TOIMINTALINJA 2020-2021
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Johdanto
Padel House ry on espoolainen padelseura, joka perustettiin toukokuussa 2019. Seura liittyi
samana vuonna Suomen Padelliiton jäseneksi. Seurassa oli vuoden 2020 lopussa noin 600
jäsentä ja on jäsenmäärältään Suomen suurin padelseura. Seura järjestää toimintansa Padel
House Oy:n omistamilla kentillä Espoon Kerassa.
Toimintalinjan tarkoituksena on avata Padel Housen toimintaa sekä selvittää jäsenille ja muille
toiminnastamme kiinnostuneille, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu, miten käytännön asiat
seurassa hoituvat ja millaisia palveluja seura tarjoaa. Toimintalinja on suunnitelma kuluvalle
toimintavuodelle. Padel Housen toimintalinja päivitetään joka vuosi seuran syyskokoukselle.
Toimintalinja päivitetään yhdessä päätoimisten toimijoiden ja hallituksen jäsenten kanssa.
Toimintalinjan päivittämisestä vastaa seuran toiminnanjohtaja Max Sjövall.
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1. Yhdistyksen säännöt
Padel House ry:n säännöt löytyvät seuran kotisivuilta www.padelhouse.fi/seura

2. Seuran ADT-ohjelma, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä
eettiset linjaukset
Seura on sitoutunut noudattamaan Padelliiton antidopingohjelmaa sekä yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvosuunnitelmaa.
Padel House haluaa pitää huolta jokaisesta seuran toiminnassa mukana olevasta lapsesta ja
nuoresta. Lapsille ja nuorille joukkueeseen ja seuraan kuuluminen on äärimmäisen tärkeää; se on
kiehtova kokemus- ja kasvuympäristö, jota ei voi kokea muualla kuin hyvässä seurassa.
Seuran yleisiin tapahtumiin on kaikilla jäsenillä todellinen mahdollisuus osallistua. Tapahtumista
tiedotetaan seuran kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä sähköisesti seuran kuukausikirjeissä.
Palvelut rakennetaan kustannustehokkaasti. Tavoitteenamme on tarjota kaikille tasapuolisesti
pelimahdollisuuksia ja tapahtumia.
Padel Housessa suunnittelemme ja toteutamme toimintaa sekä tapahtumia niin, että tavoitamme
mahdollisimman monia taitotasosta riippumatta. Korostamme toiminnassamme monipuolisuutta,
terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Seura on sitoutunut ennaltaehkäisevään
päihdetyöhön kaikessa toiminnassaan. Huolehdimme ohjaajien ja valmentajien osaamisen
kehittämisestä.

3. Toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
Padel House mahdollistaa liikunnan ilon kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien. Kaikilla Padel
Housen toiminnassa mukana olevilla tulee olla hyvä olla, kokevat toiminnan mielekkääksi ja
kokevat kuuluvansa seuraan. Harjoituksiin on mukava tulla ja ilmapiiri on innostava. Valmennus on
asiantuntevaa.
Padel Housen arvoja ovat jäsenten hyväksi, innostavasti, ammattitaitoisesti ja aidosti välittäen.
Padel Housen tavoitteena on olla Suomen innovatiivisin padelyhteisö.
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Kauden 2020-2021 strategiset tavoitteet:

3.1. Peliolosuhteiden kehittäminen
Toiminnan toteuttamiseen tarvitaan riittävä määrä kenttiä sekä tilaa oheisharjoitteluun.
Padel House Oy:n maalis- sekä syyskuun laajennushankkeiden myötä on tällä hetkellä
käytössä 15 sisäpelikenttää. Lisäksi joulukuusta lähtien on käytössä 18 kenttää.
Laajennukset ovat mahdollistaneet seuran monipuolisemman ja laajenevan toiminnan.
Kesällä hallin yhdestä oleskelutilasta muokattiin erillinen tila fysiikkaharjoittelulle
monipuolisilla kuntovälineillä. Tila suunniteltiin yhteistyössä halliyhtiön sekä Sport Labin
kanssa. Sport Lab on mailapelien oheis- ja fysiikkavalmennukseen keskittyvä yritys, joka
tarjoaa jäsenillemme säännöllistä fysiikkavalmennusta.

3.2. Aktiivinen seura
Padel House haluaa olla aktiivinen seura ja on valinnut toimintaansa seuraavia
toimintamuotoja:
Pelitapahtumat
Seura järjestää pelitapahtumia eri-ikäisille junioreille ja aikuisille sekä senioreille.
Säännölliset tapahtumat - Chief of the House by Adidas
Seura järjestää kerran kuukaudessa avoimen pelitapahtuman, jossa pelimuotona on 10-15
minuutin energinen puristus tiebreak-pisteenlaskulla. Tämän jälkeen seuraa kentän vaihto,
voittajat nousevat ylemmälle kentälle ja häviäjät tippuvat alemmas. Korkeimman kentän
viimeisen pelin voittajat kruunataan hallin päälliköiksi Adidas-palkintojen kera.
Padel House Liiga by Siux
Seura järjestää ja hallinnoi sarjamuotoisen Liigan kaiken tasoisille naisille ja miehille. Liiga
muodostuu 4-5 parin lohkoista (lohkomäärä on rajaton) ja kauden aluksi jaamme parit
pelitason mukaan eri lohkoihin. Jokaisella parilla on aina neljä viikkoa aikaa pelata oman
lohkonsa pelit (3-4 ottelua), jonka jälkeen lohkon voittajat nousevat yhden tason ja lohkon
viimeinen tippuu yhden tason. Tänä vuonna Liigassa on ollut mukana yli 200 pelaajaa.
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Seurayhteistyö
Toimimme yhteistyössä eri tennisseurojen kanssa sillä koemme, että padel sopii mainiosti
oheislajina tennikselle. Pääkaupunkiseudulla olemme mm. HVS:n ja GT:n kanssa
järjestäneet yhteisiä tapahtumia.
Kursseja
Järjestämme noin kerran kuukaudessa vähintään yhden alkeis- sekä jatkokurssin.
Yksityistunteja
Seura tarjoaa mahdollisuuden varata valmentajiltamme yksityistunteja ympäri vuoden.
Padelklinikat
Teemme yhteistyötä espanjalaisen padelvalmentajan Dani Dioksen kanssa, jota pidetään
yhtenä maailman parhaista valmentajista. Dios vierailee meillä lähtökohtaisesti noin neljä
kertaa vuodessa, jolloin tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden saada valmennusta alan
huippunimeltä.

3.3. Suomen innostavin ja innovatiivisin padelyhteisö
Seuraamme alaamme kehitystä aktiivisesti. Haluamme kehittää seuraan kestäviä
toimintamalleja, jotka yksinkertaistavat toimintaa ja tekevät seuratyöstä mahdollisimman
helppoa.

4. Valmennusjärjestelmä
Padel Housen toiminta on monipuolista, kaikenikäiset ja taitotasoiset huomioon ottava.
Junioreille seura tarjoaa eritasoisia valmennusryhmiä kahdella kentällä aina torstaisin ja
lauantaisin. Ikähaarukka on 6-16 vuotta ja jokaiseen ryhmään mahtuu 8-12 junioria.
Junioriryhmät on jaettu kahteen tasoon: harrasteryhmä ja kilparyhmä. Harrasteryhmä on suunnattu
aloittelijoille ja kilparyhmä vahvan mailapelitaustan omaaville.
Aikuisille seura tarjoaa aikuisvalmennusryhmiä. Seuran valmennukseen pääsevät mukaan
kaikenikäiset kehitysvaiheesta riippumatta niin kauan kuin kentillä on tilaa. Hinnat muodostuvat
kustannusperusteisesti. Tavoitteena on taata kilpailukykyinen tapa harrastaa, laadusta tinkimättä.
Seuran valmentajat ovat ammattitaidostaan huolehtivia ja sitoutuneita pitkäjänteiseen
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työskentelyyn, jäsenten parhaaksi. Ohjaajina käytetään seuran omia kasvatteja, erityistä taitoa
vaativissa valmennuksissa osaavia ammattilaisia. Vaalimme yhdessä tekemisen henkeä ja
luomme ilmapiiriä, jossa oppiminen tapahtuu jäsenen kyvyt ja tarpeet sekä toiveet huomioiden.
Alla kuvattu kauden 2020-2021 suunnitelmat ja toiminta.

4.1. Juniorivalmennus
Harrasteryhmät käynnistyivät alkuvuodesta ja toimivat torstaisin kertamaksuperiaatteena.
Lauantaisin järjestämme yhden harrasteryhmän, johon sitoudutaan kausimaksulla.
Ryhmissä painotetaan toistojen määrää sekä leikinomaista ja iloista tutustumista lajiin.
Pyrimme tarjoamaan monipuolista perusliikunta- ja lajitaitojen kehittämistä monipuolisin
menetelmin. Lajitaitojen oppimisen ohella myös sosiaaliset elementit korostuvat.
Kilparyhmät käynnistyivät niin ikään alkuvuodesta ja toimivat torstaisin
kertamaksuperiaatteena. Hintaan sisältyy tarvittaessa kyydin Talin Tenniskeskuksesta
hallille sekä terveellisen välipalan. Ryhmien tavoitteena on innostaa lapset padelin pariin,
kehittyä padelin laji- ja muissa liikunnallisissa taidoissa, innostua pelaamisesta ja
kilpailemisesta, kehittää ryhmässä toimimisen taitoja, luoda innostava ja muita kunnioittava
ilmapiiri sekä innostua seuraamaan padelia. Kilparyhmässä pelaajat pääsevät
harjoittelemaan ja pelaamaan oman taitotasonsa mukaisessa ryhmässä.
Junioritoiminnan vastaavana valmentajana toimii Mikko Rouvala, joka ohjaa toimintaa
arkipäivisin. Mika Koivu toimii valmentajana lauantain harrasteryhmässä.
Tavoitteena on kannustaa lapsia liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Lapset
saavat itsenäisesti pelata eri pelejä heti kun saapuvat hallille ja tähän heitä myös
kannustetaan. Iltapäivän aikana lapset saavat myös mm. tehdä omat läksynsä, piirtää,
pelata ja leikkiä.

4.2. Aikuisryhmävalmennus
Aikuisryhmävalmennus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille seuran jäsenille. Kaudella
harjoitellaan viikoittain 1,5 tunnin opetuksessa 3-4 hengen ryhmissä tasosta riippuen.
Tavoitteet voidaan asettaa
1. perusteiden opiskeluun,
2. kunnon kohentamiseen,
3. harrastepadeliin mukavassa ryhmässä sekä
4. kilpailullisiin tavoitteisiin.
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Aikuisvalmennuksen vastuuvalmentajana toimii Max Sjövall ja tuntivalmentajina toimii
Robi Ylänkö, Niko Neuvonen, Sakari Harima, Mikko Rouvala, Sarianne Vallioniemi,
Mathias Suves, Mika Koivu ja Sasu Mellanen.

4.3. Leirit ja kurssit kesällä
Seura järjestää leirejä hallissa juhannusta edeltävien kolmen viikon aikana ja elokuun
ensimmäisenä viikkona. Leirit ovat viikon mittaisia ja päivittäin on toimintaa klo 9-15.
Leirien tavoitteena on tutustuttaa lapsia lajiin ja tarjota lapsille luotettavaa ja liikunnallista
toimintaa vanhempien ollessa vielä töissä. Kesällä järjestetään ulkona myös aikuisten
intensiivikursseja eri tasoisille.
Koronatilanteen vuoksi vuoden 2020 kesäleirit ja -kurssit jäivät toteuttamatta.

5. Muu seuratoiminta
5.1. Kilpailutoiminta
5.1.1. Edustusjoukkue
Julkaisimme vuonna 2020 seuran ensimmäiset naisten sekä miesten
edustusjoukkueet. Molempien joukkueiden rungot koostuu pitkälti Suomen
padelmaajoukkueen kantavista voimista. Edustusjoukkueet valitaan aina vuosittain.
Seura tukee edustusjoukkueen pelaajia tarjoamalla kerran viikossa kenttävuorot
sekä pallot veloituksetta. Lisäksi seura tukee edustusjoukkuetta seura- ja peliasuilla
sekä tarjoaa mahdollisuuden solmia pelaajasopimuksen edustusjoukkueen
yhteistyökumppanin Adidaksen kanssa.
Edustusjoukkueen jäsenet osallistuvat aktiivisesti seuran järjestämiin tapahtumiin,
jonka avulla tuomme Suomen huippupadelin lähelle jäseniä. Tapahtumat lisäävät
yhteisöllisyyttä ja esikuvien näkeminen läheltä innostaa nuoria entistä enemmän
lajin pariin.
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5.1.2. Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2020
Tammikuu (24-26.1.2020)
Padel House Open by Adidas
Luokat: MA, MB, MC, M45, M55, NA, NB, NC, N45
Lokakuu (9-11.10.2020)
Wilson Cup by Padel House
Luokat: MA, MB, MC, M45, M55, NA, NB, NC, N45
Marraskuu (27-29.11.2020)
Senioreiden sekä yleisen luokan mixty-sarjan SM-kilpailut
Luokat: M45, M55, N45, Mixty

5.2. Aamu- ja lounaspadelit
Järjestämme valmennusta sisältävät aamupadelit aina tiistaisin ja torstaisin klo 7.30-9.00 eri
tasoryhmien mukaan. Pelien jälkeen on mahdollista nauttia yhteistyökumppanimme (Is It
Cooking Oy) aamupalatarjoilut.
Tiistain tasoryhmät: Miehet A-B / Naiset A
Torstain tasoryhmät: Miehet C / Naiset B (ryhmä 1) ja Naiset C-D / Miehet D (ryhmä 2)
Järjestämme valmennusta sisältävät lounaspadelit aina tiistaisin 11.30-13.00 kaikille
tasoryhmille. Pelien jälkeen on mahdollista nauttia yhteistyökumppanimme (Is It Cooking
Oy) lounastarjoilut.

5.3. Seuratoiminta
●

Seurojen väliset tapahtumat ja seuraottelut pyritään järjestämään säännöllisesti niin
kotimaassa kuin mahdollisesti ulkomailla

●

Padelmatkoja pyritään järjestämään vuosittain

●

Päihteiden ennaltaehkäisy

7

Toimintalinja 2020-2021

Seura on sitoutunut ennaltaehkäisevään päihdetyöhön kaikessa toiminnassaan.
Valmentajat, ja seuran muut toimijat ja aikuiset ovat sitoutuneet noudattamaan
päihteettömyyttä valmennuksessa, kilpailuissa, leireillä ja kaikessa toiminnassaan
lasten ja nuorten kanssa. Mahdollisiin ongelmiin puututaan välittömästi.
●

Varainhankinta
Seuran pääasialliset varainhankintatavat ovat jäsenmaksut, sponsoritoiminta ja
avustukset.
Jäsenmaksut ovat vuosina 2020-2021:
❏ aikuiset 40 €
❏ juniorit 25 €
❏ liittymismaksu 0 €

●

Avustukset

Seura hakee vuosittain toiminta- ja kohdeavustusta Espoon kaupungilta. Seura pyrkii
hakemaan avustuksia myös Padelliitolta, säätiöltä ja opetusministeriöltä vuosittain.
●

Huomionosoitukset

Seura voi jakaa huomionosoituksia menestyneille pelaajille sekä aktiivisille toimijoille ja
harrastepelaajille. Seuran huomionosoitukset jaetaan pikkujoulujen yhteydessä.

6. Organisaatio ja vastuujaot
6.1. Johtaminen
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 muuta
jäsentä. Hallituksen toimintakausi on 1.8.-31.7. Hallituksen jäsenet valitaan
syyskokouksessa. Hallituksen jäsenten hallituskausi on kaksi vuotta siten, että kunakin
vuonna puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Hallitus kokoontuu noin 4 kertaa
vuodessa.
Seuran toiminnan johtaminen päätöksentekotasolla tapahtuu luottamushenkilöistä
koostuvien toimikuntien sekä hallituksen kokouksissa. Kunkin toimikunnan vetovastuu on
erikseen nimettävällä hallituksen jäsenellä. Seurassa toimivat seuraavat toimikunnat
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toiminnallisten kokonaisuuksien mukaan nimettynä ja vastaavat hallitukselle. Seuran
hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020-2021 toimii Marja-Leena Vuorinen.
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Kilpailutoiminta (Max Sjövall)
Senioritoiminta (Marja-Leena Vuorinen)
Valmennustoiminta (Max Sjövall)
Tiedotus (Elina Rantamäki)
Talous- ja hallintoasiat (Tommi Vilhunen)
Tapahtumatoiminta (Sasu Mellanen)

Pääperiaatteena on, että hallitus keskittyy hallinnollisiin (esim. resursointi ja yhdistyslain
säätämät velvoitteet) asioihin ja toiminnan sisällölliset asiat kuuluvat toimikuntien
toimivallan piiriin. Toimikunnat valmistelevat ja esittelevät ehdotuksia hallituksen
päätettäväksi.

6.2. Seuran varsinaiset kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan
ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Vuosikokouksessa esitetään vuosikertomus, vahvistetaan tilinpäätös, valitaan hallitus,
puheenjohtaja, tilintarkastajat sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja
jäsenmaksujen suuruus.

6.3. Organisaatio
Seuran toimintaa johtaa toiminnanjohtaja Max Sjövall. Hänen tehtävänään on seuran
toiminnan suunnittelu ja organisointi ja sekä vastata seuran viestinnästä.
Toiminnanjohtaja ja valmentajat toimivat tiiviissä yhteistyössä.
Seuralla on yksi päätoiminen valmentaja ja 8 osa-aikaista valmentajaa.
Seuran valmentajat ja ohjaajat pätevöityvät omatoimisen opiskelun, työkokemuksen,
erilaisten projektien ja kouluttautumisen kautta. Vaatimustasona pidetään, että jokainen
seuran ohjaustöitä tekevä käy vähintään Suomen Padelliiton ohjaajakoulutuksen (Taso 1).
Vastuuvalmentajien tulee olla koulutuksen lisäksi kokeneita ja luonteeltaan sopivia
työskentelyyn lasten ja aikuisten kanssa ja tuntea omakseen seuran arvoista ja eettisistä
linjauksista muodostettu toimintalinja. Rekrytointi tehdään tätä periaatetta silmällä pitäen
huolella.
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6.4. Tärkeimpien luottamus- ja toimihenkilöiden työn ja vastuiden kuvaukset:
6.4.1 Hallituksen tehtävät
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Toteuttaa seuran hallituksen kokousten päätökset
Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
Valitsee tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
Vastaa seuran taloudesta
Ylläpitää jäsenluetteloa
Seuran ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen
Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä vastata jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan
Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään 4 viikkoa ennen
vuosikokousta

6.4.2. Puheenjohtajan tehtävät
●
●
●
●

Yhdistyksen vuosikokouksen valmistelu, pitäminen, esityslistan laatiminen ja
päätösten toimeenpano yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
Hallituksen kokousten kutsuminen ja johtaminen
Toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen
Edustaminen (kaupunki, liitto, jne.)

6.4.3. Toiminnanjohtajan tehtävät
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Seuran toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
Valmentajien rekrytointi ja työsopimukset
Valmentajien koulutus
Vastuuvalmentajien ohjaaminen ja kehityskeskustelut
Henkilökunnan kokoukset
Seuran sähköposti
Seuran kotisivujen ylläpito ja vastuu jäseninfosta
Vastuu sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
Tyytyväisyyskyselyn käytännön toteuttaminen ja tulosten raportointi
Seuran kesätoiminnan suunnittelu
Yhteydet Suomen Padelliittoon
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6.4.4. Valmentajien tehtävät
Juniorivalmennuksen vastuuvalmentajan tehtävät
1. Juniorivalmennuksen pääorganisointi
-

laatii tuntikartat

-

laatii valmennusryhmät kauden alussa ja vastaa muutoksista kauden
aikana

-

siirtymiset Talin Tenniskeskuksesta hallille

2. vastaa tiedottamisesta juniorivalmennuksen osalta
3. valmistelee juniorivalmennuksen laskutuksen
4. toimii seuran junioritoiminnan esimiehenä
-

käsittelee toiminnasta saadun palautteen

-

kannustaa kouluttautumiseen

-

laatii kausien vaihteessa (syksy/kevät) kausisuunnitelman

5. tuntien suunnittelu ja ohjaaminen
-

laatii kausisuunnitelman ja tuntikohtaisen suunnitelman

-

valitsee harjoitteet pelaajan kykyjen ja iän mukaan

-

on läsnä ja aidosti kiinnostunut pelaajien kehittymisestä

-

on tietoinen motorisesta herkkyyskaudesta (tekniikan opettaminen) ja
ymmärtää toistojen välttämättömyyden

-

luo kannustavan ja positiivisien ilmapiirin

-

pelaa itse mukana – ymmärtää mallioppimisen merkityksen

-

tulee ajoissa hallille ja kentälle (täsmällisyys)

-

kannustaa pelaajia osallistumaan seuran pelitapahtumiin
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-

organisoi pelitapahtumia

6. muut tehtävät
-

osallistuu sisäiseen koulutukseen ja huolehtii omasta jatkokoulutuksesta

-

osallistuu seuran kuukausikirjeen tekemiseen

-

organisoi Junior Padel Tourin yhdessä muiden valmentajien kanssa

-

toimii kilpailunjohtajana JPT-kilpailuissa

Tavoitteet:
Harrasteryhmät:
-

pelaajat oppivat toimimaan ryhmässä ja toimimaan ohjeiden mukaan

-

pelaajat oppivat lajin alkeet

-

pelaajat innostuvat lajista

Kilparyhmät:
-

pelaajat osaavat perus- ja lentolyöntien lisäksi ilmapelin variaatiot

-

pelaajat osallistuvat seuran järjestämiin pelitapahtumiin

-

pelaajat innostuvat lajista ja siirtyvät kilpailemaan kansallisesti

Laatumittarit:
1.
2.
3.
4.

Tyytyväisyyskysely
Lopettaneet / uudet pelaajat
Pelaajien osallistuminen seuran järjestämiin tapahtumiin
Pelaajien kilpailuaktiivisuus ja menestys

Aikuisvalmennuksen vastuuvalmentajan tehtävät
1. tuntien suunnittelu ja ohjaaminen
-

laatii kausisuunnitelman ja tuntikohtaisen suunnitelman
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-

on läsnä ja aidosti kiinnostunut pelaajien kehittymisestä

-

luo kannustavan, positiivisen ja rennon ilmapiirin

-

pelaa itse mukana – ymmärtää mallioppimisen merkityksen

-

kannustaa pelaajia osallistumaan seuran pelitapahtumiin

2. tiedottaminen aikuisvalmennuksen osalta
3. laatii valmennusryhmät kauden alussa ja vastaa muutoksista kauden aikana
4. valmistelee aikuisvalmennuksen laskutuksen
5. suunnittelee ja toteuttaa aikuisvalmennuksen kursseja
6. vastaa aikuisten kesätoiminnasta
-

suunnittelee kurssiohjelman

-

luo ryhmät ja hoitaa tiedottamisen

7. muut tehtävät
-

osallistuu sisäiseen koulutukseen ja huolehtii omasta jatkokoulutuksesta

-

osallistuu valmentajien palavereihin

-

osallistuu padelmatkojen suunnitteluun ja toteutukseen

-

toimii kilpailunjohtajana sovitusti seuran järjestämissä kilpailuissa

Tavoitteet:
-

pelaajien viihtyminen ja tyytyväisyys

Laatumittarit:
1. Tyytyväisyyskysely
2. Lopettaneet / uudet pelaajat
3. Pelaajien osallistuminen seuran järjestämiin tapahtumiin
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7. Viestintä
Padel Housen viestintäkanavat:
●
●
●
●
●
●

Kotisivut
Facebook ja Instagram
WhatApp-ryhmät
Sähköpostiviestit
Illmoitustaulut hallilla
Seuran kuukausikirjeet

Padel House ylläpitää vuorovaikutteista tiedottamista. Seuran tavoitteena on pitää kotisivunsa ajan
tasalla ja opastaa jäsenistöä niiden aktiiviseen seuraamiseen. Kotisivuilta löytyvät
ilmoittautumisohjeet ohjattuun valmennukseen, kilpailuihin, tapahtumiin sekä mahdolliset äkilliset
muutokset tai tiedotettavat asiat.
Tämän lisäksi valmentajat viestivät aktiivisesti ryhmien toiminnasta sähköpostitse ja
WhatsApp-ryhmien kautta.
Sosiaalisen viestinnän muotoja kehitetään ja uusia tapoja seurataan.
Ulkoisessa tiedottamisessa pyritään kohtuulliseen näkyvyyteen vähintään paikallisissa medioissa.

8. Taloushallinto
Seuran talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu Sekkons Oy -nimiselle yhtiölle. Yhtiö hoitaa
palkkojen maksun ja kirjanpidon. Yhtiö toimittaa pyydettäessä tuloslaskelman ja taseen seuran
taloudesta vastaaville henkilöille ja hallituksen jäsenille. Seuran osto- ja myyntireskontra,
laskutukset sekä maksuliikennettä hoitaa seuran toiminnanjohtaja Netvisor-ohjelman kautta.

9. Pelisäännöt
Seurassamme lapset ja nuoret, vanhemmat, valmentajat ja ohjaajat hyväksyvät joka kauden
alussa vuosittaiset pelisäännöt, joita sitoudutaan noudattamaan kaikessa harrastus- ja
seuratoiminnassa.
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9.1. Lasten ja nuorten pelisäännöt 2020-2021
- yritän parhaani (asenne, minkä voi oppia)
- kuuntelen ja noudatan valmentajan antamia ohjeita
- käyttäydyn hyvin harjoituksissa ja hallissa
- kannustan ja kunnioitan harjoituskavereitani
- tulen ajoissa harjoituksiin, padelvarusteet mukanani
Kaikki, niin pelaajat kuin valmentajat / ohjaajat ovat omalta osaltaan vastuussa
harjoitusten ilmapiiristä ja luovat sen yhdessä.

9.2. Vanhempien ja ohjaajien pelisäännöt 2020-2021
- lasten padelharrastus on leikinomaista, monipuolista ja hauskaa.
- kannustamme kaikkia lapsia/nuoria tasapuolisesti
- tiedostamme, että padelharrastus on kasvatusta padelin avulla
- toimimme niin, että Padel House toimisi hyvänä kasvuympäristönä lapsille ja nuorille
- huomioimme lapsen kehityksen omaan itseensä, emmekä vertaile sitä toisiin
pelaajiin tai pelimenestykseen
- puutumme kiusaamiseen heti
- toimimme niin, että harjoituksissa olisi harjoittelu- ja pelirauha
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