
Nikkiboxi 1/2012

HSRC:n seurainfo kaudel le 2012–13

Junioriharrastuksesta 
elämäntavaksi!

Euroopan 
mestarin 
mietteitä



3

Kolme niKKiä yhdellä lentolyönnillä!  
Siinä on tämän seuralehden tavoite.

Tämä lehti on nimittäin ESRC:n, HSK:n ja HSRC:n 
yhteistuotantoa. Jokaisen squashseuran rinnakkaises-
sa lehdessä on yhteisiä ja seurakohtaisia juttuja.

Kiitän lehden avustajia ja seuroja osallistumisesta 
tällaisen ennakkoluulottoman lehden tekoon.

ESRC News, HSK Squash ja Nikkiboxi osoittavat, että 
squashseuroissa on hyvä yhteisen tekemisen meininki.

Haastan keräämään lehtitriplan seurojen kotihalleil-
ta! Lehtiä julkaistaan rajoitettu määrä.

Vieraileva päätoimittaja Petteri Repo.

Kuva: Antti Lind

3  Puheenjohtajalta Antti Lind

4–7  Tunteet pelissä! Petteri Repo

8–11  Squash vie mukanaan & Squash-valssi Timo Kivi-Koskinen

12–15 HSRC:n kalenteri kaudella 2012–2013

16–19 Euroopan mestarin  
 mietteitä suomalaisesta squashista Jari Mether

20 Perustietoa squashista Markku Hyrske

21 Juniorien taitotasotestit Suomen Squashliitto

22–25 Junioriharrastuksesta elämäntavaksi Topias Aalto

26 HSRC kaudella 2012–2013 

27 HSRC:n jäsenedut

28 Hartwall Jaffa Cup

Sisältö

Kannen kuva:  
Olli Tuominen voittaa Espanjan  
Borja Golanin EM-loppuottelussa 2012.  
Kuva: Tommi Tapola

Ulkoasu: Graafinen Suunnittelu Mercury

ISSN 0780-5497 (painettu)

hSRC:n yhteystiedot
Helsinki Squash Rackets Club ry
Haapaniemenkatu 14 B 
00530 Helsinki
sihteeri@hsrc.fi
www.hsrc.fi

Tervetuloa mukaan HSRC:n toimintaan! Seurassam-
me on tosi hyvää porukkaa ja luvassa on valtavan 
hauskoja hetkiä squashin parissa. Nautitaan squashis-
ta ja toisistamme.

Erityisen iloinen olen siitä, että junioritoimintamme 
on piristynyt viime vuosina. Junnumme treenaavat 
ahkerasti ja olemme saanneet uuden junnupelaajan 
viime kaudella squashliigaan. Kehitystä tapahtuu ja 
hauskanpitoa on paljon.

Seuramme tämän kauden tärkeimmät tapahtumat 
löytyvät tämän julkaisun keskiaukeamalta, mutta tär-
kein viestintäkanavamme on www.hsrc.fi. Nettisivuil-
lamme on aina viimeisimmät tapahtumapäivitykset 
näkyvillä. Facebook-sivumme päivittyvät kotisivujen 
rinnalla jatkuvasti. 

Kerhotapahtumat ovat tietenkin paras mahdollisuus 
tavata muita seuran jäseniä. Kerhoillathan ovat per-
jantaisin klo 18–20 ja kuntoklubi taas lauantaisin klo 
17–19. Naisille on myös oma klubinsa sunnuntaisin 
klo 18–19.30. Kannattaa osallistua – squash on taval-
listakin hauskempaa hyvässä seurassa.

Seu-
ramme 
jäsenenä voit 
osallistua myös Suomen 
Squashliiton alaiseen viralliseen kilpailutoimintaan. 
Squashliigaa pelaamme miesten ja naisten edustus-
joukkueiden lisäksi useilla harrastajajoukkueilla, jois-
sa on aina pelipaikkoja innokkaille pelaajille.

Henkilökohtaisissa kilpailuissa voit päästä aina Suo-
men mestariksi asti ellet jopa Euroopan mestariksi, 
kuten Olli Tuominen esimerkillään osoittaa. Pyrimme 
järjestämään muutaman kisamatkan seuran toimesta 
kaudella 2012–2013.

Tuo itsesi, perheesi ja kaverisi mukaan seuratoimin-
taamme – lisätietoja löydät tästä lehdestä ja seuramme 
nettisivuilla. Luodaan yhdessä upeita hetkiä squashin 
parissa!

Oikein hyvää squashkautta toivottaen,

Antti Lind
HSRC:n puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Kuva: Petteri Repo
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Merkille pantavaa on, että junioreille ei huudeta. 
Riemunkiljahduksia kyllä kuuluu ja huippujuniorien 
treeneissä joskus tunteikkaita purskahduksiakin.

“Hitsi, että squash on kivaa.”

“JOKAiNEN NAuTTii omasta oppimisestaan”, 
Pelkonen tiivistää. Kolmenkymmenen vuoden aikana 
Pelkonen on valmentanut monenlaisia pelaajia pikku-
junnuista ja aikuisharrastajista aina Euroopan mesta-
riin asti.

“Pienille opetetaan kädestä pitäen squashin alkeita. 
Ajan myötä siirrytään treenaamisen harjoitteluun ja 
sitten urheilemiseen.” Alkuvaiheessa valmentaja opet-
taa, mutta loppuvaiheessa ennemminkin keskustelee.

“Hauskuus on harjoittelun tärkein teema”, Pelko-
nen muistuttaa. Hauskuus innostaa harrastamaan la-
jia. Nuoren pelaajan on mahdotonta olla oppimatta, 
jos hän käy leireillä, harjoituksissa tai pelaa ihan muu-
ten vaan.

Leireillä saadaan lyhyessä ajassa valtavasti liikunta-
suoritteita. “Kehityksen näkee jo leirin aikana, mut-

Hitsi, 
että squasH 

on kivaa!

“Saadaanko me jo mennä pelaamaan?”, kaksi 
nuorta kysyy squashvalmentaja Ari Pelkoselta, kun 
leirilounas on vielä kesken. 

Kysymyksessä tiivistyy Ari Pelkosen vetämien lii-
kuntaleirien luonne – kaikki eivät malta pitää taukoja, 
koska leireillä on niin paljon hauskaa tekemistä.

Pelkonen tietenkin antaa luvan varmistettuaan en-
sin, että nuoret ovat syöneet, juoneet ja levänneet riit-
tävästi. Hän myös sopii nuorten kanssa siitä, että he 
valmistelevat pelivälineitä ja kenttää harjoittelukun-
toon.

Samalla nuoret saavat hyvän mallin johtajuudel-
le. innostuneisuus, järjestelmällisyys, lähestyttävyys ja 
vastuun tarjoaminen ovat tarttuvia taitoja.

Tältä leiriltä saadaan muitakin kuin liikunnallisia 
eväitä elämää varten.

“SE NäKyy pelaajien silmissä – innostus lajiin. Sil-
mien kiiluminen on yhteinen asia kaikille eritasoisille 
pelaajille ja sen takia minä valmennan squashia”, Pel-
konen kertoo.

Kun innostuksen saa suunnattua fiksuun tekemi-
seen, luvassa on oppimisen riemua ja kehitystä.

Suomalaiset squashvalmentajat suhtautuvat kun-
nioittavasti valmennettaviinsa. Squashin luonne ohjaa 
kunnioittamaan kanssapelaajia ja sen fyysinen vaati-
vuus kehittämään kannustavia keinoja kehittyä.

Pelkosen valmennuksessa harjoittelemisen innos-
tus rakennetaan mielekkään tekemisen ja sen rytmit-
tämisen kautta. Valmentajasta huokuu oma innostus, 
junioreista välittäminen ja tilannetaju.

Juniorit saavat squashvalmen-
nuksesta paljon muutakin kuin 
lajioppia ja hyvää kuntoa.  
Luvassa on oppimisen riemua, 
suuria tunteita ja hyvä pohja 
elinikäiselle harrastukselle.

Tunteet pelissä!

Teksti ja kuvat: Petteri Repo

Junioreiden riemu tarttuu.

Ari Pelkonen.
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“Junioreiden menestys tuntuu aivan mahtavalta ja 
lämmittää sydäntä!” Valmentajan suuret tunteet eivät 
synny vain menestyksen hetkellä vaan niitä rakenne-
taan yhteisen taipaleen aikana.

“Muistan vielä, kuinka teimme reissuja ensimmäi-
siin kansainvälisiin juniorikilpailuihin. Oli hetkiä, jol-
loin junnumme eivät pärjänneet ja nyt he voittavat sel-
laisia, joille aikanaan hävisivät”, Pelkonen herkistyy.

Valmentaja elää samalla tavalla tunteella ja tuntees-
ta kuin pelaajatkin.

“TuLE ROHKEASTi mukaan!”, Pelkonen 
kannustaa. Mitään ei tarvitse osata etukäteen eikä 
milloinkaan ole liian myöhäistä aloittaa squashia.

“Jokaisen juniori-ikäisen kannattaa käydä 
treeneissä ja leireillä – ihan omasta tasosta riip-
pumatta.”

Joistakin voi tulla huippuja ja kaikista tu-
lee varmasti hyviä klubipelaajia. Junioripelaa-
minen antaa hyvän pohjan elinikäiselle harras-
tukselle hyvässä seurassa. 

tule 
roHkeasti mukaan!

ta erityisesti 2–3 viikon kuluttua näkyy suuri hyppäys 
eteenpäin.”

“FANAATTiNEN iNNOKKuuS erottaa tulevat 
huippupelaajat muista.” Huiput nauttivat pelistä niin, 
että viihtyvät omatoimisesti kentällä eivätkä tyydy 
käymään vain ohjatuissa harjoituksissa. 

Squashissa leikitellään yksin tai kavereiden kanssa 
nimenomaan squashkentällä, koska pallosta ja kentän 
kulmista on vaikea riemuita muualla, ainakaan koto-
salla. Tällaista leikittelyä voi suositella kaikentasoisille 
junioreille ja aikuisille.

KEVääLLä 2012 Ari Pelkonen toimi menestyksek-
käiden juniorimaajoukkueidemme valmentajana. Alle 
17-vuotiaiden sarjassa pelannut joukkue voitti prons-
sia ja alle 15-vuotiaiden joukkue sijoittui neljänneksi 
EM-kotikisoissa.

Pääkaupunkiseudun squash-
seurat järjestävät säännöllisiä 
junioritreenejä kouluvuoden 
aikana ja squashleirejä varsin-
kin koulujen lomien aikana. 
lisätietoja löydät tästä leh-
destä ja seurojen nettisivuilta.

talvileirin osanottajista puolet 

olivat uusia lajin parissa.

i
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Aloitin squashin pelaamisen myöhemmällä iällä, kos-
ka ennen 1960-lukua squashia ei voinut Suomessa pe-
lata. Tuolloin Sakari ja Thelma Salo avasivat Lönkan 
hallin. 

Viipurissa Sakari aloitti menestyksekkään tennisuran-
sa ja kuinka ollakaan toimi Viipurin lahden rannalla 
sijainneen isoisäni Juho Kivi-Koskisen Koivuniemen 
kesähuvilan tenniskentän hoitajana. isäni ukko oli 
hänen ensimmäinen pelikaverinsa, mikä ehkä enteili 
minunkin tieni vievän Salon Suomeen myöhemmin 
tuoman squashin pariin.

Polvi kuntoon squashia pelaten
Squashin pelaamiseni alkoi siitä, kun moninkertainen 
polvivammani johti lääkärin tuomioon: ”Valitettavas-
ti et enää koskaan voi juosta, mutta ole iloinen, että 
kävely kyllä tulee sujumaan, kunhan jaksat sitä jatku-
vasti harjoitella.” Kaikenlaiseen urheiluun tottuneena 
masennuin täysin ja lähipiirini kyllä havaitsi sen. 

Pitkän linjan squash-harrastaja Timo Kivi-Koskinen paljastaa, millaisiin seikkai-
luihin lajin aloittaminen voi viedä. Omalla keholla, pelikavereilla ja järjestötoi-
minnalla on kaikilla suuri merkitys squashin pelaajalle.

Niin myös työkaverini Keskuskauppakamarissa, Mat-
ti Jääsalo, joka Kari O. Sohlbergin kanssa houkutte-
li minut Lönkan halliin syksyllä 1969 sanoen, että 
”squash on mukava peli - palloa lyödään seinään, jos-
ta se tulee takaisin, eikä siinä välttämättä tarvitse juu-
rikaan juosta.” 

Menin lankaan ja hallille. Aloitimme ja kaverit löi-
vät palloa seinään ja minä löin takaisin. Alkuun pallo 
tuli yleensä sopivalle lyöntietäisyydelle, mutta vähitel-
len se suuntautui koko ajan vain etäämmälle ja pelin 
todellinen luonne paljastui. Mutta olin jäänyt kouk-
kuun, vähitellen juoksin ympäri kenttää ja sietämätön 
kipu hävisi polvestani.

Kun seuraavana keväänä menin uusintatarkastukseen 
samalle lääkärille, saatoin kertoa, että polvikipu on 
kokonaan hävinnyt. ”No, mitä olet tehnyt,” hän ky-
syi ja kerrottuani squashin pelaamisesta, hän ohjeisti: 
”Hyvä on, jatka vaan sitä shakkia!”. Squashia ei sil-
loin Suomessa siis juuri lainkaan tunnettu. Polveni ei 
muuten edelleenkään ole kipeä.

Sopii perheille ja nautiskelijoille
Pojistani Harri ja Marko innostuivat pelistä ehkä sik-
si, kun vauvaiästä alkaen joka lauantaiaamu saivat seu-
rata isän pelaamista uudella Lönkan hallilla ja näki-
vät myös tunnetun koomikon Spede Pasasen pelaavan 
siellä ja silloin tällöin myös isänsä kanssa.

1980-luvun alussa minut kutsuttiin Pariisiin Kansain-
välisen kauppakamarin kansliapäälliköksi. Jonkin ai-
kaa etsittyäni löysin squashkentän Seine-joen varrelta 
kilometrin päässä kotoani. 

Siellä jatkoin pelaamista joka sunnuntaiaamu poikieni 
kanssa ennen kana-punaviini-lounasta. Alkuun Har-
rin kanssa peli oli tasaista, mutta sitten jouduin totut-
telemaan häviämiseen. Marko tuli vähitellen mukaan 
kentälle ja hänet siellä sentään vielä aina voitin.

Kerran joukko seurani HSRC:n pelaajia vieraili kut-
sustani Pariisissa valloittaen koko hallin ja voittaen 
muistaakseni kaikki pariisilaisia vastaan pelaamansa 
ottelut. Sen jälkeen söimme hyvin ja tutustuimme Pa-
riisiin melko myöhään yöhön.

Lupaus pelivuoroista  
vei puheenjohtajaksi
Kun 1980-luvun puolivälissä palasimme Helsinkiin, 
työt Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajana ja 
squash jatkuivat. yhden matsin jälkeen purjehduska-
verini Masa Kunnari, Squashliiton silloinen puheen-
johtaja, yllättäen kysyi saunassa, tulisinko liiton hal-
lituksen jäseneksi. Houkuttimena hän lupaili, että 
liitolla on paljon pelivuoroja, eikä hallitustyö vie pal-
jon aikaa. Tämä mullisti elämäni moneksi vuodeksi.

Vaikka olin päättänyt, että en kovan ja paljon mat-
kustamista vaativan virkani vuoksi ota vastaan mitään 
luottamustoimia, annoin kuitenkin houkutukselle pe-
riksi mottona ”vähän vaivaa ja paljon pelaamista.” Sii-
tä, miten minut, jolla ei ollut päivääkään kokemusta 
squashseuran hallitustyöstä tai virkailijana toimimises-
ta, valittiin liiton hallitukseen ja suoraan varapuheen-
johtajaksi, minulla ei vieläkään ole mitään aavistusta. 

Siinä sitten olin ”motto” mielessäni. Toisin kuiten-
kin kävi, kun Masa yllättäen lopettikin liiton puheen-

vie mukanaan!
Squash

hyvä on, 
jatka vaan sitä shakkia! 

Jahangir Khan on Suomen ystävä. Kuvassa myös valmentaja Rahmat Khan,  

kirjoittaja ojentamassa palkintoa, Matti Kunnari ja Carl-Olof Homén. 
Kuva: Naseem Ahmedin perhealbumi

Teksti: Timo Kivi-Koskinen
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johtajana ja jotkut voimat ajoivat minut siihen teh-
tävään. Enpä silloin tajunnut, mihin mehiläispesään 
pääni pistin.

Samoihin aikoihin silloinen johtava rakennusmateri-
aalivalmistaja Partek Oy kutsui minut yhteiskunta-
suhteiden johtajaksi. Elämääni tuli täysin uusi kään-
ne. Työ kuljetti minua sekä ympäri Suomea että eri 
puolille maailmaa paikkoihin, joissa Partek operoi tai 
aikoi operoida.

Onneksi Partekilla ja squashilla oli yksi yhtymäkoh-
ta eli hallirakentaminen. Lisäksi liikunnan merkitys 
työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn säilyttämi-
sen kannalta alkoi saada yhä enemmän ymmärrystä 
yritysmaailmassa. Näin sain Partekin ja myöhemmin 
monen muunkin yrityksen ymmärtämään modernin, 
nopean, vähän aikaa vievän ja tehokkaan liikunta-
muodon positiivisen merkityksen ja sen sponsoroin-
nin tarjoamat mahdollisuudet.

Menestys loi pohjaa kasvulle
Squash oli pitkään Suomen menestyksekkäin maila-
peli. Koko 1980-luku oli yhtämittaista EM-kisojen 
mitalisadetta, jota oli ilo seurata eri puolilla Euroop-
paa.  Pääasiassa voitettiin pronssia, kerran hopeaa ja 
kultakin oli todella lähellä.

Lajiamme alettiin tosissaan noteerata silloisessa urhei-
lun kattojärjestössä SVuL:ssa,  ei vähiten mitalien ja 
lajin laajan suosion vuoksi, vaan ehkä erityisesti ainut-
laatuisen tempauksemme johdosta. Monien neuvotte-
lujen jälkeen ja sponsoreiden tuella saimme nimittäin 
houkutelluksi maailman ykköspelaajan pakistanilai-
sen Jahangir Khanin Helsinkiin pelaamaan näytösot-
teluja Suomen parhaita pelaajia vastaan. 

Tapahtumaa varten vuokrasimme Tennispalatsin ten-
niskentän, tilasimme sinne katsomon ja kokolasiken-
tän, joka silloin ensimmäisen kerran esiteltiin Suomes-
sa. Operaatio oli valtava, kun omin käsin raahasimme 
kentän lasiseinät kolmanteen kerrokseen ja pystytim-
me kentän ja katsomon. Televisioitua tapahtumaa seu-

Squash-valssi
G-duuri
 Squash ei ole marssi,
 vaan se keinuu kuin valssi.
 Kaksi askelta ja lyönti,
 pelin rytmi on.
Ref. 
 Squashkaverit kaikki,
 omassa maailmassaan
 niin naiset kuin miehet
 tuntuvat tutuilta,
 Hikisiltä, mut niin onnellisilta.

 Sama rytmi ain toistuu
 palloralleissa
 kuin pelaisit shakkia,
 hiki pinnassa.
Ref. 
 Boustista nikki
 lyöjän unelma on,
 tarkka linjalyönti
 stoppari keskeltä.
Ref. 
 On huikeat tunteet 
 matsin aikana
 voitto taikka tappio
 tuntuu juhlalta.
Ref. 
    
Sävel ja sanat 
© Timo Kivi-Koskinen
Toukokuu 2006

Squash-valssi on sävelletty HSRC:n  
35-vuotisjuhliin.

raamaan tuli sen ajan urheilun ykkösvaikuttajia kuten 
Jukka uunila, Tapani ilkka, Carl-Olof Homén, ilk-
ka Kanerva ja Timo Haukilahti, jotka kaikki näkivät 
ensimmäisen kerran squashia. Kaikki ihastuivat, jopa 
vannoutunut yleisurheilu- ja hiihtomies uunila näh-
dessään huikeita palloralleja, joiden päätteeksi Jahan-
gir, josta tuli Suomen ystävä, nitisti peräkkäin kaikki 
Suomen squashhuiput.

Tästä tempauksesta aukeni monta asiaa. Laji sai hui-
kean julkisuuspotkun, eri puolille Suomea nousi uusia 
halleja, Vierumäen squashkenttähanke ja -harjoitus-
leirit käynnistyivät, minut valittiin mailapelien edus-
tajana SVuL:n hallitukseen ja sen kansainvälisen toi-
mikunnan puheenjohtajaksi ja vähitellen käynnistyi 
keskustelu mahdollisuudesta saada Suomeen miesten 
MM-joukkuekisat.

Minut valittiin myös Euroopan liiton hallitukseen ja 
myöhemmin Maailman liiton hallitukseen. Tämä taas 
vei minua ympäri Eurooppaa ja muuta maailmaa ja 
yritin parhaani mukaan yhdistää työmatkojani näi-
hin kokouksiin, koska liitolla ei ollut varaa läheskään 
kaikkia näitä matkoja maksaa. Maila ja tossut olivat 
aina matkassa mukana ja niistä oli paljon sekä iloa että 
hyötyä.

Aina tulen muistamaan 
kokouksen Sydneyssä, 
jossa Eurooppa asetti mi-
nut ehdokkaaksi Maail-
man liiton presidentiksi 
ja onnekseni yhdellä ää-
nellä hävisin Australian 
liiton puheenjohtajalle. 
Valinta olisi tiennyt jat-

kuvaa matkustelua kaiken muun päälle ja vastaamista 
lajin yrityksestä päästä olympialajiksi, joka ikävä kyllä 
ei vieläkään ole onnistunut.

Suomi huipulla vuonna 1991
Vuoden 1991 miesten MM-joukkuekisat Esport Cen-
terissä olivat huikea operaatio. Tunnustelujen lähtö-
kohta oli huippukuntoinen Suomen maajoukkue 
Sami Elopuron johdolla, pelipaikan aikaansaami-
nen kokolasikenttineen ja riittävän taloudellisen tuen 
hankkiminen.

Kun näistä oli kohtuullinen varmuus, alkoi valtava 
lobbaustyö Maailman liiton piirissä. Monen kokouk-

sen, puitteiden esittelyn ja kirjeenvaihdon jälkeen se 
onnistui ja kaikki, Centerin edustalla vieläkin oleva 
virolainen taideteos mukaan lukien, oli valmista suu-
ren tapahtuman toteuttamiseksi.

Monipäiväisen huipputapahtuman kruunasi Suomen 
joukkue, joka yllätti lajin ehdottoman mahtimaan Pa-
kistanin ja vei pronssimitalit. Varmasti se oli pitkäksi 
aikaa Suomen squashin suurin saavutus.

Valitettavasti Suomi oli tapahtuman kynnyksellä ajau-
tunut sodan jälkeisen ajan pahimpaan lamaan. yh-
teistyöyritys toisensa jälkeen joutui vetäytymään val-
miiksi neuvotellusta ja joku jopa jo allekirjoitetusta 
sopimuksesta. Onneksi Partek ja muutama muu piti 
kiinni lupauksistaan, jotta emme ajautuneet täydelli-
seen perikatoon. Tämä ajoi tietenkin liiton talouden 
todella ahtaalle ja toiminnan pitkäksi aikaa tappiolle, 
josta kierteestä vasta viime vuosina on päästy pois. Sii-
tä suuri kiitos seuraajilleni.

Myös lajin harrastajien määrä romahti ja hallien määrä 
väheni, kun yritykset samasta syystä joutuivat luopu-
maan tukemasta työntekijöiden urheiluharrastuksia. 

Uusi nousu alkanut
Nyt harrastajien määrä on onneksi kääntynyt jälleen 
nousuun ja uusia halleja on ilmestynyt. Kuin piste i:n 
päälle Taliin on syntynyt uusi squash- ja sulkapallo-
halli, jossa on jo järjestetty miesten ja naisten henki-
lökohtaiset EM-kisat, kruununa Olli Tuomisen Eu-
roopan mestaruus. Halli voi jatkuvasti toimia alan 
arvokisojen isäntänä ja helsinkiläisten uutena peli-
paikkana.

Minulle tuottaa jatkuvaa iloa seurata lajin tapahtumia 
ja kehitystä sekä yhä uusien sukupolvien tuloa tämän 
upean lajin pariin. Squash on minulle ja monille po-
jistani perheineen antanut todella paljon, mistä voin 
pysyvästi olla kiitollinen.

Lopuksi tahdon kiittää kaikkia kymmeniä miehiä ja 
naisia, pelaajia, toimitsijoita, sponsoreita, luottamus-
henkilöitä ja virkailijoita ketään erikseen mainitse-
matta, joiden kanssa sain nauttia lukemattomista pe-
litunneista eri puolilla maailmaa sekä arkisesta, mutta 
innoittavasta aherruksesta lajimme hyväksi. Toivotta-
vasti unelmamme squashista olympialajina viimeis-
tään 2020 ja Suomesta mukana mitalipeleissä toteu-
tuvat.

suomi voitti mm-
joukkuePronssia

Squash kannustaa monenlaiseen luovuuteen. 
Kuva on Squash-valssin kantaesityksestä, kir-
joittaja oikealla.
Kuva: Petteri Repo
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HSRC-tapahtuma
SSqL-tapahtuma

SSqL-junioritapahtuma

Syyskuu tapahtuma lokakuu tapahtuma marraskuu tapahtuma Joulukuu tapahtuma

1.9. la Wilson-Kunto Cup (HSRC), KuntoKlubi 1.10. ma Junioreiden alkeiskurssi 1 1.11. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit,  
Belgian Junior Open (Bryssel)

1.12. la Überball (Merihaka), KuntoKlubi

2.9. su Wilson-Kunto Cup (HSRC) 3.10. ke Syystreenit, Liigajoukkueen pelitreenit 2.11. pe Seurailta 2.12. su Überball (Merihaka), Naisten klubi (Mike Harris 
vierailee), Junioritreenit

5.9. ke Liigajoukkueen pelitreenit 4.10. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 3.11. la Nelinpeli SM, SM-Firma-Squash 30v- 
lopputurnaus, KuntoKlubi, Pyhäinpäivä

5.12. ke Liigajoukkueen pelitreenit

6.9. to Junioritreenit alkavat, 
Seurajoukkueiden Euro Cup (Praha)

5.10. pe Seurailta (Mike Harris vierailee) 4.11. su Nelinpeli SM, SM-Firma-Squash 30v-
lopputurnaus, Naisten klubi, Junioritreenit

6.12. to Itsenäisyyspäivä, Swiss Junior Open (Zürich)

7.9. pe Seurailta 6.10. la Seniorijoukkueiden SM (Tampere),  
HSRC Kunto Cup, KuntoKlubi

6.11. ti Juniorien jatkokurssi 1 7.12. pe Seurailta

8.9. la Nääs-Cup (Tampere) 7.10. su Naisten klubi, Junioritreenit 7.11. ke Liigajoukkueen pelitreenit 8.12. la KuntoKlubi, Hartwall Jaffa Cup 3 (Espoo)

9.9. su Naisten klubin syyskauden avaus, Junioritreenit 8.10. ma Junioreiden alkeiskurssi 2 8.11. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 9.12. su Nelinpeli GP4, Naisten klubi, Junioritreenit

12.9. ke Liigajoukkueen pelitreenit 10.10. ke Syystreenit, Liigajoukkueen pelitreenit 9.11. pe Seurailta 12.12. ke Liigajoukkueen treenit/pelitreenit

13.9. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 11.10. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit,  
Nordic Junior Open (Malmö)

10.11. la Juniori-Seniori GP1 (Järvenpää), KuntoKlubi 13.12. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit

14.9. pe Seurailta, Nelinpelitreenit 12.10. pe Seurailta 11.11. su Sunnuntain kuntoleiri, Naisten klubi, 
Junioritreenit, Tuomaritreenit

14.12. pe Seurailta, puurojuhla

15.9. la SM-Firma-Squash 1, KuntoKlubi,  
Hartwall Jaffa Cup 1 (Espoo)

13.10. la Helsinki Open (Tali), 
Hartwall Jaffa Cup 3 (Espoo), KuntoKlubi

13.11. ti Juniorien jatkokurssi 2 15.12. la Juniori-Seniori GP2 (Tali), KuntoKlubi

16.9. su SM-Firma-Squash 1, Naisten klubi, Junioritreenit 14.10. su Helsinki Open (Tali), Naisten klubi, Junioritreenit 14.11. ke Liigajoukkueen pelitreenit 16.12. su Naisten klubi, Junioritreenit, Vakkarikisan päätös

19.9. ke Liigajoukkueen pelitreenit 15.10. ma Junioreiden alkeiskurssi 3,  
koulun syysloma

15.11. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 19.12. ke Liigajoukkueen pelitreenit

20.9. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 17.10. ke Syystreenit,  Liigajoukkueen pelitreenit 16.11. pe Tampere Open (Tampere), Seurailta 20.12. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit

21.9. pe Finnish Junior Open (Tali), Seurailta 18.10. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 17.11. la KuntoKlubi 21.12. pe Seurailta

22.9. la Finnish Junior Open (Tali), TSSq Cup (Turku), 
KuntoKlubi

19.10. pe Seurailta 18.11. su Naisten klubi, Junioritreenit 22.12. la KuntoKlubi

23.9. su Finnish Junior Open (Tali), TSSq Cup (Turku), 
Naisten klubi, Junioritreenit

20.10. la Squashliiga 2, World Squash Day, KuntoKlubi,  
Liigatapahtuma WSD:n yhteydessä

20.11. ti Juniorien jatkokurssi 3 23.12. su Naisten klubi, Junioritreenit

25.9. ti Vakkarikisan ilmoittautumiset 21.10. su Naisten klubi, Junioritreenit, Nelinpelitreenit 21.11. ke HSRC:n syyskokous, Liigajoukkueen pelitreenit 24.12. ma Jouluaatto

26.9. ke Liigajoukkueen pelitreenit 22.10. ma Junioreiden alkeiskurssi 4 22.11. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 25.12. ti Joulupäivä

27.9. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 24.10. ke Syystreenit, Liigajoukkueen pelitreenit 23.11. pe Seurailta 26.12. ke Tapaninpäivä

28.9. pe Seurailta 25.10. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit 24.11. la Squashliiga 3, KuntoKlubi 28.12. pe Seurailta

29.9. la Squashliiga 1, KuntoKlubi 26.10. pe Erikoisseurailta 25.11.su Nelinpeli GP3, Naisten klubi, Junioritreenit 29.12. la KuntoKlubi, Racketti-Cup

30.9. su Naisten klubi, Junioritreenit, Vakkarikisa alkaa, 
Nelinpeli GP1

27.10. la ESCR Dunlop Open (Espoo), KuntoKlubi 27.11. ti Juniorien jatkokurssi 4 30.12. su Naisten klubi, Junioritreenit

28.10. su ESCR Dunlop Open (Espoo),  Nelinpeli GP2,  
Tosimieskisa, Naisten klubi, Junioritreenit

28.11. ke Liigajoukkueen pelitreenit

31.10. ke Liigajoukkueen pelitreenit 29.11. to Junioritreenit, Liigajoukkueen treenit

30.11. pe Überball (Merihaka), Seurailta

  HSRC:n tapahtumakalenteri kaudella 2012–2013
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2013
tammikuu tapahtuma helmikuu tapahtuma maaliskuu tapahtuma huhtikuu tapahtuma toukokuu tapahtuma Kesäkuu tapahtuma heinäkuu tapahtuma elokuu tapahtuma
1.1. ti Uudenvuoden-

päivä
1.2. pe Seurailta 1.3. pe Seurailta 1.4. ma Pääsiäinen, 

Nelinpeli GP7
1.5. ke Wappu, 

Joukkueiden EM 
(Amsterdam)

7.6. pe Seurailta 3.7. ke Kesätreenit 1.8. to Seurailta

4.1. pe Seurailta 2.2. la Squashliiga 5 2.3. la Juniori-Seniori  
GP3

4.4. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

2.5. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

8.6. la HSRC mestaruus-
kilpailut, kauden 
päättäjäiset

4.7. to Seurailta 8.8. to Seurailta

5.1. la Lahti Open 3.2. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

3.3. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

5.4. pe Erikoisseurailta 3.5. pe Seurailta 13.6. to Seurailta 
Kesäkausi alkaa

10.7. ke Kesätreenit 15.8. to Seurailta  
Kesäkausi loppuu

6.1. su Naisten klubi, 
Loppiainen

6.2. ke Savcor Finnish 
Open PSA-WSA
(Mikkeli) 

7.3. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

6.4. la Squashliigan 
playoffs ja 
karsinnat

5.5. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

19.6. ke Kesätreenit 11.7. to Seurailta 23.8. pe Seurailta

11.1. pe Seurailta 7.2. to Savcor Finnish 
Open (Mikkeli), 
Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

8.3. pe Seurailta 7.4. su Squashliigan 
playoffs ja 
karsinnat, 
Naisten klubi, 
Junioritreenit

9.5. to Helatorstai 20.6. to Seurailta 17.7. ke Kesätreenit 30.8. pe Seurailta

12.1. la Squashliiga 4 8.2. pe Savcor Finnish 
Open (Mikkeli), 
Erikoisseurailta

10.3. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

11.4. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

10.5. pe Seurailta 21.6. pe Juhannusaatto 18.7. to Seurailta

13.1. su Nelinpeli GP5, 
Naisten klubi,  
Junioritreenit

9.2. la Savcor Finnish 
Open (Mikkeli)

14.3. to German junior 
open (Nürnberg), 
Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

12.4. pe Seurailta 11.5. la Hartwall 
Jaffa Cup 6 
(Espoo)

26.6. ke Kesätreenit 24.7. ke Kesätreenit

17.1. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

10.2. su Savcor Finnish 
Open (Mikkeli), 
Naisten klubi, 
Junioritreenit

15.3. pe Sotilaiden SM 
(Espoo), 
Seurailta

13.4. la Seniori GP4 12.5. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

27.6. to Seurailta 25.7. to Seurailta

18.1. pe Juniorien SM 
(Järvenpää), 
Seurailta

11.2. ma Savcor Finnish 
Open (Mikkeli)

16.3. la Hartwall Jaffa 
Cup 5 (Espoo), 
Järvenpää Open 
(Järvenpää)

14.4. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

16.5. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

31.7. ke Kesätreenit

19.1. la Juniorien SM 
(Järvenpää)

14.2. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

17.3. su Järvenpää Open 
(Järvenpää), 
Naisten klubi,  
Junioritreenit

18.4. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

17.5. pe Seurailta

20.1. su Juniorien SM 
(Järvenpää), 
Naisten klubi, 
Junioritreenit

15.2. pe Seurailta 21.3. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

19.4. pe SM-2012 (Tali), 
Seurailta

19.5. su Helluntai, 
Naisten klubi, 
Junioritreenit

24.1. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

17.2. su Nelinpeli GP6, 
Naisten klubi, 
Junioritreenit

22.3. pe Seurailta 20.4. la SM-2012 (Tali), 21.5. ti Henkilökohtaiset  
EM-kilpailut  
(Belgia)

25.1. pe Seniorien SM 
(Mikkeli), 
Seurailta

18.2. ma Koulujen
hiihtoloma

23.3. la Squashliiga 6, 
Juniorien EM U19 
(Zürich)

21.4. su SM-2012 (Tali), 
Naisten klubi, 
Junioritreenit

23.5. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

26.1. la Seniorien SM 
(Mikkeli), 
Hartwall Jaffa 
Cup 4 (Espoo)

21. 2. to French junior 
open (Lille), Juni-
oritreenit, Liiga-
joukkueen treenit

24.3. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

25.4. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

24.5. pe Seurailta

27.1. su Seniorien SM (Mik- 
keli), Naisten klu-
bi, Junioritreenit

22.2. pe Seurailta 28.3. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

26.4. pe Seurailta 26.5. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

31.1. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

23.2. la Dunlop Open 
(Helsinki)

29.3. pe Seurailta, 
Pitkäperjantai

27.4. la Nelinpeli GP8, SQ-
88 Cup (Espoo), 
JunioriGP 4 (Oulu)

30.5. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit

24.2. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

31.3. su Naisten klubi, 
Pääsiäinen

28.4. su Naisten klubi, 
Junioritreenit

31.5. pe Seurailta

27.2. ke HSRC:n
kevätkokous

28.2. to Junioritreenit, 
Liigajoukkueen 
treenit



”Takana on tosi hyvä kevätkausi, joka jatkui tänä 
vuonna pitkälle kesäkuun puolelle. Mutta mikäs 
siinä, minulla oli erinomaisen hyvä vire pääl-
lä. Mikkelissä helmikuussa voittamastani 
Finnish Openista lähti loistava pelirytmi, 
joka vei Hongkongin finaaliin, British 
Openiin, Sveitsin liigan pronssimi-
taliin Zürich Grasshoppers -jouk-
kueessa, EM-kultaan kotikisoissa ja 
viimeisenä Ranskan liigamestaruu-
teen”, listaa Tuominen tyytyväisenä.

Yhden miehen show
Squash on Suomessa jo kauan ollut ”yhden miehen 
show” kerrallaan. Kun Tuomisen ranking-sijoitus on 
24, seuraavana listalla oleva Henrik Mustonen on si-
jalla 49 (8/2012 toim. huom.). Ja aiemminkin tilanne 
on pääsääntöisesti ollut sama; Juha Raumolin ja Sami 
Elopuro olivat myös omana aikanaan kotimaansa sel-
keitä yksinvaltiaita.

Naisista nyt puhumattakaan. Muistatteko Tuula Myl-

lyniemen (nyk. Minetti), 
joka vuonna 2002 vetäytyi 

kentiltä voitettuaan 18 Suomen 
mestaruutta, mutta palasi vielä takaisin vuosiksi 2008-
09 ja voitti kaksi mestaruutta lisää. Squashin maail-
manlistalla Minetti oli parhaimmillaan 14. vuonna 
1992. Nyt on 20 vuotta ollut hiljaisempaa.

”Näinhän se on aika kauan ollut. Mutta silloin, kun 
Sami Elopuro oli rankingin 6., meillä oli kyllä muita-
kin kovia jätkiä. Pentti Pekkanen oli parhaimmillaan 

Tapaamme 
tuoreen squashin 

Euroopan mestarin 
Olli Tuomisen kanssa 

helsinkiläisessä lounasravintolassa. 
Olo on rento: farkut, t-paita ja 

aurinkolasit puolentoista tunnin 
lajiharjoitteen jälkeen.

olli tuominen voitti espanjan  
Borja Golanin em-loppuottelussa erin 3-0.

teksti: Jari mether   Kuvat: tommi tapola

Euroopan mestarin 
mietteitä 
suomalaisesta 
squashista

1716
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listan 24., itse asiassa sama sijoitus kuin minulla tällä 
hetkellä. Sen ajan tilannetta kuvaa hyvin se, että Suo-
mi voitti vuonna 1991 joukkueiden MM-kotikisoissa 
pronssia joukkueella Elopuro, Pekkanen, Marko Pulli 
ja Ville Mäkisarka. Se oli ihan tajuttoman kova suo-
ritus, samoin kuin vuoden 1998 EM-hopea, jolloin 
olin jo itsekin mukana. Mutta silloin asiat olivat mm. 
valmennuksen puolella hyvin eri lailla kuin tänään, 
esimerkiksi aamutreenit vedettiin viisi kertaa viikos-
sa”, Tuominen vakavoituu, sillä valmennuksen tilan-
ne, varsinkin maajoukkuetasolla, on hänen mielestään 
huonolla tolalla.

Valmennus on yhteispeliä
”Aiemmin Talissa toimineessa valmennuskeskuksessa 
treenattiin ja keskusteltiin yhdessä, myös vapaa-ajalla. 
Suomalainen squash oli niin hyvää, että pelaajilla oli 
mahdollisuus oppia toisiltaan. Onneksi valmennus-
keskus on taas vuoden tauon jälkeen herätetty hen-
kiin, joskin pienimuotoisempana, ja kalenteriin on 
saatu myös pari maajoukkueleiriä, mikä on myös po-
sitiivista. Silti meillä ei esimerkiksi viime EM-jouk-
kuekisoissa ollut edes varapelaajia mukana. Tilanne 
ei siis edelleenkään ole kovin hyvä, vaikkakin para-
nemaan päin”, toteaa Tuominen, joka ei kenties itse 
niinkään kärsi nykytilanteesta, mutta on muiden puo-
lesta aidosti huolissaan.

”Eihän tämä minua niinkään koske, sillä vietän suu-
rimman osan kaudesta ulkomailla. Lisäksi valmennuk-
sen ja valmentajan rooli muuttuu aika tavalla pelaajan 
uran edetessä. Valmentajasta tulee enemmänkin taus-
tatuki, jonka kanssa hiotaan yksityiskohtia ja keskus-
tellaan paljon. Mutta nuoremmat pelaajat tarvitsevat 
jatkuvaa valmennusta ja säännöllistä leiritystä.”

Suomen Squashliitto pestasi englantilaisen Mike Har-
risin päävalmentajaksi vuonna 2010. Harrisilla on 
hieno ura pelaajana ja valmentajana takanaan.

”Mike Harris on hyvä valmentaja, siitä ei ole kysy-
mys. Mutta minä näen asian niin, että valmennuksen 
linjauksista liitossa tehdyt päätökset ovat vähentäneet 
valmennusta dramaattisesti. Palkataan valmentaja ul-
komailta, mutta lopetetaan valmennus. Mahtoiko olla 
myös niin, että Harrisin ohjeistus ei ole ollut riittä-
vää? Käsittääkseni ainakin alussa Harrisin toimenkuva 
oli epäselvä. Mistä hänelle maksettiin? Kyse on paljon 
siitä, kuinka paljon Harrisista on saatu irti ja saman-
aikaisesti, kuinka paljon hänessä on menetetty”, Tuo-
minen sivaltaa. ”Onneksi valmennusta on lisätty nyt 
alkavalle kaudelle ja Mäkelänrinteen urheilulukion 
squash-ryhmä on saatu taas pitkän tauon jälkeen ka-
saan. Nämä asiat ovat mielestäni erittäin tärkeitä eten-
kin nuorten pelaajien kehitykselle.”

”Squashin harrastajamäärät ovat Suomessa tällä het-
kellä niin pienet ja lahjakkuuksia niin harvassa, että 
yhtään nuorta ei ole varaa menettää PlayStationille tai 
muille urheilulajeille. On tehtävä kaikki mahdollinen, 
jotta saamme uusia huippuja. Meillä on vielä toistai-
seksi joukko hyviä suomalaisia valmentajia, heidät pi-
tää saada täyteen vauhtiin”, Tuominen jatkaa.

Milloin TOP10?
Tuominen on parhaimmillaan ollut ranking-listan si-
jalla 13. Pääsy TOP10:n joukkoon on pienestä kiinni, 
kun vain asiat loksahtavat kohdalleen.

”Valmennuksessani ei ole tarvetta isoihin muutoksiin. 
Joitakin täsmennyksiä on tehty, lisään tänä kesänä 
mm. perusvoimaharjoittelua, mutta muuten mennään 
aika totutulla tavalla. Tunnen hyvin oman kroppani ja 
tiedostan hyvin, missä mennään. Se on varmasti ollut 
yksi syy siihen, että olen pysynyt niin terveenä kaikki 
nämä vuodet”, Tuominen toteaa.

Motivaatio  
on korkealla

Takana yksi 
uran parhaista 

keväistä

i
olli tuominen
Syntynyt: 15.4.1979, helsinki
Pituus: 176 cm
Paino: 67 kg
Opinnot: mäkelänrinteen urheilu-
lukio, ylioppilas 1999
Saavutukset: 
Suomen mestaruus 2000–2012
em-kulta 2012, em-pronssi 2010,
em-joukkuehopea 1998, 
em-joukkuepronssi 2000 ja 2001
Ammattilaisura: 1997–
Ranking: 21 (9/2012).
(paras sijoitus 13. vuonna 2006)
PSA-kohokohdat: Semifinaali 
tournament of Champions 2007,
Semifinaali US open 2010, 
10 PSA-kisavoittoa
Seurat: helsinki Senators 
Set marseille, Ranska 
Zürich Grasshoppers, Sveitsi   
Augsburg, Saksa
Harrastukset: 
Kaverit, backgammon, kitara

Tuomisen kausi  
starttaa Malesiasta
”Tänä kautena elokuussa pelattava Bogotan 
kisa jää minun osaltani väliin ja kausi alkaa 
Malesian 50 000 $ kilpailulla. Sieltä voisi jatkaa 
suoraan British Grand Prix -kisoihin ja sitten 
lokakuun alussa Philadelphiaan, jossa pelataan 
115 000 dollarin uS Open”, Tuominen listaa. 

Sitten vuoroon tulee Hong Kong ja syyskau-
den huipentumana Qatarin Dohassa joulu-
kuussa World Open.

”Dohaan tulevat kaikki, sillä palkintorahaa 
on 325 000 dollaria. Luulen, että se on raha-
mielessä isoin squashturnaus ikinä, taalojahan 
on jaossa kuin pienessä tenniskisassa. Tavoit-
teena on jatkaa syksyllä siitä, mihin keväällä 
jäätiin. Motivaatio on korkealla ja siitä lähde-
tään, että kevään hyvä vire jatkuu heti syksyn 
ensimmäisestä kisasta ja listasijoitus paranee”, 
Tuominen toivoo.

Tukikohta myös Espanjassa
Espanjan luoteiskolkassa sijaitsevasta reilun 
90 000 asukkaan Santiago de Compostelan 
kaupungista on tullut helsinkiläisen toinen tu-
kikohta. Siellä ollessaan lähellä olevalle squash- 
hallille osuu treenikaveriksi usein Tuomisen 
EM-finaalivastustaja Borja Golan, joten har-
joitusolosuhteet ovat kunnossa.

Tuomiselle kertyi edelliskaudella 150 matka-
päivää. Matkat veivät mantereelta toiselle ja 
Suomesta sekä Espanjasta oltiin ajoittain pois-
sa pitkiäkin aikoja.

”Mutta kyllä Suomessa on kesällä niin siistiä, 
että minulle perustreenin vetäminen täällä ja 
kavereiden tapaaminen sopii ihan älyttömän 
hyvin. Minulla on täällä hyviä treenikaverei-
ta ja valmennuksellista apua saan tutulta kol-
mikolta Mika Monto, Tomi Niinimäki ja Kai 
Peltonen, vanhoja pelikavereitani kaikki”, 
Tuominen toteaa.

Lounastauko on takana. Hyppy isältä perityn 
polkupyörän päälle, joka totisesti on parhaat 
päivänsä nähnyt. Mutta se ei menoa haittaa.
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Pelin ideA
Pelaajat lyövät vuorotellen.•	

Pallon voittaa pelaaja, joka viimeisenä lyö pallon oi-•	

kein etuseinään (ylä- ja alarajan väliin).
Lyönti saa mennä etuseinään minkä tahansa seinän •	

kautta.
Pallo on lyötävä yhden lattiapompun jälkeen tai en-•	

nen sitä lentolyöntinä suoraan ilmasta.
Lyöneen pelaajan on väistettävä siten, että toisella •	

on vapaus liikkua palloon ja lyödä.

Säännöt
Syöttö on lyötävä jalka syöttöruudussa ja pallon on •	

osuttava etuseinässä ylärajan ja syöttörajan väliin ja 
sieltä lennettävä kohdealueelle vastakkaiseen taka-
kenttäneljännekseen.
Muut lyönnit lyödään etuseinään ala- ja ylärajan vä-•	

liin suoraan tai minkä seinän kautta tahansa.

tURVAlliSUUS
Seuraa palloa katseella koko ajan, jotta osaat varautua 
eri lyöntitilanteisiin. Lyöntivuorossa olevan tulee muis-
taa, että vaarallinen peli on kielletty. Jos pelikaveri on 
häiritsevän lähellä, on suoritus keskeytettävä, jolloin:

joko lyöntivuorossa oleva voittaa pallon (eli ”stro-•	

ke”), jos toinen estää lyömästä suoraan etuseinään 
(voittava lyöntitilanne) eli on lyöntilinjassa tai pallo 
osuu häneen.

Perustietoa squashista
tai tuomitaan ”let” eli uusi pallo, jos lyönti olisi men-•	

nyt oikein etuseinään sivu- tai takaseinän kautta.

Huom! Hyvä pallon suuntaaminen mahdollistaa oi-
kean väistämisen.

PeRUStAKtiiKKA
Lyö siten, että pallo lentää etuseinästä sivuseinien •	

tuntumaan pudoten, mikä vaikeuttaa kaverin lyön-
tiä.
Lyö ensin takakulmaan ja sitten vasta etukulmaan, •	

kun kaveri on palauttanut helpon keskikentälle.
Pyri lyönnin jälkeen itse keskikentän ns. T-alueelle.•	

Taktinen peli onnistuu sitä paremmin  •	

mitä korkeampi tekninen taito-
tasosi on (pallon seuraaminen, 
liikkuminen ja lyöntisuoritukset).

mAilAote
Rento ote – ei puristusta.•	

Sormet ohjaavat mailaa.•	

Etusormi irti keskisormesta.•	

Kyynärvarren ja mailan välinen •	

kulma on n. 100°.

lyönnin VAiheet 
Kämmenellä JA RyStyllä
1. Katse palloon, kylki kohti palloa, maila takana pys- 
 tyssä – veto alas kyynärpää ja nuppi edellä.
2. Vaakaheilaus kohti palloa, paino siirtyy tukijalalle.
3. Osuma lyöntikäden olkapään etupuolella kyynär- 
 pää suorana, hyvä tasapaino.
4. Saatto eteen pallon suuntaan ylös.

Jo PUoli tUntiA tehoAA 
JA tUo hyVän olon
Vähän liikuntaa harrastaneella jo 1/2 tuntia squashia 
pari kertaa viikossa parantaa monipuolisesti fyysistä 
suorituskykyä.

Vaikka squash on tehokasta, se ei kuitenkaan ole re-
pivää, jos lyöntitilanteisiin menee hyvällä rytmillä ja 
tasapainoisesti. Urheiluvammoja sattuu squashissa 
harvoin, mutta harrastus kannattaa silti aloittaa mal-
tillisesti ja jokainen pelikerta verrytellen.

Aikaisemmin vähän liikkuneilla jo 9 viikon pelijakso n. 
puolitoista tuntia viikossa samantasoisen kanssa pa-
rantaa maksimihapenottoa, vartalon lihasten maksimi-
voimaa ja jalkojen räjähtävää voimaa. Lenkkeily kehit-
tää samalla tavalla hapenottoa, mutta ei voimatasoa.

Squash vahvistaa alaraajojen luustoa erinomaisesti. 
Nuorena aloitettuna laji ehkäisee luukatoa eli oste-
osporoosia ja hidastaa sitä ikääntyvillä. Tämä johtuu 
pelissä toistuvista nopeista suunnanmuutoksista.

Lyönnin vaiheet 

kämmenellä.

Mailaote.

Lyönnin vaiheet 

rystyllä.

Teksti ja kuvat: Markku Hyrske i
Juniorien taitotasotestit
Seuravalmentajat järjestävät  
suoritustilaisuudet.

1. VAlKoinen meRKKi

10 lyöntiä pompusta etuseinään  •	

peräkkäin (saa itse valita etäisyyden)
5 yritystä per puoli•	

2. hARmAA meRKKi

5 yritystä / testi / puoli

1. teSti
Peräkkäiset lyönnit takakentälle:  •	

kämmen 10 lyöntiä, rysty 10 lyöntiä

2. teSti
Jatkuva crossivolley: 20 lyöntiä•	

3. mUStA meRKKi

Aikaa testin suorittamiseen 5 minuuttia

1. teSti
Jatkuva lyönti takaa taakse (pomppu  •	

lattian kautta takaseinään, koko taka-
kenttä): kämmen 10 lyöntiä, rysty 10 
lyöntiä

2. teSti
Perhonen lennosta 20 lyöntiä•	

FySiiKKAmeRKKiteSti:  
PURPPURA meRKKi

1. Eteentaivutus varpaisiin penkillä  
 seisoen (+/- cm)
2. Kaikki spagaatit (+ cm)
3. Vatsalihakset 30 sek.
4. Punnerrukset 30 sek.
5. Viivahyppely (2 m) 30 sek.

Venytyksistä saatuihin miinuspisteisiin li-•	

sätään lihasliikkeistä saadut pluspisteet
Yhteistulos nolla on hyväksytyn raja•	

Lähde: Suomen Squashliitto ry

 Seniorinkin sopisi yrittää!!!
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isäni Kari alkoi tietääkseni pelata squashia syntymäni 
aikoihin 80-luvun puolivälissä, ensin kavereiden kans-
sa silloin tällöin ja muutaman vuoden päästä hän löy-
si tiensä kotikaupunkinsa Lohjan squashseuraan pelaa-
maan liigaa. 90-luvun alussa Lohjan Squash Centerin 
yrittäjäpariskunta oli luopumassa hallista, ja jatkajaa oli 
vaikea löytää. isäni oli innostunut lajista ja huolissaan 
hallin kohtalosta, joten päätti ottaa haasteen vastaan, 
vaikka tekisikin toista työtä sen ohella. Niinpä siis sii-
nä vaiheessa, kun minä aloitin harrastukseni, olin hal-
lin pitäjän poika – tavallaan etuoikeutetussa asemas-
sa. Olen kuullut, että suuri osa maailman huipuista on 
nuoruudessaan asunut aivan hallin vieressä; minulla 
matkaa oli n. 3 km eli ehkä sittenkin vähän liikaa...

Muistan, että isäni oli jo pitkään yrittänyt houkutel-
la minua squashkentälle, ennen kuin lopulta suostuin. 
En oikein muista, miksi en halunnut; en vain kokenut 
lajia kiinnostavaksi ja minua kiehtoi jalkapallo. Toisaal-
ta muistan leikkineeni squashmailalla ja pallolla kotona 
seinää vasten ennen kuin lähdin oikeasti kentälle.

mukaan junioritoimintaan  
ja -kilpailuihin
Jos muistan oikein, olin juuri aloittanut toisen luo-
kan, kun Lohjan Squashklubi aloitti junioritoimin-
nan ja minä menin mukaan. Meitä oli noin viisi suu-
rin piirtein samanikäistä poikaa, kaikki taisivat olla 

Juniori-
     harrastuksesta 
elämäntavaksi

minulle koulusta tuttuja, mutta kaikki eivät tulleet 
minun houkuttelemina. Myöhemmin mukaan tuli 
eri-ikäisiä poikia ja tyttöjä lähialueilta, Virkkalan ja 
Nummelan väliltä.

Meillä oli treenit kaksi kertaa viikossa. Toinen vetä-
jistä oli isäni, toinen LoSk:n liigapelaaja Juha Leppä-
nen. En muista kovin hyvin, mitä treeneissä tehtiin – 
ainakin passeja, enkkua, etukenttäpeliä ja jonkinlaisia 
nopeus- ja kuntoharjoituksia, eli ihan yksinkertaisia 
perusjuttuja. Aika paljon kai vain pelattiinkin. isällä 
oli ainakin jossain vaiheessa sellainen kansio, jossa oli 
jotain harjoitekortteja, sieltä yritettiin löytää sopivia. 

Ensimmäiset vuodet minulla oli seurassani itseäni 
etevämpi oman ikäinen kilpakaveri. Ehdimme osallis-
tua yhdessä ensimmäiseen kilpailuumme, Pepsi Max 
Cupiin itäkeskuksen squashhallilla. Sittemmin 90-lu-
vun toisella puoliskolla aloimme käydä Jaffa Cupeissa 
Talin squashkeskuksessa. Minun lisäkseni kilpailevia 
junioreita oli 2-3, mutta treeneissä kävi vuosien mit-
taan parisenkymmentä junnua.

Mitään kansallisen tason lajiosaamista ei seuras-
samme ollut. Kaikki LoSk:n pelaajat olivat harraste-
lijoita, joiden ranking pyöri kolmosdivaripelien sii-
vittämänä C-luokassa. Siitä huolimatta minä ainoana 
pitempiaikaisena juniorina nousin ikäluokassani P13 
aivan kansallisen kärjen tuntumaan. Ainoa, joka tun-
tui olevan täysin tavoittamattomissa, oli nykyään 
amerikkalaisessa yliopistosquashissa vaikuttava Ha-

meed Ahmed – muiden kanssa oli tasaisia pelejä, jot-
ka päättyivät milloin mitenkin. Tasaisia pelejä oli sen 
ikäisenä mm. iiro Salosen, Aleksi Leskisen ja Markus 
Vanhasen kanssa. Nykyinen maajoukkueen runkope-
laaja Matias Tuomi ei ollut vielä puhjennut kukkaan, 
vaan oli jaffoissa melko helppo vastus.

innostusta ja takapakkia
Sitten Lohjan Squash Center jouduttiin kannatta-
mattomana sulkemaan vuonna 1998 – näin ollen 
harjoitteluni säännöllisyys ja vaihtelevat pelivastuk-
set katosivat. Epäsäännöllisesti kävimme isäni kanssa 
Nummelan uimahallilla ja Vihdin Liikuntasammossa 
pelaamassa. Lisäksi yritin panostaa jalkapalloon, mutta 
sen olin auttamatta aloittanut liian myöhällä iällä ver-

rattuna jo taitaviksi kehittyneisiin joukkuetovereihini. 
Tällä kaudella kävin kerran tai pari Jaffa Cupissa ja oli 
masentavaa huomata, miten muut olivat kehittyneet 
huimaa vauhtia enkä voittanut enää edes kaikkia niitä, 
jotka olivat vuotta aiemmin vielä olleet helppoja.

Squashharrastukseni huonontuneeseen tilan-
teeseen keksittiin lääkkeeksi ESRC:n junnutreenit 
Esport Centerissä. Noin 40 minuutin ajomatka suun-
taansa ykköstietä pitkin, mutta se oli lähin mitä oli, 
ja siellä oli sitä kansallisen tason osaamista. Pääsin sa-
maan ryhmään Matias Tuomen kanssa, enkä voinut 
ymmärtää, miten paljon kaveri oli kehittynyt parissa 
vuodessa. Valmentajana meillä oli persoonallinen kos-
mopoliitti, taiteilijasielu Marko Nakari, joka sai mi-
nussa jonkin verran uutta kipinää heräämään. 

Nykyään monet squashjuniorit tulevat lajiin vanhempiensa kautta. Suhde squashiin 
kehittyy elämän eri vaiheissa. Topias Aalto kertoo tarinansa ja osoittaa esimerkil-
lään, että kun lajilta saa paljon, sille mielellään myös antaa paljon takaisin.

Teksti: Topias Aalto    Kuvat: Katariina Laakkonen

ystävyys-
suhteita, 

seikkailuja, 
haasteita ja 

itsetuntemusta
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Heti kauden aluksi hän sanoi, että Topias on yksi 
nopeimmista junioreista, joita hänellä on koskaan ol-
lut. Se valoi minuun uutta itseluottamusta, koska en 
ollut ennen hahmottanut olevani niin nopea. Esport 
oli kuitenkin kaukana, ja minun ja ikäryhmäni hui-
pun välille syntynyt kuilu masentavan suuri. isäni ja 
hänen pelikaverinsa puhuivat aina siitä, että ”ei mene 
kauan ni sä voitat meijät mennen tullen!” mutta tun-
tui, että en vielä pitkään aikaan täyttäisi noita odo-
tuksia. Näiden tunnelmien takia en ollut ehkä kovin 
innostunut harjoittelemaankaan, eikä tekniikkani ke-
hittynyt kovin nopeasti. Ranteeni eli aina liikaa. Tä-
män kauden aikana oli myös terveydellisiä syitä, jotka 
vaikeuttivat urheiluharrastustani huomattavasti. Vuo-
den 2000 keväällä, kasiluokan päätyttyä, päätin lopet-
taa squashin, kun selvisi vielä kaiken lisäksi, että Mar-
ko Nakari lopettaa ESRC:n junnuvalmentajana.

tauon jälkeen uusi alku
Sitten seurasikin noin viisi vuotta totaalista taukoa 
squashista ja hiljalleen luovuin myös kaikesta muusta 
urheilusta. Lihoin huomattavasti ja armeijaan menin 
vuonna 2004 rapakuntoisena. Siellä kunto taas hie-
man parani, ja aloin jälleen luottaa kehooni ja uskoa, 
että pystyn urheilemaan. Niinpä kotiuduttuani suos-
tuin lähtemään isäni kanssa squashkentälle. Mielettö-
män raskasta se aluksi oli, mutta intouduin kyllä sa-
man tien uudestaan, kun huomasin, että sitä palloa 
osaa edelleen lyödä, ja voisin ehkä astua uudelleen tä-
hän nuorempana taakse jättämääni maailmaan. Pari 
kertaa viikossa kävin pelaamassa isäni ja hänen kave-
reidensa kanssa, ja kuntoni koheni nopeaa vauhtia. Ei 

mennyt kauankaan, kun voitin heidät ensimmäistä 
kertaa elämässäni. 

innostuin urheilemaan enemmänkin ja aloin juos-
ta säännöllisesti. Juoksin nopeavauhtisia lenkkejä ja 
intervalliharjoituksia, miettien lajinmukaisuutta. Kä-
vin joissain kisoissa ottamassa kuonooni, ja ilmoit-
tauduin Esportin hallisarjaan, jotta pääsisin taas si-
sään kilpapelaamiseen. Siinä nousin suorinta tietä 
ykköslohkoon, ainoastaan Raiskin Seppo jäi silloisista 
mukanaolijoista voittamatta.

Vuonna 2007 juoksin 10 kilometrin katumatkan 
aikaan 42:04 ja painoin yli 25 kg vähemmän kuin pari 
vuotta aikaisemmin armeijassa, missä paras Cooper-
tulokseni oli vaatimaton 2300 metriä. Squashkentällä 
olin varsin nopea ja kestävä, mutta kehon ja mailakä-
den hallinnassa oli paljon parannettavaa, eikä satun-
naisissa kisoissa ja liigamatseissa paljon voittoja tullut 
vielä kaudella 2007-2008. Jatkoin kuitenkin aina sin-
nikkäästi harjoittelua, jota jonkin verran kyllä verotti 
suhteellisen railakas opiskelijaelämä.

Seuraavaksi kaudeksi lähdin Saksaan opiskelija-
vaihtoon. Ensimmäiset puoli vuotta pelasin paikalli-
sessa äijäporukassa kerran viikossa. yllätyksekseni isä-
ni sanoi tämän puolivuotisen jälkeen, että minä olin 
kehittynyt.

Palattuani syksyllä 2009 aloin kiertää kisoja Suo-
messa säännöllisemmin kuin koskaan. innostuin katse-
lemaan videoita Jonathon Powerista ja yritin ottaa op-
pia muualtakin kuin itseni sisältä ja Markon vanhoista 
neuvoista. Opiskelijaelämä muuttui vähemmän railak-
kaaksi. Kisojen kolmoskaavioissa ja kakkosdivarin pe-
leissä alkoi vihdoin tulla kauan odotettua menestystä. 

Taitoni huomattiin seurassa ja aloin saada parem-
pia pelikavereita harjoitusvastustajiksi. Kauden lo-
pulla seuramme valmennuksen organisaattori Jarkki 
Jaakkola ehdotti, että voisin seuraavalla kaudella osal-
listua ESRC:n squashakatemian junioriryhmien har-
joituksiin, vaikka olinkin täyttämässä 25. Olin ajatuk-
sesta innoissani.

Uudestaan junioriksi!
Valmentajana treeneissä toimi kokenut Markku Hyrs-
ke. Kavereina oli mm. toinen ”yli-ikäinen”, Janne 
Niutanen, sekä ESRC:n huippujunioreista Kristian 
Rautiainen, Tatu Knuutila ja Emilia Korhonen. Make 
näki heti, mitä minun pelini kaipasi: nopeutta, sähäk-
kyyttä ja kuntoa minulla oli, mutta minulle tarvitsi 
kehittää varmuutta takakentän lyönteihin, varsinkin 
rystyyn, sekä ylipäätään systemaattisuutta, rauhalli-
suutta ja järkevyyttä peliin. Minä yritin tehdä nöyräs-
ti, mitä käskettiin, ja se alkoi tuottaa tulosta. Minus-
ta oli vihdoinkin tulossa oikea squashpelaaja. Tuntui 
siltä, että pääsin jatkamaan siitä, mihin 14-vuotiaana 
jäin. Ja vielä suunnilleen sen ikäisten seurassa – se oli 
hauskaa ja hieman hämmentävääkin!

Keväällä 2011 Esportissa pelatut joukkueiden EM-
kilpailut saivat minut kiinnostumaan myös kansainvä-
lisen huippusquashin seuraamisesta ja harjoittelemaan 
entistäkin innokkaammin. Siitä lähtien kehitys on ol-
lut varsin nopeaa. Syksyllä 2011 tulokseni nousivat-
kin uudelle tasolle, kun olin kaksi kertaa eliittikisan 
kakkoskaavion välierissä, ja ykkösdivarissa hävisin ai-
noastaan treenikaveri Kristianille. Näiden suoritusten 
siivittämänä nousin tammikuussa 2012 A-luokkaan 
Suomen squashrankingissa, mikä oli ollut pitkäaikai-
nen päätavoitteeni. Nyt pääsen jälleen haastamaan ki-
soissa samoja kavereita, jotka 14-vuotiaana pääsivät 
kehityksessä karkuun!

Squashista  
elämäntapa aikuisiällä
Viimeisten kahden-kolmen kauden aikana squashis-
ta on tullut minulle todellinen elämäntapa ja myös 
tärkeä osa sosiaalista elämääni. ”Rakkaus lajiin” on 
kasvanut sen verran suureksi, että lajin tilanne ja jat-
kuvuus tuntuvat varsin läheisiltä ja tärkeiltä asioilta. 
Niinpä olen lähtenyt mukaan myös seuratoimintaan. 
Olen parin kauden ajan vastannut ESRC:n sisäises-
tä kilpailutoiminnasta järjestämällä kuukausiskaboja 
ja seuran mestaruuskilpailut keväisin. Viime kauden 
alussa aloitin myös seuran hallituksen jäsenenä. Tule-
valla kaudella hoidan liigavastaavan tehtäviä.

Olen opiskellut opettajaksi ja aina nauttinut suu-
resti, kun saan jakaa osaamistani ja tietojani muille asi-
assa kuin asiassa. uskon myös omaavani siinä tiettyjä 
lahjoja. Kerran Esportin käytävällä Jarkki tuli puhu-

maan, että olisi pari junnua, jotka tarvitsevat yksityis-
valmennusta, eikä ”vakkareilla” ole mahdollisuutta. 
Niinpä minulle avautui jälleen uusi ulottuvuus squas-
hiin, kun sain aloittaa Laakkosen Mikan (s. 1998) ja 
Antin (s. 2003) yksityisvalmentajana. 

Molemmat ovat ikäluokkansa eliittiä – Mika on 
noussut sinne yhteisen puolivuotisemme aikana. En to-
dellakaan halua erityisesti korostaa merkitystäni poiki-
en hienossa kehityksessä, vaan ilmaista, että valmenta-
minen on tuntunut mielekkäältä ja hedelmälliseltä. En 
ehkä itse lyö palloa kaikkein puhtaimmalla mahdollisel-
la tavalla varsinkaan nopeissa tilanteissa, mutta tunnen 
aika hyvin puutteeni ja tiedän kyllä elinikäisen harras-
tamisen jälkeen varsin paljon squashista ja sen yksityis-
kohdista. Toisaalta on ehkä antoisaa, että kun muissa 
treeneissä painotetaan yleensä paljon tekniikkaa, minun 
kanssani harjoitellaan paljon myös liikkumista, nopeaa 
tempoa ja oveluutta. Tuntuu, että myös oma tekniikka-
ni on parantunut, kun olen joutunut miettimään, ana-
lysoimaan, selittämään, näyttämään ja korjaamaan.

Olen myös saanut seurata ESRC:n huippujuni-
oreiden kehitystä varsin läheltä muutaman vuoden 
ajan, nähnyt siis heidän nousunsa aloittelijoista kan-
salliseen eliittiin. On ollut upeaa nähdä, miten nämä 
nuoret kasvavat squashin parissa eivät ainoastaan pe-
laajina, vaan myös ihmisinä. Eli miten squashilla on 
niin paljon tarjottavaa: ystävyyssuhteita, seikkailuja 
ulkomailla, haasteita sekä välttämätöntä jatkuvaa it-
setuntemuksen kehittämistä. Tuntuu myös siltä, että 
squashista puuttuvat suurin osin ne ikävät tarinat 
kiusaamisesta ja liian kylmästä kilpailuhenkisyydestä 
joukkueen sisällä, joita kuulee esim. jalkapallo- ja jää-
kiekkopiireistä.

Squashympäristö on pääasiassa positiivinen, ym-
märtäväinen ja ihmisläheinen. Jokaikinen saa pelata 
niin paljon kuin tahtoo, ja yleensä se pärjää parhai-
ten, joka harjoittelee eniten. Fair play on niin itses-
tään selvää, että siitä ei edes tarvitse puhua. Ja kuten 
ehkä Squash-lehdessä jo kliseisyyteen asti toisteltu slo-
gankin kertoo: väärällä asenteella liikkeellä oleva ei saa 
pelikavereita. ihmeellisen hyviä tyyppejä tuntemani 
squashjunnut vaan ovatkin!

Näin on tullut maakunnan vaatimattomissa olo-
suhteissa aloittaneesta junnusta mies, jonka elämään 
squash tuo valtavasti sisältöä, ja joka mahdollisesti 
myös tuo vielä jotain Suomen squashiin, jos innostus 
jatkuu samanlaisena... 

Toivon, että kertomukseni innostaa squashharras-
tuksen aloittamiseen, sen ylläpitämiseen ja palaami-
seen uudelleen sen pariin. yhtä paljon toivon myös, 
että muutkin tekisivät pitkin Suomea sijaitsevissa kös-
sibunkkereissa samoin kuin Kari Aalto ja Juha Leppä-
nen tekivät 90-luvun alussa Lohjalla, eli aloittaisivat 
edes jonkinlaisen, aluksi vaatimattomaltakin vaikutta-
van junioritoiminnan. 

PePsi max CuP 
ensimmäinen 

kilPailu
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HSRC HSRC

edulliset pelivuorot ja kausikortit merihaan Pallohallille
Ma–pe klo 16–21: 10 euroa/ tunti/pelaaja•	

Muut ajat: 5 euroa/tunti/pelaaja•	

Kausikortti: 449 euroa (normaalisti 499 euroa)•	

Seuraillat
Seurailta pe klo 18–20: Aikuiset 7 euroa, juniorit 2,5 euroa•	

Kuntoklubi la klo 17–19: Aikuiset 5 euroa, juniorit 2,5 euroa•	

naisten klubi
Sunnuntaisin klo 18–19.30: 5 euroa/pelaaja (juniorit ja opiskelijat 2,5 euroa)•	

Juniorit (alle 19 v.)
Pelimaksu ma–pe ennen kello 15.00: 2,50 euroa/tunti/pelaaja (ei ennakkovarausoikeutta)•	

Pelimaksu la–su: 2,50 euroa/tunti/pelaaja (ei ennakkovarausoikeutta)•	

Valmennustunnit: 50 % alennus normaalista kenttämaksusta•	

Seura korvaa Squashliiton kalenterissa olevat kisa- ja leirimaksut•	

Edulliset valmennusryhmät ja seuran omat leirit•	

Seuran pelipaita kuluu valmennusryhmien treenimaksuun•	

Squashliiga
Ota yhteys joukkueiden kapteeneihin jos haluat pelaamaan squashliigaa, lisätietoa  •	

www.hsrc.fi
Joukkueita on SM-sarjoissa, I- ja II-divisionissa•	

merihaan Pallohallin Pro Shop
15 % alennus normaalihintaisista tuotteista (kengät ja mailat) seuran jäsenille•	

Kuntosali
Merihaan Pallohallin kuntosali seuran jäsenille: 20 euroa/kk (normaalisti 30 euroa/kk)•	

Seuran vuosikortin (hinta 449 euroa) kanssa: 150 euroa/vuosi (normaalisti 300 euroa/vuosi)•	

ViP-sauna
VIP-sauna on seuralaisten käytössä, jos halliyhtiö ei ole vuokrannut sitä.•	

Kerhohuone
Kerhohuone on vapaasti seuran jäsenten käytössä. Pidä kerhohuone siistinä!•	

Vuonna 1971 perustettu Helsinki Squash Rackets 
Club on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa 
ollut squashseura.  Perinteikäs HSRC on myös Suo-
men toiseksi suurin seura yli 220 jäsenellään. Seuran 
kotihalli ja tukikohta on Merihaan Pallohalli.

HSRC tunnetaan erityisesti kilpailutoiminnastaan. 
Tästä huolimatta seuran jäsenet ovat aina olleet toi-
minnan keskipisteessä. Monipuolista toimintaa on 
sekä miehille, naisille että junioreille. Tällä hetkellä 
seurassa panostetaan erityisesti junioritoiminnan kas-
vattamiseen.

Junioritoiminta
HSRC järjestää ohjattua junioritoimintaa torstaisin 
ja sunnuntaisin. Torstaisin kokenut ammattivalmen-
tajamme Ari Pelkonen vetää eri-ikäisistä junioreista 
koostuvia ryhmiä. Sunnuntaisin on sekä ohjattua että 
vapaamuotoisempaa toimintaa.

Vuodenvaihteessa junioreille järjestetään talvilei-
ri ja kesäkuun alussa kesäleiri. Luvassa on squashin 
lisäksi monipuolista liikuntaa. Aikaisempaa squash-
taustaa ei tarvita. 

Taitojen kehittyessä suositellaan omatoimista pe-
laamista sekä osallistumista seurailtoihin, Squashlii-
ton junioritapahtumiin ja squashliigaan.
Lisätietoa junioritoiminnasta:

ilkka Haapakoski, puh. 050 577 9752,  •	
ilkka.haapakoski@hsrc.fi
Pirjo Kasén, puh. 050 350 4094,  •	
pirjo.kasen@hsrc.fi

Harrastustoiminta
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita pelaamaan seurail-
toihin perjantaisin kello 18–20 Merihaan Pallohal-
lille. Maksa seurailtamaksu kassalle ja kirjoita nimesi 
listaan. Kahden erän jälkeen vaihdetaan kentälle uu-
det pelaajat, jotta kaikki pääsevät pelaamaan.  Syksyllä 
2012 käynnistyy myös seurailtaranking, johon osallis-
tuminen on vapaaehtoista. 

Kauden aikana järjestetään myös erikoisseurailto-
ja joissa on vaihtelevaa mukavaa ohjelmaa. Syyskau-

den päättää perinteisesti puurojuhla ja kevätkauden 
HSRC:n jäsentenväliset mestaruuskilpailut.

Lauantaisin kello 17–19 pidettävä kuntoklubi on 
avoin myös muille kuin seuran jäsenille.

Sunnuntai-iltapäivisin pelataan ja treenataan Nais-
ten klubilla klo 18–19.30.  Saatavilla on myös valmen-
nusta ja vinkkejä. Kaikenikäiset ja -tasoiset naiset ovat 
tervetulleita!

Vakkarikisaa on pelattu Kalevi Koivulan vetämä-
nä jo vuodesta 1981. Sopivia pelejä on kaikentasoisille 
sekä syys- että kevätkaudella. Lohkoja on yleensä 3-4 
ja pelejä 11–12. Lohkon pelaajat sopivat pelit keske-
nään ja niitä voi pelata sekä Merihaassa että Talihallis-
sa. ilmoittaudu mukaan!

Kalevi Koivula järjestää myös syys- ja kevätkaudel-
la tasoituskisat ja tosimieskisat sekä 4-peli GP-sarjan, 
jossa yhdelle squashkentälle saadaan sulassa sovussa 
mahtumaan neljä pelaajaa.
Lisätietoa harrastustoiminnasta:

Jarmo Korpisalo, puh. 040 554 1806,  •	
jarmo.korpisalo@hsrc.fi
Antti Lind, puh. 044 552 9008,  •	
antti.lind@hsrc.fi
Kalevi Koivula, puh. 041 516 2514•	

Kilpailutoiminta
HSRC järjestää perinteisesti kauden aikana kaksi Suo-
men Squashliiton alaista kilpailua.

Syksyllä järjestettävä Wilson Kunto Cup on kau-
den 2012–2013 avauskilpailu. Kevätkaudella pelatta-
va perinteinen Dunlop Cup on tasoltaan Eliittikilpai-
lu. Se on järjestetty yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1973, 
joten keväällä 2013 on luvassa 40v-juhlakilpailu. 

Squashliigassa HSRC:llä on useita sekä miesten että 
naisten joukkueita kaikissa sarjoissa. Kaudella 2010–
2011 HSRC:n miesten SM-sarjan joukkue voitti squas-
hliigan runkosarjan. Ota yhteys joukkueiden kapteenei-
hin jos haluat pelaamaan liigaa, lisätietoa www.hsrc.fi.
Lisätietoa kilpailutoiminnasta:

Juha Hatjasalo, puh. 050 362 1686,  •	
juha.hatjasalo@hsrc.fi

Helsinki Squash Rackets Club Jäseneksi
Tervetuloa HSRC:n jäseneksi! Täytä nyt jäsenhake-
muslomake seuran kotisivuilla www.hsrc.fi.
Vuosimaksut 2012 (ei erillistä liittymismaksua):

Aikuiset: 45 euroa•	
Nuoret 19–25 v: 3 euroa•	
Juniorit alle 19 v: 3 euroa•	
Ainaisjäsenet: 17 euroa•	

Lisätietoa jäsenasioista:
Sihteeri Lupu Pitkänen, sihteeri@hsrc.fi•	
Rahastonhoitaja Anneli Koivula, •	
anneli.koivula@hsrc.fi

hsrC:n jäseneDut 2012–2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espoo Squash Rackets Club järjestää kilpailusarjan  

alle 19–vuotiaille squashpelaajille kaudella 2012 – 2013 

  
 

1 15.9.2012 4 26.1.2013 

2 13.10.2012 5 16.3.2013 

3 8.12.2012 6 11.5.2013 
 
 

 

 

Paikka: Esport Center, Koivu-Mankkaan tie 3, Espoo 

Aika: Ottelut pelataan lauantaisin klo 10 – 14 

Sarjat: Tytöt alle 11, 13, 15, 17 ja 19 vuotta 

Pojat alle 11, 13, 15, 17 ja 19 vuotta 

Pelipallo: Dunlop Progress luokissa alle 11 ja 13, 

Dunlop Pro luokissa alle 15, 17 ja 19 

Pelaajien on käytettävä suojalaseja.   

Osanottomaksu: 10€ / osakilpailu (varaa mukaan tasaraha) 

Palkinnot: Kaikille Hartwallin Jaffaa, parhaiten menestyneille eniten! 

Ilmoittautumiset: Osakilpailua edeltävään torstaihin klo 20.00 mennessä osoitteessa 

www.esrc.fi/jaffacup, josta löytyy myös kilpailun säännöt.  

Osanotto edellyttää squashseuran jäsenyyttä ja squashlisenssiä.  

Osallistumisesta jaetaan Suomen Squashliiton rankingpisteitä. 

Kilpailun johtaja: Eero Salkala, eero.salkala@esrc.fi, puh. 040-578 9208 

Jaffa Cup jatkuu taas. Tervetuloa mukaan! 

Osakilpailut 

Hartwall Jaffa Cup 


