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Tervetuloa aloittamaan pingiskausi Pöytätennis Porilaiset -seurassa!
Harjoitusajat urheilutalolla ovat vanhat tutut, mutta ke-vuorosta ollan luovuttu ainakin syksyksi. Mahdolliset poikkeukset 
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, Facebook-sivuja sekä www-sivuja. Testataan myös Youtube-kanavaa esim. 
Säästöpankki Cupin striimaamisessa.

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

jäsenmaksut

Jäsenmaksu on 50 e / jäsen ja perhemaksu 70 e / perhe. Maksu maksetaan sekä syys- että kevätkaudelta seuran tilille. 
Muista laittaa viestikenttään jäsenen tai perheen/pelaajien nimet jotta jäsenrekisterimme pysyy ajan tasalla. Huom! 
Koronatauosta johtuen kevätkaudesta 2020 maksaneiden jäsenten maksut puolitetaan. Eli maksua maksetaan silloin 
25 e/jäsen tai 35 e/perhe.

pelaajalisenssit

Kilpapelaajat tarvitsevat Suomen pöytätennisliiton kilpailulisenssin. Kausilisenssi on voimassa 1.10.2020 - 30.9.2021. 
Lisenssit maksetaan ensin seuralle, joka ostaa ne keskitetysti lajiliitolta. Lisenssit ja niiden hinnat näet liiton sivuilta 
www.sptl.fi. Maksaessasi lisenssiä laita viestikenttään tarkka selostus esim. Matti Meikäläinen 1975 A-lisenssi tai jos 
maksat useita lisenssejä samalla maksulla, merkitse jokaisen pelaajan lisenssi ja syntymävuosi selkeästi.

kilparyhmä

POR-83 aloittaa kauden kahdella kilpajoukkueella. Ykkösjoukkue nousi 2. divisioonaan ja siinä pelaavat Anni Heljala, 
Janne Jokinen, Paul Jokinen, Markus Myllärinen ja Juuso Taavela. Toinen joukkue pelaa 5. divisioonaa ja tulee koostu-
maan pääosin seuran nuoremmista junioreista.
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KÄÄNNÄ!



syksyn pingiskoulu

Pingiskoulu toivottaa kaikki lajista kiinnostuneet mukaan kokeilemaan lajia ja oppimaan pingiksen perusteita. Pingis- 
koulu kokoontuu syksyllä tiistaisin klo 16.30 - 17.30. Pingiskoulussa sinua ohjaa kokenut valmentaja ja tapaat muita 
lajista kiinnostuneita. Voit myös testata taitojasi pingisrobotin kanssa! Pingiskoulu alkamisviikko vahvistetaan myöhem-
min. Seuraa tiedotusta yhdistyksen Facebook- ja www-sivuilta.

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. Pingiskoulu maksaa 40 e 
/ osallistuja, joka maksetaan seuran tilille. HUOM! Seuran jäsenmaksun maksaneet voivat osallistua pingiskouluun 
ilman erillistä maksua. Ne pingiskoululaiset, jotka maksoivat kevään 2020 pingiskoulusta, saavat osallistua 
syksyn pingiskouluun veloituksetta.

syksyn omat kilpailut

Rating-turnaus Säästöpankki Cup pelataan urheilutalolla lauantaina 7.11. Kisakutsun löydät netistä omilta sivuiltamme 
ja myös Suomen pöytätennisliiton kilpailukalanterista. Ilmoittaudu sinäkin kisaamaan!

SPTL:n 2. divisioonan Porin-turnaus pelataan urheilutalolla sunnuntaina 22.11.

uusi kellarisali korvaa ke-harkat syksyllä 2020

Keskiviikkoharjoitukset siirtyvät porrastetusti kellaritiloihimme lähiaikoina. Seuraa tiedotusta!

Klo xx - xx seniorit
Klo xx - xx juniorit
Klo xx - xx yleisvuoro

Kellaritiloissa voidaan järjestää keskiviikkoharjoitusten lisäksi esimerkiksi muita harjoitusvuoroja, erillisiä junioriharjoituk-
sia ja valmennuspäiviä. Kilparyhmällä on myös omia vuoroja. Jokainen tiloja käyttävä sitoutuu noudattamaan erillisiä 
tilojen käyttösääntöjä ja hygieniaohjetta!

Kellaritilat ovat osa seuran strategiaa ensinnäkin liittyen koronavirukseen. Jos urheilutalo laitettaisiin taas kiinni, pys- 
tymme tiettyyn pisteeseen asti jatkamaan kellaritiloissa THL:n vaatimukset täyttäen. Toisaalta varaudumme urheilutalon 
remonttiin (saattaa kyllä siirtyä Porin taloustilanteen vuoksi), jonka ajaksi tarvitsemme joka tapauksessa väistötiloja. 
Ilman poikkeusolojakin, tilat mahdollistavat laajemman treenaamisen ja monilla kevään osalta saattaa olla harjoittelua 
rästissä. Nyt pääsemme paikkaamaan pakkotauon aukkoja.

Näiden tilojen vuokraaminen mahdollistui jäsenten talkootyöllä! Yhdessä pystymme luovimaan poikkeusaikojen läpi ja 
varmistamaan lajiharjoittelun sekä seuramme tulevaisuuden!

sivu 2

Kulku kellaritiloihin tapahtuu VAIN takaa huolto-ovesta! Suomalaisen palvelukodin puolelta tiloihin ei nyt pääse,
eikä sinne muutenkaan mennä missään olosuhteissa (korona).


