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1. HALLITUKSEN TOIMINTA 
 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena on asioiden valmistelu kokouksiin. Tavoitteena 
on, että hallituksen toiminta tehostuisi hyvin valmisteltujen asioiden kautta. 
 
1.1 Halli 
Hallituksen edustajat neuvottelevat uuden sopimuksen Espoon Tennistuki r.y:n kanssa 
keväällä/kesällä. Aiempi sopimus oli kaksivuotinen ja päättyy 1.6.2006. Odotettavaa on, 
että hinnat noussevat hivenen (+ 5%). Uutena asiana sopimuksessa tulee ottaa 
huomioon seuramme mahdollisuus käyttää uuttaa Espoo Areenaa (etenkin kesäleirien 
järjestelyissä). 
 
1.2 Jäsenistö 
ESRC:n jäsenkunnan rakenteessa on havaittavissa seuraavia piirteitä. Miespelaajien 
määrä on kasvussa, vastaavasti naispelaajien määrä on hivenen laskussa. Juniorien 
osalta on myöskin hivenen laskua. Tavoitteena on saada uusia naispelaajia ja etenkin 
aivan nuoria pelureita mukaan toimintaan. 
Seuran jäsenmäärä pysynee samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina (2005 lopussa 
188, 2004 204 ja 2003 187).  
 
1.3 Tulevaisuus 2006-2010: 
• ESRC on Suomen paras junioriseura 
• ESRC on Suomen aktiivisin seura 
• ESRC on yhteistyökumppaneiden keskuudessa haluttu yhteistyökumppani.  
• ESRC on toimintatavoiltaan liiton esimerkkiseura 
 
1.4 Talous 
Seuran talous pidetään vakaana. Tämä taataan siten, että seuramme kirjanpitäjä ja 
taloudenhoitaja esittelevät kolmasti vuodessa ns. välitilinpäätöksen. Tämä mahdollistaa 
nopean reagoinnin mikäli tarvetta siihen löytyy.  
 
Seuran liikevaihto tulee olemaan lähes 150000 €. Erittäin tärkeän osan tulopuolella 
muodostavat Espoon kaupungin avustukset (n. 10000 €), yt-kumppaneilta saatavat tulot 
(n. 4000€), jäsenmaksut seuralaisilta (n. 10000 €) sekä valmennuskustannusten 
mahdollisimman tarkka budjetointi (n. 30000 €). 
Talouden pitoon kuuluu lisäksi väliraportointi rahatilanteesta, kirjanpito ja maksuliikenteen 
suorittaminen ja valvonta sekä tilinpäätöksen tekeminen. 
Väliraportoinnista tulee selvitä miten paljon rahaa on käytetty raportointikaudella, 
paljonko sitä on jäljellä, mikä on ero suunniteltuun, mihin rahaa tulee menemään ja 
joudutaanko suunnitelmaa muuttamaan ja jos, niin miten.  
Maksuliikenne pyritään kaudella hoitamaan niin, että laskujen maksamisesta ja 
pankkipalveluista menevät maksut minimoidaan. Tulevalla toimintakaudella myös 
jäsenlaskutusta sähköisesti tullaan lisäämään postituskulujen pienentämiseksi. 
Myös laskujen käsittelyä pyritään tehostamaan niin, että se toimii riittävän nopeasti ja 
kuormittaa seuran organisaatiota mahdollisimman vähän. Pyritään siirtämään laskutus 
mahdollisimman suurelta osin tapahtumaan sähköpostin välityksellä. 
 
1.5 Toiminnan kehittämisen painopisteet  

 ”Nuori Suomi” -toiminnan kehittäminen (ohjaajia on riittävästi, tarvitaan uusia 
junioreita) 

 Junioripelaajien oma-aloitteisen pelaamisen aktivoinnin tukeminen. 
 Suomen Squashliiton anti doping -ohjelman toteuttaminen seurassa. 
 Harrastus toiminnan kehittäminen. Tavoitteena tulisi olla uusien yhteisten 

tapahtumien järjestäminen 
 Sähköisen tiedottamisen terävöittäminen  
 Juniorien vanhempien saaminen nykyistä paremmin mukaan seuran toimintaan 
 ryhdytään valmistelemaan ”Toiminnanjohtajan” viran perustamisen edellytyksiä 

 



Sivu   

 
1.6 Hallituksen kokoukset, toimintatavat ja kokoonpano 
Hallitus jatkaa toimintaansa hyväksi todetulla tavalla kokoontumalla kerran kuukaudessa 
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 17.00 Esport Centerin kabinetissa. 
Puheenjohtaja valmistelee kokousten esityslistan, sihteeri varmistaa sähköpostilla 
jäsenten tulon kokouksiin sekä jakaa ennalta edellisen kokouksen pöytäkirjan hallituksen 
jäsenille. 
 
1.7 Anomukset 
Espoon kaupungille osoitetut anomukset laatii seuran puheenjohtaja ja 
valmennusvaliokunnan puheenjohtaja edellisvuosien tapaan. 
 
Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään kaudelle 2006 Tiina Koivua.  
Hallituksen jäseniksi ehdotetaan: 

− Raila Luhtala, varapuheenjohtaja, sihteeri 
− Monica Fernandez, rahastonhoitaja 
− Jarmo Jaakkola, valmennusvaliokunnan pj, tukivaliokunnan pj 
− Jonna Kinnunen, harrastusvaliokunnan pj 
− Sanna Mantere, liigavaliokunnan pj 
− Ilkka Forsell, kilpailuvaliokunnan pj 
− Lars Ekholm, juniorivaliokunnan pj 
− Ville Salkala,  tiedotusvaliokunnan pj, webmaster 
− Kirsti Baston, New`s:n päätoimittaja 
 

ESRC:n kirjanpitäjäksi vuodelle 2006 esitetään Laila Rokkasta. Tilintarkastajaksi 
esitetään Pirjo Piekäistä ja Jarmo Saarta.  
 
1.8 Palkitsemiset ja muistamiset 
ESRC:n tulee muistaa vuonna 2006 ainakin: 

- tärkeimpiä Esport Centerin työntekijöitä (Jarmo Jaakkola) 
- omia valmentajia ja ainakin ”Nuori Suomi”- vastuujohtajaa (Jarmo 

Jaakkola) 
- kirjanpitäjää ja tilintarkastajia 
- yhteistyökumppaneita (esim. joulupostikortit) 
- squashliiton tärkeimpiä työntekijöitä 

Lisäksi ylläpidetään ESRC:n ansiomerkit-taulukkoa. Kauden päättäjäisjuhlassa 22.4.2006 
jaetaan puheenjohtajan esityksestä laaditut (ja toivottavasti myönnetyt) squashliiton 
ansiomerkit. 

2. JUNIORIVALIOKUNTA 

Tärkeimpänä kehittämiskohteena valiokunnalla on kehittää uusia ajatuksia, joilla 
juniorimme saataisiin pelaamaan omalla ajalla nykyistä enemmän 

2.1 Juniorivaliokunta vastaa 
- juniorien kilpailutoiminnasta 
- juniorien ranking-listojen ylläpidosta (tytöt ja pojat) 
- juniorileirien järjestämisestä 
- kesäharjoittelun järjestämiseen 
 
2.2 ESRC:n omat juniorien kilpailut 
Seuran omia juniorien kilpailutapahtumia ovat ”Juniorien mestaruuskilpailut” ja 
”Juniorien Tonttu-cup”. Tavoitteena on, että molempiin tapahtumiin osallistuu kaikki 
seuramme juniorit. Osallistumismaksua ei peritä. 
 
Mestaruuskilpailuissa pelataan tytöissä ja pojissa luokat alle 11, 13, 15, 17 ja 19. ”Tonttu-
cupissa” on lisäksi aivan pienemmille ns. ”pallorata”. Mestaruuskilpailuissa jaetaan 
kolmelle parhaalle mitalit sekä kaikille lisäksi ”diplomi” ”Tonttu-cupissa” jokainen 
osallistuja saa perinteisesti ”joululahjan” (suklaata). Juniorivaliokunta varaa kentät ja 
järjestää tapahtumiin lisäksi mm. tarjoilun sekä varustemyynnin. 
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2.3 Muut junioreille järjestettävät kilpailut 
Jaffa-cup 
Kisat järjestetään Espoonlahden Squashhallilla. Osakilpailuita on kahdeksan. Paikalla 
tulee olla klo 09.30 ja osallistumismaksu on 8 €. Kisaan ei edellytetä 
ennakkoilmoittautumista. Juniorivaliokunta lähettää omille junnuille viikkoa ennen ao 
kisaa muistutus-viestin sähköpostilla sekä lähettää tulokset toimittamisesta seuran 
webmasterille ja lehtemme päätoimittajalle Kirsti Bastonille 
Juniorien SM-kilpailut.  
ESRC järjestää kilpailut 28.-29.1.2006. Kilpailun johtajana toimii Ilkka Forsell.  
”Laurin Nuorisomaljakko”. Squashliiton kunniapuheenjohtaja Lauri Tarasti on lahjoittanut 
lasimaljakon nimeltään ”Mäntyniemi” kilpailtavaksi viiden vuoden ajan kaikkien 
squashseurojen kesken juniorien Suomen mestaruuskilpailuissa. Palkinto kiertää neljä 
vuotta, mutta viidentenä vuonna (2008) sen voittaa omakseen seura, joka kaikkina viitenä 
vuonna on saanut eniten sijoituspisteitä.  
ESRC voitti maljakon vuonna 2004 ja 2005. Tavoitteena on, että se voitetaan tänäkin 
vuonna. 
Juniori GP 
Kilpailut järjestetään eri puolella Suomea ja ne ovat nähtävissä liiton kilpailukalenterissa. 
Valiokunta aktivoi junioreitamme osallistumaan GP- kisoihin 
Juniorien MM- 3ja EM-kilpailut 
On todennäköistä, että ESRC:n edustajia nimetään edustamaan maatamme MM- ja EM-
kilpailuihin. Seura tukee mahdollisia arvokisaedustuksia.  
 
2.4 ESRC:n omien juniorien ranking-listat 
Juniorien ranking-listat eivät ole käytännössä toimineet enää moneen vuoteen. Tulee 
miettiä ovatko ne jatkossakaan tarpeellisia. 
 
2.5 Juniorien leirit 
Valmennusvaliokunta on tukenut vuoden 2006 leirien järjestelyjä.  
Hiihtolomaleiri järjestetään viikolla 8 Esport Centerissä. Leirin vetää Tomi Niinimäki 
apunaan Kari Laurikainen.   
Kesäleirit järjestetään seuraavasti. Kesälomaviikon ensimmäisdellä viikolla ESRC.n 
halukkaat juniorit osallistuvat HSRC:n järjestämään kesäleiriin Merihaassa. 
ESRC:n järjestämä kesäleiri järjestetään elokuussa juuri ennen koulujen alkua. Leirin 
vetää Tomi Niinimäki apunaan Kari Laurikainen ja mahdollisesti Matias Tuomi. 
 
2.5 Kesäharjoittelu 
Sopimus Esport Centerin kanssa pitää sisällään juniorien kesökortin, joka oikeuttaa 
pelaamaan rajattomasti aikavälillä 15.6-14.8.2006. 

3. VALMENNUSVALIOKUNTA  
Valmennusvaliokunnan tärkeimmät kehittämiskohteet ovat: 

- tukea juniorivaliokuntaa vanhempien junioriemme omaehtoisen pelaamisen 
parantamisessa 

- saada rekrytoitua 100  lisää lapsia ”Nuori Suomi”-ryhmiin 
- saada ”Tyttövalmennus”-ryhmä aktiivisemmin mukaan seuramme eri 

tapahtumiin 
Juniorien valmennuksen koordinoin kokonaisvastuu säilyy Jarkki Jaakkolalla. 
 
3.1 Juniorivalmennukset 
Vuoden aikana pyritään saamaan yksi uusi valmennuspäivä, joka tulisi olemaan torstai. 
Valmentajana toimisi Tomi Niinimäki. 
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Valmennuksessa olevista 60 juniorista jatkanee aktiivipelaamista syksyllä 2006 arviolta 
90%. Valmennuksen lopettanee 5-7 junioria. 
Valmennusryhmien määrä tullee säilymään nykyisellä tasolla.  
Valmennuksen päävastuu säilyy Tomi Niinimäellä. Muina valmentajani jatkavat Jan 
Nyström ja Kari Laurikainen. Matias Tuomi aloittanee armeijasta kotiuduttuaan syksyllä 
2006 valmentamisen sunnuntaina. 
 
3.2 ”Nuori Suomi” – valmennus 
Uusia "Nuori Suomi" valmentajia koulutetaan kauden aikana tarpeen mukaan. Ohjaajien 
kanssa sovitaan kevätkauden päättyessä (huhtikuu), ketkä vanhimmista ryhmäläisistä 
siirtyvät varsinaisiin valmennusryhmiin syksyllä 2006. 
”Nuori Suomi” - vastuujohtajana jatkaa Saara Carpen. Muina ohjaajina jatkavat; Noora 
Carpen, Juulia Carpen, Sofia Carpen, Martina Laiho, Juulia Jussilainen, Tiia Knuutila, 
Paula Keino, Ingrid Jaakkola, Krista Kaipainen ja Mannu Salmensaari. 
 
3.3 Tyttövalmennus 
Valmennusta jatketaan nykyisessä muodossaan. Ryhmän tavoitevahvuus on 15 tyttöä. 
Valmennuksen koordinaatiovastuu siirtyy Raila Luhtalalta vielä nimeämättömälle ryhmän 
jäsenelle. Valmentajana jatkaa Sanna Mantere 
 
3.4 Miesten valmennus 
Yksittäiset mieskilpapelaajat voivat edelleen sopia valmennuksistaan suoraan 
valmentajien kanssa. 
 
3.5 Valmennusmaksut 
Valmennusmaksut säilyvät ennallaan. Kenttien osalta sopimus Esport Centerin kanssa 
jatkuu 1.6.2006 saakka. Laskutuslistat taloudenhoitajalle toimitetaan syyskauden osalta 
1.10 ja kevätkauden osalta 15.1 seuraavasti: 
 
3.6 Maajoukkuevalmennukset ja Mäkelänrinteen urheilulukio 
Parhaat juniorimme osallistuvat squashliiton harjoittelukeskuksen toimintaan. 
 
3.7 Koulutus 
Koulutustoiminta nojaa Suomen Squashliiton järjestämään tarjontaan. Koulutustoiminnan 
päämääränä on tarjota seuran jäsenille mahdollisuuksia kouluttaa itseään tuomari-, 
valmentaja- ja Nuori Suomi -kursseilla. 
Seura tukee omien valmentajiensa jatkokouluttautumista vastaamalla aiheutuvista 
kustannuksista hallituksen hyväksymällä tavalla. 
 
3.8 Anti doping 
ESRC:n valmentajat käyvät läpi Suomen Squashliiton ja Anti doping toimikunnan (ADT) 
anti doping ohjelman.  

4. KILPAILUVALIOKUNTA 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena on saada seuramme aikuispelaajat osallistumaan 
innokkaammin squashliiton alaisiin kansallisiin kilpailuihin. 
Kilpailuvaliokunta johtaa vuoden aikana seuraavat kilpailut: 

- Espoo Women`s Open (11.-12.3.2006, Tiina Koivu ja Raila Luhtala) 
- ESRC:n aikuisten mestaruuskilpailut (22.4.2006, Sami Lahtinen) 
- United Bankers Omaisuudenhoito Cup (syksy 2006, Vellu Passinen) ja 
- Aikuisten ”Tonttu-cup” (syksy 2006, Hannu Haanpää) 

Seuran sisäisen kilpailutoiminnan päämääränä on saada seuran jäsenet kehittymään 
taidollisesti ja fyysisesti sekä saada jäsenistö tutustumaan toisiinsa. 

5. LIIGAVALIOKUNTA 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena on saada pelaajat sitoutumaan nykyistä 
paremmin liigajoukkueiden toimintaan. 
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Vakavasti tulee harkita neljännen miesjoukkueen ilmoittamista liigaan (halukkuutta on 
tiedusteltu syksyn 2005 aikana ja sitä näyttää olevan riittävästi). 
Miesten ja naisten I-joukkueiden tavoitteena on Suomen mestaruus ja muiden 
joukkueiden tavoitteena on säilyttää nykyiset sarjapaikkansa ja antaa junioreille 
pelikokemusta. 
 
SM - liigajoukkueiden johtajat  2005-2006 ja 2006-2007 ovat: 

  
2005-2006 2006-2007 (Suunnitelma)  
 

M I:   Kari Lehtola  M I:  Petri Laaksonen 
 M II:  Ville Salkala  M II:  Ville Salkala 

M III: Vesa Siren  M III: Vesa Siren 
 N I:   Sanna Mantere  N I:   Sanna Mantere  

  N II:  Tuija Vesioja  N II:  Tuija Vesioja 
  N III:  Yrsa Seren  N III: Yrsa Seren 

 
Joukkueiden johtajat vastaavat pelaajien valinnasta. Valintaperusteista ja valinnasta 
sovitaan syksyllä pidettävässä liigajoukkueiden johtajien kokouksessa.  
Sisäisten kilpailujen tarkoitus on saada jäsenistö aktiivisesti osallistumaan seuran 
toimintaan ja viihtymään kisoissa. 

 

6. HARRASTUSVALIOKUNTA 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena on aikaansaada uusia tapahtumia, jolla 
koottaisiin niin vanhat kuin uudetkin seuralaiset nykyistä paremmin yhteen. 
Lisäksi valiokunnan tehtävänä säilyy jo olemassa olevan lämpimän tunnelman ja 
viihtyvyyden säilyttäminen.  
Valiokunnan johtamisvastuulla ovat ainakin seuraavat tapahtumat: 
1. ESRC:n golfmestaruuskilpailut (elokuu, Hannu Haanpää) 
2. 26. ja 27. ” Törkeän Paikan”-leirit; Vierumäki, (huhtikuu ja syksy, Jarmo Jaakkola) 
3. ESRC:n kauden päättäjäisillanvietto (22.4.2006 ) 
4. ESRC:n pikkujoulut( marraskuu, 2006) 

7. TIEDOTUSVALIOKUNTA 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena on valiokunnalla 29.12.2005 pidetyn 
suunnittelukokouksessa päätettyjen periaatteiden mukaan ”uusia” seuramme 
kotisivut sekä aikaansaada valiokuntien puheenjohtajille sähköpostituslistat, joilla 
he kykenevät nopeasti informoimaan jäsenistöä tärkeistä tapahtumista. 
 
ESRC:n verkkoviestintää tehostetaan siten, että tiedotettavuutta parannetaan, tiedon 
ajankohtaisuutta kehitetään (mm. blogi-tyyppisellä tiedottamisella, tuomalla tapahtumien 
ajankohdat tehokkaammin esille). Yhteistyökumppaneiden ESRC:n kautta saamaa 
näkyvyyttä verkossa parannetaan. Kuvakirjastoja tullaan ylläpitämään tehokkaammin ja 
verkkosivujen visuaalisuutta parannetaan.  
 
Jäsenlehti (ESRC News) postitetaan jäsenille neljä kertaa vuodessa. Lehdessä 
tiedotetaan kaikista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 
Lehden pääsisällöstä vastaa päätoimittaja (Kirsti Baston). Kunkin toiminta-alueen 
vastaava toimittaa kirjeeseen tulevan materiaalin päätoimittajalle ennalta määrättyyn 
päivämäärään mennessä. Lehden  kopioinnista ja postituksesta vastaa päätoimittaja. 
Päätoimittaja seuraa kirjekuorien kulutusta ja tilaa niitä tarvittaessa lisää. 
 
Muina valiokunnan tehtävinä säilyy 
- Seuralehden ”ESRC New`s”:n toimittaminen neljä kertaa vuodessa sekä postitus (Kikka 
Baston). Ilmestysmipäivät ovat: 15.1, 15.3, 1.8 ja 15.11 
- Jäsenluettelon ylläpito ja jakaminen jäsenistölle sekä muutosten ilmoittaminen 
squashliittoon (Harri Pohja) 
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- ilmoitustaulujen ylläpito ja kehittäminen (Kikka Baston) 
- kilpailutulosten toimittaminen lehdistölle entistä laajemmin ja nopeammin (kilpailuiden 
johtajat) 
- Seuran yhteistyökumppanit tulevat näkymään kaikissa ESRC:n tapahtumissa (ESRC 
New`s, kilpailukutsut, käsiohjelmat ja hallin ilmoitustaulu) 
- Kilpailujen käsiohjelmien tekeminen (Kikka Baston ja Taina Närhi) 
- valokuvaus kilpailutapahtumissa (tapahtumien järjestäjät) 
- Sähköpostin käyttö viestinnässä jäsenten keskuudessa 
 
Jäsenlehteä ja sähköistä tiedottamista täydentämässä toimii hallin ilmoitustaulut. 
Ilmoitustaulujen ylläpidon koordinointivastuu on Kikka Bastonilla. Valiokuntien 
puheenjohtajat vastaavat omien ilmoitustaulujensa ajan tasalla olosta. 
Seurakansion ylläpito kuuluu valiokunnille.  
Tiedotusvaliokunta vastaa yhteydenpidosta lehdistöön eli lähinnä Länsiväylään ja 
Squash.fi-lehti. Kyseisten lehtien urheilutoimittajia informoidaan tulevista kilpailuista ja 
suuremmista tapahtumista, ja kilpailuiden jälkeen huolehditaan tulosten toimittamisesta 
heille. 
Tiedotusvaliokunta hoitaa/delegoi valokuvauksen seuran järjestämissä kilpailuissa ja 
muissa tapahtumissa. Kuvat toimitetaan niin kotisivuille kuin hallilla oleviin 
valokuvakansioihin. Toiminnasta vastaa Ville Salkala. 

8. TUKIVALIOKUNTA 
Tukivaliokunta keskittyy yhteistyökumppaneiden hankintaan. Tavoitteena tukitoiminnalla 
on saada aikaiseksi pitkäjänteinen seuran talouden turvaava tulonsaanti lähinnä 
espoolaisista yrityksistä. 
 
Yhteistyökumppanien hankintaa varten on laadittu tarvittavat esitteet ja sopimuspaperit. 
Tukivaliokunta laatii ja lähettää vuoden 2007 osalta anomukset nykyisille ja uusille 
yrityksille marraskuussa 2006. Asiaa vuoden 2007 osalta hoitaa Jarmo Jaakkola. 
 

9. MATERIAALIHANKINNAT 
Seuran varustehankinnat on saatu vuoden 2005 aikana erinomaiselle tasolle. Seuran 
varustemestarina jatkaa Vesa Siren. Hänen johdollaan pyritään saamaan muutama uusi 
squashvarusteita maahantuova uusi yhteistyökumppani. 
 
Tälle hetkellä on sopimukset Oy Anglo Nordic Ab:n (HEAD) ja Oy Berner Ab:n (Dunlop) 
välillä. Tavoitteena vuonna 2006 on aikaansaada sopimukset Reebokin ja Wilsonia 
maahantuovien yritysten kanssa. 
Lisäksi seuralla on sopimus Esport Centerin shopin kanssa. Seuralaiset saavat 20 %:n 
alennuksen tuotteista (pl ale-tuotteet) 
 
Vuonna 2006 tehdään seuraavia hankintoja: 

- ESRC:n pelipaitoja 100 kpl:tta 
- Juniorien SM-kisoihin saadaan Reebokilta 100 paitaa 
- tilataan tarpeen mukaan puuttuvia kokoja ESRC:n edustusverkkareita 

Lisäksi myydään loppuvuodesta 2004 hankittuja  seuran edustusverkkareita (Adidas) 
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