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1. HALLITUKSEN TOIMINTA 

1.1 Lähtökohdat ja pitkän tähtäimen tavoitteet 

ESRC.n toimintaympäristössä on vuonna 2005 odotettavissa pysyvyyttä jäsenmäärän 
osalta. (jäsenmäärä 31.12.2004 on 204, V. 2003 187). Yleinen taloudellinen kehitys tulee 
todennäköisesti vaikeuttamaan mainoshankintaa. Samaan aikaan on havaittavissa 
paineita kenttämaksujen nousulle. Tähän vaikuttaa squashkenttien huomattava 
väheneminen pääkaupunkiseudulta.  Nämä tekijät yhdessä tulevat tuomaan haasteita 
ESRC:n taloudelle.  

Pitkän tähtäimen (PTS) tavoitteina voidaan toiminnan kehittämisen osalta pitää:  

• Junioritoiminnan kehittäminen ja jatkuva parantaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään 
PTS-kaudella junioreiden saaman valmennuksen tehostamiseen ja junioreiden 
aktivointiin sekä kilpailullisesti että kaiken seuratoiminnan osalta. Lisäksi panostetaan 
lahjakkaiden junioreiden harjoitusolosuhteiden parantamiseen.  

• Kilpailutoiminnan osalta tavoitteena on sijoittua mitaleille sekä miesten että naisten 
edustusjoukkueilla. Kilpailutoiminnan on tarjottava myös junioripelaajille mahdollisuuksia 
osallistua kansallisiin ja muihin kilpailuihin.  

• Seuran aktiivisten, toimintaan osallistuvien henkilöiden työkuorman jakaminen 
sellaiseksi, että avainhenkilöiden tehtäväkentät eivät muodostu liian raskaiksi toteuttaa. 
Tämä edellyttää jäsenistön aktivointia ja sitouttamista seuran tapahtumien 
järjestämiseen ja tehtävien hoitoon.  

ESRC ry. haluaa edelleen olla: 

• Suomen paras junioriseura 

• Suomen aktiivisin seura 

• Espoon yritysten ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden keskuudessa 
mailapeliseuroista halutuin yhteistyökumppani.  

• Toimintatavoiltaan liiton esimerkkiseura 

1.2 Tavoitteet 2005 

Seuran talous on ollut vakaalla pohjalla viime vuodet tiukan taloudenpidon tuloksena. 
Vuosi 2005 ei tulle olemaan seuran talouden kannalta kovinkaan suuria haasteita 
muodostava. Mainostulot tullevat kuitenkin vähenemään. 

Hallituksen avaintavoitteet ovat seuraavat:  

• Junioritoiminnan kehittäminen 1) jalostamalla 2002 käyttöön otettua uutta 
valmennusmallia, joka mahdollistaa juniorien valita joko aktiivipelaajauran tai 
harrastelijapelaajauran sekä 2) panostamalla ”Nuori Suomi” -ryhmien jäsenhankintaan. 

• Suomen Squashliiton Antidoping -ohjelman toteuttaminen seurassa. 
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• Tukivaliokunnan toiminnan kehittäminen (toimii toista vuotta) tähdäten siihen, että se 
pystyy itsenäisesti vastaamaan yhä suuremmasta osasta seuran varainhankintaa, mikä 
mahdollistaa muun hallituksen keskittymisen omien valiokuntiensa toiminnan 
kehittämiseen. 

• Harrastusvaliokunnan toiminnan kehittäminen (toimii toista vuotta). Valiokunnan 
tehtävänä on järjestää mm: seuran Golf-mestaruuskilpailut, ”Törkeän Paikan” - leirit, 
Aikuisten kauden päättäjäisillanvietto ja aikuisten pikkujoulut 

• Yhteistyössä tiedotusvaliokunnan kanssa tiedottamisen tehostaminen siten, että 
ESRC:n tunnettavuus ja näkyvyys on merkittävästi paremmalla tasolla kuin päättyneellä 
kaudella. 

1.3 Toteutus 

Hallitus päättää kokouksissaan kaikesta rahankäytöstä valiokuntien, projektiryhmien tai 
seuran jäsenten esitysten perusteella. Hallituksella on vastuu seuran taloudesta. Seuran 
organisaatio on esitetty kuvassa 1.  

ESRC:n organisaatio

Harrastus-
valiokunta

J. Kinnunen

Kilpailu-
valiokunta

I.Forsell

Liiga-
valiokunta
S.Lahtinen

Tukivaliokunta
J. Jaakkola

Valmennus-
valiokunta
J. Jaakkola

Juniori-
valiokunta

V. Siren

Tiedotus-
valiokunta
V. Salkala

Hallitus

 

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään kaudelle 2005 Tiina Koivu.  

Hallituksen jäseniksi ehdotetaan: 

− Raila Luhtala,   varapuheenjohtaja, sihteeri 

− Monica Fernandez,  rahastonhoitaja 

− Jarmo Jaakkola,   valmennusvaliokunnan pj, tukivaliokunnan pj 

− Jonna Kinnunen,   harrastusvaliokunnan pj 

− Sami Lahtinen,   liigavaliokunnan pj 

− Ilkka Forsell,   kilpailuvaliokunnan pj 

− Vesa Siren,  juniorivaliokunnan pj 

− Ville Salkala,   tiedotusvaliokunnan pj, webmaster 
 

Hallituksen toiminta keskittyy kuukausittain pidettäviin hallituksen kokouksiin, joissa 
käsitellään ja jaetaan vastuut ja valtuudet toimintasuunnitelman mukaisiin lähikuukausien 
tapahtumiin ja tarvittaessa käsitellään muutokset suunnitelmiin. 

ESRC:n kirjanpitäjäksi vuodelle 2005 esitetään Laila Rokkasta. Tilintarkastajaksi esitetään 
Pirjo Piekäistä ja Jarmo Saarta. 
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1.4 Tavoitteet seuraaville vuosille 

1) Ylläpitää toimintaedellytykset Esport Centerissä 

2) Kehittää edelleen juniorien valmennustoimintaa 

3) Ylläpitää vankka ja turvattu taloudenpito, joka mahdollistaa valiokuntien laadukkaan 
työn 

4) Luoda uusia toimintatapamalleja seuran jäsenistölle, joilla mahdollistettaisiin yhä 
paremmat mahdollisuudet toimia yhdessä erilaisissa tilaisuuksissa 

5) Kehittää seuran tiedotustoimintaa 

6) Innostaa juniorien vanhempia tulemaan rohkeasti mukaan seuran junioritoimintaan 

7) Kartoittaa seuran jäsenistön haluja uusien aktiviteettien osalta 

 

2. JUNIORITOIMINTA 

2.1 Toiminnan päämäärä v. 2005 
Juniorivaliokunnan tehtävät on määritetty asiakirjassa ”ESRC:n organisaatio ja tehtävät”. 
Sen mukaisesti juniorivaliokunta vastaa; 

- juniorien kilpailutoiminnasta 

- juniorien ranking-listojen ylläpidosta (tytöt ja pojat) 

- juniorileirien järjestämisestä 

2.2 Toteutus 

Junioritoiminnan toteutuksesta vastaa kuten aiemminkin ”Juniorivaliokunta”. Sen 
puheenjohtajana jatkaa toista vuotta Vesa Siren (Jaffa-cup ja juniori GP)  

2.2.1 ESRC:n järjestämä juniorien oma  kilpailutoiminta 

1) Juniorien mestaruuskilpailut 22.5.2005 sunnuntaina (luokat pojat/tytöt alle 9, 11, 13, 
15, 17 ja 19). Palkintoina ovat luokkiensa kolmelle parhaalle jaettavat mitalit (seura 
kustantaa). Kaikille osallistujille jaetaan diplomit  (esim. ”seuran ilopilleri” jne). 

2) ”Lasten Tonttu-cup” joulukuussa 2005 Luokat siinä ovat kuten yllä, mutta lisäksi 
aivan pienimmille on ”pallorata”. Kaikki osallistujat palkitaan. 

2.2.2 Muut junioreille järjestettävät kilpailut 

1) Jaffa-cup.  

Kisat järjestetään kaudella 2004-2005 toista vuotta Espoonlahden Squashhallilla. 
Seuramme yhteyshenkilönä jatkaa Vesa Siren.  
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Hänen tehtävänään on tiedottaa tapahtumasta junioreille. Lisäksi hän vastaa tulosten 
toimittamisesta seuran webmasterille ja lehtemme päätoimittajalle Kirsti Bastonille 

2) Juniorien SM-kilpailut.  

ESRC järjestää kilpailut 29.1-30.1.2005. Valiokunta vastaa, että hallin ilmoitustaululle tulee 
ilmoittautumislista, johon seuramme juniorit voivat ilmoittautua. Kaikkia junioreita pitää 
muistuttaa sähköpostitse tästä kilpailusta.  

3) Juniori GP 

 Valiokunta pyrkii aktivoimaan omia junioreitamme osallistumaan GP- kisoihin 

4) ”Laurin Nuorisomaljakko” 

Liiton kunniapuheenjohtaja Lauri Tarasti on lahjoittanut lasimaljakon nimeltään 
”Mäntyniemi” kilpailtavaksi viiden vuoden ajan kaikkien squashseurojen kesken juniorien 
Suomen mestaruuskilpailuissa seuraavin säännöin: Luokat pojat/tytöt 19, 17, 15 ja 13-
vuotta. Jokaisessa sarjassa jaetaan pisteitä edustajien sijoitusten mukaan; voittaja 5, 
kakkonen 4, kolmonen 3 ja nelonen 2 pistettä sekä jokainen yhden ottelun pelannut 
edustaja tuo seuralle yhden pisteen. Pisteet lasketaan seuroittain yhteen. Palkinto kiertää 
neljä vuotta, mutta viidentenä vuonna (2008) sen voittaa omakseen seura, joka kaikkina 
viitenä vuonna on saman pistejaon mukaan kuin edellä eli kunkin vuoden voittajaseura saa 
5 pistettä, toinen 4, kolmas 3 , neljäs 2 ja jokainen mukana ollut seura 1 pisteen. 

Palkintoon liittyvät seuraavat joka vuosi jaettavat rahapalkinnot: 

- kunakin vuonna voittanut seura saa 700 € 

- kunakin vuonna toiseksi tullut seura saa 300 € 

- kunakin vuonna kolmanneksi tullut seura saa 150 € 

Viidentenä vuonna (2004-2008) pisteet lasketaan seurojen kesken kaikilta viideltä 
vuodelta kuten edellä on todettu, jolloin rahapalkinnot 

- voittanut seura 1000 € 

- toiseksi tullut seura 500 € 

- kolmanneksi tullut seura 300 € 

- neljänneksi tullut seura 200 € 

ESRC voitti maljakon vuonna 2004 ja tavoitteena on, että se voitetaan tänäkin 
vuonna. 

5) Nuorten EM-kilpailut 

Todennäköisiä/mahdollisia osallistujia seurastamme ovat: Tiia Knuutila, Laura Aalto-
Setälä, Nina Saari, Petteri Siren ja Mikael Siren 
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2.3 Juniorien ranking 

Juniorivaliokunta vastaa ranking-listan ylläpidosta ja siitä että otteluja pelattaisiin 
mahdollisimman paljon. Mielenkiinnon kohottamiseksi lista on rakennettu "pyykkinappula" -
periaatteella toimivaksi rankingtauluksi, jota juniorit voivat itse ylläpitää. Ranking-listan 
ylläpidosta vastaa Guy Sundman. Ranking-taulussa on oma listansa pojille ja tytöille. 

2.4 Juniorien leirit 

Seura pyrkii järjestämään kauden aikana ainakin yhden leirin (esim. Järvenpäässä).  

Kesällä järjestetään ESRC:n omille junioreille tarkoitettu kesäleiri. Leirin johtaa Tomi 
Niinimäki apunaan tarvittava määrä valmentajia. 

2.5 Tavoitteet seuraaville vuosille 

Junioritoiminta tulee edelleen säilymään seuran toiminnan tärkeimpänä osa-
alueena. Tulevina vuosina junioritoiminnan painopiste tulee kohdistumaan 1) leirityksien 
järjestämiseen ja 2) kesäharjoittelun organisointiin.  

3. VALMENNUSTOIMINTA  

3.1. Toiminnan päämäärä v. 2005 

Valmennustoiminnan päämääränä on tarjota seuran jäsenistölle sen haluamia 
valmennustapahtumia painopisteen säilyessä edelleen seuramme junioreiden 
valmentamisessa.  

Juniorivalmennuksien osalta on tavoitteena kehittää kaksi vuotta käytössä ollutta 
valmennusjärjestelmää. 

Valmentajien osalta seuran nykytilannetta voitaneen pitää hyvänä. Seurassamme 
toimii 20 eritasoista valmentajaa ja ohjaajaa.  

Valmennusvaliokunnan tärkein tehtävä vuoden 2005 osalla on saada 
rekrytoitua uusia ”Nuori Suomi” - ryhmäläisiä (5-9-vuotiaat) 

3.2 Valmennusvaliokunta 

Juniorien valmennuksen koordinoin kokonaisvastuu säilyy J.Jaakkolalla, jolla 
apuna toimii valmennusvaliokunta.  

Vuonna 2004 valmennusvaliokunnan muodostaa kuten aiemminkin: 

1. puheenjohtaja,  

2. päävalmentaja,  

3. muut valmentajat,  

4. ”Nuori Suomi” - ohjaajat sekä  

5. tyttövalmennuksen johtaja 
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Valmennusvaliokunta pitää vuoden aikana neljä kokousta (tammi-, huhti-, syys- ja 
marraskuu) 

3.3 Juniorivalmennukset 

Juniorien valmennus toteutetaan 3 vuotta painottuen ammattivalmentajien avulla 
tapahtuvaan säännölliseen valmennukseen sekä juniorien kilpailutoiminnan 
kehittämiseen.  

Valmennuksessa olevista 54 juniorista jatkanee aktiivipelaamista vuonna 2005 
arviolta 90%.  

Seura tukee huippujunioreitamme kustantamalla heille ilmaisen kolmannen 
harjoituskerran.  

Valmennusryhmien määrä tullee säilymään nykyisellä tasolla.  
Valmennuksen päävastuu säilyy Tomi Niinimäellä, jolla on johdossaan muut 
valmentajat: Jan Nyström ja Matias Tuomi 

 

3.4 ”Nuori Suomi” – valmennus 

"Nuori Suomi" - ryhmät toimivat edelleen valmennusvaliokunnan johdossa. Uusia 
"Nuori Suomi" valmentajia koulutetaan kauden aikana tarpeen mukaan. Ohjaajien 
kanssa sovitaan kevätkauden päättyessä (huhtikuu), ketkä vanhimmista 
ryhmäläisistä siirtyvät varsinaisiin valmennusryhmiin syksyllä 2005. 
”Nuori Suomi” - vastuujohtajana jatkaa kolmatta vuotta vielä kevään Johanna 
Hallberg. Sitten vastuun ottaa Saara Carpen. Muina ohjaajina jatkavat; Sofia 
Carpen, Martina Laiho, Juulia Jussilainen ja Tiia Knuutila 

3.5 Tyttövalmennus 

Valmennusta jatketaan nykyisessä muodossaan. Kenttien määrää tultaneen 
vähentämään neljästä kolmeen. Ajankohta on edelleen sunnuntaisin klo 18.15-
19.45. Valmentaja on paikalla yhden tunnin. Ryhmän tavoitevahvuus on 15 tyttöä. 

Valmennuksen koordinaatiovastuu säilyy Raila Luhtalalla kolmatta vuotta. 

3.6 Miesten valmennus 
Miesten valmennusta jatketaan edellisvuosien tapaan. Tekniikka- ja peliharjoittelu 
toteutetaan seuraillan yhteydessä. Yksittäiset mieskilpapelaajat sopivat ohjauksesta 
suoraan päävalmentajien kanssa. 

3.7 Anomukset 

Espoon kaupungille osoitetut anomukset laatii seuran puheenjohtaja ja 
valmennusvaliokunnan puheenjohtaja edellisvuosien tapaan. 

3.8 Valmennusmaksut 
Valmennusmaksut pyritään säilyttämään 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: 
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Juniorit:    Jarmo Jaakkola 
”Nuori Suomi” - ryhmät:  Johanna Hallberg (kevät) ja Saara Carpen (syksystä 
eteenpäin 
Tyttövalmennus:   Raila Luhtala  

 
3.9 Maajoukkuevalmennukset ja Mäkelänrinteen urheilulukio 

Parhaat juniorimme osallistuvat squashliiton maajoukkueryhmiin. Keväällä 
järjestetään seuramme 7-9 luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen infotilaisuus 
Esport Centerissä Mäkelänrinteen urheilulukiosta. 

3.10 Valmennusmateriaali 

Valmennusmateriaalin osalta ”Nuori Suomi”-ohjaajat laativat tarvelistan. 
Hankintoihin budjetoidaan 200 € 

3.11 Leiritys 

Tavoite on järjestää juniorien kesäleiri valmentajien organisoimana ja vastuulla. 

3.12 Tavoitteet seuraaville vuosille 

Lähivuosien tärkeimpänä tavoitteena on: 

1. tehostaa valmennuksen intensiteettiä ja laatua,  

2. kannustaa etenkin junioripelaajia nykyistä säännöllisempään omatoimiseen 
harjoitteluun sekä 

3.  osallistumaan junioreille tarkoitettuihin kilpailuihin. 

Seuran velvollisuus on seurata nuorten koulumenestystä ja olemaan valmis riittävän 
nopeasti mukauttamaan urheilun, kodin ja koulunkäynnin tarpeet.  

4. KOULUTUSTOIMINTA 

4.1. Toiminnan päämäärä v. 2005 
Koulutustoiminnan päämääränä on tarjota seuran jäsenille mahdollisuuksia 
kouluttaa itseään tuomari-, valmentaja- ja Nuori Suomi -kursseilla.  
Tuomarikurssit ovat pakollisia kilpapelaajille, tiettyyn luokkaan vaaditaan tietyn 
tason koulutus (T1-T4). Päämääränä on saattaa kaikki seuran kilpapelaajat 
vähintään vaaditulle minimitasolle tuomarikoulutuksessa.  
Valmentajakurssit ja ”Nuori Suomi” -ohjaajakurssit perustuvat vapaaehtoisuuteen. 

4.2. Toteutus 
Koulutustoiminnasta vastaa Tomi Niinimäki yhteistoiminnassa 
valmennusvaliokunnan puheenjohtajan Jarkki Jaakkolan kanssa. 

4.3 Valmentajakoulutus 

Seura tukee omien valmentajiensa jatkokouluttautumista vastaamalla aiheutuvista 
kustannuksista erikseen sovitulla tavalla. 
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Valiokunnan pj vastaa, että seuralla on päivitetty lista yhteystietoineen seuran 
omista valmentajista 

4.4 Tuomarikoulutus 

Seura pyrkii järjestämään lähinnä omille junioreille kohdennetun T 1 –kurssin 
keväällä 2005 

4.5 ”Nuori Suomi” – ohjaajakoulutus 
Johanna Hallberg laatii suunnitelman keväällä 2005 ohjaajakoulutuksen osalta.  

 
4.6 Antidoping koulutus 
 

Valmentajat käyvät läpi Suomen Squashliiton antidoping ohjelman ja erityisesti miten 
sitä noudatetaan seurassamme 
 

4.7 Tavoitteet seuraaville vuosille 

Koulutuksessa tavoitteena on: 

1. että kaikilla kilpapelaajilla on vaadittavan tason tuomarikoulutus.  

2. kouluttaa lisää Nuori Suomi-ohjaajia tarpeen mukaan.  

3. tiedotusta kursseista parannetaan seurakirjeiden ja yhä enemmän sähköpostin 
avulla. 

 

5. KILPAILU- JA LIIGATOIMINTA 

5.1 Toiminnan päämäärä 2005 

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

Tärkeimmät kilpailutoiminnan osa-alueet ovat: 

1) kansallisiin yksilökilpailuihin osallistuminen ja  

2) SM-liigaan osallistuminen kolmen miesjoukkueen ja kolmen naisjoukkueen voimin.  

Kaudelle 2005 ESRC:n kilpailutoiminnan toteutus on jaettu kilpailu- ja liigavaliokuntien 
tehtäviksi. Kilpailuvaliokunta vastaa kilpailujen järjestämisestä ja liigavaliokunta 
nimenomaan SM-liiga ja divisioona joukkueista.  

Miesten ja naisten I-joukkueiden tavoitteena on Suomen mestaruus ja muiden 
joukkueiden tavoitteena on säilyttää nykyiset sarjapaikkansa ja antaa junioreille 
pelikokemusta. 

 

ESRC järjestää : 



11(15) 

-     Juniorien SM-kilpailut 29.-30.1.2005 

- Naisten kansallinen kilpailu Espoo Women's Open 5.-6.3.2005,  

- ESRC:n aikuisten mestaruuskilpailut 16.4.2005,  

- Miesten kansalliset kilpailut lokakuussa ja  

- ESRC:n aikuisten ”Tonttu-cup”:n marraskuussa  

- SM-liigan kotiottelut 

Kansallisten kilpailujen järjestämisen tavoitteena on saada erityisesti omille nais- ja 
miespelaajille kilpailukokemusta.  

Sisäisten kilpailujen tarkoitus on saada jäsenistö aktiivisesti osallistumaan seuran 
toimintaan ja viihtymään kisoissa. 

5.2 Toteutus 
• Juniorien SM-kilpailut  Ilkka Forsell  
• Espoo Women's Open:   Ilkka Forsell ja Jarmo Jaakkola  
• Miesten kilpailut:    Panu Jauhiainen apunaan Veli-Matti Passinen  
• Aikuisten mestaruuskilpailut:  Sami Lahtinen ja Henry Kampman 
• Aikuisten Tonttu-cup:  Hannu Haanpää, Tiia Östman ja Jonna Kinnunen 
• SM-liigan kotiottelut   Joukkueenjohtajat 

 

SM-liigajoukkueden johtajat  2004-2005 ja 2005-2006 ovat: 

 2004-2005   2005-2006 (Suunnitelma)  

M I: Kari Lehtola  M I: Sami Lahtinen 

 M II: Ville Salkala  M II: Ville Salkala 

M III: Vesa Siren  M III: Vesa Siren 

 N I: Riikka Piekäinen N I: Riikka Piekäinen  

  N II: Tuija Vesioja  N II: Tuija Vesioja 

  N III: Laura Aalto-Setälä N III: Laura Aalto-Setälä 

Joukkueiden johtajat vastaavat pelaajien valinnasta. Valintaperusteista ja valinnasta 
sovitaan syksyllä pidettävässä liigajoukkueiden johtajien kokouksessa.  

5.3 Tavoitteet seuraaville vuosille 

Kilpailutoiminnan tavoite tulevina vuosina on nostaa ESRC:n tunnettavuutta voittamalla 
miesten ja naisten SM-liiga sekä menestymällä kansallisissa kilpailuissa laajalla 
rintamalla.  
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6. HARRASTUSTOIMINTA 

6.1 Toiminnan päämäärä  ja toteutus v. 2005 

Harrastustoiminnan päämääränä on seuran sosiaalisen toiminnan ylläpito ja 
kehittäminen. Jäseniä (etenkin uusia) aktivoidaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja 
oheistoiminnan järjestelyihin.  

1. ESRC:n golfmestaruuskilpailut elokuussa, Hannu Haanpää 

2. 24. (8.-10.4.2005) ja 25. ” Törkeän Paikan”-leirit; Vierumäki, Jarmo Jaakkola 

3. ESRC:n kauden päättäjäisillanvietto 16.4.2005, Espoo, Tapiola 

4. ESRC:n pikkujoulut, marraskuu, Tapiola 

5. ESRC:n pelimatka Barcelonaan Espanjaan syys-lokakuussa 

6. Käynnistetään pelimatkan suunnittelu Viroon Janne Laitalan johdolla 

 

6.2 Tavoitteet seuraaville vuosille 

Harrastustoiminnan tavoitteena lähivuosina tulee olemaan seuran jo olemassa olevan 
lämpimän tunnelman ja viihtyvyyden säilyttäminen.  

 

7. TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedotustoiminnan luonne on yhä enenevässä määrin markkinointiviestinnällinen: 
jäsenistössä ja etenkin yhteistyökumppaneiden keskuudessa pyritään luomaan 
positiivinen kuva seurasta ja sen toiminnoista. Sen saavuttamiseksi on keskityttävä 
saamaan ammattimainen leima seuran yrityksiin kohdistuvaan tiedottamiseen, 
nopea tulospalvelu sekä kaikkien jäsenten intressejä palveleva jäsentiedotus. 
Seuran 26. toimintavuosi sekä seuran järjestämät seniorien ja juniorien SM-kilpailut 
ovat merkittävimmät jäsentiedotukseen vaikuttavat yksittäiset tapahtumat. 

 

 

7.1 Toiminnan päämäärä 

Päätehtävä: 

- Seuran omien kotisivujen;  

1) päivittäminen,  

2) kävijämäärän lisääminen,  

3) ylläpidon jakamisen suunnittelu ja toteuttaminen (Ville Salkala) 
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Muut tehtävät 

- Seuralehden ”ESRC New`s”:n toimittaminen neljä kertaa vuodessa sekä postitus 
(Kikka Baston) 

- Jäsenluettelon ylläpito ja jakaminen jäsenistölle (Harri Pohja) 

- Ilmoitustaulujen ylläpito ja kehittäminen (Kikka Baston) 

- Kilpailutulosten toimittaminen lehdistölle entistä laajemmin ja nopeammin (Sami 
Lahtinen) 

- 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 

7.2 Toteutus 

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. 

Seuran tärkeistä tapahtumista ilmoitetaan seuran kotisivuilla (www.esrc.fi), sekä 
sähköpostitse. 

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. TALOUS 
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8.1 Toiminnan päämäärä v. 2005 

Toiminnan päämääränä on seuran taloushallinta, maksuliikenteen ja kirjanpidon 
hoito. Tehtäviin kuuluu lisäksi valmistella suurehkoja menoeriä muiden toimintojen 
vastuuhenkilöiden kanssa ja valmistella tarvittaessa esitykset rahankäytöstä 
hallitukselle. Tehtäviin kuuluu: 

1. budjetin tekeminen 

2. väliraportointi rahatilanteesta  

3. kirjanpito ja maksuliikenteen suorittaminen ja valvonta, sisältää myös mm. 
jäsenmaksujen ja sponsorituen periminen ja maksattaminen, laskut 
ulkopuolelle, jne.. 

4. tilinpäätöksen tekeminen 

8.2 Toteutus 

Talouden hoito on jaettu  

a) laskutukseen ja maksuliikenteen hoitamiseen sekä  

b) kirjanpitoon.  

Taloudesta vastaa seurassa rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä. Rahastonhoitaja 
kaudella 2005 jatkaa Monica Fernandez ja kirjanpitäjänä jatkaa Laila Rokkanen.  

Budjetti tehdään vuosikokoukseen mennessä. Rahatilanteen väliraportti tapahtuu 4 
kertaa vuodessa hallituksen kokouksessa. 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. 

8.3 Tavoitteet seuraaville vuosille 

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. 
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9. VARUSTEHANKINNAT 

9.1 Toiminnan päämäärä v. 2005 

Seuran varustemestarina jatkaa toista vuotta Vesa Siren. Hänen johdollaan 
pyritään saamaan muutama uusi squashvarusteita maahantuova uusi 
yhteistyökumppani (Berner ja Amer) ja pyritään jatkamaan yhteistyötä edelleen 
Anglo Nordicin kanssa. 

9.2 Toteutus 

- hankitaan tarpeen mukaan niin miehille kuin naisille lisää ESRC:n pelipaitoja 

- myydään loppuvuodesta 2004 hankittuja  seuran edustusverkkareita (Adidas) 

- Esport Centerin shopista seuralaiset saavat 20% alennuksen kaikista 

normaalihintaisista tarvikkeista. 

9.3 Tavoitteet seuraaville vuosille 

Tavoitteena on hankkia seuran jäsenistölle sen tarvitsemia pelivarusteita. 
Varustemestari toteuttaa kyselyn, jolla kartoitetaan tarvikkeet joita seuralaiset 
kaipaisivat 

 

10. TUKITOIMINTA 

10.1 Toiminnan päämäärä v. 2005 

Toteutetaan ESRC:n toisena vuotena keskitetty yhteistyökumppanien hankinta.  

10.2 Toteutus 

Yhteistyökumppanien hankintaa varten on laadittu tarvittavat esitteet ja 
sopimuspaperit. Ne on postitettu vuoden 2004 syksyllä jo aiemmin seuraa 
tukeneille yrityksille. Seura hakee yhteistyökumppaneita vuodelle 2005 tai 
vaihtoehtoisesti vuosille 2005-2007 (kolme vuotta). Lisäksi 
yhteistyösopimuksissa on otettu huomioon yritysten koko. Tukisummat ovat siis 
erilaisia (kaksi vaihtoehtoa). Asiaa vuoden 2005 osalta hoitaa Jarmo Jaakkola 

10.3 Tavoitteet seuraaville vuosille 

Tavoitteena tukitoiminnalla on saada aikaiseksi pitkäjänteinen seuran talouden 
turvaava tulonsaanti lähinnä espoolaisista yrityksistä. 

 


	 SISÄLLYSLUETTELO
	1.1 Lähtökohdat ja pitkän tähtäimen tavoitteet
	1.2 Tavoitteet 2005
	1.3 Toteutus
	1.4 Tavoitteet seuraaville vuosille
	2.1 Toiminnan päämäärä v. 2005
	2.2 Toteutus
	2.2.1 ESRC:n järjestämä juniorien oma  kilpailutoiminta
	2.3 Juniorien ranking
	2.4 Juniorien leirit


	2.5 Tavoitteet seuraaville vuosille

	3. VALMENNUSTOIMINTA 
	3.1. Toiminnan päämäärä v. 2005

	Tavoite on järjestää juniorien kesäleiri valmentajien organisoimana ja vastuulla.
	3.12 Tavoitteet seuraaville vuosille
	4. KOULUTUSTOIMINTA
	4.1. Toiminnan päämäärä v. 2005
	4.2. Toteutus
	4.7 Tavoitteet seuraaville vuosille
	5.1 Toiminnan päämäärä 2005
	5.2 Toteutus
	5.3 Tavoitteet seuraaville vuosille
	6.1 Toiminnan päämäärä  ja toteutus v. 2005
	6.2 Tavoitteet seuraaville vuosille
	7.1 Toiminnan päämäärä
	Muut tehtävät
	7.2 Toteutus
	8.1 Toiminnan päämäärä v. 2005
	8.2 Toteutus
	8.3 Tavoitteet seuraaville vuosille
	10.1 Toiminnan päämäärä v. 2005
	10.3 Tavoitteet seuraaville vuosille



