
kevät-
tiedote 2022

pingiksen kevätkausi on alkanut!

Harjoitusajat urheilutalolla ovat ti klo 16 - 17.30 ja pe klo 15 - 17. Lisäksi treenausmahdollisuus mm. kilparyhmille ja 
leiritoimintaan on Sairaalantien pingiskellarilla. HUOM! Koronan takia kevätkausi on alkanut kokonaan kellarisalilla. 
Urheilutalolla jatketaan kun tilanne sen taas sallii. Mahdolliset poikkeukset urheilutalon vuoroihin näet luotettavimmin 
Porin kaupungin Timmi-varauskalenterista. Uusia pelaajia mahtuu edelleen mukaan, joten vinkkaa ihmeessä 
seuramme toiminnasta tutuille! Mukana pingistouhuissa pysyt parhaiten seuraamalla sähköisiä tiedotuskanaviamme 
Whatsappia, Facebookia, Instagramia sekä www-sivuja. Myös Youtube-kanavalla pyritään striimaamaan turnauksia.

Kilpapelaajille ja edistyneille harrastajaille pyritään kevätkaudellakin tarjoamaan valmennustunteja ja teemaharjoituksia. 
Koronatilanteesta johtuen tilanne elää koko ajan joten valmennustunneista tiedotetaan aina erikseen.

pelioikeusmaksut

Pelioikeusmaksu on 50 e / henkilö ja perhemaksu 70 e / perhe. Maksu maksetaan 
sekä syys- että kevätkaudelta seuran tilille. Muista laittaa viestikenttään pelaajan tai 
perheen/pelaajien nimet jotta jäsenrekisterimme pysyy ajan tasalla. Pöytätennis 
Porilaiset-83 ry:n tilinumero on FI58 4456 1720 0701 91. Henkilökohtaiseen jäsen-
maksuun käy myös ePassi. Löydät seuran helposti ePassi-sovelluksestasi.

KÄÄNNÄ!



kilparyhmät

POR-83 jatkaa keväällä 2022 kahdella kilpajoukkueella, aikuisten POR-83: Team Tenkanen -edustusjoukkueella sekä 
juniorien Team Coreplast -joukkueella. Koronatilanteesta johtuen sarjat elävät siihen tahtiin, että osallistumisista divisio-
oniin ja kilpailuihin päätetään aina erikseen tilanteen salliessa.

junioriharjoitukset

POR-83 toivottaa kaikki lajista kiinnostuneet mukaan kokeilemaan lajia ja oppimaan pingiksen perusteita. Juniorihar-
joitukset ovat keväällä tiistaisin klo 16.30 - 17.30 (vuoro alkaa jo klo 16 jolloin lämmittelemään). Harjoituksissa sinua 
ohjaa kokenut valmentaja ja tapaat muita lajista kiinnostuneita. Voit myös testata taitojasi pingisrobotin kanssa!

Uudet junnut: mukaan tarvitset iloista mieltä sekä sisäliikuntavaatteet ja -kengät. Oman mailan voi ottaa mukaan, mutta 
seuralla on muutamia lainaksi ja valmentaja antaa vinkkejä sopivan tasoisen oman mailan hankkimiseen. Juniorihar-
joitukset sisältyvät pelioikeusmakuun! Maksut seuran tilille. Samalla maksulla saat seuran jäsenoikeudet koko kevääksi.

Kevään aikana järjestämme myös valmennusleirejä, joissa treenavat juniorit, aikuisten kilparyhmä ja usein myös 
pelinsä kehittämisestä kiinnostuneet aikuisten harrasteryhmäläiset.

kellarisali talvella 2022

Kellaritilat ovat osa seuran strategiaa ensinnäkin liittyen koronaviruk-
seen. Jos urheilutalo on kiinni, pystymme toimimaan THL:n vaatimuk-
set täyttäen. Ilman poikkeusolojakin, tilat mahdollistavat laajemman 
treenaamisen!

Näiden tilojen vuokraaminen mahdollistuu jäsenten talkoohengellä ja 
sponsorihankinnalla!

sivu 2

ma 16.00 - 21.00 yleisvuoro

ti 16.00 - 17.30 ohjatut junnuharkat
ti 17.30 - 21.00 yleisvuoro

ke 12.00 - 16.00 seniorivuoro
ke  16.00 - 18.00 kilparyhmä
ke 18.00 - 20.00 kaupunki / Timon tiimi

to 16.00 - 21.00 yleisvuoro

pe 12.00 - 15.00 seniorivuoro
pe 15.00 - 17.00 junnuvuoro
pe 17.00 - 21.00 yleisvuoro

la - su 10.00 - 21.00  yleisvuoro*

Muistetaan hygieniaohjeet! Jokainen kävijä sitoutuu
noudattamaan erillisiä kellaritilojen käyttösääntöjä!

Harjoitusajat ovat non-stop -aikoja. Käytössä on 3 pöytää, robotti, 
wc-tilat ja jääkaappi.

Kilparyhmällä, senioriryhmällä, junnuryhmällä (ti junnuharkoissa on 
aina seuran aikuinen paikalla) ja muutamilla peliporukoilla on 
kulkulätkät kellariin. Pyritään siihen, että hallussamme olevat lätkät 
on jaoteltu järkevästi. Kulkulätkiä hallinnoi toiminnanjohtaja.

* = Viikonloppuna on vapaat ajat, mikäli ei ole valmennusleiriä tms, 
josta ilmoitetaan etukäteen WhatsApissa.

kumppanuudet 2022

Yhteistyökumppanuuksien neuvottelut ovat 
parhaillaan käynnissä. Esittelemme yhteistyö-
kumppanimme sosiaalisessa mediassa sitä 
mukaa kun niitä varmistuu.

Haluatko olla yrityksenä menossa mukana? Ota 
yhteyttä niin esittelemme valmiita kumppanuuspa-
kettejamme tai räätälöimme halutunlaisen 
yhteistyön ja näkyvyyden juuri sinun tarpeisiisi. 
Liikuntaa työntekijöillesi? Kysy yrityspelioikeuksis-
ta tai yksityistapahtumista!


