Porin verkkopalloseura - Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Yleistä
Porin verkkopalloseuran toiminnan tarkoituksena on edistää tenniksen
harrastamista ja kilpailutoimintaa Porin alueella. Erityisesti satsataan
nuorisotoimintaan ja uusien harrastajien saamiseen lajin pariin. Seuran tehtävänä
on jäsenistön edunvalvonta sekä kansallisten kisojen järjestäminen. Toiminnan
keskeisiä painopistealueita ovat:
•

Juniorityö, perusvalmennus ja koulutus

•

Kilpavalmennus ja kilpailutoiminta

•

Kunto- ja harrastepelaajille suunnattu toiminta

•

Valmennuksen parissa olevien sitouttaminen lajiin

•

Valmentajien kouluttaminen

Jäsenhankinta ja tiedottaminen
Toimintavuoden tavoitteena on saada uusia jäseniä ja junioireita 10. Syyskuun
alusta 2017 seuran toiminnanjohtajana aloitti Johanna Liljegren. PVS on tämän
johdosta saanut toteutettua lukuisia uusia toimintamuotoja ja näkyvyyttä. Tämän
johdosta valmennettavien määrä on kasvanut lyhyessä ajassa huomattavasti.
Kaikki seuran tärkeät tiedotteet julkaistaan ensisijaisesti netissä sekä toissijaisesti
Porin tennishallin ilmoitustaululla.
Suunniteltuja tapahtumia ja projekteja
•

Ulkokenttien talkoot ja kunnossapito

•

Hallivalmennus tammi-toukokuussa sekä syys-joulukuussa

•

Yli 10 vuotiaille junioreille ”Yö tennishallilla” –tapahtuma

•

Kesävalmennukset ulkokentillä kesä-heinäkuussa

•

Kesän tenniskurssit junioreille ja aikuisille

•

Lyöntiseinän rakentaminen ulkokenttien 2 ja 3 väliin

•

Kansallinen turnaus heinäkuussa (ulkokenttä ”jazz-turnaus”)

•

Seuran sarjatennisjoukkueen kesän pelit 1-divisioonassa

•

Seuran sarjatennisjoukkueen talvikauden pelit 1-divisioonassa tai SM-liigassa

•

Kansallinen turnaus marrakuussa (”isänpäiväturvaus”)

•

Kilpaileville junioreille perustettu kilpavalmennusryhmä tukemaan
kilpailemista

Valmennustoiminta
2017-2018 kaudella seuralla on ollut 5 vakituista valmentajaa ja yksi sijainen.
Kesävalmennus järjestetään 2-3 valmentajan toimesta. Valmentajat ovat
osallistuneet Tennisliiton järjestämiin koulutuksiin ja tähän kannustetaan myös
tulevalla kaudella. Valmennustason 1 koulutus järjestettiin Porissa lokakuussa 2017
ja 2018 maaliskuussa järjestetään Porissa 2-tason koulutus. Valmennustoiminnan
tavoitteena on tarjota harrastajille mahdollisuus kehittyä lajissa omien tavoitteiden
mukaisesti ja sitä kautta osallistua kilpailuihin ja edustusjoukkueen toimintaan.
Seuran junioreille järjestetään edellisen kauden tapaan vuoden mittaan myös
seuran sisäisiä maksuttomia omia turnauksia joissa voi kartuttaa pelikokemusta
helposti tutussa omassa hallissa. Lisäksi valmennettaville järjestetään muutakin
yhteistä toimintaa.
Opetusministeriön seuratukihanke
Seuralle myönnettiin toiminnanjohtajan palkkaamiseen seuratuki. Huolellisesti
valmisteltu hakemus palkittiin tuen maksimimäärällä ja se on mahdollistanut
toiminnajohtajan palkkaamisen. Tuki on myönnetty ensin yhdeksi vuodeksi ja
hankkeen toisesta vuodesta on tehty jatkohakemus opetusministeriölle
määräaikaan mennessä. Haun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2018.
Kilpailutoiminta
Seuran edustusjoukkue osallistuu Tennisliiton 1-divisioonaan. Seuran kilpapelaajat
osallistuvat säännöllisesti eri puolella Suomea järjestettäviin kansallisiin
turnauksiin. Kilpapelaajissa on sekä aikuisia että juniori-ikäisiä.
Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään toukokuun alussa myöhemmin sovittavan
päivänä. Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti kokouksissa noin 10 kertaa
vuodessa.
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