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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. 

 

KANSALLINEN PADELPÄIVÄ 12.9. 

Suomessa tullaan viettämään Kansallista Padelpäivää la 12.9. Tarkoituksena on tuoda padelharrastusta 
tunnetuksi Suomessa. Tavoitteena on järjestää mahdollisimman monella padelkentällä tapahtumaan 
liittyvää toimintaa la klo 10-12. Liitto haastaa seurat ja clubit mukaan. Ohjeistusta ja materiaalia myös 
oheisessa liitteessä. Sitä saa muokata ja jakaa. Jäsenseurojen ja kenttätoimijoiden toivotaan ilmoittavan 
osallistumisesta etukäteen mahdollisimman pikaisesti: office@padel.fi. Näin voidaan koota tietoa 
tapahtumapäivästä mediatiedotetta varten. 

 

SEURAWEBINAARI II pe 11.9.2020 

Suomen Padelliiton toinen seurawebinaari järjestetään pe 11.9. klo 17-19. Webinaari on tarkoitettu liiton 
jäsenseuroille. Kalenterikutsut lähetetään seuroille lähempänä. Webinaariohjelma: 

- Liiton tiedotukset ajankohtaisista asioista 
- Padel Tampereen ja Padel Club Finlandin käytännön esimerkkejä junioritoiminnan toteuttamisesta 
- Padel Lakeuden käytännön esimerkkejä harrastetoiminnan käynnistämistä 
- Yhteistä ajatuksia Suomen padelin tilanteesta ja tulevaisuudesta 

Ilmoittautuminen: office@padel.fi 

 

LIITTOTYÖNTEKIJÄ 

Suomen Padelliitto hakee toimintansa vankistamiseen työntekijää syyskuun 2020 aikana. Liittotyöntekijän 
työtehtävät tulevat keskittymään liiton hallintoon, seurayhteistyöhön sekä erilaisiin käytännönjärjestelyihin. 
Työpaikkailmoitus julkaistaan liiton kotisivuilla syyskuussa 2020.  

 

JUNIORITOIMINTA 

Liiton ensimmäinen juniorileiri on suunniteltu pidettäväksi 24.-25.10. Padel Housessa, Espoossa. Leiristä 
tiedotetaan tarkemmin lähempänä. 
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SYKSYN 2020 VALMENTAJAKOULUTUKSET 

Syksyn valmentajakoulutuksiksi on päätetty:  
- 26.-27.9. TASO-1 Padel House (Espoo) 
- 24.-25.10. TASO-2 Seinäjoki 

Koulutuspaikat pyritään jakamaan tasapuolisesti ja niin, että huomioidaan paikkakunnat, joissa ei vielä 
ohjaajapätevyyksiä. Valmennustoimikunta käy hakijat läpi Ville Tuomen kanssa. Ilmoittautuminen ja 
lisätietoa koulutuksista liiton kotisivuilla: https://padel.fi/padelin-taso-1-ohjaajakurssi-26-27-9-24-25-
10/#more-9475 
 

UUSIA SEUROJA 
TVS Padel (emoseura TVS Tennis ry, Turku) hyväksyttiin liiton uudeksi jäsenseuraksi. Liitossa on tällä 
hetkellä 22 jäsenseuraa.  
 
 
UUDEN SEURAN PERUSTAMINEN 
Jos olette suunnittelemassa uuden seuran perustamista ja liittymistä Suomen Padelliiton jäsenseuraksi, niin 
liitto julkaisee Kansallisen Padelpäivän kunniaksi seurakampanjan ajalle 11.9.-9.11.2020. Tuona aikana liiton 
jäseniksi hakeneille uusille seuroille: 

- vuoden 2020 jäsenmaksu puoleen hintaan (etu 100€) 
- 50% alennus yhdelle osallistujalle liiton vuoden 2021 Taso-1 valmentajakoulutukseen (etu 160€) 
- Lisäksi mahdollisuus osallistua liiton vuoden 2020 syyskokouksen päätöksentekoon. 

 

TOTEUTUNEET TAPAHTUMAT 
• 8.-9.8.  Kansalliset kilpailut #4 (MB, MC, NB, NC ) LVS Padel (Lahti) 
• 21.-23.8. SM-kilpailut (ulko) Seniorit ja Mixty (Jyväskylä) 
• 28.-30.8. SM-kilpailut (ulko) Avoin FPT#4 (Jyväskylä) 
• 4-.6.9.  Kansalliset kilpailut #5 (MB, MC, NB, NC) Raisio 

TULEVAT TAPAHTUMAT  
• 11.9.   Seurawebinaari II 
• 12.9.  KANSALLINEN PADELPÄIVÄ la klo 10-12 
• 17.-19.9. European Championship Trophy (Monaco) 
• 18.-20.9. FPT#5 PCF (Vantaa) 

Kansalliset kilpailut#6 (Miehet BC 45 55 / Naiset BC 45) 
• 26.-27.9.  Ohjaajakoulutus TASO-1. muualla kuin pk-seudulla 

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.  
 

Seuraava Suomen Padelliiton hallituksen kokous järjestetään 28.9.2020. Hallitus ottaa mielellään vastaan 
ideoita ja kehitysehdotuksia Suomen padelin kasvun tukemiseen.   
 

Padelterveisin!  

Suomen Padelliiton hallitus 
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