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Toimintasuunnitelma 2016 
Seuran tarkoitus on ylläpitää ja edistää squashia ja muita mailapelejä terveellisinä 

vapaa-ajan harrastuksina sekä kilpapeleinä. 

KILPAILUTOIMINTA  

HSRC järjestää sekä kevät- että syyskaudella kilpailuja sekä kilpa- (N1, M1) että 

harrastaja- (N2, M2) tasolla. Seuran omille junioreille järjestetään erikseen 

mestaruuskilpailu torstaina 26.5.2016.   

Tavoitteena on saada lisää osallistujia harrastajatason (N2, M2) kilpailuihin sekä 

junioriharrastajien kilpailuaktiivisuuden lisääminen. 

Aikaisempi sponsori vetäytyi parikymmenvuotisen yhteistyön päätteeksi 

maahantuonnin loputtua. Uudeksi yhteistyökumppaniksi saatiin Wilson.  

Kilpailutoimikunta  

Kilpailutoiminnan vetäjänä toimii Kalevi Koivula. Kalevi hankkii muut 

kilpailutoimikunnan jäsenet tarpeen mukaan.  

Kilpailukalenteri  

HSRC isännöi Squashliigakierroksia Miesten I- ja II-divisioonissa neljän joukkueen 

voimin. Naisten liigan SM-sarjaa pelaa yksi joukkue kaudella 2015 - 2016.   

Kilpailuja  

• 2016 MAALISKUU 19.- 20. Wilson Cup, (M1, M2)  

• 2016 TOUKOKUU 7. Seuran mestaruuskilpailu, Squash 

• 2016 TOUKOKUU 14. Seuran mestaruuskilpailu, Racketball  

• 2016 LOKA-MARRASKUU Wilson Cup, (M1, M2)  
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SM-liiga  

Seura osallistuu miesten Squashliigaan neljällä joukkueella. HSRC:n naisjoukkue 

pelaa SM-liigaa kaudella 2015 - 2016.  

Vuoden loppuun mennessä naisjoukkueemme on voittanut kaikki ottelunsa ja siis 

johtaa sarjaa puhtaasti lähdettäessä uuteen vuoteen. 

Kaksi miesten joukkuetta pelaa 1. divisioonassa ja kaksi joukkuetta 2. divisioonassa. 

Joukkueet toimivat peli-ilon vuoksi ja harrastepohjalta. Seura tukee näitä joukkueita 

maksamalla osallistumismaksut ja kentät. Mikäli halukkaita on enemmän kuin 

pelipaikkoja, joukkueiden kapteenit määräävät peluuttamisesta. Joukkueiden 

kapteenit huolehtivat joukkueiden pelijärjestyksestä ja yhteydenpidosta jäsenistön 

kanssa.   

Edustuspelaajat 

Seura osallistuu sopimusten mukaisesti Maarit Ekholmin ja Riina Koskisen 

kilpailutoiminnan tukemiseen.  

TIEDOTUSTOIMINTA  

Seuran tiedottamisen keskeisin kanava on kotisivut www.hsrc.fi. Lisäksi käytössä on 

jäsenistön sähköpostijakelulista, ilmoitustaulu kotihallilla ja Facebook-sivun lisäksi 

myös Twitter-tili. 

Tiedotussuunnitelma  

Kotisivut  

• Vuoden 2016 aikana pyritään uudistamaan seuran kotisivuja siten, että saadaan 

uutiset sopivilla kriteereillä päivittymään automaattisesti myös Facebook’iin. Tähän 

saakka jonkun on pitänyt linkata nämä manuaalisesti.  

• Panostetaan raportointiin, eli tulosten, tunnelmien ja valokuvien välittämiseen 

tapahtumien jälkeen  

• Hallituksen tiedottaminen kotisivun ja sähköpostitiedotteiden kautta.  

• Kilpailutoiminnasta tiedottaminen  

• Junioritoiminta  

• Naisten squash  
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• Toimihenkilöiden aktivointi verkkosivujen ylläpidossa. Tavoitteena edelleen, että 

jokainen toimija kirjoittaa yhden kerran kuukaudessa verkkosivuille uutisen  

• Yritysjäsenten esittely  

Sähköposti  

• HSRC Uutiset lähetetään noin neljä kertaa vuodessa, jossa kerrotaan tulevista 

asioista  

• Nopea tiedotus ajankohtaisista asioista tarvittaessa 

• Sähköpostitiedotteet tarvittaessa 

 Sosiaalinen media  

• Seuran Facebook-sivut ovat osoitteessa www.facebook.com/hsrcsquash ja niillä 

pyritään tavoittamaan erityisesti seuran nuoret jäsenet 

• Seuran kotisivuille www.hsrc.fi lisätyt artikkelit siirretään valikoiden myös 

Facebookiin.  Tähän mennessä manuaalisesti, mutta tämä pyritään 

automatisoimaan.  

Seuran ilmoitustaulu Merihaassa  

• Tärkeimpien seuran asioiden tiedottaminen tehdään myös ilmoitustaululla, kuten 

kutsut tapahtumiin ja kokouksiin 

Nikkiboxi –lehden juhlavuoden erikoisnumero  

• Seuran lehteä, Nikkiboxia, ei ole pariin vuoteen julkaistu. Nyt 2016 julkaisemme 45-

vuotisjuhlan kunniaksi lehdestä juhlavuoden erikoisnumeron.  

  

TALOUS JA HALLINTO  

Seuralla ei ole velkaa. Tavoitteena on ylläpitää seuran talous vakaana ja 

maksukykyisenä.  

Tällä hetkellä seurassa on 205 jäsentä. Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenmäärä on 

pysynyt vakaana.  

Seuran varainhankintaa aktivoidaan etsimällä kilpailutoiminnalle tukijoita.  

Seuran sääntöjen uudistustyö on vielä kesken mutta tavoitteena saattaa päätökseen 

vuoden 2016 aikana.  
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JUNIORITOIMINTA  

HSRC:n keskeisinä tavoitteina 2016 ovat edelleen junioripelaajien määrän 

kasvattaminen sekä valmennustoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen. 

Junioritoimintaan panostetaan vuoden 2016 aikana ja haastetaan kaikkia seuran 

jäseniä aktivoitumaan tässä asiassa.  

Juniorikampanjat pelaajien lisäämiseksi  

• Squashliiton aloitteesta, Liikuntaviraston kanssa yhteistyössä alkaa seuramme 

vetää liikunnallista iltapäiväkerhoa tytöille ja pojille.  Aluksi kerho toimii kerran 

viikossa. Toimintaa lisätään tarpeen mukaan. Yhteyshenkilönä HSRC:ltä Kalevi 

Koivula. 

• Pyritään järjestämään opiskelijatapahtumia yläasteille, lukiolle ja korkeakouluille  

• Lisätään lajin, seuran ja sen junioritoiminnan näkyvyyttä mm. mainosten, esitteiden 

ja tapahtumien avulla  

• Järjestetään alkeiskursseja ja leirejä junioreille ja aloittelijoille yhteistyössä hallin ja 

liiton kanssa  

• Racketball-lajin tuonti myös juniorien vaihtoehdoksi, jonka kautta mahdolliset uudet 

harrastajat voivat löytää myös squashin  

• Seuran jäsenten toiminta juniorien saamiseksi tapahtumiin, ”Tuo yksi juniori 

harrastuksen pariin” -tapahtumat  

Juniorivalmennuksen tilanne  

• Torstain valmennusryhmien tukeminen ja niiden mahdollinen laajentaminen  

• Pienimpien ryhmien kasvattaminen  

• Järjestetään leirejä ja kursseja yhdessäolon ja aktiivisen liikunnan ylläpitämiseksi, 

myös Talihallilla  

• Tuomarikursseja järjestetään sekä aikuisille että junioreille, kysyntää on  

Kilpailutoiminnan järjestäminen ja tukeminen  

• Järjestetään seuratason tapaamisia muiden seurojen, sekä junioreiden että 

aikuisten kanssa  
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Junioritoiminnan edellytysten hoito  

• Junioritoiminnan taloudellisten tukien (edellytysten) selvittäminen ja hakeminen, 

sekä sponsorointi  

• Ohjaajien ja valmentajien rekrytointi ja kouluttautumisen ohjaaminen  

• Ohjaajien rahoituksen selvittäminen ja järjestäminen  

Muut asiat  

• Seuran pelipaita jokaiselle vakituisesti juniorivalmennukseen osallistuvalle  

• Junioreita kannustetaan osallistumaan seurailtoihin  

• Squashliigan I- ja II-divisioonajoukkueet ovat myös väline nostaa juniorit aktiivisiksi 

aikuispelaajiksi 

HARRASTUSTOIMINTA  

Seuraillat  

Seuramme järjestää viikoittain kaikille jäsenille tarkoitetun seuraillan. Illassa saa 

sopimushintaan pelata koko seuraillan ajan muiden seuran jäsenten kanssa. 

Normaalin kauden aikana seurailta on perjantaisin ja lauantaisin.  

Kesäaikana Seurailta järjestetään torstaisin, jotta esim. mökkeilevät perheelliset 

pääsevät pelaamaan.  

Seurailloissa on toistaiseksi ollut käytäntönä että pelataan max 3 erää kerrallaan. 

Tästä käytännöstä järjestetään jäsenkysely. Jotkut haluaisivat kuitenkin pelata 

pitempään myös seurailtoina.   

Seuraillassa voi pelata haastesarjaa, jossa voi haastaa pelaajia listalta. Tarkemmat 

säännöt löytyvät ilmoitustaululta ja netistä.  

Tarvittaessa vanhemmat seuralaiset opastavat uusia pelaajia squashin alkeissa.  

Järjestämme seurailtaan jonkin teeman useita kertoja kaudessa. Toukokuussa on 

kauden päättäjäiset eli HSRC:n mestaruuskisa. Joulukuussa puurojuhla. 
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Risteilyt ja pelimatkat  

Pyritään tänä vuonna järjestämään pikkujouluristeily johonkin lähikohteista. 

Risteilykohteessa käymme pelaamassa squashia jossakin alueen halleista. 

Hankitaan vastus paikallisista pelaajista / seuroista.  

Järjestetään pelimatka johonkin suomalaiseen kaupunkiin, sopiviin kisoihin.  

Seuraottelut ja vierailut  

Järjestetään ystävyysotteluita muiden seurojen kanssa (mm. ESRC, JSK, HSK) 

Harrastesquash  

Merihaan ja Talihallin kanssa yhteistyössä pelaamme Vakkarikisaa, joka on kahdesti 

kaudessa järjestettävä kolmen kuukauden sarja. Kilpailuun osallistuu useita 

seuramme aktiivipelaajia. Kilpailu on avoin myös seuran ulkopuolisille. Kisaa vetää 

Kalevi Koivula.  

Kalevi Koivula järjestää myös muita harrastajatason kilpailuja sekä racketballissa, 

että squashin kaksin- ja nelinpeleissä. 

Seurailtoja on perjantaisin klo 18–20. Lauantaisin klo 17–19 kaikille avoin Kuntoklubi 

sekä sunnuntaisin 17–19 Naisten Klubi. Seurailtojen kenttäjärjestelyistä järjestetään 

jäsenkysely.  

Kerhoilloissa pyritään järjestämään myös taktiikka-, tekniikka- ja sääntöaiheisia iltoja. 

Järjestämme tutustumistapahtumia harrastepelaajille esim. lauantain seuraillassa.  

Alkeiskurssit jatkuvat kevään ja syksyn aikana miehille, naisille, nuorille ja junioreille.  

Naisten klubi  

Sunnuntaisin pyörii kaiken tasoisille naisille suunnattu oma klubi. Kokeilukerta on 

ilmainen. Valmentaja käy naisten klubilla heidän niin halutessaan..   

Huvitoimikunta  

Huvitoimikunta järjestää kauden päättäjäiset seuran mestaruuskilpailujen 

yhteydessä. Lisäksi järjestetään joulun alla lämminhenkinen puurojuhla ja 

syyskauden alussa syyskauden pimennyksenä kulkeva railakashenkinen kauden 

avaus. Lisäksi huvitoimikunta järjestää kilpailujen ja seurailtojen yhteyteen erilaista 

toimintaa, kuten pizzan maistelua, keilailtoja ja karting-ajelua. Myös kulttuuritoimintaa 

jatketaan. Tähän saakka on pidetty mm. musiikkipitoisia teemailtoja (David Bowie –

ilta, Bach–ilta). 

Racketball-mailapelikilpailu järjestetään huhtikuussa kauden päätteeksi.  
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Huvitoimikunta pyrkii järjestämään myös mitalikahvit, kun seuran jäsen on 

menestynyt SM-, PM, EM tai MM-kilpailuissa. 

HSRC 45 v.  

Vuonna 2016 HSRC täyttää 45 vuotta ja kunniapuheenjohtaja Keitsi Kiukkola 2 

kertaa enemmän. Juhlavuoden tapahtumia on syytä alkaa suunnitella pikapuoliin. 

Perinteisesti varsinainen juhla on järjestetty kesällä. 

Juhlavuoden pelipaidat, verryttelyasut, y.m. 

Ideoita otetaan vastaan!  


