
 
 
 
Helsingin Squashkerho r.y.:n vuosikokous 2011 
 
 
Aika:  Perjantaina 18.3.2011 klo 16.00 
Paikka:  Hotelli Pasila 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus 
 
2.  Kokouksen järjestäytyminen 
 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka 
viimeksimainitut samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 

 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4.  Esitetään vuosikertomus 
 
5.  Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen 

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta 
 
6.  Määrätään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus 
 
7.  Päätetään kerhon toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista 
 
8.  Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja kahden jäsenen vaali seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi sekä yhden tilintarkastajan ja yhden varatilitarkastajan vaali 
 
 - hallituksesta erovuorossa ovat puheenjohtaja M.Rundman sekä jäsenet P.Salo ja  

 M.Hyrske. Sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita  
 uudelleen 

 
9.  Vahvistetaan toimintaohjelma vuodeksi eteenpäin 
 
10. Muut mahdolliset asiat 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 
 
Helsingin Squashkerho ry 
 
Hallitus 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

HELSINGIN SQUASHKERHO ry 
 
 
 

Toimintakertomus 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Sisällysluettelo. 
 
 
1. Yleistä.   ...............................................................   3 
 
2. Toiminta.   ...............................................................   3 
 
2.1. Jäsenmäärä ja jäsenhankinta. ..........................................   3 
 
2.1.1. Jäsenmäärän kehitys vuoden aikana. ...............................   3 
 
2.2. Kerhon pelitilaisuudet, peli-illat ja sisäinen ”GP”. ....................   3 
 
2.2.1. Coachaus.  ...............................................................   3 
 
2.2.2. Perjantai-pelivuorot hotelli Pasilassa. ...............................   3 
 
2.2.3. Kerhon sisäinen tasoituskisa. ..........................................   3 
 
2.3. Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen. ...............................   4 
 
2.3.1. III. epäviralliset nelinpelin SM kisat 15.05. ....................   4 
 
2.3.2. Juniori- ja seniori GP finaali 17.04. ...............................   4 
 
2.4. Junioritoiminta             ...............................................................   4 
 
2.5. Racketlon                    ...............................................................   4 
 
2.6. Muut toimintaan liittyvät. ....................................................   4 
 
2.6.1. Pasila Cup 09. ...............................................................   4 
 
2.6.2. Ma-To nelinpelit. ...............................................................   4 
 
3. Talous.   ...............................................................   4 
 
4. Organisaatio.  ...............................................................   5 
 
4.1. Kotihalli.   ...............................................................   5 
 
4.2. Jäsenyydet.  ...............................................................   5 
 
4.3. Hallitus.   ...............................................................   5 
 
4.4. Tilintarkastajat.  ...............................................................   5 
 
 
 
Allekirjoitukset.  ...............................................................   5  
 
 



 3 

1. Yleistä. 
 
Helsingin Squashkerho ry:n toinen varsinainen toimintavuosi toiminnan uudelleen 
käynnistämisen jälkeen on yleisesti ottaen ollut vakiintumisen vuosi - ei kuitenkaan 
paikoilleen jämähtämisen vuosi. Perjantai peli-illat ovat nyt kevään joka toisen viikon sijaan 
syyskaudesta alkaen joka viikko. Kerhon sisäistä tasoituskisaa pelataan joka kolmas viikko 
ja uutena, joskin vielä vaatimattomana, junioritoiminta joka käynnistyi huhtikuussa ja johon 
Nuori Suomi ry myönsi kerholle junioritoiminta-avustusta. 
HSK toimi järjestävänä seurana Juniori ja seniori GP finaalissa huhtikuussa sekä 
epävirallisissa nelinpelin SM-kisoissa toukokuussa, joten kerho on myöskin tänä 
toimintavuotena kantanut pari kortta yhteiseen squashkekoon. 
 

2. Toiminta. 
 
2.1. Jäsenmäärä ja jäsenhankinta. 

 HSK:n jäsenistä suuri osa on aikaisemmin n.s. ”villejä” pelaajia - siis jo pitkään
 lajia harrastaneita mutta eivät mihinkään seuraan liittyneitä. Tämä on ollut jo 
 alkujaan kerhon jäsenhankintastrategia ja vajaalla neljälläkymmenellä jäsenellä 
 HSK on Suomessa tilastojen mukaan keskisuuri squashseura. 
 Junioritoiminnan käynnistäminen ei vielä suuremmin näy kerhon jäsenmäärässä. 
 Kotimaisen squashseurakentän ongelmana on edelleen naispelaajien 
 lukumäärän kasvattaminen, niin myös HSK:n vuoden aikana. 
 
2.1.1. Jäsenmäärän kehitys vuoden aikana. 

 - 01.01.: 33 kpl 
 - 31.12.: 37 kpl (joista 3 naisjäsentä ja 1 juniori).  
  
2.2. Kerhon pelitilaisuudet, peli-illat ja sisäinen ”GP”. 

 Ensimmäisen toimintavuoden mallilla mentiin vielä kevätkausi, eli peli-illat joka 
 toinen perjantai. Kevään päätteeksi päätettiin että syksystä lähtien peli-illat 
 järjestetään joka perjantai ja että coachaus tilaisuuksien ja sisäisen GP:n suhteen 
 jatketaan entisen konseptin mukaisesti. 
   
2.2.1. Coachaus. 

 Harjoitus-/coachaus-tilaisuuksia järjestettiin keväällä kaksi, 15.1. ja 26.3., ja 
 syyskaudella kaksi, 17.9. ja 12.11.. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 31 jäsentä. 
 Coachina toimi Markku Hyrske. 
 
2.2.2. Perjantai-pelivuorot hotelli Pasilassa. 

 Kevään perjantai-pelivuorot olivat edellisen n.s. varovaisen aloituksen strategian 
 mukaan parillisten viikkojen perjantaisin. Syyskaudesta alkaen kerhon peli-illat ovat 
 joka perjantai. Peli-illoissa on käynnyt keskimäärin 7,6 jäsentä / ilta. 
 
2.2.3. Kerhon sisäinen kisa tasoituksin. 

 Keväällä pelattiin neljä tasoituskisaa ja kauden 09-10 voittaja oli Markku Hyrske, 
 hopealle ja pronssille pelasivat itsensä Osmo Koskisto ja Timo Luhtala.  
 Kauden 09-10 tasoituskisoihin osallistui yhteensä 17 pelaajaa. 
 Syksyllä aloitettiin tasoituskisakausi 10-11; ennen vuodenvaihdetta ehdittiin pelata 
 viisi kisaa joiden jälkeen kärjessä tasapistein olivat Micke Rundman ja Osmo 
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 Koskisto. Syksyn kisoihin osallistui 16 pelaajaa. 
 Tasoituksista ja kaavioista vastasi Markku Hyrske. 
 
2.3. Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen. 

 Kerho toimi järjestävänä seurana kahdessa SSqL:n alaisessa kisassa: 
 
2.3.1. III. epäviralliset nelinpelin SM kisat 15.05., Merihaka. 

Kisaan osallistui 24 pelaajaa. HSK:lle tällä kertaa yksi mitali:   
 luokka +90, hopeaa: Poku Salo (parina Markku Sainio, HSRC)   
 Kilpailun johtajana toimi Poku Salo ja avustajana Kalevi Koivula. 

 
2.3.2. Juniori- ja seniori GP finaali 17.04., Merihaka. 

 Kisaan osallistui 17 junioria ja 18 senioria. Kilpailun johtajana toimi Poku Salo. 

 
2.4. Junioritoiminta. 

Rekrytointi käynnistyi kevään 2011 osalta 15.4. jolloin Markku Hyrske, Sami 
Lehtinen, Tomi Niinimäki (Squashliitosta) ja Olli Tuominen opastivat tutustumis-
treeneissä Länsi-Pasilan alakoulun 2-4. luokkien n. 50 oppilasta, 3 opettajaa ja 3 
työharjoittelijaa. Syksyllä 7.10. vieraina olivat suomenkielisen Steinerkoulun neljä 4-
5. luokkaa yht. n. 75 oppilasta Hyrskeen ja Niinimäen ohjauksessa. 
Junioriharjoitukset käynnistyivät 21.10. perjantaisin tekniikkaan ja lauantaisin peliin 
painottuen. Yhteensä oli 15 harjoitusta. Niissä kävi kuusi eri lasta, joista kolme 
melko säännöllisesti. 

 
2.5. Racketlon. 

 HSK on Suomen Racketlonliiton jäsen vaikkakaan kerho ei ole järjestänyt lajin 
 pelitilaisuuksia. Jäsenistössämme on racketlon pelaajia ja Carl-Kristian Rundman 
 voitti SM hopeaa sarjassa M45 ja Toni Vahevaara sijoittui 10. miesten C-luokassa 
 huhtikuussa pelatuissa SM kisoissa. 
 
2.6. Muuta toimintaan liittyvää. 
 
2.6.1. Pasila Cup 10. 

 Hotelli Pasilan kanta-asiakkailleen järjestämän toisen Pasila Cup:in 
 järjestelyihin osallistuivat kerhon Markku Hyrske ja Micke Rundman. Pasila Cup 
 pelattiin 12.3.. 
 
2.6.2. Ma-To nelinpelit. 

 Maanantai ja torstai aamupäivisin hotelli Pasilassa pelaava ”Ma-To” nelinpeli-
 porukka jatkoi myös vuonna 2010. Yhteensä 334 pelaajaa kävi nelinpeleissä. Ma-
 To on seuroista riippumatonta toimintaa jolla kuitenkin läheiset suhteet HSK:on. 
 Porukkaa vetää Micke Rundman. 
 
3. Talous. 
 HSK:n tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja kilpailujen (Juniori- ja seniori GP finaali 
 sekä Nelinpeli SM) järjestäjänä toimimisesta. Vuoden 2010 jäsenmaksu oli 30,00 € 
 aikuisjäseniltä ja 15,00 € junioreilta (ei peritty yhtään). Jäsenmaksuja kertyi 
 yhteensä 840,00 €, kilpailujen järjestämisestä nettosimme 348,00 €. 
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 Niin sanottua korvamerkittyä rahaa kerho sai Nuori Suomi ry:n junioritoimintaan 
 myöntämän avustuksen (1.500,00 €) muodossa. Menopuolella ovat lajiliittojen 
 jäsenmaksut sekä peli-iltojen kenttämaksut siltä osin kun peli-iltojen 
 osallistumismaksut  eivät niitä ole kattaneet.  
 Perjantai-peleistä veloitettiin 8,00 euroa / pelaaja ja coachaustilaisuuksista 5,00 
 euroa / pelaaja. Coachaustilaisuudet subventoitiin lahjoitusvaroin, joten ne eivät 
 rasittaneet kerhon taloutta. Hotelli Pasilan kanssa sovittu 3 kenttää x 2 tuntia hinta 
 oli 75,00 euroa. Jäsenmaksuja HSK maksoi Squashliitolle ja Racketlonliitolle 
 yhteensä 483,00 euroa. 
 HSK:lla oli tilillä 31.12. € 2.702,79. 
 
4. Organisaatio. 
 
4.1. Kotihalli. 

 HSK:n kotihallina on toiminut hotelli Pasilan kolme kenttää. 
 
4.2. Jäsenyydet. 

 HSK on jäsenenä Suomen Squashliitto ry:ssä sekä Suomen Racketlonliitto ry:ssä. 
 
4.3. Toimihenkilöt. 

 Junioripäällikkö: Markku Hyrske,  
 Kilpailupäällikkö: Poku Salo 
 Aikuistoiminnan päällikkö: Micke Rundman  
 
4.4. Hallitus. 

 Hallitus on toimikautensa aikana kokoontunut 5 kertaa. 

 Hallituksen 2010 kokoonpano: 
 puheenjohtaja: Mikael Rundman 
 varapuheenjohtaja: Markku Hyrske 
 sihteeri: Poku Salo 
 jäsen: Sami Lehtinen 
  
4.5. Tilintarkastajat. 

 HSK:n varsinainen tilintarkastaja tilikaudelle on Robert Portman ja 
 varatilintarkastaja tilikaudelle on Kenneth Granroth. 
 
 
 
Helsingissä, 24.02. 2011 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Mikael Rundman    Markku Hyrske 
puheenjohtaja    varapuheenjohtaja 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Poku Salo     Sami Lehtinen 
sihteeri     jäsen 



Helsingin Squashkerho ry  
  
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2010  
  
Varsinainen toiminta  
Tuotot  
Osallistumismaksut 780,00  
Kulut  
Kenttävuokrat -1110,00  
Pallot 0,00  
Kerhoillat yhteensä -330,00  
  
Valmennus  
Tuotot  
Valm.maksut, aikuiset 155,00  
Valm.maksut, juniorit 146,66  
Kulut  
Valm.kulut, aikuiset -300,00  
Valm.kulut, juniorit -590,92  
Valmennus yhteensä -589,26  
  
Kilpailutoiminta  
Tuotot  
Kilpailumaksut 1270,00  
Kulut  
Kenttävuokrat -743,00  
Pallot 0,00  
Rekisteröintimaksut -34,00  
Muut kulut -145,00  
Kilpailutoiminta yhteensä 348,00  
  
Muu toiminta  
Tuotot 0,00  
Kulut -19,50  
Muu toiminta yhteensä -19,50  
  
Yleiskulut  
Matka- ja majoituskulut 0,00  
Muut kulut 0,00  
Poistot 0,00  
Yleiskulut yhteensä 0,00  
  
Kulujäämä -590,76  
  
Varainhankinta  
Tuotot  
Jäsenmaksut 840,00  
Sopimustuotot 0,00  
Lahjoitukset 0,00  
Muut tuotot 23,00  



Kulut  
Jäsenmaksut -483,00  
Sopimuskulut 0,00  
Muut kulut 0,00  
Varainhankinta yhteensä 380,00  
  
Tuotto- /kulujäämä -210,76  
  
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Korkotuotot 4,18  
Korkokulut 0,00  
Pankkikulut -132,00  
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -127,82  
  
Yleisavustukset  
Saadut avustukset 500,00  
  
Tlikauden yli-/alijäämä 161,42  
 



Helsingin Squashkerho ry  
  
TASE 31.12.2010  
  
 Alkusaldo Muutos Loppusaldo 
VASTAAVAA  
  
Pysyvät vastaavat  
Koneet ja kalusto 0,00 0,00 0,00  
  
Vaihtuvat vastaavat  
Vaihto-omaisuus  
Tavarat 0,00 0,00 0,00  
  
Rahat ja pankkisaamiset  
Kassa 0,00 0,00 0,00  
Nordea pankkitili 1651,37 1051,42 2702,79  
  
Saamiset  
Siirtosaamiset 0,00 -1000,00 -1000,00  
  
Vastaavaa yhteensä 1651,37 51,42 1702,79  
  
  
VASTATTAVAA  
  
Oma pääoma  
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1541,37 0,00 1541,37  
Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 161,42 161,42  
Oma pääoma yhteensä 1541,37 161,42 1702,79  
 
  
Vieras pääoma  
Siirtovelat 110,00 -110,00 0,00  
Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,00 0,00  
  
Vastattavaa yhteensä -1651,37 51,42 1702,79  
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1.  Yleistavoitteet 
 
Vuosi 2011 HSK:n on 41. toimintavuosi. Tosin toiminta oli karkeasti vuodesta 1990 
syystalveen 2008 nukuksissa.  Toiminta alkoi uudelleen vuodenvaihteen 08-09 jälkeen 
säännöllisenä. 
Suhde kohtihalliin on toimiva ja Sokos Hotel Pasilan johto arvostaa seuraa bisneksen ja 
tunnelman edistäjänä. Kontakti muihin halleihin sekä seuroihin on hyvä. Toiminta on 
keskittynyt Länsi-Pasilaan, jossa on työpaikkoja ja tuhansia asukkaita sekä joitakin 
oppilaitoksia. Keväällä on myös harkittavana Talin uuden hallin mahdollinen 
hyödyntäminen syksystä 2011. 
Seuran resurssien potenttiaali on suuri. Jäsenistössä on squashin ja luonnollisesti eri 
alojen asiantuntijoita. Seuran johto pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen ja tasapuoliseen 
innostavaan toimintaan jäsenten kesken, tavoitteena jatkuva kehittäminen ja hallittu kasvu. 
Suomen vanhin squashseura pyrkii innovatiiviseen elämänläheiseen ja rentoon 
toimintakulttuuriin harraste-ja kilpaurheilussa siten, että mallitusta voisivat hyödyntää 
erityisesti muut halukkaat squashseurat. 
Lupaukset pidetään ja jäsenten viihtyminen on kunnia-asia. Toimintavuoden tärkeä hanke 
on käynnistyneen junioritoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Käynnistysprojekti 
päättyy syksyllä ja siitä on suunnitelma budjetteineen. 
Talous on vakaalla pohjalla ja pääoma hiukan plussalla. Tämä on yleistavoite, josta 
pidetään kiinni jatkossakin – taloudellisia riskejä ei oteta, vaan eri toimintojen taloutta 
hallitus seuraa vähintäin neljännesvuosittain ja tarvittavat korjausliikkeet tehdään 
pikaisesti. Käytännössä toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että seuran jäsenistön 
ja erityisesti aikuisten harrastetoiminta on omakustanteista ja eri hankkeet ja projektit ovat 
itsensä kannattavia. Jos periaatteista poikketaan, on oltava painavat perusteet. 
 
 
2.  Organisaatio ja työtavat 
 
HSK:n hallituksen valitsee seuran Vuosikokous, joka pidetään Sokos Hotel Pasilassa xxx 
xx.xx.2011 klo xx.  
Hallituksen jäsenet (yht. neljä) valitaan normaalisti kaksivuotisiksi kausiksi. Tätä 
kirjoitettaessa tiedetään seuraavaa.  
Toisen vuoden hallituksessa jatkavat henkilöt ja heidän vuoden 2010 operatiiviset 
tehtävänsä, jotka hallitus arvioi ja määrittelee keskuudessaan vuosikokouksen jälkeen 
uudelleen. 
 Puheenjohtaja  Mikael Rundman 
   johtaminen, talous, viestintä 
 Varapuheenjohtaja  Markku Hyrske  
   valmennus, koulutus, tasoitusjärjestelmä ja  
   junioritoiminta 
 Sihteeri   Poku Salo   
   dokumentointi, kansalliset kilpailut 
 Jäsen  Sami Lehtinen 
   junioriohjaaja 
Tilintarkastaja ja varamies valitaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajana on toiminut Robert 
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Portman. 
Hallitus kokoontuu tarvittaessa (arviolta 5-8 kertaa, normaalisti tunnin pituisiin kokouksiin). 
Projektikohtaisia työryhmiä perustetaan tarvittaessa. 
 
 
3.  HSK:n jäsenyydet, yhteistyömuodot ja sidosryhmät 
 
HSK on jäsenenä Suomen Racketlonliitto ry:ssä sekä Suomen Squashliitto ry:ssä. 
Yhteistyö SSqL:n ja sen jäsenseurojen kanssa liittyy kansalliseen kilpailutoimintaan ja 
vaikuttamiseen sekä vuorovaikutukseen SSqL:ssa. Liiton hallituksen jäseneksi HSK:sta 
ehdottamme kaudelle 2011-2013 Poku Saloa, joka on toiminut kauden 2010-2011 
varajäsenenä.  
Sokos Hotel Pasila kotihallina on tärkein kumppani tällä hetkellä. Junioritoiminnan 
käynnistysprojektin taloudellisena tukijana on Nuori Suomi ja vetäjätukena Squashliitto. 
Junioritoiminnan onnistumiseksi lähikoulut ovat läheisiä tahoja. Muitten lajien 
urheiluseurojen kanssa yhteistyö on vielä avoin. 
Taloudellisia kumppaneita eli sponsoreita pyritään saamaan lähinnä jäsenistömme ja 
kotihallimme henkilöstön kautta.  Erityisen hyvänä voi pitää tilannetta, jos on voitu luoda 
toimiva idea yhteistyölle, joka tuo etua HSK:lle ja kumppanille useammaksi vuodeksi. 
 
 
4.  Olosuhteet ja suorituspaikat 
 
HSK:n kotihallina on Sokos Hotel Pasila, jossa on kolme hyvää squashkenttää (2 
takalasiseinäistä ja 1 umpikenttä) ja kuntosali. Hotellin palvelut ovat monipuoliset ja 
henkilökunnan suhtautuminen lajiin myönteinen.  Sijainti Länsi-Pasilassa keskuspuiston 
reunalla liikenneyhteydet huomioiden on mainio.  
Olosuhteitten edelleen parantamiseen kotihallissa hallitus pyrkii vaikuttamaan 
keskusteluissa hotellin johdon ja huollon kanssa. Pitemmän ajan tavoitteena on 
kuntosalina olevan sq-kentän saaminen pelikäyttöön. Kuluvan vuoden aikana pyritään 
saamaan seinien ja lattioitten kunnostus toteutumaan. 
Talin uuden hallin hyödyntämistä harkitaan ja hallitus selvittää tarkasti edut ja haitat. Hallin 
kuusi squashkenttää (yksi kokolasinen) mahdollistavat toiminnan kasvattamisen ja 
monipuolistamisen sekä mm. SSqL:n alaisten kilpailujen laadukkaan järjestämisen.  
 
 
5.  Jäsenhankinta 
 
Juniorijäsenhankinta liittyy junioritoiminnan käynnistysprojektiin, jossa hyödynnetään mm. 
Squashliiton Juniorikampanjaa. Asiasta Hyrske on tehnyt erillisen suunnitelman, jonka 
pohjalta saatiin Nuori Suomen seuratukea 1.500 € toimintakaudelle 1.9.2010-31.8.2011. 
Tavoitteena on 20 juniorijäsentä, jotka ovat pääosin 8-11-vuotiaita. 
Jäsenmäärä voi lisääntyä myös mm. Pasila Cupin 2010, viidakkorummun ja julkisuuden 
kautta mm. näkyvyydellä kotihallillin Sokos Hotel Pasilan tiloissa, Squashlehdessä ja Liiton 
netissä sekä mahdollisesti alueen paikallislehdissä. Mahdollinen toiminnan 
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käynnistäminen Talissa tarjoaa uusia mahdollisuuksia jäsenistön kasvattamiselle. 
’Palvelujen’ kohdentaminen tapahtumakohtaisesti eri kohderyhmille on jäsenhankinnassa 
olennaista. 
 
 
6. Kerhoillat ja muut seuran sisäiset tapahtumat 
 
Kerhoiltoja on yhteensä n. 34 ja ne jatkuvat kevätkaudella syyskauden tapaan joka 
perjantaina klo 17-19 kolmen eri teeman mukaan – pelit, treenit ja tasoituskisat.  
Kevätkausi on aikavälillä 14.1.-20.5. Kesällä tapahtumia järjestetään, jos jäsenistöä 
kiinnostavia toimintoja löytyy ja niille vetäjät. Syyskaudella kerhoillat alkanevat perjantaina 
9.9. jatkuen perjantaihin 16.12.. Syyskausi tarkentuu kevään lopulla. 
Kerhoiltojen vastuuhenkilönä toimii vuosikokoukseen asti Mikael Rundman. Siitä 
eteenpäin hallitus nimeää vastuuhenkilön. 

Peli-iltoja on n. 20 ja niissä pelataan vapaasti jäsenistön kesken, mutta myös uudet 
tutustujat ovat tervetulleita. Peli-iltoina on vapaata pelaamista. Illan kerhoisäntä tai –
emäntä pyrkii vaikuttamaan positiivisesti  ilmapiiriin (esim. kannustavaa ’huulen 
heittoa’) ja tarvittaessa järjestää pelejä, jotta ne olisivat kaikille kiintoisia. Kenttäaikaa 
tulee kaikilla olla tasapuolisesti. Squashkysymyksissä tai -ongelmissa voi kääntyä 
epäröimättä kokeneitten jäsenten puoleen. 
Treeni-iltoja on n. 4 (kaksi keväällä ja kaksi syksyllä) ja ne sisältävät tunnin ohjatut 
treenit ja tunnin vapaat pelit. Päävetäjänä on vuosikokoukseen asti Hyrske ja siitä 
eteenpäin hallitus nimeää vastuuhenkilön. Apuna ovat seuran kokeneet pelurit 
tavoitteena 1 coach / kenttä. 
Tasoituskisasarjan (n. 10 osakilpailua) tavoitteena on mahdollistaa useimpien 
jäsenten mielekäs kilpapeli jäsenistön kesken, jonka ikä, fyysinen kunto sekä pelitaito 
on huomattavan erilainen. Järjestelmää kehitetään edelleen. Kevällä pelattavassa 
huipennuksessa ratkeaa GP-sijoitukset, joitten mukaan osanottajat palkitaan. 
Tasoituksista ja kaavioista on vastannut vuosikokoukseen asti Hyrske ja siitä 
eteenpäin hallitus nimeää vastuuhenkilön. 

Hallitus voi muuttaa kerhoiltojen sisältöä, määrää ja vuorojen pituutta tarvittaessa. 
 
 
7. Kansallisten tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen 
 
HSK toimii järjestävänä seurana SSqL:n alaisessa Nelinpelin epävirallisessa SM-
kilpailussa Merihaan Palloilutalossa 14.-15.05. Tapahtuman vastuuhenkilöksi on 
lupautunut Poku Salo apunaan hallitus ja mahdollisesti seuran muut jäsenet. 
Taloudellisesti kisat ovat riskittömiä osallistumismaksujen kattaessa kulut. Palkinnot ovat 
Liiton hankkimat mitalit. 
Hallitus voi päättää muitten kansallisten kilpailujen järjestämisestä. 
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8. Koulutustoiminta 
 
HSK:n jäsenistö osallistuu Squashliiton alaisiin koulutustapahtumiin ja tapaamisiin 
aikaresurssien ja tarpeen mukaan. Jäsenistöä informoidaan tapahtumista, joita ovat mm. 
tuomarikoulutus ja valmentajakoulutus. Mikäli on tarvetta, voidaan järjestää aiheista 
seuran omia tapahtumia. 
 
 
9.  Muut toiminnat ja tapahtumat 
 
Järjestyksessä kolmas ’Pasila Cup’ pelataan 25.03.2011. Kisa on hotellin johtama ja 
tarjoama squashvakioasiakkaille. Squashin osalta järjestelyistä vastaa perinteisesti HSK:n 
hallitus. 
’Ma-To nelinpelit’ - Maanantai ja torstai aamupäivisin hotelli Pasilassa pelaava ”Ma-To” 
nelinpeli-porukka jatkaa tiiviisti. Kerralla pelaajia on ollut 4-12.  Ma-To on seuroista 
riippumatonta toimintaa, jolla on kuitenkin läheiset suhteet HSK:on, koska porukkaa vetää 
Mikael Rundman. 
”Loppiais-riehaa” ei tänä vuonna otettu ohjelmaan. 
 
 
10. Junioritoiminta 
 
Viime keväänä alkanut junioritoiminta jatkuu. Se jakautuu perjantaisin pidettäviin 
harjoituksiin ja rekrytointina koululuokittain tapahtuvina tutustumistreeneinä. Tähän liittyy 
Nuori Suomen 1.500 euron tuki hankkeelle nimeltään ’HSK:n Squashkoulu’, jonka aikaväli 
on 1.9.2010-31.8.2011. Se kohdistuu 8-11-vuotiaitten rekrytointiin ja säännöllisten 
harjoitusten käynnistämiseen ja pitämiseen. Toiminnan vastuuvetäjä on Markku Hyrske 
apunaan Sami Lehtinen. 
Keväällä jatkuvat viikottaiset perjantaitreenit ja koululuokkia vierailee Länsi-Pasilan 
alakoulusta ja Ruotsinkielisestä Steinerkoulusta. Vuoden alussa oli perjantairyhmässä vain 
kolme sitoutunutta junioria. Kevään harjoitusmaksut pohjautuvat yhden kerran maksuun, 
joka on kuusi euroa juniorilta. Juniorien vuosijäsenmaksuna on lisäksi 15 €. 
Kesäkuussa järjestetään pari päivää lasten lomakursseja, jos kiinnostuneita on vähintäin 
kuusi.  
Syksyllä junioritoiminta jatkuu joko Hotellissa tai Talin uudessa hallissa tai molemmissa. 
Päätökset asiasta tehdään kevään aikana.  
 
 
11.  Talous 
 
Talousasiat  on hoitanut alkuvuoden Mikael Rundman ja jatkon päättää hallitus. 
Vuosijäsenmaksuiksi ehdotetaan aikuisilta 30 € ja alle 19-vuotiailta 15 € , joka laskutetaan 
vanhoilta jäseniltä 15.4. ja uusilta liittymisen yhteydessä. 
Helsingin kaupungin avustustusten anomista valmistellaan syksyllä, jos juniorimäärä on 
kasvanut riittävästi. 



TALOUSARVIO 2011 Helsingin Squashkerho ry Helsingin Squashkerho ry

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2010
muutos

Varsinainen toiminta ed.vuoteen
Kerhoillat Varsinainen toiminta

Tuotot Tuotot
Osallistumismaksut 1 100 376 Osallistumismaksut 724,00
Kulut Kulut
Kenttävuokrat -1 600 -490 Kenttävuokrat -1 110,00
Pallot 0 0 Pallot 0,00
Kerhoillat yhteensä -500 Kerhoillat yhteensä -386,00

Valmennus Valmennus
Tuotot Tuotot
Valm.maksut, aikuiset 200 45 Valm.maksut, aikuiset 155,00
Valm.maksut, juniorit 550 403 Valm.maksut, juniorit 146,66
Kulut Kulut
Valm.kulut, aikuiset -400 -100 Valm.kulut, aikuiset -300,00
Valm.kulut, juniorit -1 300 -709 Valm.kulut, juniorit -590,92
Valmennus yhteensä -950 Valmennus yhteensä -589,26

Kilpailutoiminta Kilpailutoiminta
Tuotot Tuotot
Kilpailumaksut 1 200 -70 Kilpailumaksut 1 270,00
Kulut Kulut
Kenttävuokrat -800 -57 Kenttävuokrat -743,00
Pallot -36 -36 Pallot 0,00
Rekisteröintimaksut -34 0 Rekisteröintimaksut -34,00
Muut kulut -150 -5 Muut kulut -145,00
Kilpailutoiminta yhteensä 180 Kilpailutoiminta yhteensä 348,00

Muu toiminta Muu toiminta
Tuotot 0 0 Tuotot 0,00
Kulut -20 -1 Kulut -19,50
Muu toiminta yhteensä -20 Muu toiminta yhteensä -19,50

Yleiskulut Yleiskulut
Matka- ja majoituskulut -50 -50 Matka- ja majoituskulut 0,00
Muut kulut 0 0 Muut kulut 0,00
Poistot 0 0 Poistot 0,00
Yleiskulut yhteensä -50 Yleiskulut yhteensä 0,00

Kulujäämä -1 340 Kulujäämä -646,76
Varainhankinta Varainhankinta

Tuotot Tuotot
Jäsenmaksut 900 60 Jäsenmaksut 840,00
Sopimustuotot 300 300 Sopimustuotot 0,00



Lahjoitukset 0 0 Lahjoitukset 0,00
Muut tuotot 0 -23 Muut tuotot 23,00
Kulut Kulut
Jäsenmaksut -500 -17 Jäsenmaksut -483,00
Sopimuskulut 0 0 Sopimuskulut 0,00
Muut kulut 0 0 Muut kulut 0,00
Varainhankinta yhteensä 700 Varainhankinta yhteensä 380,00

Tuotto- /kulujäämä -640 Tuotto- /kulujäämä -266,76
Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Korkotuotot 3 -1 Korkotuotot 4,18
Korkokulut 0 0 Korkokulut 0,00
Pankkikulut -133 -1 Pankkikulut -132,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -130 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä-127,82

Yleisavustukset Yleisavustukset
Saadut avustukset 1 000 500 Saadut avustukset 500,00

Tlikauden yli-/alijäämä 230 125 Tlikauden yli-/alijäämä 105,42
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