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Tervehdys Suomen koko padelperheelle! 

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

julkaistaan liiton omissa viestintäkanavissa 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 KESÄKUUN KUUKAUSIKIRJE 

Suomen Padelliiton hallitus kokoontui perjantaina 5.6.2020 vuoden kuudenteen kokoukseensa. Tässäpä 

liiton hallituksen kesäkuiset terveiset. 

 

RANKING-JÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 

Liiton ranking-järjestelmä siirtyy 1.7.2020 Rankedin-alustalle. Kaikkia pelaajia kehotetaan kirjautumaan 

Rankediniin 17.6. mennessä. Näin varmistaa listautumisensa heti alkuvaiheessa ranking-järjestelmään. 

Myöhemminkin toki voi kirjautua. Kirjautumisohjeet: 

Tehtävälista ennen 17.6.2020, jotta olet mukana uudessa rankingissa: 

 

1. Rekisteröidy palveluun osoitteessa www.rankedin.com 

2. Klikkaa osallistuvasi “Uusi Ranking – Deadline 17.6.2020” – turnaukseen painamalla “Join” joko miesten 

(male) tai naisten (female) sarjaan. 

 

LIITON PÄÄVALMENTAJA 

Suomen Padelliiton ilmoitukseen päävalmentajahausta saatiin 10 hakemusta. Hallitus valitsi hakijoista kuusi 

ehdokasta ensimmäiselle etäyhteyksin toteutettavalle haastattelukierrokselle. Tavoite on, että 

päävalmentaja valitaan kesän 2020 aikana. Päävalmentaja tulee vastaamaan maajoukkueiden 

valmennuksesta sekä koko liiton valmennustoiminnan kehittämisestä.  

 

SENIORIMAAJOUKKUEIDEN LEIRITYSRYHMIEN TÄYDENTÄMINEN 

Liiton hallitus päätti täydentää seniorimaajoukkueiden ensimmäisiä leiritysryhmiä. Liiton jäsenseuroille 

lähetetään kysely mahdollisista leiritysehdokkaista. Ensimmäiset leiritykset pyritään järjestämään 

viimeistään syyskuun aikana. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rankedin.com%2F&data=02%7C01%7Cesa.taivassalo%40valmet.com%7Cd55c8ad9399e4b5b32c108d8094ca8ce%7C65f8dbd7eb304ddc88b3f1f6fbea6ba2%7C0%7C0%7C637269573050491950&sdata=waUjhix2c3AoPm8QtY5QbgDqV4s58OyMi8Y9i8xXs7I%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frankedin.com%2Fen%2Ftournament%2F2115%2Fuusi-ranking-deadline-17-06-2020&data=02%7C01%7Cesa.taivassalo%40valmet.com%7Cd55c8ad9399e4b5b32c108d8094ca8ce%7C65f8dbd7eb304ddc88b3f1f6fbea6ba2%7C0%7C0%7C637269573050501940&sdata=xgnpx%2FtycWCkpB4P1zucWydBVqOmXQI4cJTCDFuMhTU%3D&reserved=0
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JUNIORITOIMINTA 

Liiton ensimmäinen juniorileiri on suunniteltu pidettäväksi 24.-25.10. Padel Housessa, Espoossa. Leirin 
päävalmentajana toimii Mikko Hermans. Leiri toteutetaan yhteistyössä Taso-1-ohjaajakoulutuksen kanssa. 
 

 

SYKSYN 2020 VALMENTAJAKOULUTUKSET 

Syksyn valmentajakoulutuksiksi on päätetty:  
- 26.-27.9. ohjaajataso 1. muualla kuin pk-seudulla 
- 24.-25.10. ohjaajataso 1. pk-seudulla 

 

 

SYKSYN 2020 KILPAILUKALENTERI 

Liiton hallitus käsitteli syksyn kilpailukalenterin aikataulut sekä hakemukset kilpailujen järjestäjiksi. Kiitos 

kaikille hakijoille. Alla syksyn 2020 kilpailukalenteri: 
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KANSALLINEN PADELPÄIVÄ 

Kansallinen Padelpäivä järjestetään lauantaina 12.9. Tarkoitus on tehdä tapahtumasta jokavuotinen. Seuroja 

ja klubeja haastetaan järjestämään samanaikaisesti toimintaa koko Suomessa. Tapahtumasta tiedotetaan 

tarkemmin lähempänä. 

 

SEURAWEBINAARI II 

Syksyn seurawebinaari (-seminaari) järjestetään pe 11.9. Tavoitteena on jakaa seurojen kokemuksia 

toiminnan järjestämisestä. Webinaarista tiedotetaan tarkemmin lähempänä. 

 

UUSIA SEUROJA 
Padel Club Finland Turku ry hyväksyttiin liiton uudeksi jäsenseuraksi. Liitossa on tällä hetkellä 19 
jäsenseuraa. 
 

KORONAVIRUS 

Padelliitto seuraa koronaviruksen tilannetta Suomessa ja tiedottaa tarpeen mukaan viruksen vaikutuksista 
liiton alaiseen toimintaan. Liitto kehottaa padelin harrastajia edelleen huomioimaan kaikki mahdolliset 
tekijät viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  
 
Suomen Padelliitto suosittaa seuroja toimimaan Valtioneuvoston ohjeistuksien mukaan.  Seurojen harjoitus- 
ja kilpailutoimintaa voi järjestää 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen. Harjoitus- ja kilpailutoiminnan tulee 
tapahtua alle 50 hengen ryhmissä. Harjoitus- ja kilpailutoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen tapahtuman. Käsidesiä on suositeltavaa olla 
saatavilla tapahtumien aikana. 
 

Padelliiton hallitus jää nyt ansaitulle kesälomalle. Seuraava kokous järjestetään 6.8.2020. Hallitus ottaa 

mielellään vastaan ideoita ja kehitysehdotuksia Suomen padelin kasvun tukemiseen.   

 

 

Keväisin terveisin!  

Suomen Padelliiton hallitus 

 

 


