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Toimintakertomus 2010 
 
 
 
Seuran jäsenmäärä on yli 150 henkeä ja seuran toiminta keskittyi kotihalliin, 
joka oli Merihaan Palloilutalo. Talin hallihanketta seuralaiset seurasivat 
mielenkiinnolla ja tiedostustilaisuus asiasta järjestettiin 26.1.2010.  
 
Seuran vuoden tärkein tavoite vuodelle 2010 oli junioritoiminnan uudelleen 
organisointi. Uudelleen organisoinnin sijaan keskityttiin juniorien määrän 
kasvattamiseen. 
 

 
 
 
 
 
Kauden urheilulliset päätapahtumat olivat junioreiden SM helmikuussa ja Dunlop 
Cup maaliskuussa. Vuonna 2010 tehtiin päätös yleisten luokkien Suomen 
mestaruuskilpailujen anomisesta, jotka Suomen Squashliitto myös myönsi. 
Loppuvuonna valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitukseen uusia jäseniä tai vain 
vuoden hallituksessa olleita. 
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1. Kilpailutoiminta 
 

1.1 Juniorien sm-kilpailut 
 

 
 

Joonas Honkanen mitalijahdissa 

 

Peräti 94 osallistujaa ilmoittautui määräaikaan mennessä juniorien SM-kilpailuihin. Koettiin upea 

squashjuhla, jossa pelataan puolisentoistasataa ottelua. Squashfaneja oli paikalla vielä pelaajiakin 

suurempi lukumäärä, joten Merihaka tulee olemaan pullollaan väkeä. Kilpailuissa pelattiin kaikki luokat. 

On erityisen ilahduttavaa, että nuorimmissa luokissa on kaikkein eniten osanottajia. Osallistujille 

lähetetään ennakkoon viesti kisajärjestelyistä.  

 
Mestareiksi kruunattiin Ville Hiltunen OSK (P19), Jaakko Vähämaa ESRC (P17), 
Miko Äijänen JSK (P15), Mirko Muukkonen MiSq (P13), Sebastian Lilja ESRC (P11), 
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Kristina Mustonen JSK (T19), Emilia Soini ESRC (T17), 
Cecilia Lilja ESRC (T15), Riina Koskinen SqK (T13) ja Milla Uusitalo OSK (T11 

 

 

 
Kuva: Jussi, Fredi,Marko ja Mira toivottivat kaikki mukaan Merihaan tunnelmaan. Luvassa oli jopa 

suoraa lähetystä kahvioon pelikentiltä 

 

 
Kuva: Jarmo ja Ilkka seuraavat suoraa lähetystä kahviossa 
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HSRC yritti aloittaa myös uuden tavan squashissa eli panostetaan myös ennakkomarkinointiin. 

Ennakkomarkkinoinnin tärkeydestä ja sen puutteesta on huomatettu myös Squash-liittoa. Alla seuramme 

jäsenen Jatta Vikströmin tekemät hienot pelaajaesittelyt. 

 

Emilia Soini, 14v, Espoon Squash Rackets Club ry 

 

Aloitin pelaamisen 8-vuotiaana yhden kaverin innostamana ja seuran Nuori Suomi -ryhmässä. Nykyään 

henkilökohtainen valmentajani on Kari Laurikainen. Treenaan noin 7 kertaa viikossa. Kolme kertaa 

viikossa on yleensä ryhmätreenejä. Kerran viikossa käyn valmentajan kanssa kahdestaan ja muut kerrat 

ovat joko kisoja tai käyn yksin lyömässä.  

 

Kilpaileminen kehittää ja voittaminen on kivaa. Jos on aiemmin hävinnyt pelikaverille ja sitten voittaa, 

niin huomaa kehittyneensä. Ryhmässä ja kavereiden kanssa treenaaminen on mukavaa. Kisamatkat ja 

maajoukkueleirit ovat mukavaa ystävien kanssa vietettyä aikaa. Melkein kaikki tuntevat toisensa ja 

uusiin kansainvälisiinkin pelaajiin on helppo tutustua. Olen pienikokoinen, joten usealla pelikaverilla on 

parempi fysiikka parempi, jonka vuoksi saatan jäädä alakynteen. Vahvuutenani on hyvä juoksukunto 

sekä vahva etukenttäpeli.  

 

 

 
Kuva: Emilia Soini 
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Paras saavutukseni on, kun voitin 2009 SM-kilpailut ja pääsin EM-kisoihin 

Espanjaan. Esikuvani on Heke. Hän on hyvä pelaaja, jonka tunnen myös henkilökohtaisesti. 

Tavoitteenani on voittaa tulevaisuudessakin SM-kilpailuja ja olla aikanaan myös Euroopan ykkönen.” 

 

Aurora Vikström, 14 v, Helsingin Squash Rackets Club ry  

 
 

”Aloitin neljä vuotta sitten Raisiossa ja nykyisin pelaan Merihaassa Helsingissä. Halusin aloittaa jonkin 

uuden laji, ja kiinnostuimme isäni kanssa squashista liikuntamessuilla. Alkuun harjoittelin kerran viikossa 

veljeni ja parin muun juniorin kanssa. Valmentajani on Ari Pelkonen ja nykyään harjoittelen noin 6 

kertaa viikossa. Minulla on valmentajan kanssa yksityistreenit kerran viikossa, pelitreenejä 

perikavereiden (mm. isän ja veljen) kanssa ja kerran viikossa ryhmäharjoittelu valmentajan johdolla. 

Lisäksi käyn yksin lyömässä, eli treenaan lyöntitekniikkaa valmentajan antaminen ohjeiden pohjalta. 

Noin kerran viikossa teen myös keppijumppaa ja silloin tällöin ns. liikkuvuustreenejä, joissa kehitetään 

ketteryyttä ja koordinaatiota. Lisäksi käyn joogaharjoituksissa noin kerran viikossa. 

 

Kilpailuissa kohtaan erilaisia haasteita ja saan kehittymistä edistävää kokemusta. Kilpailumenestyksen 

perusteella kertyy ns. ranking-pisteitä ja voin seurata sijoitustani sekä kansallisella että kansainvälisellä 
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tasolla. Lisäksi kilpailumatkoilla on hauskaa varsinkin, kun matkalla on mukana 

hyviä ystäviä. Laji edellyttää vahvaa keskittymistä. Mikäli ei ole valmistautunut etukäteen riittävän hyvin, 

ei menesty kilpailuissa. Lyöntitekniikkaani olen kohtuullisen tyytyväinen.  

 

Paras saavutukseni on Ruotsissa käyty Nordic 2008 Eurocupin kilpailu, jossa olin neljäs 25:stä alle 

13v:sta tytöistä. Tavoitteenani on Suomen mestaruus omassa sarjassa, tällä hetkellä olen toinen. Lisäksi 

aion pärjätä hyvin kansainvälisissä kilpailuissa. Kun harjoittelee riittävästi, niin kehittyminen on nopeaa! 

”  

Jami Äijänen, 13 v, Järvenpään Squashklubi ry 

 
”Aloitin noin 6-7 -vuotiaana. Iskä ja äiti pelaavat molemmat ja tulin mukaan hallille. Sitä kautta lähdin 

mukaan. Junnuryhmän vetäjän johdolla osallistuin aluksi junnuryhmän harjoituksiin. Nykyään 

harjoittelen noin viisi kertaa viikossa.  

Minulla ei ole ulkopuolista valmentajaa, mutta iskä valmentaa minua. Pelaamme aika paljon ja teemme 

harjoituksia – mm. passeja ja linja-boastia. Passi tarkoittaa sitä, että toinen syöttää sovitulla tavalla ja 

toinen palauttaa. Linja-boast tarkoittaa sitä, että toinen lyö pallon suoraan etuseinään ja toinen 

palauttaa lyömällä sen sivuseinän kautta takaisin.  
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Kilpailemalla saa kivoja kavereita. Parasta lajissa on se, että se on tosi 

liikkuvaa. Squash on yksilölaji, jossa itse ratkaisee miten käy. Oma vahvuus on hyvä liikkuminen, ja 

heikkous se, että pitäisi mennä volleyhin enemmän – eli ottaa pallo suoraan ilmasta, niin ettei se 

pomppaa ensin lattiaan. Paras saavutukseni on SM kulta 2 vuotta sitten. Esikuvani on Heke. Hän lyö 

kaikki, liikkuu hyvin ja pelaa järkevästi. Tavoitteeni on päästä joukkue EM kisoihin toukokuussa 2010.” 
 

 
 
Kuva: Reijo Miettisen tuomarityöskentely oli jälleen ihailtavan tarkkaa 
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1.2 Leskinen tulessa Dunlop Cupissa 
 

Aleksi Leskinen HSRC:n oma poika kukisti finaalissa ESRC:n Janne Järvisen suoraan kolmessa erässä. 

Peli oli huikean vauhdikasta.  

 
Kuva: Vasen Janne Järvinen, keskellä Aleksi Leskinen ja oikealla Anssi Määttänen 

 

M1 Semifinal 

Henri Kronlund – Janne Järvinen 0-3 8/11 3/11 8/11 

Anssi Määttänen – Aleksi Leskinen 2-3 10/12 11/9 8/11 11/8 3/11 

 

M1 Pronssi 

Anssi Määttänen – Henri Kronlund w-o 

Määttänen voitti 

 

M1 Finaali 

Aleksi Leskinen – Janne Järvinen 3-0 12/10 11/6 11/4 

M2 Sarjan vie Jaakko Peltola 

http://www.hsrc.fi/?p=1080
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Kuva; Vasen Jarmo Karjala, keskellä Jaakko Peltola ja oikealla Mikael Siren 

 

M2 Semifinal 

Jaakko Peltola – Jarmo Karjala 3-1 11/7 11/7 7/11 11/9 

Mikael Siren – Harry Lilja 3-0 11/9 11/9 11/5 

M2 Finaali 

Jaakko Peltola – Mikael Siren 3-1 11/6 11/9 5/11 11/6 

 

M3 Sarjan voitti ikinuori Eetu Tuominen 

 
Kuva: vasen Kale Leskinen, Eetu Tuominen ja Jussi Vikström 
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M3 Semifinal 

Jussi Vikström – Esa Tuominen 1-3 11/7 7/11 8/11 7/11 

Jukka Havaste – Kale Leskinen 2-3 10/12 7/11 11/3 11/4 10/12 

M3 Finaali 

Kale Leskinen – Esa Tuominen 0-3 6/11 3/11 9/11 

M3 Pronssi 

Jukka Havaste – Jussi Vikström 1-3 7/11 9/11 11/3 10/12 
 

1.3 SM-liiga 
 
Seura osallistui miesten sm-liigaan neljällä joukkueella ja naisten sm-liigaan 
kahdella joukkueella. Yksi joukkueista pelasi ylimmällä sarjatasolla ja oli niin 
sanottu seuran edustusjoukkue. Muut joukkueet kuin edustusjoukkue toimivat peli-
ilon vuoksi ja harrastepohjalta. Seura tukee näitä joukkueita maksamalla 
osallistumismaksut ja kentät. 
 
Miesten edustusjoukkuetta tuettiin edellä mainitun lisäksi maksamalla 
kilometrikorvaukset ja ruuat liigakierroksilta. Edustusjoukkueiden tavoiteet oli 
mitali, kuitenkin niin, että joukkueen runko rakennetaan oman seuran kasvateista 
eikä ostopelaajista. 
 
Keväällä sarjakauden päättyessä tehtiin seuraava kysely joukkueiden 
kapteeneille: 
 
1. Ilmoitanko joukkueesi sarjaan? 
 
2. Jatkatko kapteenina? Jos et hankitko uuden. 
 
3. Ketä pelaa joukkueessasi? Tarvitko uusia pelaajia? (varmistathan, myös 
pelaajilta,että jatkavat) 
 
4. Tarvitaanko elo/syyskuussa karsinta/leiriä 
 
5. Muita huolia - mitä? 
 
6. Tarvitaanko kapteenien kesken palaveria toukokuussa? 
 
Seuraavat säännöt ilmoitettiin joukkueille: 
 
- HSRC ei osta pelaajia ja pyritään tarjoamaan nykyisille mahdollisuus kehittyä 
- kapteenit päättävät peluutuksesta, jos on yli tarjontaa 
- 1-3 div niin noin 8 pelaajaa/joukkue/rinki 
- sairastapausten sattuessa alempaa täytetään ylempää eli varmistetaankaikin 
tavoin sm-joukkueiden täyttyminen 
- jokainen pelaaja lupaa olla mukana järjestämässä kotikierrosta (kapteeni 
varmistaa, että ymmärtää) 
- joukkuetta ei ilmoiteta ilman kapteenia 
- joukkueeseen nimetään varakapteeni 
 
Kyselyn perusteella kaudelle 2010- 2011 ilmoitettiin miehille viides joukkue 
sarjaan. Naisten kakkosjoukkueeseen saatiin nuorennusleikkausta, kun alle 
kaksikymppiset Suvi Haapasalo ja Oona Poikolainen suorittivat liigadebyyttinsä. 
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Kapteenien palaverissa sovittiin myös miten pelaajat jaetaan 
tason mukaan oikeisiin joukkueisiin. 
 

 
Risto Jokinen tsemppaa liigakarkeloissa 
 
Divisioonatason joukkueilla on suuri merkitys seurahengen kohottamisessa ja 
aktivoimisessa. Kakkosdivisioon joukkueissa moni seuralainen on ottanut 
ensiaskeleet kilpakentillä. 
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Kapteenit Karjala ja Lind ylpeänä esittävät: kaksi joukkuetta ykkösdivariin 

 
HSRC:n miesten joukkueet esiintyivät edukseen liigakarsinnoissa. Miesten 
edustusjoukkue voitti SM-karsinnan vakuuttavaan tyyliin ja varmisti HSRC:lle 
paikan ensi kauden SM-sarjassa. Myös miesten II-joukkue voitti oman karsintansa 
ja varmisti paikkansa I-divisionassa. Miesten III-joukkue sijoittui karsinnan 
toiseksi ja nousi näin I-divisionaan. Miesten karsintakierrosten tuplavoittajia 
olivat Heikki Kononen, Pyry Poikolainen, Joonas Honkanen ja Risto Jokinen 
 
Seuran onnistuneesta toiminnasta kertoi se, että Kenneth Wennström, Janne 
Koskelin, Henry Kronlund ja Janne Mustonen tulivat vahvistamaan 
liigajoukkueitamme. Näistä Kronlund ja Wennström ovat paluumuuttajia. 
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1.4 Naisille liigakulta! 
 

 
Aurora Vikström, Elina Kononen, Cola Björnström ja Michaela Björnström. Kuva: Poku Salo. 

 

HSRC:n naisten edustusjoukkue voitti squashin SM-liigakullan! Joukkueen kausi oli täydellinen: ensin 

joukkue voitti liigan runkosarjan ja lunasti näin paikan squashin Eurocupeissa. Playoffseissa joukkue 

jatkoi vakuuttavaan tapaansa ja päätti kautensa mestaruusjuhliin. Joukkue pelasi koko kauden samalla 

kokoonpanolla. Elina Kononen ja Michaela Björnström edustivat maajoukkuetason taitoa ja kovuutta. 

Cola Björnström toi joukkueeseen kokemusta ja Aurora Vikström nuoruuden intoa. Kyseessä on HSRC:n 

naisten neljäs liigakulta. Edellisen kerran kultajuhlia vietettiin vuonna 1994. 

 

Välierä: HSRC – JSK 2-1 

Elina Kononen – Kristiina Kiviharju 11/0 11/4 11/4 

Michaela Björnström – Kristina Mustonen 11/8 11/8 11/8 

Aurora Vikström – Marja Vainio 8/11 13/11 9/11 11/4 9/11 

 

Loppuottelu: HSRC – MiSq 2-1 

Elina Kononen – Saara Valtola 11/9 6/11 7/11 11/6 9/11 

Michaela Björnström – Saara Saloranta 11/2 11/2 11/1 

Carola Björnström – Marianna Vanhanen 9/11 11/3 11/5 11/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hsrc.fi/?p=1152
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1.5 Edustuspelaajat 
 
 

 
HSRC:n Elina Kononen on voittanut squashin Suomen mestaruuden! Michaela Björnström säesti HSRC:n 

menestystä voittamalla pronssia. 

 
Elina Kononen voitti MiSq:n Saara Valtolan SM-kilpailujen loppuottelussa erin 3-
1 (9/11 11/4 11/8 11/8). ”Se oli tosi jännittävä ottelu”, Elina kuvaili 
tuntojaan mestaruuden ratkettua. ”Tiesin, että ottelusta tulisi tiukka, sillä 
Saara osaa puristaa loppuun asti.” Loppuottelijat olivat kohdanneet viimeksi SM-
liigafinaaleissa, joissa Valtola veti pidemmän korren voittamalla viidennen erän 
pistein 11-9 
 
 

Elina Konosen mestaruus on HSRC:n historian neljäs. Nina Mohell voitti mestaruuden vuosina 1977-1978 

ja Riina Örö vuonna 1976. 
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Kuva: Konoselle sm-kultaa ja Björnströmille sm-pronssia. Mukana myös Misq:n Saara Valtola  
 
Edustuspelaajia ovat miesten ja naisten sm-liigajoukkueissa pelaavat 
ammattimaisesti harjoittelevat pelaajat. Seuramme pyrkii tukemaan 
edustuspelaajiensa kansainvälistä peliuraa erikseen  
tehtävillä sopimuksilla. Tällä erää seuralla ei ole erillisiä sopimuksia 
pelaajien kanssa. Tuen ehtoina on sitoutuminen markkinointiin, hyvään 
käytöökseen ja muiden seuralaisten aktiiviseen osallistumiseen squashiin. 
 
Edustuspelaajia pyritään tukemaan kassatilanteen mukaan esimerkiksi maksamalla 
yleisten luokkien sm-kilpailujen osallitumismaksut. Suuri tragedia koettiin 
kesällä kun Elina Kononen ilmoitti vaihtavansa seuraa. Tämä tosin antoi 
mahdollisuuden Michaela Björnströmille ja Aurora Vikströmille hypätä suurempiin 
saappaisiin.  
 

1.6 Seniorien SM-joukkuekilpailut 
 
Seniorien neljänsiin virallisiin SM-joukkuekilpailuihin ilmoittautui ennätykselliset 19 joukkuetta. 
 

Seniorien SM-kilpailut sujuivat erinomaisen hyvässä urheiluhengessä. Kilpailuissa pelattiin peräti 78 

squash-ottelua, joiden tulokset löytyvät Squash.fi:n tulospalvelusta ja muutama mitalistikuva HSRC:n 

kuvapalvelusta. HSRC kiittää osanottajia oikein hyväntuulisen kilpailutunnelman luomisesta! 

http://www.squash.fi/?p=2516
http://picasaweb.google.fi/repozilla/SenioriJoukkueSM2010?feat=directlink
http://picasaweb.google.fi/repozilla/SenioriJoukkueSM2010?feat=directlink
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Kuva: HSRC LSB osaa nauttia menestyksestä 

 
Isäntäseura HSRC:n osalta kilpailut sujuivat tuloksellisesti mainiosti kiitos 
oivan valmistautumisen. Jo ikuiseksi kakkoseksi leimautunut HSRC LSB pääsi 
nauttimaan 35-sarjan mestaruudesta. ”Eetu väitti, että meidän pitäisi alkaa 
laihduttaa, jotta voisimme joskus voittaa jotakin. Päätimmekin tiputtaa Eetun 
joukkueesta, ja tässä on tulos”, joukkueen kapteeni Petteri Repo paljastaa 
menestyksen saloja. 
 

 
Kuva: HSRC Eetut kesti ennakkosuosikin paineet 
 
Eetu Tuomisenkin resepteillä voi menestyä, mistä on osoituksena hänen 
kipparoimansa nimikkojoukkueen HSRC Eetut vakuuttava mestaruus 55-sarjassa. 
Eetun itsensä SM-kultakaappi alkaa olla täynnä tämän kauden osalta, ja nyt katse 
on maailmanmestaruuskilpailuissa. 
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HSRC Helsinki Ladies 

 
Kuva: HSRC JJJ 

 

Naisten 30-sarjassa HSRC Helsinki Ladies ja miesten 35-sarjassa HSRC JJJ voittivat pronssin tiukkojen 

ottelujen jälkeen 
 
 
 

1.7 Heikki Kononen HSRC:n mestariksi 
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Kuva: I-kaavio: Juha Hatjasalo, Heikki Kononen ja Petteri Repo 
 
HSRC:n mestaruuskilpailuihin osallistui 24 pelaajaa, jotka oli jaettu rankingin 
perusteella kolmeen kahdeksan kaavioon. Heikki Kononen voitti seuran mestaruuden 
voittaen finaalissa Juha Hatjasalon. Petteri Repo voitti pronssia. ”Tuntuu tosi 
hyvältä”, Heikki Kononen kertoo voitettuaan HSRC:n mestaruuden. Heikki lähti 
mestaruuskilpailuihin tavoitteenaan hyvä sijoitus. ”Edellisellä kerralla 
sijoituin viimeiseksi!,” hän muikisteli. Virallisten tilastojen mukaan tuosta 
kerrasta on kulunut ainakin vuosikymmen. Mestaruutensa vakuudeksi Heikki haastoi 
voitokkaasti kaikki, jotka vielä kilpailujen päätyttyä jaksoivat pelata hänen 
kanssaan 

 

 

 

 
II-kaavio: Harri Heinonen, Eetu Tuominen ja Juha Savolainen 
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Haapakoski ja Pitkänen 

Matalamäki ja Vikström 
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Matinpalo ja Korpisalo 

 
Kononen ja Hatjasalo 



 Toimintakertomus 22/41 
 
  10.1.2011 
 
 
 

 

1.8 Seniorien suomenmestaruuskilpailut 
 

 
HSRC:n ja samalla Suomen 55-mestariksi nousi Eetu Tuominen tiukan Kale Leskisen 
kanssa käydyn viisieräisen finaalin jälkeen. Nettitoimitus onnitteli – 
valmistautumiset MM-kilpailuihin näyttävät sujuvan suunnitelmien mukaisesti! 
 
 

 
 
Juice Sarlund ja Petteri Repo saivat kilpailunsa päätökseen ensimmäisten 
joukossa saavuttaen sijoitukset 5-6 miesten 35-sarjassa. Palkinnokseen 
kaverukset hankkivat digiboksin, jonka lahjoittavat HSRC:lle kiitoksena 
saamastaan kannustuksesta. 
 

http://www.hsrc.fi/?p=995
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1.9 Racketlon menestystä Björnströmin johdolla 
 
Suomen racketlonmaajoukkue voitti hopeaa joukkueiden MM-kilpailuissa Wienissä. 
Kotijoukkue Itävalta vei mestaruuden jännittävien vaiheiden jälkeen 13 
pisteellä. Suomen maajoukkueessa pelasivat HSRC:tä squashissa edustavat Michaela 
Björnström, Ismo Rönkkö ja Anders Lundström 
 
 
HSRC:n Mikaela Björnström voitti racketlonin maailmanmestaruuden Hollannin 
Zoetermeerissä järjestetyissä kilpailuissa. Mikaela oli finaalissa omaa 
luokkaansa ja nousi tavoittamattomaan johtoasemaan jo ennen tennistä. 
“Olen tyytyväinen tulokseeni ja eniten minua huolestutti puolivälierävastustaja 
Puolan Marta Jez. Sain kuitenkin pingiksessä niin hyvin pisteitä, että jatko oli 
helppo”, toteaa iloinen mestari racketlon.fi:ssä. 
 
HSRC:n Ismo Rönkkö voitti miesten sarjan pronssin hurjan loppukirin avittamana. 
50-luokassa HSRC:n Anders Lundström voitti hopeaa.  
 

1. 10 Seniorien mm-kilpailut 
 
HSRC:stä osallistui väkevä viisikko Saksan Kölnissä pelattaviin seniorien MM-
kilpailuihin. Kaikkein pisimmälle pääsi Eetu Tuominen, joka joutui 
puolivälierissä tunnustamaan sarjansa ykkössijoitetun Brian Cookin niukasti 
paremmaksi erin 3-2. 
 

1.11 Wilson BLX Kunto Cup 
 
Tiukan ja raskaan päivän päätteeksi Wilson BLX Kunto Cupin voittajaksi taisteli 
HSRC:n oma poika Aleksi Leskinen. Aleksi taisteli viisi eräisen finaalin 
tasaväkisesti Mikkelin Tuomas Häkkistä vastaan. 
Kolmanneksi tuli Jaakko Peltola ja neljäs oli Toni Lötjönen. Juha Sarlund toimi 
hienosti kilpailujen johtajana. 
 

http://www.hsrc.fi/?p=1421
http://www.racketlon.fi/?p=354
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Kuva: Wilson Kunto Cupin kärkinelikko 
 
Hauskaa tässä kisassa oli se, että kaikki sijat pelattiin ja kaikki saivat 
riittävästi pelejä yhdelle päivälle. Kiitos kaikille osanottajille, toivottaa 
HSRC. Erityiskiitokset ESRC:n Iiro Stubinille loppuottelun laadukkaasta 
tuomaroinnista. 
 
 

 
 
Kuva: Finaalin katsomossa asiantuntevaa väkeä 
 
Lopputulokset: 
Sijoitus Nimi 
1 Aleksi Leskinen 
2 Tuomas Häkkinen 
3 Jaakko Peltola 
4 Toni Lötjönen 
5 Pyry Poikolainen 
6 Saara Valtola 
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7 Mikael Siren 
8 Juha Hatjasalo 
9 Janne Koskelin 
10 Emilia Soini 
11 Iiro Stubin 
12 Jussi Vikström 
13 Tommi Lind 
14 Pather Magalan 
15 Risto Vuopala 
16 Risto Jokinen 
17 Ilmari Vikström 
18 Antti Lind 
19 Aurora Vikström 
20 Marko Kivi-Koskinen 
21 Juha Sarlund 
22 Janne-Matti Peltola 
23 Jon Krogell 
24 Lauri Pitkänen 
25 Emilia Korhonen 
 

1.12 Eurooppa-Cup 
 
Naisten joukkueen voitettua sm-liigan runkosarjan oli seuralla mahdollista 
lähettää joukkue Eurooppa Cupiin. Joukkue ei osallistunut Eurooppa Cupiin 
ajanpuutteen vuoksi. 
 

1.13 Muu kilpailutoiminta 
 
HSRC:n pelaajien kilpailumenestys näkyy SSqL:n kauden viimeisellä 
rankinglistalla. Aleksi Leskinen ja Aurora Vikström ovat nousseet uriensa 
parhaisiin sijoituksiin. Aleksi on valioluokan sijalla 4 ja Aurora sijalla 5. 
Valioluokissa HSRC:n pelaajista jatkavat Aleksin lisäksi Mikaela Björnström 
(V3), Pyry Poikolainen (V10) ja Heikki Kononen (V12). 
 
A-luokan kovimpia nousijoita ovat Toni Lötjönen (B48 -> A3) ja Risto Jokinen 
(C79 -> A25).Vakuuttavan paluun rankinglistalle tai ensiesiintymisensä listalla 
ovat tehneet Maria Brunberg (C2), Carina Björnström (C7), Tommi Lind (C16), 
Risto Vuopala (C96), Antti Matinpalo (D15), Jarmo Holm (D96) ja Ilkka Haapakoski 
(D99). 
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2. Tiedotustoiminta 
 
Seuran tiedottamisen tärkein kanava oli verkkosivut www.hsrc.fi.  
Seuran perinteinen lehti Nikkiboxi ei ilmestynyt.  
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3. Talous 
 
Seuran talous on tällä hetkellä suhteellisen vakaalla pohjalla ja seuralla ei 
ole velkaa. Tavoitteena oli ylläpitää seuran talous vakaana ja maksukykyisenä. 
Seuran jäsenmäärän kasvattaminen oli tärkeä keino talouden vakaana pitämiseksi. 
 
Seuran taloudelle suuri uhkatekijä on se, että aktiivisten junioreiden määrä 
putosi alle 20. Syksyllä määrä onneksi ylitti 20. Kaupungin anomusta varten 20 
junioria on kriittinen rajapyykki. 
 
Seuran varainhankintaa varten ei juuri saatu mainittavia sponsorituottoja.  
Jäsenmaksuja ei karhuttu ja varsinaiset jäsenmaksut lähtivät vasta syksyllä. 
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4. Junioritoiminta 

 
 
Seurassamme on noin 20 junioria, jotka osallistuvat säännölliseen, 
viikoittaiseen ja ohjattuun valmennukseen. Nykyinen valmennustoiminta ei ole 
vetänyt tarpeeksi uusia junioreita. Tosin tilanne parani huomattavasti 
alkusyksystä 2010. Tästä kiitos Ari Pelkoselle ja Ilkka Haapakoskelle. 
 
 
HSRC järjestää ohjattua junioritoimintaa torstaisin ja sunnuntaisin. Torstaisin 
klo 17-21 kokenut ammattivalmentajamme Ari Pelkonen vetää kolme eri-ikäisistä 
junioreista koostuvaa ryhmää. Harjoitukset kestävät tunnista puoleentoista ja 
ryhmissä on tällä hetkellä 6-12 junioria. Näiden harjoitusryhmien kausimaksu on 
200 euroa. Mukaan mahtuu kauden keskelläkin, jolloin maksu sovitetaan 
harjoitusten lukumääriin. 
 
Sunnuntaisin nuori valmentajamme Tommi Lind, Marko Kivi-Koskinen ja Ilkka 
Haapakoski kumppaneineen järjestivät junioritoimintaa alkaen klo 18. Mukaan 
mahtuu vielä! Sunnuntairyhmässä on sekä ohjattua että kerhoiltatyyppistä 
toimintaa. 
 
Juniorien taitojen kehittyessä suositellaan omatoimista pelaamista (2.5€/kerta 
arkipäivisin ennen klo 15 ja viikonloppuisin ilman kentänvarausta), 
kerhoiltoihin osallistumista, osallistumista SSqL:n junioritapahtumiin ja 
liigapelaamista (ks. www.hsrc.fi/?page_id=264). Junioritoiminnastamme saat 
lisätietoja Ilkka Haapakoskelta: 050-577 9752, ilkka.haapakoski@welho.com 
 
Pyydämme vanhempia tarkistamaan, että juniorilla on sellainen tapaturmavakuutus 
voimassa, joka korvaa squashin harjoittelussa tapahtuvat loukkaantumiset. Suomen 
Squashliiton kilpailulisenssi on hyvä vaihtoehto: www.squash.fi/?p=90. 
 
Junioritoiminnan suunnittelukokous pidettiin perjantaina 21.5. klo 17 alkaen 
Merihaka/kerhohuone. 
 

http://www.hsrc.fi/?page_id=264
http://www.squash.fi/?p=90
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4.1 HSRC Juniorileirit 
 
HSRC:n juniorikauden avanneelle leirille osallistui lauantaina mukavasti 
kymmenkunta junioria. Nuorimmat olivat seitsemän vuotiaita ja vanhimmat jo lähes 
täysi-ikäisiä. Toteutus oli täysin talkoona. Siitä suurin kiitos Ilkka 
Haapakoskelle ja Tommi Lindille. Merihaan henkilökunta oli erittäin avuliasta. 
Pitsat paistuivat uunissa nopeasti ja maistuivat tauolla mojovasti 
 
Kohderyhminä olivat 9-13 ja 14-16 juniorit. Sekaan mahtui aloittelijoita ja 
hieman enemmän pelanneita 
 
Aika: Lauantai 11.9 klo 15.00 – 19.00 
 
Paikka: Merihaan palloilutalo 
 
Toinen juniorileiri pidettiin 18.12 ja kohteena aloittelijat. Osallistujia oli 
7. Vetäjinä oli Pyry Poikolainen, Aurora Vikström ja Ilmari Vikström. 
 
 
 

4.2 Juniorikampanja 
 
Lapsia tuli yhteensä siis 240 kappaletta päivien aikana seuraavasti.  
 
Maanantai 29.11. 
klo. 8.30-9.30 Kronohagens lågstadieskola, luokka 5-6, 17 oppilasta, 
Emilia Packalén 
klo. 9.45-10.45 Kaisaniemen ala-aste, luokka 5A, 30 oppilasta, Riitta 
Havulinna 
klo. 11.30-12.30 Åshöjdens skola, luokat 2-6, 20 oppilasta, Maria 
Mustala 
klo. 12.30-13.30 Kulosaaren ala-aste, luokka 5, 35 oppilasta, Kati 
Korhonen 
klo. 13.45-14.45 
 (valitettavasti keskellä päivää on 45 minuutin tauko, mutta Åshöjden 
 ei päässyt tulemaan muuna aikana) 
 
Tiistai 30.11. 
klo. 10.00-11.00 Kallion ala-aste, luokka 6A, 20 oppilasta, Antti 
Huhtamäki 
klo. 11.15-12.15 Kallion ala-aste, luokka 5K, ~25 oppilasta, Hillevi Österman 
klo. 12.30-13.30 Kallion ala-aste, luokka 6K, 21 oppilasta, Helvi 
Pesonen 
klo. 13.30-14.30 Kallion ala-aste, luokka 5A, 14 oppilasta, Pekka Ojala 
 
Keskiviikko 1.12. 
klo. 8.30-9.30 Kulosaaren ala-aste, luokka 6, 20 oppilasta, Kati 
Korhonen 
klo. 9.45-10.45 Brändö Lågstadieskola, luokka 2, 12 oppilasta, Pia Pujol 
klo. 11.00-12.00 
klo. 12.15-13.15 Katajanokan ala-aste, luokka 3, 26 oppilasta, Päivi Viitala 
klo. 13.30-14.30 
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Tomi Niinimäki oli paikalla vetämässä tunnit liiton puolesta. Toni Lötjönen on 
lupautunut kaikille päiville vapaaehtoiseksi HSRC:ltä. Lisäksi yhden päivän 
avustamassa oli Timo Raunio, Esa Tuominen ja Joonas Honkanen. Lapsille jaettiin 
squash-lajiesite sekä mainos seuran toiminnasta. 
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5. Harrastustoiminta 
 

 
Kuva: Risto Vuopala, Lauri Pitkänen, Petri Levomäki, Ilkka Haapakoski, Janne 
Elovirta ja Jari Mether harrastivat kesälläkin ahkerasti 

5.1 Kerhoillat 
 
Seuramme järjestää kaksi kertaa viikossa kaikille jäsenille tarkoitetun 
kerhoillan. Uutuutena oli lauantaikerhoilta. Alkukangertelun jälkeen seuralaiset 
ovat innostuneet myös pelaamaan lauantaisinkin. Perjantain kerhoillat olivatkin 
erittäin suosittuja ja lisäkenttien tarve on huutava. 
 
 

 
 
Kuva: Kerhoilloissa on kaikki harhautuskeinot sallittu 
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Innokkaimmat tutkivat kerhohuoneessa blokkipelin mallia maailmalta 
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Haapakosken Ilkan hymy on herkässä kun kikka on purrut ja vastustaja noutaa 
pallon takanurkasta 

 

5.2 Risteilyt ja pelimatkat 
Ei ollut yhtään risteilyä ja pelimatkaa. 
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5.3 Seuraottelut 
 
Seuraotteluja ei ollut. Rakkaan naapuriseuramme ESRC:n kanssa yhteistyö oli 
kuitenkin vireätä. 
 

 
 
ESRC:n pojilla oli hymy herkässä HSRC:n kotiluolassa 
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5.4 Harrastesquash 
 
Merihaan hallin kanssa yhteistyössä pelaamme Vakkarikisaa. Kilpailuun osallistui 
useita seuramme aktiivipelaajia. Lisäksi innokkaimmat seuralaiset kävivät 
Pietarissa pelaamassa paikallisia harrastajia vastaan. 

 
 
Kuva: Pietarin matkaajat Kenneth Wennström, Toni Lötjönen ja Jaakko Peltola 
tuulettavat 
 

 
 
Kuva: Leo Hatjasalo ja Juha Sarlund pitivät vauhtia kentän ulkopuolellakin liiton miehinä 
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5.5 Naisten klubi 
 
Sunnuntaisin pyöri kaikentasoisille naisille suunnattu oma klubi. Kävijöitä oli 
noin kymmenen/kerta. 
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6. Halliyhteistyö 
 

6.1 Tali hallihanke 
 

 
 
Seuran jäsenet Hannu Halme ja Timo Salonen esittelivät Talihalli-hanketta 
HSRC:lle 25.1.2010. Suunnitteilla on Talin keilahallin yhteyteen rakennettava 
halli, jossa on 6 squash- ja 14 sulkapallokenttää. Tosissaan ollaan liikkeellä, 
mistä ovat osoituksena kalliit L2-suunnitelmat ja sulkapalloilijoiden 
taustayhtiöiltä kerätty pääoma. 
 
Nyt squashin pelaajilta ja squashia lähellä olevilta yrityksiltä kerätään 
pääomaa. Tarjolla on eri hintaisia peliosakkeita ja peliseteleitä. 
Esittelytilaisuudessa keskusteltiin monenlaisista mahdollisuuksista – mm. siitä, 
että peliosakkeiden hankkijat voisivat lahjoittaa pelioikeutensa HSRC:n 
junioritoiminnan käyttöön. Hallin läheisyydessä on kahdeksan koulua, joten 
squashin kehittymisen elinehtona olevalle junioritoiminnalle on melkoinen 
potentiaali. Lisäksi keskusteltiin osakkeiden äänioikeuksista, siirrettävistä 
lasikentistä ja ylipäätänsä hankkeen rahoituspohjasta. 
 
Hallihankkeen tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.talihalli.com ja oheisesta 
kalvosarjasta (pdf). Hankkeesta, peliosakkeista ja peliseteleistä kiinnostuneita 
pyydetään ottamaan yhteys Hannu Halmeeseen (0400 404929, hannuhalme@hotmail.com) 
tai Timo Saloseen (050 541 2820, timo.salonen@lexicum.com).  
 
HSRC:n mahdollisesta roolista hallihankkeessa keskusteltiin syksyllä vielä 
seuran hallituksen piirissä.  Tähän keskusteluun pääsi parhaiten mukaan 
soittamalla varapuheenjohtaja Juha Sarlundille (050 353 8295). 
 

http://www.talihalli.com/
http://www.hsrc.fi/wp-content/uploads/2010/01/TALIHALLI-DIAESITYS-SQUASH-20.1.2010.pdf
http://www.hsrc.fi/wp-content/uploads/2010/01/TALIHALLI-DIAESITYS-SQUASH-20.1.2010.pdf
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Hankkeen keräämää pääomaa esiteltiin viranomaisille 
15.2.2010. Siksi 12.2 mennessä peliosakkeiden ja peliseteleiden hankkimiseen 
sitoutuneet yksityiset henkilöt ja yritykset saavat merkittäviä etuja. Tarkemmat 
tiedot eduista löytyivät yllämainituista linkeistä 
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6.2 Merihaan pallohalli 
 
Merihaan pallohallin kanssa yhteistyö oli sujuvaa. Merihaan Pallohalli Oy:n ja 
Helsinki Squash Rackets Club ry:n (HSRC) kesken on sovittu kenttä- ja 
pelaajamaksuista ajalle 1.6.2010 – 31.5.2011 seuraavasti: 
 
Kerhoillat  
Viikolla 
• Aikuiset 7 € pelaaja 
• Juniorit alle 19-vuotiaat 2,50 € pelaaja  
Viikonloput ja kesän kerhoillat (1.6.-31.8.) 
• Aikuiset 5 € pelaaja 
• Juniorit alle 19-vuotiaat 2,50 € pelaaja 
 
KAUSIKORTILLA kerhoiltoihin ilman lisäveloitusta. 
Junioripelaajat alle 19-vuotiaat 
• Valmennustunnit 50 % alennus normaalista tuntiveloituksesta 
• Pelimaksu tunnilta maanantai – perjantai ennen kello 15.00 2,50 € pelaaja (ei 
vuoron ennakkovarausoikeutta) 
• Pelimaksu tunnilta lauantai – sunnuntai 2,50 € pelaaja (ei vuoron 
ennakkovarausoikeutta) 
• Juniorien kerhoilta sunnuntaina klo 18-20: 
o 2,50 € pelaaja  
Naisten klubi sunnuntaisin 
• Aikuiset 5 € pelaaja 
• Juniorit ja opiskelijat 2,50 € pelaaja 
Seuran jäsenten irtovuorot 
• Maanantai – perjantai klo 16 – 21 10 € pelaaja 
• Muut ajat 5 € pelaaja  
SM-Liigapelaajien kortit 
• 100 € ajalle 1.8 – 31.12 (ei vuoron ennakkovarausoikeutta) 
• 100 € ajalle 1.1 – 31.5 (ei vuoron ennakkovarausoikeutta) 
Kausikortit (seuran jäsenet) 
o 12 kuukauden kausikortit hintaan 449 € (normaalihinta 499 €).  
Seuran järjestämät kilpailut ja liigakierrokset  
• Normaalista tuntiveloituksesta 50 % alennus  
Pro Shop 
• 15 % alennus normaalihintaisista tuotteista (kengät ja mailat) seuran 
jäsenille  
Kerhohuone 
• Kerhohuone käytössä ilman erillistä vuokraa. Seura hoitaa kerhotilan 
siivoamisen.  
VIP-Sauna 
• Vip-sauna on seuralaisten käytössä jos ei halliyhtiö ole vuokrannut sitä. 
Muuta 
• HSRC toimittaa ajan tasalla olevan luettelon pelaajista hallipäällikölle 
viimeistään 30.8.2010 (päivitetään tarvittaessa). 
Sopimus on tehty kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin 
osapuolelle. Sopimus on voimassa 31.5.2011 saakka, ellei yhteisesti toisin 
sovita. 
Helsingissä 6.4.2010 
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7. Huvitoimikunta 
 
Huvitoimikunta järjestää kauden päättäjäiset seuran mestaruuskilpailujen 
yhteydessä. Lisäksi järjestettiin joulun alla lämmin henkinen puurojuhla ja 
syyskauden alussa syyskauden pimennyksenä kulkeva railakashenkinen kauden avaus.  
Huvitoimikunta järjesti myös mitalikahvit naisten voittoisalle liigajoukkueelle.  
 

 
 
Kuva: Tommi Lind ottaa rennosti  
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Helsingissä 20.12.2010 Helsinki Squash Rackets ry:n puolesta 
 
 
 
 
 
 
Marko Kivi-Koskinen   Juha Sarlund 
 
 
 
 
Karri Kauppi   Juha Raumolin 
 
 
 
 
Ilkka Haapakoski   Jussi Vikström 
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