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Tervehdys Suomen koko padelperheelle! 

Suomen Padelliiton hallitus toimittaa hallituksen kokousten jälkeen ”Padelliiton kuukausikirjeen”, joka 

julkaistaan liiton omissa viestikanavissa sekä lähetetään sähköpostitse jäsenseuroihin. Tiedotteeseen 

kootaan ajankohtaisia asioita liiton toimintaan liittyen. Seurojen toivotaan jakavan tiedote edelleen omille 

jäsenilleen. Tällä tavoin liiton toimintaa saadaan näkyvämmäksi näiltäkin osin. Tiedote julkaistaan myös liiton 

kotisivulla sekä facebook-ryhmässä. 

 

SUOMEN PADELLIITON MAALISKUUN KUUKAUSIKIRJE 

Suomen Padelliittoon kuuluu tällä hetkellä 17 jäsenseuraa ja rapiat 700 jäsenharrastajaa. Uutena 

jäsenseurana mukaan maaliskuussa 2020 on hyväksytty Billebeino Padel ry Helsingistä. Lämpimästi 

tervetuloa liiton toimintaan! 

 

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 

Suomen Padelliitto päätti ottaa käyttöön sähköisen taloushallintajärjestelmän. Perusteluna oli liiton 

toiminnan lisääntyminen ja jäsenistön määrän kasvaminen. Järjestelmän käyttöönotolla (kevään aikana) ei 

ole juurikaan vaikutusta jäsenseurojen suuntaan. Mahdollisista toiminnan päivityksistä informoidaan seuroja 

tarpeen mukaan. 

 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ  

Maaliskuun tiedotustoiminta on keskittynyt pääasiassa koronaviruksen aiheuttamien toiminnan muutosten 
tiedottamiseen.  
 
Liiton suorana viestintäkanavana jäsenseuroihin toimii sähköposti. Mikäli ette seurana ole sähköpostiin 
saaneet liiton tammi- ja helmikuun kuukausitiedotetta, niin päivittäkää seuranne sähköpostiosoite 
(office@padel.fi).  
Muina liiton viestintäkanavina toimivat pääsääntöisesti  

• Liiton facebook- ryhmä (https://www.facebook.com/padelliitto) 

• Liiton kotisivut (https://padel.fi/) 
 

SÄHKÖINEN TYÖKALU KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE 

Liitto päätti ottaa liiton alaisissa kilpailuissa käyttöön RankedIn-sähköisen alustan. Päätöksen perusteena oli 
kilpailutoimintojen yhdenmukaistaminen sekä kilpailutapahtuminen ja pelaajien määrän kasvaminen. 
RankedIn tulee helpottamaan kilpailunjärjestäjien työtä kaavioiden ja aikataulujen luomisessa. Lisäksi se 
mahdollistaa nykyistä ajantasaisemman rankingjärjestelmän ylläpitämisen. Mikäli kevätkaudella päästään 

https://www.facebook.com/padelliitto
https://padel.fi/
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kilpailuja vielä järjestämään, niin liitto neuvottelee jo sovittujen kisajärjestäjien kanssa, josko he ottaisivat 
RankedIn:in jo käyttöön. Syyskauden kilpailuissa järjestäjiä jo velvoitetaan käyttämään RankedIn-alustaa.  

 

TAPAHTUMAT 

Alla näkyy suunniteltuja liiton kevään padeltapahtumia. Koronaviruksen vuoksi ainakin maalis- ja huhtikuun 
tapahtumat joudutaan perumaan/siirtämään. Uudet ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Toukokuun 
tapahtumista tiedotetaan huhtikuun aikana. 

• 13.-15.3. Sisäkenttien SM / Seniorit/Mixty (PH, Espoo) 
• 19.-21.3. Sisäkenttien SM-kisat (Finnish Padel Tour#3)(Padel Tampere, Tre) 
• 17.- 19.4. Finnish Padel Tour #4 /Kansalliset kilpailut #4 (PCF, Raisio) 
• 8.- 10.5. Finnish Padel Tour #5/Kansalliset kilpailut #5 (PH,Espoo) 
• 22.- 24.5. Lahti Cup (Kansalliset kilpailut #6) (LVS,Lahti) 

Ainakin Padelin Taso 2-ohjaajakurssin ensimmäinen jakso joudutaan siirtämään. Kurssille 
valittuja osallistujia informoidaan aikataulumuutoksisita erikseen. 
• 27.- 29.3. ja 22.- 24.5. Taso 2-ohjaajakurssi Padel Housessa Espoossa (koul. Dani Diaz).  

 

KESÄN JA SYKSYN KILPAILUTOIMINTA 

Kesän ja syksyn 2020 kilpailut tulevat hakuun loppukeväästä ja päätökset myöntämisistä julkaistaan 
viimeistään kesäkuussa. Kilpailuien hakemisesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.  
 
 

KORONAVIRUS 

Padelliitto seuraa koronaviruksen tilannetta Suomessa ja tiedottaa tarpeen mukaan viruksen vaikutuksista 
liiton alaiseen toimintaan. 
 
Jotta viruksen leviäminen saadaan estettyä mahdollisimman tehokkaasti, älä lähde pelaamaan padelia, jos 
olet ollut kontaktissa henkilön kanssa, jolla on todettu tai epäillään vahvasti tartuntaa. 
 
Mikäli tunnet olosi sairaaksi tai sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja 
hengenahdistusta, toimi näin: 
• Ota aina ensin puhelimitse yhteyttä paikallisen sairaalan tai terveyskeskuksen päivystykseen. Sieltä saat 
tarvittavat toimintaohjeet mahdolliseen hoitoon hakeutumiseen. 
• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi 
roskiin 
• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. 
• Älä mene pelaamaan padelia 
 

Padelliitto korostaa käsi- ja yskimishygienian merkitystä kaikessa toiminnassa. Suosittelemme seuraamaan 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia. Lue lisää alla olevista linkeistä: 
1) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 
 
2) https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaasti-
hyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista- 

https://padel.fi/padelin-taso-2-ohjaajakurssi-kevaalla/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaasti-hyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista-
https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaasti-hyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista-
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OHJEITA HARJOITUSTOIMINNAN KESKEYTTÄMISEEN LIITTYEN 

Suomen valtioneuvosto tiedotti 16.3.2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen johdosta. Yhtenä 
toimenpiteenä valtio sulkee omia vapaa-ajan, urheilun ja kulttuurin toimintojaan sekä suosittelee yksityisen 
ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. Valtio lisäksi rajoittaa 
julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä 
paikoilla.  

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Padelliitto suosittelee jäsenseurojaan keskeyttämään harjoitus- ja 
valmennustoimintansa 13.4.2020 asti.  

Huomioitavia asioita 
– Keskeytys voi olla toistaiseksi tai määräajan (mutta vähintään 13.4. asti). 
– Jäsenistöä tulee informoida keskeytyksestä ja sen kestosta. 
– Onko seuralla keskeytys- tai muu vakuutus, joka korvaa mahdollisia menetyksiä. Korvaako vakuutus, jos 
seura itse päättää toiminnan keskeytyksestä vai edellyttääkö se esim. viranomaismääräystä. 
– Seuran on päätettävä vaikutuksesta harjoitusmaksuihin.  
– Seuran on päätettävä vaikutuksesta henkilöstöön (esim. lomautus, vuosilomat).   
 
 
Toivotaan, että mahdollisimman pian päästään taas nauttimaan padelin harrastus-, harjoitus- ja kisa- 

tunnelmista! 

 

Padelliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran 17.4.2020. Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita ja 

kehitysehdotuksia Suomen padelin kasvun tukemiseen.   

 

 

   Padelliiton hallitus 

 

  

 

 


