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1 . Hallituksen toiminta 
 ESRC yleisesti ja hallituksen toiminta 

Suurimpana muutoksena seuramme toiminnassa on se, että seura sai OPM:n 
palkkatuen kahdeksi vuodeksi päätoimisen juniorivalmennuspäällikön 
palkkaamiseen. Tähän tehtävään valittiin Marja-Leena Salmensaari. Tuleva 
kausi tulee olemaan haasteellinen hänen työtehtäviensä osalta. Toimenkuvaa 
tullaan tarkistamaan kauden aikana. 

Seuran jäsenmäärä on kasvanut viimeisen kahden kauden aikana 120 jäsenellä, 
joista ilahduttavasti pääosa on junioreita. Jäsenmäärä oli toimintakauden 
lopussa lähes 300. ESRC on Suomen suurin squashseura. 

Toiminta on laajentunut erityisen ilahduttavasti junioreitten osalta. Juniorien 
määrä seurassa on lähes 150. 

Hallitus jatkaa toimintaansa hyväksi todetulla tavalla kokoontumalla kerran 
kuukaudessa kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 17.00.  

Seuraavien toimintavuosien aikana ESRC tulee jatkamaan toiminnan 
kehittämistään painottaen erityisesti seuraavia osa-alueita:  

 Junioritoiminta:   

seura panostaa ”Koululaisprojektiin” Espoossa. Tavoitteena on, että kaudella 
2009 - 2010 n. 1000 lasta ja nuorta pääse tutustumaan lajiin.   

Koululaisprojektiin” liittyen aloitetaan kauden 2009-2010 kestävä ”Pepsi Junior 
squash Open”. Kilpailu käsittää 8 osakilpailua ja se on avoin kaikille espoolaisille 
junioreille eikä edellytä seuraan kuulumista. Esport Centeriltä saimme kentät 
korvauksetta käyttöömme. Kilpailun organisaatioon on saatu värvättyä uusia 
seuralaisia 

Keskitytään lahjakkaiden potentiaalisesti nousevien kilpapelaajien valmennuksen 
kehittämiseen. Tavoitteena on saada 10 uutta junioria nousemaan vähintään 
kansalliseen A-luokkaan vuoteen 2012 mennessä. Junioreiden alkeisopetusta 
sekä valmennustoimintaa jatketaan vastaavaan tapaan kuin aiempinakin 
vuosina.  
 

Kilpailutoiminta 

keskitytään erityisesti nostamaan ESRC sekä miesten että naisten SM-liigan 
ykkösiksi ja pyritään nostamaan kauttaaltaan osallistuvien liigajoukkueiden 
sijoituksia.  Strategiakaudella (2008 - 2012) on tavoitteena myös kansainvälisten 
kilpailujen järjestäminen.  

pyritään aktivoimaan aikuisjäseniä osallistumaan kansallisiin kilpailuihin ja 
erityisesti SM-kilpailuihin. Tavoitteeksi kaudella asetetaan Suomen Squashliiton 
ranking-listalla olevien jäsenten määrän nostaminen 10% ja omiin kisoihin 
osallistuvien jäsenten määrän nostaminen nykyisestä. 

Toiminnan yleisistä puitteista ratkaisevaan rooliin nousee yhteistyö halliyhtiön 
(Esport Center/Espoon tennistuki r.y.) kanssa. Vaikka hallin kapasiteettia on 
nostettu muuntamalla kenttiä squashin käyttöön, luo laajentuva 
valmennustoiminta paineita harkita yhteistyötä myös lähialueiden muiden 
halliyrittäjien kanssa.  
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Talous  

Seuran tulot/menot ylitti kaudella 2008-2009 ensimmäistä kertaa 100000€. 
Tulevalla kaudella ylitämme jo 150 000€:n rajan. 

Tärkeimmät tulolähteet seuralle kauden 2009 - 2010 aikana ovat:  

1) valmennusmaksut, 2) Espoon kaupungin tuki, 3) yt-kumppanit sekä 4) 
jäsenmaksut.   

Kustannuksista suurimman erän muodostaa valmennuskustannukset n. 90.000€. 
Valmennushinnat säilyvät entisellään kauden 2009 - 2010.  
Jäsenmaksuja nostettiin vuonna 2008. Nyt niihin ei tehdä muutoksia (alle 8-
vuotiaiden jäsenmaksu 25€, 9-19 vuotiaiden jäsenmaksu 50€ ja aikuisten 
jäsenmaksu 70€. 

2. Juniorivaliokunta 
Junioreiden kilpailuihin ja harjoitteluun osallistumista tuetaan taloudellisesti 
edelleen siinä mittakaavassa kuin ESRC:n hallitus katsoo että se on mahdollista.  

Seuran tärkeimmät junioritapahtumat ovat kaudella 2 009-2010:  

”Pepsi Max Junior squash Open”;  kilpailu käsittää kahdeksan osakilpailua ja se 
on ilmainen kaikille espoolaisille junioreille 

Jaffa-cupit; kannustetaan omia junioreitamme nykyistä aktiivisemmin (tieto 
kotisivuilla, e-mail jokaiselle juniorille tapahtumaviikon alussa). Seura maksaa 
edelleen osallistumismaksut (8 €/osallistuja) 

Juniori GP:t. Kilpailut järjestetään eri puolella Suomea. Valiokunta aktivoi 
junioreitamme osallistumaan GP-kisoihin. Seura maksaa edelleen 
osallistumismaksut. 

Juniorien Tonttu-cup 20.12.2009 . Juniorien Tonttucupissa pelataan tytöissä ja 
pojissa luokat alle 9, 11, 13, 15, 17 ja 19 sekä lisäksi aivan pienemmille ”pallorata”. 
Juniorivaliokunta laatii kutsun, varaa kentät, järjestää tarjoilun, hankkii jokaiselle 
osallistujalle palkinnon (suklaa) sekä järjestää varustemyynnin. 

ESRC:n juniorien mestaruuskilpailut 23.5.2010. Tapahtumaa kehitetään a) 
saamalla kaikki valmentajat paikalle, b) jakamalla ”hauskoja” diplomeja ja c) 
saamalla runsaasti vanhempia paikalle. Mestaruuskilpailuissa pelataan tytöissä ja 
pojissa luokat alle 9, 11, 13, 15, 17 ja 19. Mestaruuskilpailuissa jaetaan kolmelle 
parhaalle mitalit sekä ennalta valituille diplomi. Juniorivaliokunta laatii kutsun, varaa 
kentät, järjestää tarjoilun, mitalit ja diplomit sekä järjestää varustemyynnin. 

ESRC:n kesäleirien määrää tullaan lisäämään tn kolm esta viiteen . Niiden 
suunnitteluvastuu tulee olemaan Mannu Salmensaarella 

. 

Valtakunnalliset tärkeimmät tapahtumat kaudella 200 9-2010: 

Juniorien SM-kilpailut 30. – 31.1.2010 Merihaassa, Helsinki 

Kansainväliset tärkeimmät tapahtumat kaudella 2009- 2010: 

Finnish Junior Open, Esport Center 30.-31.8.2009 

Nordic Junior Open , Malmö, Ruotsi, 11-13.9.2009 

Austrian Junior Open Wien, Itävalta, 26.-28.2.2010 
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Pioneer Junior Open, Saksa, 2.-5.7.2010 

Dutch Junior Open, Hollanti, 8.11.7.2010 

Juniorien  EM-kilpailut alle 19 ja alle 17/15 vuotta. Seuraa edustanevat 2-3 poikaa 
ja 1 tyttö luokissa alle 17 ja alle 15 vuotta. 

Ruotsin Malmössä järjestettäviin juniorien valmennusleireihin pyritään samaan 10 
osallistujaa seurastamme vuonna 2010. Seura osallistuu joukkueenjohtajien 
kustannuksiin 150€/henkilö. 

 

3. Valmennusvaliokunta  
Valmennusvaliokunta vastaa säännöllisestä valmennustoiminnasta kaikkien 
seuralaisten osalta. Valmennustoiminnan tulot ja menot ovat kaudella 2009-2010 yli  
90 000€. Tämä muodostaa seuramme budjetin suurimman kokonaisuuden ja siten 
myös suurimman riskialueen. 
Valmennusmaksut pidetään ennallaan vaikkakin valmentajakorvaukset nousevat n. 
5-10%.  Valmennusvaliokunnan pj toimittaa laskutuslistat rahastonhoitajalle 
syyskauden osalta 1.10 ja kevätkauden osalta 15.1. 
Valmennusvaliokunnan pj. Jarmo Jaakkola johtaa kaikkia seuramme valmentajia.  
 
Juniorivalmennukset (9 - 19 vuotiaat): 
 
Sisällön päävastuu säilyy Tomi Niinimäellä. Muina valmentajina jatkavat Jan 
Nyström, Kari Laurikainen, Tiia Knuutila ja Jaakko Peltola. Uutena valmentajana 
aloittaa Marja-Leena Salmensaari 

 
Yksityisvalmennus lähti hyvin käyntiin kauden 2007- 2008 aikana ja sen 
kehittämistä jatketaan kaudella 2009 - 2010.  
 
Uusia junioreita pyritään saamaan seuraan hyväksi havaitulla ”Koululaisprojektilla”. 
Tämä toteutetaan syksyllä 2009 ja keväällä 2010 ensimmäistä vuotta seuran 
itsensä koordinoimana (Squashliitto maksaa yhden valmentajan kustannukset).  
 
Juniorivalmennusryhmissä olevien pelaajien määrä  kasvoi  kaudella 2008-2009 
80:stä 120. Heistä jatkanee aktiivipelaamista arviolta 85%.  Valmennusryhmien 
määrä tullee kasvamaan kaudella  2009-2010 nykyisestä 45:stä 50:een. 
 
Parhaimmille junioreille tullaan kohdentamaan rahallista tukea henkilökohtaisien 
valmennuksien aiheuttamien kustannusten subventoimiseen.  
 
ESRC:n valmentajat käyvät läpi antidoping-ohjelman sekä ”Pelisäännöt” niin 
juniorien kuin heidän vanhempiensa kanssa.  
 
Nuori Suomi – ryhmät (3-9 vuotiaat): 
 
Kaudella  2008 - 2009 ryhmissä (4) oli 27 lasta. Tavoitteena on ylläpitää vähintään 
sama määrä. Juniorivalmennusryhmiin heistä siirtyy arviolta 5. 
Nuori Suomi – vastuujohtajana jatkaa Martina  Laiho. Vanhoina ohjaajina jatkavat;, 
Ingrid Jaakkola, Henriikka Laiho ja Jonna Vuorela. Uusina ohjaajina aloittavat 
Katariina Baston ja Oliver Siitari. Uusia ohjaajia tullaan kouluttamaan syksyn 2009 
ja kevään 2010 aikana ainakin viisi (Mannu Salmensaari). 
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Naisvalmennus: 
Kaudella 2008 -2009  ryhmässä oli 8 naista. Ryhmän vahvuutta pyritään 
kasvattamaan. Valmennusvastuu säilyy Kari Laurikaiselle ja Jaakko Peltolalle toista 
vuotta. Valmennuksen vuosihinta säilyy 350€:ssa. Valmennusajankohta on 
sunnuntai klo 17.45 - 1915. 
 
Miesvalmennus: 
Yksittäiset mieskilpapelaajat voivat edelleen sopia valmennuksistaan suoraan 
valmentajien kanssa.  
 
Juniorimaajoukkueet (alle 15/17-vuotiaat ja alle 19 -vuotiaat): 
Seuramme junioreista n. 10 tulee osallistumaan juniorimaajoukkueryhmien 
valmennuksiin kaudella 2009 – 2010 liiton kutsusta.  
 
 

4. Kilpailuvaliokunta 
 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena on saada seuramme aikuispelaajat osallistumaan 
innokkaammin Squashliiton alaisiin kansallisiin kilpailuihin. Osallistumismaksut 
kaikkiin SM-kisoihin korvataan. 

 
Tärkeimmät seuran omat kilpailutapahtumat 2009-2010 : 

- aikuisten ”Tonttu-cup” 21.11.2009 lauantaina 
- seuran mestaruuskilpailut 8.5.2010 lauantaina 
 

Valtakunnalliset ESRC:n järjestämät tapahtumat 2009 -2010: 
- miesten kansallinen kilpailu 7.-8.11.2009 
- Espoo Women`s Open 6.-7.3.2010 ja 
- SM-kilpailut 23.-25.4.2010 
 

Kansainväliset tapahtumat 2009-2010: 
- Euro-cup syyskuussa 2009 Ruotsissa (ESRC:n naisten I-joukkue edustaa 

Suomea) 
- joukkue EM-kilpailut Ruotsin Malmössä lokakuussa 2009 (Olli Tuominen 

ja Matias Tuomi) 
- Case Swedish Squash Open 4.-8.2.2010 Ruotsin Linköpingissä 
- poikien ja tyttöjen alle 19-vuotta EM-kilpailut keväällä 2010 Itävallassa 
- poikien ja tyttöjen alle 15 ja 17-vuotta EM-kilpailut toukokuussa 2010 

Tsekin Prahassa 
- seniorien MM-kilpailut 23.-28.8.2010 Saksan Kölnissä 

 
5. Liigavaliokunta 

 

Miesten I-joukkueen tavoitteena on Suomen mestaruus  ja naisten I-joukkueen 
tavoitteena mitali (syy; Pia Ojala Thaimaassa ja Laura Aalto-Setälä 
leikkauksessa). Miesten III-joukkueen tavoitteena on nousta I-divisioonaan. Muiden 
joukkueiden tavoitteena on säilyttää nykyiset sarjapaikkansa ja antaa junioreille 
pelikokemusta. 
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ESRC nostaa liigajoukkueiden määrän kahdeksasta yhd eksään. (miehiä 6 ja 
naisia 3). 

Naisten I-joukkue voitti kauden 2008 - 2009 runkosarjan ja edustaa Suomea 
syyskuussa 2009 Ruotsin Malmössä pelattavassa EURO- cupissa. Osallistuvat 
pelaajat tulevat olemaan Pia Ojala, Laura Aalto-Setälä, Tia Knuutila ja Hanna 
Rusila. 

SM - liigajoukkueiden johtajat kaudella 2009-2010 o vat: 

M I: Kari Lehtola, M II: Ville Salkala, M III: Tapio Koivu, M IV: Jarmo Jaakkola, M V: 
Kari Aalto,  M VI: Juhani Rautiainen,  
N I: Hanna Rusila, N II: Tiina Koivu, N III: Yrsa Serén      
 

Liigavastaavat (Timberg ja Ojala) pitävät kokouksen  syyskuussa 2009, jossa :   

- sovitaan joukkueiden rungoista,  

- kustannusten hoidoista,  

- selvitetään joukkueenjohtajan rooli erityisesti kotiotteluissa  

- joukkueiden kuvaaminen kotisivuille.  

- käydään läpi kotiotteluiden päivämäärät sekä laaditaan yksi koottu asiakirja, 
jolla varataan tarvittavat kentät koko kaudeksi 2009-2010 

Seuraillan pituus lauantaisin säilyy nykyisessä neljässä tunnissa. Klo 14.45 -16.45 
pelaavat huippujuniorit sekä liigapelaajat ja klo 16.45 -18.45 seuramme 
harrastajapelaajat. 

Budjettikokouksessa elokuussa 2009 määritetään kauden 2009-2010 korvaukset 
liigajoukkueiden osalta. 

 

6. Harrastusvaliokunta 
ESRC:n golfmestaruuskilpailut  järjestetään 9.8.2008 Pickalassa Pelaajat 
vastaavat itse kaikista kustannuksista. 
Seuran pikkujoulut järjestetään ”Tonttu-cupin” yhteydessä lauantaina 21.11.2009. 
Seura subventoi järjestelyjä 250€:lla 
ESRC:n kauden päättäjäisillanvietto  järjestetään aikuisten mestaruuskilpailujen 
jälkeen 8.5.2010. Seura subventoi järjestelyjä 250€:lla. 
Edustuspelaajien ja seura-aktiivien valmennusleiriä Suomen Urheiluopistolla 
tuetaan kauden aikana 450€/leiri. 
 

7. Tiedotusvaliokunta 
Tärkeimpinä tehtävinä tulevat kaudella 2009-2010 ol emaan 

• vanhojen kuvien siirtäminen kotisivuille sekä analysoida ja koota havaintoja 
uusien sivujemme toimivuudesta ()  

• selvittää tietosuojalain edellytykset yhteystietojen jakamiseen jäsenistölle 
sekä kotisivuille () 

• uusien ilmoitustaulujen hankkiminen hallille. (Baston) 
• Jäsenlehti ESRC News  postitetaan jäsenille kolmasti vuodessa (maaliskuu, 

tammikuu ja elokuu). Lehden toimittaa Kirsti Baston.  
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• Jäsenluettelon ylläpito ja jakaminen jäsenistölle sekä muutosten 
ilmoittaminen Squashliittoon sekä Esport Centerin kassalle (Harri Pohja) 

• seurakansion ylläpito (valiokunnat vastaavat osuuksistaan) 
• kilpailutulosten toimittaminen lehdistölle (lähinnä Länsiväylä ja Squash.fi) 

entistä laajemmin ja nopeammin (kilpailujen johtajat). Ko. lehtien 
urheilutoimittajia informoidaan tulevista kilpailuista ja suuremmista 
tapahtumista 

• seuran yhteistyökumppanit tulevat näkymään kaikissa ESRC:n tapahtumissa 
(www.esrc.fi , ESRC News, kilpailukutsut, käsiohjelmat ja hallin ilmoitustaulu) 

• kilpailujen käsiohjelmien tekeminen (Baston) 
• valokuvaus kilpailutapahtumissa (tapahtumien järjestäjät). Kuvat toimitetaan 

seuran web-sivuille  sekä paperiversiot valokuvakansioihin (Jarkki Jaakkola).  
 
8. Seniorivaliokunta 

- seniorien SM-kilpailut 22.-24.1.2010 Mikkelissä  
- aktivoida seuramme seniorijäsenet runsaslukuisasti mukaan seuramme 

mestaruuskilpailuihin 8.5.2010 
- koota joukkueita seniorien SM-kilpailuihin 27.-28.3.2010 sekä 
- alkaa valmistella seuran ”joukkuetta” Saksan Kölnissä 23.-28.8.2010 

pelattaviin seniorien MM-kilpailuihin 
 
9. Yhteistyökumppanit 

 
Jarkki Jaakkola vastaa pääsääntöisesti neuvotteluista, ylläpitää rekisteriä yt-
kumppaneista (yhteystiedot, sopimusten kesto jne.) sekä toimittaa laskutuslistat 
taloudenhoitajalle. 
 
Squash maahantuojien osalta kaudelle 2009-2010 seuralla on sopimus: 

• Dunlopin (Oy Berner Ab) 1.6.2009-1.6.2011 sekä optio neuvotella jatkosta 
• Tecnifibren kanssa 15.8.2009-15.8.2010 
• Princen kanssa 1.8.2009-1.8.2011 
• Head:n kanssa 1.6.2009-1.6.2011. 

 
Miesten I-joukkue pelaa kaudet 2009-2011 Dunlopin ”tallissa” 
Miesten II-joukkue pelaa kaudella 2009-2010 Tecknifibren ”tallissa”.  
Naisten I-joukkue pelaa 2009-2011 Head:n ”tallissa” 
 
Seuramme edustusasuihin (verryttelyasu, miesten pelipaidat, naisten pelipaidat) 
pyritään saamaan mainoksia.  
 

10. Yhteistoiminta Esport Centerin kanssa 
 

- aloitetaan neuvottelut mainostilojen myyntisopimuksesta  
- ryhdytään toimenpiteisiin ESP:n kanssa, jotta kentät saataisiin pelikelpoisiksi 
- valmistaudutaan sopimusneuvotteluihin. Sopimus päättyy 1.6.2010 

 
11. Materiaalihankinnat 
 

Seuran varustemestarina jatkaa Vesa Sirén.  
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- alennus shopista on edelleen 20% pl ale-tuotteet 

- perustetaan työryhmä valmistelemaan uutta seuran verkkaria kaudesta 
2011 alkaen 

- hankitaan mainostamiseen vähintään kaksi A-palk ilmoitustaulua 

- maksetaan seuran uuden logon suunnittelutyöstä 500€ 

- tilataan uudet leimasimet 

- hankitaan suojalaseja 10 kpl:tta 

- osallistutaan EWO 2010 paitaprojektiin 500€:lla 

 

12. Budjettiin liittyviä perusteita 
 
Jäsenmaksut 2010: 

- alle 8-vuotiaat 25€ 
- 9-19v 50€  
- aikuiset 70€ 

 
Valmennushinnat kaudella 2009 - 2010  ovat: 

- juniorivalmennus 1/viikko = 450 € , 2/viikko = 700 € ja 3/viikko = 800 € 
ja 4/viikko = 900€.  

- ”Nuori Suomi”-ryhmä = 200 €/vuosi  ja  
- naisvalmennus = 320 €/vuosi   

 
Juniorien kilpailu- ja valmennustoimintaa tuetaan k audella 2009 - 2010 
seuraavasti: 

- osallistumiset Jaffa-cupeihin sekä SM-kisoihin korvataan 

- tuki Suomen edustustehtäviin juniorien EM/MM-kilpailuissa on ¼ 
Squashliiton laskuttamasta kuluista yhteensä kuitenkin 1000€:lla.  

- valmennustukea kohdennetaan parhaille junioreillemme 2000€. 
Aiheutuneita kilpailukustannuksia korvataan 3000€. Juniorivaliokunnan 
pj. kokoaa puolivuosittain koosteen aiheutuneista kuluista, 
aktiivisuudesta sekä menetyksestä. Aiemmin nimetty toimikunta tekee 
sen perusteella esityksen hallitukselle tuen jakautumisesta ao 
junioreille sekä vastaa tiedon jakamisesta ao junioreiden perheille. 

 
Edustuspelaajia (seuramme ykkösjoukkueiden pelaajia) tuetaan korvaamalla 
heille pelaamisesta aiheutuva kulut ”edustuspelaajatuki” - päätöksen mukaisesti 
kaudella 2009 - 2010 seuraavasti: 

- miehet  1500€  
- naiset  750€  
- PSA/WISPA –pelaajien kulukorvaukset 2000€ 

 
SM-liigajoukkueita tuetaan seuraavasti: 

- I-joukkueiden matkakulut korvataan halvinta/järkevintä 
kulkuvälinettä käyttäen. Kilometrikorvaus on 0,20 € 

- muille joukkueille korvataan kuluja vain eri anomuksesta. 
- naisten I-joukkuetta tuetaan EURO-cup:n osalta 1000€:lla 

 



 sivu 9 

Kansallisiin kilpailuihin osallistumista tuetaan se uraavasti: 
- sijoittuminen 1.-3. (20 €)  
- kaikille osallistumismaksu SM-kilpailuihin (sekä yleinen että seniori) 
 

Harrastustoimintaa tuetaan seuraavasti: 
- kauden päättäjäisillanviettoa ja pikkujoulutapahtumia tuetaan 250 

€/tapahtuma. 
- aikuisten Vierumäki valmennusleirejä tuetaan 900€:lla 

 
Leiritystoimintaa tuetaan seuraavasti: 

- Ruotsin Malmössä järjestettävienjuniorien kesäleirien 
joukkueenjohtajien matkakuluja korvataan 150€/johtaja yhteensä 300€ 

 
Valmentajien ja ohjaajien koulutusta tuetaan seuraa vasti: 

- ESLU:n seminaariin 3.-4.10.2009 osallistumista 300€:lla 
- uusien NS-ohjaajien kouluttautumista (maksamalla kurssimaksut) n. 

200 € sekä  
- valmentajien jatkokouluttautumista 400 €:lla. 

 
Palkitsemiset ja muistamiset kaudella 2009- 2010 

- valmentajia muistetaan 100 €:lla kauden päättyessä 
- kirjanpitäjää ja tilintarkastajia 50 €:lla 
- yhteistyökumppaneita (esim. joulupostikortit) 
- Esport Centerin henkilöstöä 100 €:lla 
- kauden päättäjäisissä 8.5.2010 jaetaan puheenjohtajan esityksestä 

laaditut (ja toivottavasti myönnetyt) Squashliiton ansiomerkit sekä 
uutena ESLU ansiomerkit. Tarvittaessa muistetaan väistyviä 
järjestöaktiiveja  

 


