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SLOGAN
Yhdessä enemmän
MISSIO
HSK on kasvattajaseura joka tarjoaa merkityksellistä sisältöä
junioreille ja aikuisille sekä harrastajille että kilpapelaajille.
Annamme laadukasta valmennusta ja luomme pelaajapolun niille
jotka tavoittelevat kilpaurheilu-uraa.
VISIO
Olla pääkaupunkiseudun halutuin, mukavin ja saavutettavin
squashin kasvattajaseura.

ARVOT
LIIKUNNAN ILO - Pyrimme luomaan puitteet paremmalle ja
terveemmälle arjelle. Haluamme tarjota iloa, oppimisen riemua ja
onnistumisia hienon lajin parissa.
KUNNIOITUS - Kunnioitamme lajia, vastustajia, valmentajia,
tuomareita ja vapaaehtoistyön tekijöitä. Kannustamme pelaajia
kentällä ja kentän ulkopuolella.
SUVAITSEVAISUUS - Kaikki ovat tervetulleita taustasta
riippumatta. Meillä on nollatoleranssi rasismille ja arvostamme
ihmisten erilaisuutta.
YHTEENKUULUVUUS - Yhdessä tekeminen ja me-henki on
tärkeää. Haluamme tarjota yhteisön johon on helppo tulla ja joka
luo merkitystä elämään.

HSK NYT
Seura perustettiin 1970 – Suomen ensimmäinen squashseura.
Jäseniä oli 2022 kesällä 80 - alle 19 vuotiaita 20 ja aikuisia 60.
Vuosijäsenmaksu on junioreilla 30 € ja aikuisilla 60 €.
Talous on vakaa. Tukijoina mm. Helsingin kaupunki ja erinomainen
kotihallimme Talihalli.
Hankimme uusia junioreja ohjaamalla koululuokkia, joilta
kutsumme lapsia starttikursseille ja järjestämme sitoutuneille
valmennusta.
Aikuisille on starttikursseja, valmennusta ja perjantaisin kerhoilta.
Järjestämme seuraotteluita ja osallistumme Squash-liigaan.
Järjestämme syksyisin Helsinki Openin, ja keväisin HSK Cupin ja
lisäksi 1-2 muuta turnausta.
Tiedotamme eri kanavilla - sähköposti, www.hsksquash.fi,
facebook, ilmoitustaulut, hallin screenit.

TAVOITTEET KAUDELLE 2022-2023
Hallitus asettaa tavoitteet vuosittain.
Pyrimme jäsenmäärän 5-10 % kasvuun parantamalla eri
toimintojen systematiikkaa, määrää, monipuolisuutta ja tiedotusta.
Juniorivalmennuksessa on 20 pelaajaa ja matalan kynnyksen
EasySportissa 25 lasta. Neljän arkipäivän treenien lisäksi
käynnistetään sunnuntaille pelitreenit. Koulujen loma-aikoina
pyritään järjestämään päiväleirejä.
Aikuisten toiminnassa Starttikursseja lisätään neljästä kuuteen ja
jatkoksi opastettu pelivuoro.
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