleen vuonna 2014.
3. VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA
Tapion Sulan valmennus ja ohjaus perustuu sille pohjalle, jolla sulkapalloon
perehdyttämistä on seurassa harjoiteltu jo useamman vuosikymmenen ajan. Tapion
Sulan valmentajat ja ohjaajat myös päivittävät ammattitaitoaan jatkuvasti osallistumalla
esimerkiksi Sulkapalloliiton järjestämiin koulutuksiin ja jakamalla oppeja keskenään.
Tapion Sulka tarjoaa laadukasta sulkapallo-opastusta pelaajan ikään tai taitotasoon
katsomatta.
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Kauden 2014–2015 harjoitusryhmät päätetään hallituksen ja valmentajien yhteistyössä
kevään 2014 aikana, jolloin seuran nykyisille ja potentiaalisille uusille jäsenille jää
riittävästi aikaa tutustua seuran tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Joidenkin aiempien vuosien tapaan emme käytä vuonna 2014 apuna ulkomaista
valmentajaa, ellei erinomaista tilaisuutta tarjoudu. Päätoiminen valmentajamme Lasse
Lindelöf sekä auktorisoidut talenttivalmentajamme Elina ja Maria Väisänen jatkavat
oppiensa siirtämistä muille valmentajillemme seuran sisäisillä valmentajaleireillä.
Seura kannustaa uusia ja vanhoja ohjaajia kehittämään ja monipuolistamaan
valmennustaitojaan ja kustantaa valmentajien osallistumiset Suomen Sulkapalloliiton,
Nuoren Suomen ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun järjestämiin koulutuksiin.
Seura valitsee joka vuosi ”Vuoden juniorivalmentajan”. Valinta julkistetaan seuran
pikkujoulujuhlassa ja valmentajasta julkaistaan seuran verkkosivuilla artikkeli, jossa
valmentaja saa kertoa näkemyksiään ja visioitaan seuran muille jäsenille.
Seura luo ohjaajille käsikirjan, jota ohjaaja voi käyttää apunaan ryhmän toiminnassa ja
sitä suunnitellessaan.
3.1 HARRASTEPELAAJAT
Kaudella 2014–2015 jatketaan toimintatapaa, jossa suurimpia ryhmiä valmentaa kaksi
ohjaajaa. Näin toimien pystytään ohjauksen taso ja laatu kohdistamaan paremmin
ryhmän kaikille jäsenille. Varsinaisen valmentajan sekä avustajana toimivan ohjaajan
työ on saanut valmennusryhmien sisällä hyvän vastaanoton ja menetelmää aiotaan
valmennusresurssien sallimissa rajoissa laajentaa. Lisäksi tämä kahden ohjaajan malli
on saanut hyvää palautetta myös ohjaajilta ja valmentajilta itseltään. Jos jompikumpi
valmentajista on jollakin harjoituskerralla estynyt pääsemään paikalle, toinen voi
väliaikaisesti hoitaa valmennustehtävän itsenäisesti.
Kaudella 2014–2015 jatketaan myös jo käyttöön otettujen yhteisten pelisääntöjen
sopimista ryhmissä. Lisäksi luodaan suunnitelma kannustusperiaatteista. Suunnitelmalla
ja sen tulevalla käyttöönotolla tavoitellaan junioriryhmiin entistä vahvempaa
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustavaa henkeä.
Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen edelleen lisäämiseksi seura rohkaisee
harrastepelaajia yli ryhmärajojen tapahtuvien aktiviteettien tekemiseen aktiivisten
ryhmäläisten ja valmentajien johdolla.
Eri lajien välinen kilpailu urheilullisesti lahjakkaista nuorista asettaa seuramme kovien
haasteiden eteen. Jatkamme käytäntöä, jossa nuoret lapset voivat tulla kokeilemaan
sulkapalloa ilman velvoitteita ja innostumaan uudesta lajista.
3.2 KILPAPELAAJAT
Seurassamme on tällä hetkellä muutama kansainvälisillä kentillä pelaava ja niille
tähtäävä pelaaja. Lisäksi nuoremmista pelaajista on kasvamassa uusia huipulle tähtääviä
pelaajia. Seura panostaa näiden pelaajien kehittymisen turvaamiseen ja pyrkii tukemaan
heitä sekä valmennuksellisesti että taloudellisesti.
Vaikka kansainvälisille kentille tähtäävien pelaajiemme määrä on kasvanut, on määrä
edelleen varsin pieni joihinkin aiempiin vuosiin verrattuna. Siksi seuramme jatkaa
panostusta aloitteleville, kilpailemisesta kiinnostuneille lapsille suunnatun toiminnan
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kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että muutaman vuoden kuluessa seurassa olisi
huomattavasti nykyistä suurempi kansallisia juniorikisoja kiertävä ryhmä. Tästä
joukosta toivomme tietysti muutaman pelaajan yltävän pitkällä tähtäimellä
kansainvälisille kentille saakka.
Aiempien kausien tapaan kilpapelaajien harjoituksia järjestetään myös pienryhmissä,
jolloin valmentaja pystyy keskittymään pelaajien henkilökohtaiseen valmennukseen
paremmin. Pienryhmätoimintaa tullaan jatkamaan myös vuonna 2014 ja sitä on
tarkoitus kokeilla myös pienempien kilpajuniorien valmennuksessa tekniikan oppimisen
tehostamiseksi.
Kilpailevat junioripelaajamme harjoittelevat ohjatusti koordinaatiota ja fyysisiä
ominaisuuksiaan useamman kerran viikossa ympäri vuoden. Näin ennaltaehkäistään
vammoja. Seuran valmentajiin kuuluu fysioterapeutti, joka antaa henkilökohtaisia
ohjeita vammojen hoitoon, kuntoukseen ja ennaltaehkäisyyn.
Kauden 2014–2015 aikana pyrimme lisäämään seurayhteistyötä erityisesti
treenivaihtojen muodossa. Näin eri seuroja edustavat kilpapelaajat saavat uusia
harjoitusvastustajia ja monipuolista treeniä. Yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja
edistää paikallista kilpasulkapalloilua.
3.3 KERHOTUNTITOIMINTA
Viikoittaisen nelinpelikerhon lisäksi on maanantaille varattu yksi vuoro aktiivisten
harrastepelaajien ja satunnaisesti kilpailevien käyttöön. Kerhotunneilla pelaajat sopivat
itse vapaasti pelit ilman ohjaajaa. Kaudella 2014–2015 vuorot pidetään entisellään, eikä
muunlaisia vuoroja vapaalle pelille ole suunnitteilla.
3.4 LEIRITOIMINTA
Huippupelaajistamme suurin osa kuuluu Sulkapalloliiton eri maajoukkueryhmiin,
joiden kautta harjoitusleiritarjonta on riittävää. Tapion Sulan leiritoiminnan painotus
tuleekin kohdistumaan valmentajien koulutukseen ja juniorileiritykseen. Junioreille
järjestämme kauden aikana leirin.
Jatkamme junnupäivien järjestämistä. Junnupäivät on suunnattu alakouluikäisille
pelaajille aloittelijoista kilpapelaajiin. Päivän ohjelmaan kuuluu hauskoja harjoituksia
kentällä ja sen ulkopuolella sekä erilaisia sulkapallopelejä niin ”fun games” -säännöillä
kuin oikeilla sulkapallon säännöillä. Leirien ja junnupäivien päävetäjinä toimivat Lasse
Lindelöf, Elina ja Maria Väisänen apunaan muut juniorivalmentajat.
4. KILPAILUTOIMINTA
4.1 SEURAN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT
Tapion Sulalle kaudelle 2013-2014 myönnetyistä kolmesta kisasta vuoden 2014
keväälle osuu helmikuussa järjestettävä naisille tarkoitettu Espoo Women’s Open.
Kaudelle 2014–2015 Tapion Sulka tulee hakemaan järjestysoikeutta kolmelle
kansalliselle kilpailulle sekä yhdelle kansainväliselle alle 19-vuotiaiden
juniorikilpailulle (Finnish Junior International Championships, FIJC). FIJC on
Badminton Europen sanktioima kisa. Kotimaan kisoista järjestettäväksi haetaan: Juniori
Eliitti –kilpailu, naisille tarkoitettu Espoo Women’s Open -kilpailu sekä yleisten
luokkien kansallinen kilpailu (perinteisesti Tapion Sulan Tähtikisa), jossa pelataan
yleisten luokkien V, A, B ja C lisäksi myös junioriluokat 11, 13, ja 15.
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Kaudella 2013-2014 ei järjestetty junioriliigaa edellisen kauden tapaan. Seuramme
osallistuu liigaan tai vastaavaan tapahtumaan, mikäli sellainen järjestetään.
Lisäksi seuramme järjestää sisäiset ranking-kilpailut kahdeksan tai yhdeksän kertaa
vuodessa sekä seuran sisäiset juniorimestaruuskilpailut aloitteleville kilpajunioreille.
Näistä lisää kappaleessa Ranking-toiminta.
4.2 JÄSENTEN OSALLISTUMINEN MUIHIN KILPAILUIHIN
Seuramme kilparyhmien pelaajat osallistuvat kansainvälisiin ja kansallisiin kilpailuihin
valmentajiensa suosituksesta ja omien päätöstensä perusteella. Ulkomaisiin kilpailuihin
osallistuvat pääasiassa valioluokan pelaajat ja ne seuran juniorit, jotka kuuluvat
ikäluokkansa liittoryhmään.
Seura tukee kilpailemista ja tavoitteellista harjoittelua rahallisesti seuran taloustilanteen
sallimissa puitteissa. Tämä toteutuu kahdessa eri tukimuodossa:
1. Kilpailujen osallistumismaksuihin osallistuminen: seuran tavoitteena on maksaa
osin tai kokonaan seuratoiminnassa mukana olevien aktiivisten valiopelaajien ja
juniorikilpailijoiden kilpailumaksut. Seuran huippupelaajien kanssa on tehty
erilliset pelaajasopimukset, joihin sisältyy osallistumismaksujen korvaaminen
seuran toimesta. Seuratoiminnassa aktiivisten pelaajien kotimaan
osanottomaksuja tuetaan mahdollisuuksien mukaan.
2. Stipendit: Raha-avustuksia myönnetään hallituksen harkinnanvaraisella
päätöksellä kaksi kertaa vuodessa: kerran syys- ja kerran kevätkaudella.
Perustelut avustusten myöntämiselle ovat pelaajan taso, ulkomaan kilpailujen
määrät ja harjoitteluaktiivisuus. Näin pyritään tukemaan ja rohkaisemaan
huippuja hankkimaan arvokasta kansainvälistä kisakokemusta.
4.3 KILPAILUMENESTYKSESTÄ JA -AKTIIVISUUDESTA TUNNUSTAMINEN
Kaikki nuoret pelaajat, jotka osallistuvat ulkomaisiin liittoryhmän järjestämiin kisoihin
saavat seuralta diplomin. Samoin kilpailuihin osallistuneista junioripelaajista palkitaan
diplomilla myös muista muista ansioista, joita voivat olla esimerkiksi: parhaiten
edistynyt pelaaja, "Sisu"-diplomi jne. Diplomien jakamisella pyritään kannustamaan
erityisesti kilpailemisen alkuvaiheessa olevia pelaajia. Diplomit jaetaan pelaajille
harjoitusten yhteydessä loppukaudesta ja saajien nimet julkaistaan myös seuran wwwsivuilla.
5. RANKING-TOIMINTA
Seura järjestää sisäiset ranking-kilpailut Esport Centerissä kahdeksan tai yhdeksän
kertaa vuodessa. Kilpailut ovat avoimet ja ilmaiset kaikille seuran jäsenille. Pelaajat
jaetaan pelipaikalla mahdollisimman samantasoisten pelaajien kanssa 3–5 hengen
ryhmiin, jotta kaikki saisivat tiukkoja otteluita. Sekä nuoremmat että vanhemmat lajin
harrastajat ikähaitarilla 8-66 vuotta ovat ottaneet ahkerasti osaa näihin leikkimielisiin
kilpailuihin . Ranking-kilpailu on turvallinen paikka kokeilla kilpailemista, ja moni on
innostunut käymään kansallisissa kilpailuissa seuran sisäisen kokeilun jälkeen.
Ranking-kilpailut ovat seuramme tärkeä säännöllinen tapahtuma, joka on kohdistettu
koko jäsenistölle. Tavoitteena on tarjota kaikille osallistujille mahdollisimman tasaisia
otteluita ja kannustaa myös seuran junioreita innostumaan kilpailemista.
Perinteisten ranking-kilpailuiden lisäksi seura pyrkii järjestämään tapahtumia ja
kokeilutilaisuuksia nuoremmille junioreille myös ranking-kilpailuiden yhteyteen.
Tavoitteena on tutustuttaa pienimmät ja uudet juniorimme kilpailemiseen hauskojen
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harjoitusten ja pelien kautta. Keväällä 2014 pyritään järjestämään seuran sisäiset
juniorimestaruuskilpailut, johon kannustetaan mukaan erityisesti aloittelevia
kilpapelaajia.
Joulukuussa tullaan pelaamaan rankingin sijaan jo perinteeksi muodostunut seuran
sisäinen nelinpelimestaruuskilpailu, joka on myös suunnattu kaikille jäsenille.
6. VARUSTEET
Sulkaisten pallojen myynti on ollut tärkeää jäsenistöllemme ja sitä tullaan jatkamaan
edelleen. Jäsenetuihimme kuuluu myös mahdollisuus ostaa urheiluvälineitä ja varusteita Esport Centeristä alennettuun hintaan. Seura-asut ovat osoittautuneet erittäin
suosituiksi ja ne ovat nostaneet tapionsulkalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
seurahenkeä. Seura-asuja onkin hankittu lisää joka vuosi syksyisin ja tätä tullaan
jatkamaan myös vuonna 2014.
7. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
Tapion Sulan viestinnän painopiste on sähköisessä tiedotuksessa. Viestinnän kanavia
ovat seuran verkkosivusto www.tapionsulka.fi, jäsenten ja valmentajien sähköpostilista
sekä seuran Facebook-sivu.
Seuran verkkosivustolla julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita ja tapahtumauutisia. Myös
tärkeimpiä seuran toimintaa koskevia tietoja ja valmentajien ja ohjaajien yhteystietoja
päivitetään verkkoon. Seuran viestintää vahvistetaan entistä laajentamalla
verkkouutisointiin osallistuvaa joukkoa.
Seuratoiminnan läpinäkyvyyttä pidetään yllä julkaisemalla seuran toimintasuunnitelma
ja toimintakertomus verkkosivustolla. Lisäksi seuran verkkosivuston sisältöä
laajennetaan mm. kertomalla minkälaisia laskutusperiaatteita noudatetaan kesken
kauden seuraan liittyneen tai seurasta eroavien suhteen. Tapion Sulka on Nuori Suomi sinettiseura. Tätä tietoa tuodaan enemmän esiin ja myös ohjaajia motivoidaan sen
avulla. Ohjaajia kannustetaan käyttämään Nuoren Suomen verkkosivuilta löytyvää
tietoa.
Jäseniä informoidaan ajankohtaisista seurauutisista sähköpostitiedotuksen avulla.
Seuran yleisen listan lisäksi käytössä on valmentajien oma postituslista. Näiden listojen
sähköpostiosoitetietoja päivitetään säännöllisesti, että ne kattaisivat jatkossakin suuren
osan jäsenistä. Listoille lähetetään säännöllisesti tärkeimpiä seuran toimintaa ja
tapahtumia koskevia uutisia.
Seuran Facebook-sivua integroidaan vahvemmin osaksi seuran viestintää. Myös
kansainvälisiä kilpailuja kiertävien tapionsulkalaisten reissukuulumisia ja
kuvapäivityksiä sekä videoita tullaan jakamaan seuran Facebook-sivun kautta.
Facebookin merkitys korostuu uusien jäsenten hankinnassa.
Kevätkauden 2014 päätteeksi jokaiselle Tapion Sulan jäsenelle postitetaan paperinen
jäsenkirje, jossa kerrotaan kauden 2014-2015 toiminnasta.
8. TALOUS
Suunnitelmana on saada seuran tulot ja menot tasapainoon ja pitää toiminnan laatu
vähintään ennallaan. Keinona talouden tasapainottamiseen ovat ryhmien täyttöasteen
kasvattaminen, vuotuisten jäsenmaksujen korottaminen sekä kilpailu- ja
jäsentapahtumien omavastuuasteen kasvattaminen.
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9. KONKREETTISET ASKELEET KOHTI 2014 PÄÄTAVOITTEITA
Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2014:




Vakauttaa taloudellinen tilanne toiminnan laadusta tinkimättä.
Kasvattaa useammin kuin kerran viikossa pelaavien juniorien määrää edelleen
sekä lisätä kilpailuihin osallistuvien juniorien määrää.
Tehdä ohjaajille käsikirja auttamaan valmentamisessa.

TALOUDELLISEN TILANTEEN VAKAUTTAMINEN TOIMINNAN LAADUSTA
TINKIMÄTTÄ
Keinona talouden tasapainottamiseen ovat ryhmien täyttöasteen kasvattaminen,
vuotuisten jäsenmaksujen korottaminen sekä kilpailu- ja jäsentapahtumien
omavastuuasteen kasvattaminen.
JUNIOREILLE LISÄÄ HARJOITUSKERTOJA JA HOUKUTTELU
KILPAILEMAAN
Päätoiminen valmentaja Lasse Lindelöf ja muut seuran valmentajat katsastavat seuran
ryhmissä harjoittelevia junioreita ja pyrkivät löytämään ne innokkaat pelaajat, jotka
haluaisivat harjoitella useammin. Kyseisille pelaajille pyritään löytämään tilaa sopivista
ryhmistä tai riittävän suuren pelaajamäärän ollessa kyseessä, heillä pyritään
perustamaan uusi ryhmä. Pelaajien siirtäminen uusiin ryhmiin tai kokonaan uusien
ryhmien perustaminen toteutetaan mahdollisimman pian tarpeen havaitsemisen jälkeen.
Harrasteryhmien valmentajia ja ohjaajia muistutetaan ranking-kisojen markkinoinnista
ryhmissään. Lisäksi seuran valmentajat pyrkivät löytämään sopivan juniorikilpailun tai
Cityjunnusulkis-päivän, johon innokkaita junioreita pyritään saamaan mukaan
valmentajan kanssa. Tutun valmentajan mukaan tulo kilpailuun on ehdottoman tärkeää
junioreiden tullessa ensimmäiseen kisaansa. Sopivia kisoja ovat muun muassa TS:n itse
järjestämät kilpailut Espoo Women’s Open maaliskuussa ja mahdollinen Finnish
International Junior Championship & Elite -kilpailut syksyllä. Elina ja Maria Väisänen
sekä Lasse Lindelöf ovat vastuuhenkilöitä uusien pelaajien ”kisamatkan”
toteuttamisessa ja sopivan kilpailun/kilpailuiden löytämisessä.
OHJAAJAN KÄSIKIRJA
Seura luo käsikirjan, jota ohjaajat voivat käyttää apunaan toiminnassaan ja sitä
suunnitellessaan. Käsikirjaa ei ole tarkoitettu pakkopullaksi, vaan ohjaajaa auttavaksi
työkaluksi. Kirja voi pitää sisällään muun muassa seuraavia asioita:
1. Toiminta ryhmän ensimmäisellä kerralla.
2. Asiat, joita teen jokaisella ohjauskerralla
3. Yhteydenpito vanhempiin
4. Jos en pääse vetämään harjoituksia, miten toimin, ja niin edelleen.
Hallitus valitsee vastuuhenkilön tämän listan luomiselle. Vastuuhenkilö voi luoda listan
omiin kokemuksiinsa perustuen ja ohjaajien ja hallituksen kanssa toimien. Kirja
hyväksytään huhtikuun 2014 loppuun mennessä ja jaetaan kaikille ohjaajille.

