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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 
 
Yleistä 

Toiminta vuonna 2009 jatkuu noudattaen edellisten toimintavuosien aikana tehtyjä linjauksia. 
Pääpaino on edelleen juniorityössä ja harrastetoiminnassa. Juniorityön kehittäminen ja laajen-
taminen edellyttää seuralta erityisesti ohjaajaresurssien lisäämistä. Myös yhdistystoiminnassa 
pyritään henkilöresurssien määrää kasvattamaan. Tehtäviä ja vastuualueita tullaan jakamaan 
tasaisemmin kaikille toiminnassa mukana oleville sekä tehtäväkuvauksia tarkentamaan. 
Jaostojen toimintaa tullaan kehittämään entistä itsenäisemmäksi. Jäsenmäärän kehitys on 
vuodenvaihteessa ollut edelleen kasvava ja on oletettavaa, että tämä jatkuu koko toimita-
vuoden ajan. 

 

Valmennus ja ohjaus 
 

Juniorit 
Juniorivalmennus tulee jatkumaan sekä Turussa, että Raisiossa entisen jaon mukaisesti, 
kummassakin kerran viikossa kullekin ryhmälle. Valmennuksen tarve on selvästi kasvanut 
ja tullee kasvamaan jatkossakin. Ryhmien määrää on tästä syystä kasvatettava ja ryhmiä 
tullaan jakamaan eritasoisiksi. Tämä edellyttää uusien ohjaajien saamista mukaan toimin-
taan. Vanhempien juniorien sitoutumista pyritään lisäämään kouluttamalla heitä nuorem-
pien ohjaajiksi. Myös henkilökohtaista valmennusta järjestetään tarpeen mukaan. 
Turun ryhmän juniorien valmennusta kehitetään päämäärätietoisemmaksi ja järjestelmäl-
lisemmäksi tekemällä kullekin henkilökohtainen pelaamiseen ja harjoitteluun tähtäävä 
suunnitelma, jossa systemaattisesti edetään tekniikasta fysiikkaan. 
Junioripelaajia kannustetaan osallistumaan myös muuhun kuin seuran järjestämään kou-
lutukseen ja valmennukseen. Alkeisohjaajien koulutusta järjestetään paikallisesti ja ohjaa-
jia pyritään saamaan mukaan myös valtakunnalliseen Squashliiton ja muiden urheilujär-
jestöjen tarjoamaan koulutukseen. 
Viikonlopun mittainen juniorileiri järjestetään kevät- ja syyskaudella. 
 

Aikuiset 
Myös aikuisohjauksessa on lisäämisen tarvetta. Turun hallilla aikuisten ohjattua harjoit-
telua jatketaan säännöllisesti viikoittain kahdessa tasoryhmässä aloittelijoille ja vähän 
pidemmälle edistyneille. Harjoittelutunneista tiedotetaan seuran internetsivujen kautta. 
Raisiossa tarjotaan opastusta kuten aikaisemminkin ohjaajan kanssa erikseen sovittuina 
aikoina 2-3 oppilaan ryhmissä. Aikuisille tullaan järjestämään tapahtumapäiviä ja leirejä 
eri teemoista tarpeen mukaan. 
 

Harrastetoiminta 
 

Juniorit 
Keväällä järjestetään Turussa Squashliiton kanssa yhteistyössä koululaistapahtuma. 
Tapahtumaan osallistuu yksi uusi ala-asteen koulu Turussa. Raisiossa ei vastaavaa 
tapahtumaa tällä toimintakaudella järjestetä, koska ryhmiin ei toistaiseksi voida ottaa pal-
jon enempää uusia nuoria halli- ja resurssipulan vuoksi. 
Seura osallistuu keväästä alkaen Turun kaupungin organisoimaan Liikuntapolku-toimin-
taan, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään liikunnallinen harrastus järjestämällä 
mahdollisuus tutustua eri lajeihin ohjaajan opastuksella. 
 

Aikuiset 
Seuravuorot Turussa tulevat jatkumaan kuten ennenkin lauantaisin. Aikuisten T-ryhmä 
jatkaa myös totutusti keskiviikkoisin ja perjantaisin. Myös Raision hallilla pyritään järjes-
tetään seurailta. Pelikavereiden löytämistä pyritään edesauttamaan esimerkiksi perus-
tamalla pelikaverilistat eritasoisille pelaajille sekä aloittamaan halliranking eli haastepeli-
listat. 

 



Naiset 
Naisten Lady-ryhmä jatkaa samoilla periaatteilla kuin edelliselläkin kaudella. Säännöllinen 
pelivuoro on Manhattanilla sunnuntaisin klo 18-19.30. Poikkeuksista tiedotetaan seuran 
internetsivuilla. 
 

Kilpailutoiminta – Seuran pelaajat eri kilpailuissa 
 

Juniorit 
Junioripelaajia kannustetaan osallistumaan erilaisiin kilpailuihin ja sarjoihin (mm. Jaffa-
Cup, nuorten SM- ja PM- ja EM-kilpailut). Vanhimpia junioreja kannustetaan osallis-
tumaan aikuisten harrastesarjoihin pelikokemuksen kartuttamiseksi. Seura pyrkii myös 
tukemaan junioripelaajia korvaamalla kisakustannuksia mahdollisuuksien mukaan. 
 

Aikuiset 
Seuran aikuispelaajat osallistuvat omavalintaisesti kansallisiin ja kansainvälisiin kisoihin. 
Erilaisiin harrasteturnauksiin organisoidaan yhteiskuljetuksia kuten ennenkin. 
 

Veteraanit 
Seuran veteraaniedustajat osallistuvat tänä vuonna SM- ja PM-kilpailuihin. Lisäksi pyri-
tään saamaan edustajia myös kansalliseen Seniori-GP-sarjaan. 
 

Squash-liiga 
Seuran kaksi edustusjoukkuetta osallistuvat jatkossakin Squash-liigaan. Toinen joukkue 
pyritään nostamaan ylemmälle tasolle eli I-divisioonaan. 
 

 
Kilpailutoiminta - Seuran järjestämät kilpailut 
 

Juniorit 
Junioreille järjestetään vuoden aikana kahdet avoimet kisat Raision hallilla. 
 

Aikuiset 
Harrastemestaruussarja jatkuu kuukausittain kahdessa tasoryhmässä, kuten aikaisem-
pina kausina. Harrastajien hallikisasarjaa jatketaan yhteistyön lisäämiseksi lähialueiden 
hallien kanssa. Mukaan pyritään saamaan Turun, Raision ja Salon hallien lisäksi muitakin 
lähialueen halleja kuten Eura ja Pori. Raisiossa järjestetään Raision avoimet mestaruus-
kilpailut toukokuussa. Vuoden lopussa järjestetään ”kinkunsulatuskisat” tasoitusperiaat-
teella. Yhden kansallisen tason kilpailun järjestämisen edellytyksiä tutkitaan. 
 

Naiset 
Harrastemestaruussarjassa järjestetään oma lohko naisille mikäli riittävästi kiinnostuneita 
saadaan mukaan. Muuten naisia pyritään saamaan mukaan yleisiin ryhmiin. 
 

Squash-liiga 
Seura järjestää liigan kotikierroksia liiton päätösten mukaisesti. 
 

Muu toiminta 
 

Varainhankinta 
Sponsorien hankkimista tehostetaan tarjomalla mainostilaa peliasuihin, esitteisiin ja verk-
kosivuille. Seura on sopinut uusien peltien asentamisesta Turun hallille ja niihin tulevia 
mainoksia pyritään hankkimaan. Seuran jäsenille pyritään saamaan erilaisia etuja yhteis-
työliikkeistä ja -yhtiöistä. 
 

Tiedotus 
Seuran pääasiallinen tiedostuskanava tulee jatkossakin olemaan verkkosivut. Verkkosi-
vuja kehitetään ja jaettavaa tietoja lisätään tarpeen mukaan. Yhteyttä paikallisiin 
tiedotusvälineisiin pidetään tarjomalla tietoja seuran toiminnasta ja järjestettävistä 
tapahtumista. 


