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HSRC on suomalaisen squashin lipunkantaja! 
Se on Suomen pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut 
squashseura ja vanhempi kuin Squashliitto.

Käsillä oleva HSRC:n pää-äänenkannattajan Nikki-
boxin juhlanumero on melkoinen voimannäyttö seu-
ran elinvoimaisuudesta. Rakennamme tulevaisuutta 
perinteitä kunnioittaen. Juhlanumerossa julkaistavat 
onnittelut kertovat tarinaa suomalaisen squashyhtei-
sön vastavuoroisesta arvostuksesta ja hyvähenkisestä 
kilpailusta. Kiitos tukijoille ja sparraajille!

Suvi Erjannin artikkeli seuramme junioritoiminnasta 
rohkaisee tuomaan lapsia hyvän harrastuksen pariin. 
Jari Metherin reportaasi naisten edustusjoukkueesta 
täydellistää nuoren pelaajan kasvutarinan. Jokaisesta 
voi tulla todella hyvä, jos on innokas ja ahkera! Itse 
tarjoan brittiläisen squashkirjallisuuden kautta näky-
män ammattilaisuuden äärimmäiseen maailmaan. 

Ajankuvaa tarjotaan seuramme kunniapuheenjoh-
tajan Keijo Kiukkolan klassikkojuttuvalinnassa sekä 
Risto Nikun kunnianosoituksessa Titanic-valtame-
rilaivan squashpelaajille ja heidän kanssamatkustajil-
leen. Salamyhkäiset nimimerkit MarkkuL ja PetteriR 
yrittävät tuoda suomalaisen squashin kultaisen vuosi-
kymmenen punkahtavaa säpinää nykyaikaan. Markku 
Hyrske kiteyttää lajin perusteet ja haastaa oppimaan. 

Pääkirjoitus

Puheenjohtaja Markku Laurén kutsuu mukaan seura-
toimintamme laajaan kirjon – HSRC:ssä squashia voi 
harrastaa tavalla, joka itselle parhaiten sopii. Ja yksi 
riemukkaimmista tavoista osallistua seuratoimintaan 
on bilettää 45-vuotisjuhlissa 13.8! Juhlatoimikunnan 
puheenjohtajan Ole Martolan kutsu löytyy lehden ta-
kakannesta.

Kiitos kaikille Nikkiboxin juhlanumeron avustajille ja 
seuran jäsenille. Pidetään seuran lippu korkealla!

Petteri Repo
Vieraileva päätoimittaja
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Markku Hyrske, Keijo Kiukkola, Anneli Koivula, 
Kalevi Koivula, Markku Laurén, Roy Laurén, 
Antti Lind, Ole Martola, Jari Mether, Risto Niku,
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NYT on juhlan aika. Nyt on kulunut 45 vuotta siitä, 
kun fiksut ihmiset perustivat stadilaisen urheiluseu-
ran. Seura sai oudon lajinsa mukaisen nimen: Squash 
- 71.

KUN sitten oli pari vuotta opeteltu uuden lajin salai-
suuksia ja kasvateltu jäsenmäärää, oli aika miettiä uu-
delleen nimikysymystä. Niinpä tämä nuori urheiluyh-
teisö ristittiin toisen kerran. Nyt tuli nimeksi Helsinki 
Squash Rackets Club.

JUHLIESSAMME elokuun 13. pävänä seuramme 
45-vuotistaivalta, asettakaamme seuraava tavoitteem-
me viiden vuoden päähän. Silloin voimme juhlia en-
tistäkin mahtavampaa eli puolen vuosisadan pituista 
squashtoiminnan merkkipaalua. Meillä on siis hyvää 
aikaa kehitellä seuratoimintaamme ja taitojamme sta-
din squashin kunniaksi ja liikunnan riemuksi.

PIDETÄÄN sen lisäksi huolta siitä, että squash on 
aina hyödyllistä mutta hauskaa!

Keitsi
Kunniapuheenjohtaja

PS. 
Tarkkailkaa seurainfoa, jossa kerrotaan juhlapäivänä 
pelattavasta 45-vuotisjuhlakilpailusta.

Hyvät iHmiset!

Kuva: Wikipedia
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Lisää treeniä!

Parasta on pelaaminen
Nikkiboksin toimittaja ja kuvaaja ovat tulleet vierai-
lulle HSRC:n junioreiden toukokuisille torstaitree-
neille. Ensimmäiset junnut ovat saapuneet paikalle 
hyvissä ajoin ja suojalasit on jo nostettu silmille. Pian 
energinen valmentaja Ari Pelkonen saapuu yläkentille 
ja laittaa harjoitukset käyntiin.

- Treenit alkavat alkuverryttelyllä, jossa harjoitellaan 
esimerkiksi jalkakoordinaatiota. Sen jälkeen on lyhyt 
tekniikkaosio ja sitten tärkein eli pelit, Ari kertoo har-
joitusten rakenteesta.

Tänään tekniikkaosiossa on vuorossa rystylyönti. Suu-
rin osa treeniajasta pelataan. Pelikumppani vaihtuu 
koko ajan ja valmentaja huolehtii, että kaikki pääsevät 
pelaamaan toistensa kanssa. 

- Kössissä eri-ikäiset ja -taitoiset voivat hyvin pelata 
yhdessä. Pelaajat tuomitsevat itse pelinsä, joten Fair 
Play toteutuu hyvin, Ari valottaa reilun pelin sääntöjä. 
Kysymykseen, pudotetaanko ketään koskaan joukku-
eesta, hän hymähtää: - Ei tietenkään.

Milloin ja miten aloittaa?
Hyvä aloitusikä squashille on 6 vuotta ja varusteiksi 
riittävät sisäpelikengät ja suojalasit. Seuralta saa pal-
lot ja aluksi mailankin lainaan. Yksi lukukausi maksaa 
noin 150 euroa, joten kohtalaisen edullisesta harras-
tuksesta on kyse. Lisäksi juniorit pääsevät pelaamaan 
muutamalla eurolla kerhoilloissa ja ennen kello 15 
Merihaassa. Ari kehottaakin junioreita harjoittele-
maan ahkerasti myös vapaa-ajalla. 

No, miten squashin harrastus sitten aloitetaan juniori- 
iässä?
- Tulee vaan, huikkaa Ari ja tarkoittaa, että Meriha-
kaan voi tulla torstaina kello 18.30 junioritreeneihin. 
Pari ensimmäistä kertaa ovat ilmaisia kokeilukertoja.

teksti: Suvi erjanti   Kuvat: Petteri Repo

Kaikki HSRC-juniorit 

hyppää ylös nyt! 
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Treenien tekniikkaosiossa keskityttiin huolellisesti rystylyöntiin. 

”Vanhempien ei 
tarvitse myydä 
grillimakkaraa”

Kössiäiti Susku Autio on ehtinyt neuloa monet sukat treenien 
aikana. Hän toivoisi nuorille pidempiä harjoituksia ja useam-
man kerran viikossa.

Ari Pelkonen ehtii vastata toimittajan 
kysymykseen juostessaan kenttien välillä. HSRC:n junioreita 

on tällä kaudel-
la valmentanut  
myös Tomi Niini- 
mäki, jolla on ko-
kemusta valmen-
tamisesta Suo-
men ulkopuolella. 
Nikkiboksi kilaut-

tikin Tompalle ja kysyi, mitä kuuluu ju-
niorivalmennukselle Saksassa?

- Ohjattuja treenejä on paljon. Esimer-
kiksi 10-vuotiaille on tarjolla 1,5 tun-
nin treenejä 4–5 kertaa viikossa. 6–12 
hengen ryhmissä tapahtuvien treeni-
en lisäksi juniorit pelaavat itsenäisesti 
ja ottavat yksityistunteja, kertoo Tomi.

- Ja vanhempien ei tarvitse myydä grillimakkaraa tässä 
harrastuksessa tai kastua sateessa kentän laidalla, Ari 
lisää huoltajien roolista.

Juniorit pelaavat alle 11-, alle 13-, alle 15-, alle 17- ja 
alle 19-vuotiaiden sarjoissa. SM-kisakokemustakin on 
tälle joukkueelle jo karttunut. Mutta nyt juomatauko 
on ohi ja juniorit palaavat lasikoppeihin. Ari kannus-
taa lempeästi, että hyvältä näyttää ja muistuttaa vielä 
mailan asennosta ennen kuin lasiovi kolahtaa kiinni. 
Pian kuuluu yläkentiltä taas iloinen pallojen pauke.

Hintakaan ei muodostu kynnysky-
symykseksi, sillä 4–5 treeniä viikossa 
maksavat vain noin 40 euroa kuukau-
dessa. Lisäksi kenttien käyttö on junio-
ritreeneissä kävijöille ilmaista. - Hinta-
taso on yksi maailman edullisimmista, 
tietää Tomppa. 

Kyseessä on Euroopan menestynein 
seura, Paderborner Squash Club. Sak-
sassa hallia pyörittää usein seura ja 
seura haluaa pitää hyviä suhteita yllä 
alueen kouluihin järjestämällä mm. lii-
kuntatunteja. Myös medianäkyvyys on 
hyvää, johon vaikuttanee se, että seu-
ran riveihin kuuluu Saksan ykkönen ja 
maailmanlistalla kymmenen parhaan 
joukossa pelaava Simon Rösner.

Miten maailmalla?
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Mikael Rantala
•	 13 vuotta
•	 Kesäisellä urheiluleirillä yhtenä lajina oli squash 
•	 12,5-vuotiaana
•	 Pelaaminen, erityisesti aloituslyönnit
•	 Rystylyönnin  
•	 ”Mikael vetää hienoja korkeita taakse”

Hugo Tanska
•	 10 vuotta
•	 Kuulin isältä ja isovelikin pelaa squashia
•	 8-vuotiaana
•	 Lyöminen näin (tekee mailalla näyttävän swingin)
•	 En tiedä
•	 ”Hugo on piilevä kyky”

Elias Eskelinen
•	 12 vuotta
•	 Kuulin squashista kaveriltani Jesseltä
•	 7-vuotiaana
•	 Peli 
•	 Haluan harjoitella paremmaksi
•	 ”Elias on hyvä lyömään pitkiä lyöntejä”

Nooa Aaltonen
•	 12 vuotta
•	 Kaverit toivat kokeilemaan squashia
•	 7-vuotiaana
•	 Kun saa pelissä juoksuttaa vastustajaa
•	 Haluan paremmaksi pelaajaksi
•	 ”Nooa on tosi nopea”

Lenni Salomaa
•	 8 vuotta
•	 Isä on pelannut squashia ja pelaa edelleen
•	 5-vuotiaana
•	 Linjalyönti
•	 Haluan oppia lyömään kovempaa
•	 ”Lenni pistää hienoja lyhyitä etukenttään”

Leevi Nykänen
•	 10 vuotta
•	 Serkku suositteli squashia
•	 7-vuotiaana
•	 Pelaaminen ja vastustajille vaikeiden lyöntien lyöminen
•	 Haluan oppia lyömään kovemmin ja paremmin
•	 ”Leevi ottaa hyvin palloja suoraan ilmasta”

Kuusi  HSRC-junioria  pelaajakorteissa 
Nikkiboksi selvitti, mistä HSRC:n juniorit on tehty. 
Kysyimme heistä kuudelta seuraavat kysymykset:
•	 Nimi
•	 Ikä
•	 Mistä sait tietää squashista?
•	 Squashin aloitusikä
•	 Kivointa kössissä
•	 Mitä haluat vielä oppia squash-kentällä?
•	 Joukkuetovereiden kuvaus pelityylistäsi

MiKaeL RantaLa

nooa aaLtonen

Hugo tanSKa

Lenni SaLoMaa

eLiaS eSKeLinen

LeeVi nyKänen
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HSRC on tehnyt sekä jäsenistön että suomalaisen 
squashin hyväksi töitä jo 45 vuotta! Nyt on siis juhlan 
aika! Juhlat vietetään Merihaassa 13.8.2016 ja muis-
tutetaan nyt tässä vielä kerran, että varaa kalenteriin 
se päivä jo valmiiksi. 

Kaikilla hienoilla tapahtumillahan pitää olla suoje-
lija. HSRC:n 45-vuotisjuhlan suojelijaksi on lupautu-
nut kunniapuheenjohtaja Keitsi Kiukkola. Keitsille 
suuret kiitokset siitä!

Tänä vuonna HSRC 45 
v., kunniapuheenjohtaja 
Keitsi Kiukkola kaksi ker-
taa enemmän eli 90 v., kil-
pailutoiminnan vetäjä Kale 
Koivula 70 v… Onnitel-
laan, kun tulee tilaisuus! 
Lisäksi tänä vuonna jäsen 
numero 1, Pitkä Peltonen, 
olisi täyttänyt 60 v….  

Seuran viikottainen pe-
rustoiminta on pyörinyt 
aika lailla vanhojen, hyvik-
si havaittujen käytäntöjen 
mukaisesti. Junioritoimin-
nan aktivoiminen ja kehit-
täminen on ollut keskeise-

nä maalitauluna. Tässä toiminnassa on ollut suuntaa 
antavana työkaluna Albert Anderssonin vuoden 
2015 alussa laatima HSRC:n junioristrategia. 

Nyt juhlavuoden kunniaksi junnut saavat syyskau-
den torstaivalmennuksista alennusta euron per seuran 
ikävuosi, eli hinta on normaalihinta miinus 45 euroa. 
Lisäksi jos junnu tuo kaverin seuran jäseneksi ja harjoi-
tuksiin mukaan, niin myönnetään vielä sisaralennus! 

seuratoimintaa

•	 Kerhoillat perjantaisin ja lauantaisin
•	 Naisten klubi sunnuntaisin
•	 Junioritoimintaa torstaisin
•	 Joukkueita miesten ja naisten liigassa
•	 Kalen kisoja koko kauden
•	 Kaksi yleisen luokan squashkilpailua 

joka vuosi
•	 Nyt myös racketballia!
•	 Yksityisvalmennusta tarjolla
•	 Kulttuuritempauksia säännöllisen 

epäsäännöllisesti
•	 Jäsenetuja Merihaan pallohallilla

              
              Lisätietoja www.hsrc.fi

Seuran squashmestaruuskilpailujen menestyskolmikko.

Puheenjohtajalla on asiaa!

Parahin 
squash-väki! 
Juhlavuoden kunniaksi saatiin pul-
lautetuksi wanhasta kunnon Nikki-
Boxi-lehdestä pitkästä aikaa myös 
paperiversio! Tämähän meille pas-
saa, koska eihän kaiken tiedotuksen 
tarvitse olla Internetissä.

Markku Laurén.

Seuratapaamisethan ovat aina kuuluneet toimin-
taan. Ne tarjoavat tilaisuuden päästä pelailemaan 
muiden seurojen jäsenten kanssa ilman kilpailun luo-
mia paineita. Lisäksi tapaamisten yhteydessä on hyvä 
tilaisuus vaihtaa kokemuksia. Saattaa jopa löytyä uu-
sia ideoita. Nyt keväällä pelattiin turkulaisten kanssa 
Merihaassa. Lisäksi tätä kirjoittaessa on ollut puhetta 
pelitapahtumasta Kivenlahdessa kesäkuun alussa. Toi-
vottavasti saadaan onnistumaan! Syksyllähän voisi sit-
ten vaikka tehdä seuravierailun Tukholmaan tai Tal-
linnaan. Matkailu avartaa!

Kesällä otetaan rennommin, mutta aivoja ei tarvit-
se jättää kokonaan narikkaan. Jos tulee mieleen mitä 
tahansa kehityskohteita tai uusia ideoita jotka liitty-
vät seuran toimintaan, niin ilmoitelkaa ihmeessä! Lai-
ta sähköpostia, soita tai tartu vaikka hihasta kun näh-
dään hallilla. Niin kuin vanha mainosmies aikoinaan 

Kuva: Roy Laurén

Racketballin SM-kilpailujen mitalikolmikko.

sanoi, parempi kymmenen huonoa ideaa kuin ei yh-
tään hyvää!

Onnea HSRC:lle ja hyvin harjoitellun kesän jäl-
keen kohti uutta kautta!

Seuran racketballin mestaruuskilpailujen menestyskolmikko.

Kuva: Petteri Repo

Kuva: Petteri Repo Kuva: Jyrki Wahlstedt

teksti: Markku Laurén
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Kun eversti Gracie ja Fred Wright tapasivat aamuyöl-
lä valtameriristeilijän kannella, heillä oli pätevä syy 
perua squash-vuoro. Ympärillä vallitsi täysi paniikki. 
Matkustajat huusivat peloissaan, kun laiva kallistui ja 
pelastusveneitä laskettiin veteen.

Uppoamattomaksi mainostettu alus oli törmännyt 
yöllä jäävuoreen ja oli nyt vajoamassa Pohjois-Atlan-
tin hyisiin aaltoihin.  

Tuona aamuna Titanicilla ei todellakaan kamppail-
tu squash-pisteistä, sillä jokainen joutui taistelemaan 
henkensä edestä. 

Royal Mail Ship Titanic ja sen sisaralus Olympic oli 
suunniteltu englantilaisen White Star Line -varusta-
mon valteiksi ankarasti kilpailtuun Atlantin matkus-
tajaliikenteeseen 1910-luvulla. 

Suunnittelijat piirsivät alustyypin, joka säväyttäisi 
tänä päiväkin Eteläsataman laiturissa. Sen runko oli 
270 metriä pitkä (nykyiset ruotsinlaivat ovat vähän yli 
200-metrisiä) ja 28 metriä leveä.

Titanicissa oli 3 547 hyttiä ja se pystyi kulkemaan kol-
men järeän höyrykoneensa voimalla 22 solmun vauhtia. 
Neljä taaksepäin kallistettua savupiippua antoivat aluk-
selle vauhdikkaan ilmeen (neljäs piippu oli rivissä vain 
näön vuoksi – siihen oli sijoitettu ilmastointiputkia). 

Squash-vuoroja on vuosien 
varrella peruttu milloin mistä-
kin syystä. Kiistattomasti his-
toriallisin peruutus noteerattiin 
aamuvarhain 15. huhtikuuta 
1912, kun eversti Archibald 
Gracie kysyi Fred Wrightin 
mielipidettä heidän klo 7:30 
alkavasta squash-ottelustaan.   
”Eiköhän meidän olisi parasta 
peruuttaa tapaaminen”, evers-
ti ehdotti. 
”Tehdään niin”, sanoi Wright. 
Hän vastasi squash-kentästä ja 
pelin opettamisesta neitsytmat-
kallaan olevalla Titanicilla.

Kuva: National Museums Northern Ireland, Wikimedia

Kuva: Robert John Welch, Wikimedia

Teksti: Risto Niku
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Kaaviokuvat: Risto Niku

Rakenteilla olevaa alusta pidettiin uppoamattoma-
na, koska se oli jaettu vesitiiviillä laipioilla osastoihin. 
Laivan laskettiin pysyvän pinnalla, vaikka neljäkin 
osastoa olisi täyttynyt vedellä. 

Varustamon ylpeys sai kasteessa nimen RMS Tita-
nic. Se laskettiin vesille toukokuussa 1911. Sisaralus 
Olympic oli ehtinyt liikenteeseen puolisen vuotta ai-
kaisemmin.

 

Aikansa ylellisimmässä valtameriristeilijässä hemmo-
teltiin monin tavoin etenkin ensimmäisessä luokassa 
matkustavia asiakkaita. Kuntoilusta kiinnostuneille 
oli tarjolla uima-allas, kuntoilusali, turkkilainen sauna 
ja uusinta muotia Wiesbadenista – kuntopyörä. 

Piste i:n päällä oli squash-kenttä, ”ensiluokkainen 
squash raquet kenttä”, kuten varustamo ylpeästi il-
moitti. Samanlainen oli myös sisaralus Olympicissa. 
Kuten muutkin kuntoilupaikat, myös squash oli tar-
koitettu vain ensimmäisen luokan matkustajille.

Squash-kenttä oli rakennettu keskelle laivan keula-
osastoja, ensimmäisen savupiipun etupuolelle.  Tita-
nicin ruumasta komentosillalle oli kaikkiaan 11 ker-
rosta; varsinaisia kansia oli yhdeksän. F- ja G-kansien 

kohdalle sijoittuva squash-kenttä oli kahden kerrok-
sen (neljännen ja viidennen) korkuinen. 

”Squash racquet kenttä on kannella F ja siitä vas-
taa squashin ammattilainen”, kerrottiin Titanicin esit-
teessä. Lippuja sai lunastaa laivan konttorista. Puolen 
tunnin pelivuoro maksoi nykyrahassa noin 20 euroa. 
Peliaika oli rajoitettu yhteen tuntiin, ”jos toisia pelaa-
jia on odottamassa”.

Laivan rakenne saneli kentän mitat: se oli vähän taval-
lista lyhyempi ja kapeampi. Kahden laivankerroksen 
korkeuskaan ei ihan riittänyt normaalikentän mittoi-
hin, joten lobbylyönneillä ei ollut täällä mitään käyttöä. 

Kentän seinät olivat terästä ja ne oli maalattu har-
maaksi. Lattia oli useista puulajeista tehtyä parkettia. 
Kaikki viittaa siihen, että kenttä oli sekä nopea että 
meluisa pelata.

Pelivuoron hintaan sisältyi haluttaessa ammattilai-
sen opastus. Titanicin esitteen mukaan ammattilainen 
oli valtuutettu myymään palloja sekä vuokraamaan tai 
myymään myös mailoja. 

Squashista kiinnostuneita maallikkojakin oli muis-
tettu. Kymmenkunta katsojaa mahtui F-kannelle ra-
kennettuun galleriaan, josta oli hyvä näköala alapuo-

lella olevalle kentälle. Ohut rautalankaverkko suojasi 
yleisöä harhautuvilta palloilta.

 

Titanicin squash-ammattilainen oli nimeltään Frede-
ric Wright. Hän oli syntynyt Northamptonin lähel-
lä Keski-Englannissa ja muuttanut sieltä Lontooseen. 
Fred oli 24-vuotias ja naimaton.

Wrightin pelaajanurasta ei ole säilynyt tietoja. Joka 
tapauksessa hänen ammatinvalintansa oli kaikkea 
muuta kuin tavallinen. Vuonna 1912 squash oli Eng-
lannissakin niin nuori ja vieras peli, että vain harvojen 

klubien kannatti palkata squash-opettajia. Sanomatta-
kin on selvää, että tuohon aikaan ei kukaan tienannut 
elantoaan squashia pelaamalla.   

Fred Wright varmaan ilahtui, kun White Star Line 
-varustamo valitsi hänet Titanicin squash-kentän hoi-
tajaksi ja pelin opettajaksi. Olihan loistoluokan mat-
kustajalaiva  jotain ihan muuta kuin Lontoon nuhjui-
set sporttiklubit. 

Varjopuolena oli nimellinen palkka: ylläpidon li-
säksi vain yksi shillinki päivässä. Varustamon mielestä 
squashin opettaja saisi riittävät tulot luksusluokan asi-
akkaiden tipseistä. Yhtä kaikki – Wright allekirjoitti 
sopimuksen. Saisihan sen varjolla ainakin nautiskella 
ilmaiseksi Titanicin glooriasta.
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Wright kävi tutustumassa tulevaan työpaikkaansa 
ja oli tyytyväinen. Hän kirjoitti sisarelleen ja kertoi, 
että ”Titanic oli paras”. Vertailukohtana oli sisaralus 
Olympic, jossa siinäkin oli squash-kenttä ja jossa Fred 
oli käynyt hoitamassa pron tehtäviä.  

Fred Wright ehti opettaa squashia Titanicin super-
seurapiireille vain neljä ja puoli vuorokautta.  

Alus lähti matkaan 10. huhtikuuta 1912 klo 12 
Southamptonista. Neitsytmatkan määränpäänä oli 
New York. Matka kesti viikon, ja perillä oli tarkoitus 
olla huhtikuun 17. päivänä. 

Titanic kävi aluksi noutamassa lisää matkustajia 
Ranskan Cherbourgista ja Irlannin Queenstownista. 
Sen jälkeen se höyrysi 21,5 solmun nopeudella poh-
joiselle Atlantille. 

Matkustajat nauttivat täysin siemauksin loisteliaas-
ta neitsytristeilystä, jonka kruununa olivat upeat illal-
liset ja mainio musiikki. Myös Fred Wrightille riitti 
asiakkaita ja todennäköisesti tippejäkin. 

Viides matkustuspäivä oli sunnuntai, 14. huhti-
kuuta. Titanic oli noin 560 kilometrin päässä New 
Foundlandista itään. Muilta laivoilta lähetettiin varoi-
tuksia jäävuorista, mutta niihin ei Titanicin komento-
sillalla kiinnitetty erityistä huomiota. Oltiinhan up-
poamattomassa aluksessa.

Illalla sää kylmeni nopeasti. Meri oli peilityyni, mutta 
koska kuu oli pilviverhon takana, näkyvyys oli huono. 

Kello 23:40 tähystäjät huomasivat jäävuoren laivan 
edessä vajaan puolen kilometrin päässä. 

Perämies komensi koneet täysillä taaksepäin ja ruo-
rin tiukasti oikealle. Vauhti oli kuitenkin liian kova ja 
peräsimet liian pieniä muuttamaan suuntaa riittävän 
nopeasti. 

Titanicin vasen kylki osui jäävuoreen, joka repi 
aluksen kylkeä 90 metrin matkalta.

Titanicin pääsuunnittelija Thomas Andrews oli 
mukana laivassa. Hän teki karmaisevan huomion: jää-
vuoren repimä aukko ulottui viiden vedenpitävän osas-
ton alueelle. Suunnitelmissa oli lähdetty siitä, että alus 
pysyisi pinnalla, vaikka neljä osastoa täyttyisi vedellä. 

Nyt vaurio ulottui yhden osaston verran liian laa-
jalle alueelle. Andrews arvioi, että Titanic pysyisi pin-
nalla korkeintaan puolitoista tuntia. 

 

Katastrofin uhatessa Titanicin squash-kenttä nousi yl-
lättävästi tapahtumien keskipisteeseen. 

Kymmenen metriä kölin yläpuolella oleva kenttä 
oli juuri sen viidennen vedenpitävän osaston kohdal-

la, jonne vettä ei enää olisi saanut päästä. Nyt ken-
tän katsomogalleriasta voitiin seurata, miten merivesi 
nousi sentti sentiltä kentän seinillä.

Laivan komentosilta oli kuusi kerrosta korkeam-
malla, aivan squash-kentän kohdalla. Tietoja veden 
nousemisesta toimitettiin pikavauhdilla kentän katso-
mosta komentosillalle. Nämä pahaa enteilevät tiedot 
ovat säilyneet Titanicin lokikirjassa.

Puolenyön jälkeen koko kenttä oli veden vallassa. 
Oli ilmiselvää, että laiva uppoaa. 

Kapteeni, kommodori Edward J. Smith käski aloitta-
maan evakuoinnin puoli yhden aikaan. Matkustajil-
le jaettiin pelastusliivit ja ensimmäinen 64 henkilöl-
le tarkoitettu pelastusvene laskettiin mereen klo 0:45. 

Pelastusveneitä oli matkustajamäärään nähden lii-
an vähän, ja niihinkin sijoitettiin vähemmän ihmisiä 
kuin veneisiin olisi mahtunut. Klo 1:20 mennessä oli 
laskettu mereen vasta seitsemän pelastusvenettä, joista 
yksikään ei ollut täynnä. 

Tässä vaiheessa laivan keula oli jo pinnan alla. Pa-
niikki valtasi alaa, kun evakuointi sujui niin hitaasti, 
mutta muusikot eivät menettäneet malttiaan. Titani-
cin orkesteri soitti tanssimusiikkia ensimmäisen luo-
kan aulassa, ja vaikka laiva kallistui yhä pahemmin, 
musiikki jatkui soittajien siirryttyä kannelle.

Klo 2:10 laivan perä oli noussut ilmaan niin ylös, että 
potkurit näkyivät. Sitten laiva katkesi. 

Etuosa upposi heti ja vähän sen jälkeen takaosa, jo-
hon suuri osa matkustajista oli paennut. Jotkut heistä 
hyppäsivät mereen. Pelastusliiveistä huolimatta veden 
varaan joutuneilla ei ollut mitään mahdollisuuksia sel-
viytyä jääkylmässä vedessä.

Klo 2:20 Titanic oli kadonnut pinnan alle.
Loistoristeilijä vei mennessään yli 1500 ihmistä, 

joista lähes puolet oli miehistön jäseniä. Ensimmäi-
sen luokan 329 matkustajasta yli puolet selvisi hen-
gissä. Kolmannen luokan matkustajista vain neljäsosa 
pelastui. Asiasta käytiin kiivas keskustelu jälkeenpäin.

Entä sitten alussa mainitut, squash-vuoronsa peruneet 
miehet? Miten he selvisivät katastrofista?

Eversti, liikemies ja sotahistorioitsija Archibald 
Gracie auttoi naisväkeä pelastusveneisiin ja hyppä-
si lopulta itse kumoon kääntyneen pelastuslautta B:n 
kölin päälle. Lautta ajelehti tuntikausia merellä, en-
nen kuin sillä palelleet matkustajat pelastettiin. 

Kotiin päästyään eversti Gracie alkoi kirjoittaa kir-
jaa siitä, mitä Titanicilla oli tapahtunut. Kirja ilmestyi 
nimellä ”The Truth About The Titanic”. Se teki hänes-
tä yhden tunnetuimmista matkustajista tuolla kovan 
onnen aluksella. 

Squash-ammattilainen Frederic Wright ei ollut 
yhtä onnekas. Käytyään everstin kanssa lyhyen sanan-
vaihdon Titanicin kannella Wright poistui paikalta. 
Hänen ruumistaan ei koskaan löydetty. 

Oli hiuskarvan varassa, ettei Frederick Wright 
unohtunut kokonaan jälkimaailmalta.

Kun amerikkalainen lehtimies James Zug kuuli Fred 
Wrightistä, hän halusi kunnioittaa tuon squashin pio-
neerin muistoa.

”Mehän emme tiedä juuri mitään tästä nuoresta 
miehestä, joka opetti squashia Titanicilla yhden shil-
lingin päiväpalkalla”, Zug sanoi. ”Mutta miestä, joka 
suhtautuu noin tyynesti kohtaloonsa, pitää muistaa 
jollakin tavalla.”

James Zug organisoi Fred Wright Memorial Cupin, 
joka pelataan vuosittain Leamington Tennis Court  
Clubilla Philadelphiassa. 

Frederick Wrightin muisto elää!

Postikortti vuodelta 1911: Fred Wright Olympicin squashkentällä.
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teksti: Jari Mether   Studiokuvat: tommi tapola   Pelikuvat: Petteri Repo

”Periksi
ei anneta”

HSRC:n liiganaisilta 
hopeinen synttarilahja
HSRC:n naiset ovat aina olleet myös vahvoja liigapelaajia. Niin päättyneelläkin 
kaudella, kun joukkue hävisi runkosarjassa vain kerran. Loppuottelussa runko-
sarjan kakkonen ESRC kuitenkin kukisti joukkueemme 2–1 ja voitti liigamesta-
ruuden ja HSRC:lle siis upeasti hopeaa.

Seuramme täyttää tänä vuonna 45 vuotta. HSRC on 
maamme pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut squash-
seura, olkoonkin, että Helsingin Squashkerho (HSK) 
on yhtä vanha, mutta ei ole toiminut HSRC:n tapaan 
perustamisestaan alkaen.

Naisten, kuten miestenkin, liigaa on pelattu vuo-
desta 1978 ja HSRC:n naiset ovat nousseet korkeim-
malle palkintopallille kaikkiaan neljästi, niistä yhtenä 
vuoden -78 ensimmäinen mestaruus. Vuonna 2010 
HSRC voitti naisten liigakultaa joukkueella Carola 
ja Michaela Björnström, Aurora Vikström ja Elina 
Kononen. 

Viime vuosina liigaa on hallinnut ESRC, jolle 
tämä voitto oli viides peräkkäinen. Muita vahvoja seu-
roja näiden vuosikymmenten aikana ovat olleet Mik-
kelin Squash ja Tampereen Squashkerho. 

”Joukkuehenki on tärkeä”
Tämän kauden joukkueessa pelasivat Riina Koski-
nen, Michaela Björnström, Maarit Ekholm, Hen-
rietta Huuhka ja Aurora Vikström. Joukkueessa on 
koko kauden ollut erinomainen henki ja pelaajat ovat 
tulleet erinomaisesti toimeen keskenään. Pelattu on ja 
hauskaa on pidetty.

Riina oli kuluneella kaudella joukkueen selkeä yk-
köspelaaja jo rankinginkin perusteella. 19-vuotias 
Mäkelänrinteen lukiolainen pelasi liigakauden vah-
valla otteella, vaikka hävisikin finaalissa ottelunsa Bir-
git Coufalia vastaan 0–3.

”Kävin vanhempieni kanssa pikkutyttönä pelaamassa 
ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Tavoitteenani on voit-
taa Suomen mestaruus ja edetä ammattilaispelaajaksi”, 
kertoo iloinen ja hyvin tasapainoisen oloinen Koskinen.

Kuopiolaislähtöisen Riinan vahvuutena kentällä 
on hyvä volleypelaaminen ja stopparit. Omien sano-
jensa mukaan kehittämiskohteena on henkisen puo-
len vahvistaminen. Kuten hän itse sanoo: ”Nothing is 
impossible, the word itself says `I’m possible´.

“Hyvä kausi, henkilökohtainen 
taito on kehittynyt”
Koskisen tapaan myös Henrietta Huuhka on kotoisin 
Kuopiosta, jossa hän käy Kuopion klassillista urheilu-
lukiota. Hän kävi ala-asteella luokan kanssa pelaamas-
sa squashia ja jäi saman tien koukkuun.

Positiiviselle ja iloiselle Henrietalle kulunut liiga-
kausi oli ensimmäinen ja joukkuemitali siis myös en-
simmäinen. Lähiajan tavoitteena 17-vuotiaalla nuoru-
kaisella on voittaa U19-luokan Suomen mestaruus ja 
muutenkin pärjätä peleissä hyvin.

”Tämä oli hyvä, tuottoisa kausi. Henkilökohtainen 
taitoni on lisääntynyt ja olen mennyt pelaajana eteen-
päin.”

”Periksi ei anneta”, on Henrietan motto ja se näkyy 
hänen pelaamisessaan. Hän on nopea ja pyrkii erityi-
sesti volleypalloissa olemaan aktiivinen, mikä puoles-
taan johtaa nopeutuvaan peliin ja sehän sopii Hen-
rietalle mainiosti.



2322

auRoRa ViKStRöM
Ikä 20
Suomen ranking: 38 (korkein 5)
SM-hopea 2011, T19
SM-liigakulta 2010
SM-liigahopea 2016

”The only one  
standing in your way is you”
Maarit Ekholm teki vuonna 2014 rohkean ratkaisun 
ja lähti vuodeksi Riina Koskisen kanssa Saksaan opis-
kelemaan ja pelaamaan. Aika Saksassa oli hyvä ja opet-
tavainen – kuten Maarit blogissaan kirjoittaa:

”Kiitos kaikille jotka ovat seuranneet blogiani vuo-
den aikana. Nyt suljen läppärin ja silmät ja mietin hy-
villä fiiliksillä kulunutta vuotta. Minä tein sen. Asuin 
vuoden ulkomailla omillani.”

Kulunut squashkausi oli Maaritille raskas. Jalan ra-
situsmurtuma on pitänyt hänet poissa kentältä, mutta 
se ei ole häntä lannistanut. Päinvastoin.

”Jonakin päivänä olen Suomen mestari”, sanoo 
Maarit, joka on tutustunut lajiin Lasse-isänsä kautta, 
joka toimi myös liigajoukkueen joukkueenjohtajana.

Temperamenttinen, iloinen ja positiivinen Maa-
rit palasi Saksan vuoden jälkeen takaisin Kulosaaren 
ruotsinkieliseen lukioon, Brändö Gymnasiumiin ja 
jatkaa nyt kohti ylioppilaslakkia, kuten Riina ja Hen-
riettakin. 

Maaritin vahvuutena on vahva rystypuolen tappo-
lyönti, kehittämiskohteena on Riinan tapaan henki-
sen kantin parantaminen. Tatsi palloon saisi Maaritin 
mielestä myös olla vielä parempi.

”Racketlon sytytti  
squashin uudelleen”
Michaela Björnström tutustui lapsena squashiin van-
hempiensa kautta, jotka olivat kumpikin maamme 
kärkipelaajia. Carola Björnström, Michaelan äiti, on 
pitkäaikainen HSRC:n jäsen, liigamestari ja edus-
ti Suomea maajoukkuepelaajana useasti. Henrik-isä 
puolestaan oli A-luokan pelaaja ja mm. HSRC:n pu-
heenjohtaja sinä vuonna, kun HSRC täytti 25 vuotta.

”Kun aloin pelata racketlonia, tuli squashkin uu-
delleen kuvaan. Tässä vaiheessa pelaajauraa on tärke-
ää, että pystyy pelaamaan mahdollisimman hyvin ja 
kauan”, toteaa erittäin nopeana ja kovana taistelijana 

Kuva: Petteri Repo
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Squash sen 
sijaan ei ole 
vaihtumassa 
mihinkään.

Riina KoSKinen
Ikä 19
Suomen ranking: 2 (1)
Ammattilaisten ranking (PSA): 158
SM-hopea 2016, naiset
SM-kulta 2016, T19
EM-joukkuehopea 2015, P&T19
SM-liigahopea 2016
Saksan Bundesliigan kulta, Paderborn 
2015
4 maaottelua

MiCHaeLa bJöRnStRöM
Ikä 32
Suomen ranking: 27 (3)
SM-pronssi 2010, naiset
SM-liigakulta 2010
SM-liigahopea 2016
SM-liigapronssi 2014
5 maaottelua
Racketlonin maailmanmestari 2008–10, 
naiset

MaaRit eKHoLM
Ikä 18
Suomen ranking: 14 (6)
Ammattilaisten ranking (PSA): 214
Euroopan junioriranking (ESF): 20
Maailman junioriranking (WSF): 14
SM-pronssi 2013, T19
SM-liigahopea 2016
SM-liigapronssi 2014
Saksan Bundesliigan kulta, Paderborn 
2015

HenRietta HuuHKa
Ikä 17
Suomen ranking: 5 (5)
Ammattilaisten ranking (PSA): 210 
Euroopan junioriranking (ESF): 34
Maailman junioriranking (WSF): 45
SM-pronssi 2016, naiset
SM-hopea 2016, T19
SM-liigahopea 2016
3 maaottelua

HSRC:n jäseniksi ja Ari Pelkonen tuli mun valmen-
tajaksi”, Aurora muistelee.

Aurora kokee olevansa tasaisen vahva pelaaja, mut-
ta tietää, että mm. kestävyyttä tulee saada lisää.

”Niin, ja lentolyöntiä pitää parantaa.”
Aurora kirjoitti Helsingin normaalilyseosta eli 

Norssista ylioppilaaksi vuonna 2014 ja aloitti opin-
not Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekun-
nassa. Tällä hetkellä hän kuitenkin valmistautuu lää-
ketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin, joten voi 
olla, että edessä on alan vaihto. Squash sen sijaan ei 
ole vaihtumassa mihinkään. 

”Pitäkäämme squash mielessä, se 
on hyödyllistä, mutta hauskaa”
Kun kirjoittaa HSRC:stä, ei voi sivuuttaa seuran kun-
niapuheenjohtaja Keijo Kiukkolaa. 

Isot onnittelut Keitsille, joka täyttää tänä vuonna 
90 vuotta. Keitsi ei ole enää viime vuosina ollut aktii-
visesti seuran toiminnassa mukana, mutta Keitsin kä-
denjälki ja henki elää seurassa edelleen vahvana.

”Pitäkäämme squash mielessä, se on hyödyllistä, 
mutta hauskaa”, on Keitsin klassinen motto. 

Keitsi toimi myös Nikkiboxin vastaavana toimitta-
jana vuosina 1981–90 ja hän on piirtänyt myös tämän 
lehden kannessa olevan HSRC:n logon.

Jari Mether 

PS: Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, että olen saanut 
olla mukana HSRC:n toiminnassa ja tekemässä tätä 
45-vuotisjuhlalehteä.

tunnettu Björnström, joka oli voittamassa HSRC:lle 
liigapronssia vuonna 2014 yhdessä Riinan ja Maari-
tin kanssa.

Racketlonissa Michaela kuului kauan maailman 
ehdottomaan kärkeen. Hän on voittanut lajissa kol-
me henkilökohtaista MM-kultaa vuosina 2008–2010 
sekä mm. MM-joukkuekultaa vuonna 2011. Hän on 
pelannut myös naisten squashmaajoukkueessa.

”Kestävyyttä lisää”
Aurora Vikström aloitti squashin yhdessä Ilmari-vel-
jen ja Jussi-isän kanssa 10 vuotta sitten Raision ja Tu-
run seudulla. Samaan aikaan hän pelasi myös jalkapal-
loa ja on kokeillut myös mm. karatea ja joogaa. 

”Squash nappasi kuitenkin eniten ja pääsin Ans-
si Määttäsen valmennukseen. Ja kun me muutettiin 
Helsinkiin vuonna 2008, silloin me kaikki liityttiin 

Tiedot 5/2016



2726

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

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 
lisätään lihasliikkeistä saadut pluspis-
teet

•	 Yhteistulos nolla on hyväksytyn raja

Lähde: Suomen Squashliitto ry

 Seniorinkin sopisi yrittää!!!
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Keitsin
valinta

Keitsin
valinta

VALITSIN tämän Nikkiboxin kesäkuun numerossa 
1986 julkaistun jutun hyvänä esimerkkinä seuramme 
monipuolisesta toiminnasta.

Juttu on mielestäni hauska, mutta myös tosi. Matkan 
tarkoituksena oli siis Lontoossa pelattu vuoden British 
Open ja Plymouthissa pelattava seuraottelu.

MINÄ LISÄKSI osallistuin British Openin Vinta-
ge-luokkaan pelaajana. Pääsin suoraan tuohon yli 
55-vuotiaiden 36-ottelukaavioon. Siinä vastustajakse-
ni tuli lontoolainen Donald Allen, joka oli juuri täyt-
tänyt vaaditut vuodet, minä taas puolisen vuotta va-
jaat 60 vuotta.

Squashin pelaamisen Allen kertoi aloittaneensa 
21-vuotiaana. Hän toimi Lontoon kaupungin oikeus-
asiamiehenä, siis iso fiskaali. Hän kertoi tuntevansa 
Suomen silloisen oikeusasiamiehen Jorma S. Aallon.

Hän oli niin innokas squashin pelaaja, että oli pelan-
nut Tukholman Kuninkaallisen Tennishallin squash-
kentillä osallistuessaan kaupungissa hiljattain järjes-
tettyyn kansainväliseen Ombusman-konferenssiin.

MINULLA OLI Mankun kanssa vedetyistä rankois-
ta viimeistelyharjoituksista tulleesta välilevypullistu-
masta aiheutunut vasemman nilkan halvaus. Joten jal-
katerä läpsyi kuin irronnut kengänpohja. Niinpä en 
pystynyt kunnolla liikkumaan, juoksemisesta puhu-
mattakaan. Tuossa 30 vuotta vanhassa jutussa mainit-

tu yksi piste oli ottelun ensimmäinen. Se oli täysin 
vammaiselle squasharille hieno saavutus.

Mutta kivaa kaikesta huolimatta oli. Englantilai-
seen tapaan voittaja tarjosi Wembleyn hallin baaris-
sa tuopilliset. Hyvä fiilis tuli myös siitä, että legenda, 
yli 70-vuotias Hashim Khan moikkasi. Tämä British 
Open jäi paitsi minun niin kaikkien muidenkin vii-
meiseksi Wembleyn mahtavassa betonihallissa – se 
purettiin niiden kisojen jälkeen.

TÄSSÄ LIENEE sitten paikallaan kertoa, mistä juon-
taa Puhis-lempinimeni. Vietin, kuten lukuisat seura-
laiset 70-90-luvuilla, useat Kale Koivulan loistavasti 
organisoimat juhannusviikot Pajulahden Urheiluopis-
tolla. 

Kerran opistolla oli taas samanaikaisesti tennisleiri. 
Leirillä oli kaksi Tuusulan Tennisseuran pikkutyttöä. 
Nuo tytöt roikkuivat vapaa-aikoina hsrc-läisten po-
rukassa – he rupesivat kutsumaan minua puhikseksi. 
Perustelivat meidän kanssa ajanviettoa sillä, että pu-
hiksen jengissä on kivempaa kuin tennisleiriläisten 
jengissä. Siitä sitten puhikseksi kutsuminen vakiintui 
hsrc-läistenkin käyttöön.

Keitsi
Kunniapuheenjohtaja

PS. Pidetään squash mielessä, se on hyödyllistä mut-
ta hauskaa.

Seuratoimintaa 
30 vuotta sitten
HSRC:n kunniapuheenjohtaja Keijo 
Kiukkola esittelee valitsemansa Nikki-
boxiklassikon – Kebabia ja kääpiön-
heittoa: HSRC-väriä British Openissa.

teksti: Keijo Kiukkola
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näytti siLtä, että vuoden 2009 British Open 
olisi käänteentekevä squashin historiassa.  Kak-
si englantilaista pelasi loppuottelussa ensi kertaa sit-
ten 1930-luvun ja Lontoon olympialaisten huuman 
toivottiin siivittävän squashin olympialajiksi vuonna 
2020. Taitava juniorimenestyjä James Willstrop haas-
toi sitkeän puurtajan Nick Matthewn. Ottelussa koh-
tasivat kaksi brittiläisen squashin menestynyttä kup-
pikuntaa ja kahtia jakautunut yleisö eli voimakkaasti 
mukana.

Matthew voitti jännittävän ottelun viidennen erän 
jatkopalloilla 123 minuutin pelin päätteeksi, mutta 
varsinainen draama syntyi, kun Willstrop ottelun jäl-
keen arvioi Matthewn käytöksessä olleen parantami-
sen varaa. Jatkoa tuli, kun Willstropin isä ja valmenta-
ja Malcolm Willstrop kirjoitti Squash Player -lehteen 
Matthewta loukanneen otteluarvion. Tilanne kehittyi 
niin pahaksi, etteivät pelaajat olleet mahtua samaan 
maajoukkueeseen.

Mistä oli kyse ja kuinka kaksi squashtähteä ajau-
tui tällaiseen riitaan? Matthew koki Willstropin tois-
tuvasti estäneen hänen pelaamistaan ja kysyi ikävästi 
Willstropilta, oliko tämän isä opettanut häntä ole-
maan tiellä. Jälkikäteen Matthew harmitteli sanoman-
sa äänekkyyttä, jolla hän varmisti, että kentän laidalla 
istunut valmentajaisä kuulisi viestin. Sanailu vaikutti 

Elämä squashmaailman huipulla on rankkaa, James Willstrop ja Nick Matthew 
todistavat kirjoissaan. Olennaista ei ole luopuminen makeasta elämästä, vaan 
kaiken huomion kohdistaminen omaan kehittymiseensä riitelynkin uhalla. Ja 
squash on poikkeuksellisen vaativa urheilulaji.

Willstropiin ja peli alkoi tämän jälkeen kääntyä Matt-
hewn suuntaan.

Välikohtauksessa kävi selväksi, että tinkimättö-
myys tuo menestystä, mutta se voi myös johtaa rii-
telyyn. Yksi vaatii kanssapelaajiltaan itse määrittele-
määnsä rehtiyttä niin kentällä kuin sen ulkopuolella, 
kun taas toinen on valmis menemään hyvin pitkäl-
le voittaakseen. Molemmilla resepteillä voi menestyä, 
minkä Willstrop ja Matthew ovat osoittaneet. Täl-
laisen tinkimättömyyden vastaparina on yllättävästi 
myös rakastettava ja kiitollinen puolensa, Willstropin 
ja Matthewn kirjat paljastavat.

sQuasHyHteisÖä hemmotellaan kahden 
huippupelaajan edelleen meneillä olevista urista ker-
tovilla kirjoilla. Lähin vertailukohta on jalkapalloilija 
Zlatan Ibrahimovićin kirja, jossa kerrotaan tavoitteis-
ta ja kokemuksista, juoruillaan muista, retostellaan te-
kemisillä ja tehdään pitkälle menevää itsetutkistelua. 
Näiden kolmen kirjan laatu ja kiinnostavuus ovat sa-
maa luokkaa kunkin lajin harrastajille. Yksikään kir-
jailijoista ei varsinaisesti pyri miellyttämään lukijaa ja 
ehkä juuri siksi lukijalle syntyy ymmärtäväinen ja jopa 
lämmin suhde heihin.

Kuten squashuran saavutuksissaan, Willstrop ehti 
myös kirjailijana ensiksi. Shot and a Ghost - A Year 

Minulla on  
nyt kaksi  

supervoimaa  
- Nick Matthew

Teksti: Petteri Repo   Kuvat: Sofia Tapola
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hew muistelee, että British Openin loppuottelussa 
vuonna 2012 kaikki henkinen työ asettui kohdalleen 
hänen voittaessaan Ashourin suoraan kolmessa erässä.

Willstrop kokee samanlaisia Ashourin aiheuttamia 
ahdistuksen tunteita, joskin hieman ihailevammal-
la tavalla. Hän pitää Ashouria kaikkein erikoisimpa-
na kohtaamistaan pelaajista. Jopa Ashourin näyttäviä 
mailataitoja enemmän hän arvostaa tämän tempoa 
sekä liikkumisen että mailankäytön osalta. Willstrop 
uskoo, että kukaan ei voi kopioida Ashourin pelita-
paa, koska siihen liittyy poikkeuksellista lahjakkuut-
ta. Tempo ei tee Ashourista voittamatonta, mutta 
vaatii hänen kukistajaltaan todellista huippuonnis-
tumista. Ja ikään kuin varmuuden vuoksi Willstrop 
kehitti ghosting-harjoituksen tottuakseen Ashourin 
tempoon, johon vauhdin lisäksi kuuluu nopea syöt-
tötahti.

Henkisen kantin tärkeys korostuu molempi-
en kirjoissa, vaikka squash on luonteeltaan niin fyy-
sinen laji. Henkistä kanttia kuitenkin koetellaan niin 
kilpailutilanteissa kuin kovan harjoittelun kestämi-
sessä. Willstrop näyttää ratkaisseen henkisen valmen-
nuksensa tarpeet tinkimättömällä periaatteellisuudella 
ja itsetutkiskelulla, kun taas Matthew on useaan ottee-
seen hankkinut ammattiapua.

Matthew tunnetaan armottoman kovapäisenä ja 
-kuntoisena pelaajana, joten hänen kirjansa kiinnosta-
vimpiin kohtiin kuuluvat hänen perustelunsa henkiselle 
valmennukselle. Tärkeäksi nousi ymmärrys siitä, että hän 
pelasi liian intensiivisesti ja että hänen tulisi oppia toteut-
tamaan erilaisia intensiteettejä pelissään, mikä edellyttää 
melkoista itsetuntemusta ja -varmuutta. Lisäksi hänel-
lä on ollut harmillisena tapana löysätä johtotilanteessa, 
minkä estämiseen hän on kehittänyt mentaalimalleja.

Squashin suurissa turnauksissa pelataan ottelu joka 
päivä, jolloin Willstropille tuli tärkeäksi opetella ren-
toutumaan otteluiden välillä ja valmistautumaan pa-
remmin otteluihin. Matthew puolestaan kehitti psy-
kologisia kikkoja välttääkseen hotellikuoleman. 
Molemmat korostavat henkisen kantin merkitystä 
myös arkielämän ja huippu-urheilun sovittamisessa.

HarjoitteLeminen saa ansaitsemansa huo-
mion molemmissa kirjoissa. Willstropin isä ja valmen-
taja Malcolm ylpeilee sillä, että saa eritasoiset pelaajat 
harjoittelemaan yhdessä, mikä takaa nuorille paljon 
harjoittelutunteja ja vanhemmille säännöllisiä harjoi-
tuksia. Hänen tavoitteensa ei ole kehittää uusia huip-
pupelaaja vaan kasvattaa lapsia vastuullisiksi aikuisik-
si. Siinä sivussa hän on valmentanut poikansa ohella 
Lee Beachillin maailman ykköseksi!

Myös Matthew kiinnittää huomiota harjoituska-
vereihin. Hänen mukaansa harjoituskavereita pitää 
vaihtaa, vaikka he olisivat kuinka hyviä ja mukavia. 
Hän haikailee, että hänen täytyi luopua tiiviistä har-
joittelukaveruudestaan Alister Walkerin kanssa, koska 
he alkoivat tuntea toistensa pelin liian hyvin, eikä yh-
teinen harjoittelu enää palvellut kumpaakaan. 

nick mattHew
35 vuotta

Maailman rankingykkönen  
6–8/2010, 1–12/2011,  

2/2012, 1–3/2014 (19 kk)

Maailmanmestari  
2010, 2011, 2013

james wiLLstroP
32 vuotta

Maailman rankingykkönen  
1/2012, 3–12/2012 (11 kk)

Juniorien maailmanmestari 
2002

pallorallin samanlaisella lyönnillä. Kun vastustaja ky-
seli lyönnin oikeellisuuden perään, Willstrop osoitti 
eturivissä istuneita Ashouria ja Matthewta, näyttäen 
kuinka vahvasti hän koki aiemmin vääräksi koetun ti-
lanteen. Matthewn suhde Ashouriin ei kuitenkaan pa-
rantunut, vaan tunteet kuohuivat jatkossakin.

Kaikkein kovimmalle Matthewta otti viiden erän 
häviö Ashourille kahden tunnin mittaisessa loppuot-
telussa, jonka voittaja nousi rankinglistan ykköseksi. 
Häviön jälkeen hän keskittyi Ashourin vahvuuksiin ja 
ajatteli, että jos hän voittaisi Ashourin, hän voittaisi 
samalla tavalla kaikki muutkin. Jokaista voittoa koh-
ti hän kuitenkin hävisi pari ottelua. Nukkuminenkin 
osoittautui vaikeaksi ja lopulta Matthew joutui muut-
tamaan lähestymistapaansa ja alkoi kohtaamaan As-
hourin samalla tavalla kuin muutkin pelaajat. Matt-

in the Brutal World of Professional Squash (2012) 
on hyvin henkilökohtainen ja avoimuudessaan lu-
pauksensa mukaisesti brutaali. Willstrop avautuu 
niin epävarmuuksistaan, ihmissuhteistaan kuin peri-
aatteellisuudestaan jopa suorasukaisemmin kuin sen-
saatiohakuisuudesta kuulut brittiläiset tabloid-lehdet. 
Willstropin tilitystä on paikotellen hätkähdyttävää lu-
kea, mutta rankka ja avoin itsetutkiskelu auttoi hänet 
nousemaan maailmanrankingin ykköseksi kirjan jul-
kaisuvuonna.

Matthew kypsyi hitaammin niin squashpelaajana 
kuin kirjailijana. Hänen kirjansa Sweating Blood: My 
Life in Squash (2013) kattaa hänen uransa aina junio-
rivuosia myöten. Matthew rakentaa elämänkerrallista 
kasvutarinaa, joka kiteytyy siihen, ettei hän ollut mi-
kään juniorilahjakkuus vaan kehittyi huippupelaajak-
si sinnikkyytensä kautta. Siinä on kannustusta kaikille 
keskinkertaisuuksille, joista voi kuin voikin kehittyä 
kolminkertaisia squashin maailmanmestareita!

Kummatkin vaikuttavat välillä jopa neuroottisil-
ta, Willstrop itsetutkiskelussaan ja Matthew yksityis-
kohtien huomioimisessa. Lukijalle piirtyy kuva hyvin 
samanlaisista mutta kuitenkin niin erilaisista huip-
pu-urheilijoista. Ei ole ihme, että heidän riitansa oli 
halvaannuttaa Englannin huippusquashin aina maa-
joukkuetoimintaa myöten. Riita oli samalla tärkeä 
molempien pelaajien kehittymiselle ja sitä käsitellään 
sivukaupalla kummankin kirjassa.

tärkeää sivuosaa kirjoissa esittää egyptiläi-
nen Ramy Ashour, josta kasvoi pakkomielle molem-
mille. Itse asiassa molempien suhde Ashourin tapaan 
uudistaa squashia on kiinnostavampi kuin heidän kes-
kinäinen suhteensa.

Nick Matthew alkoi kantaa kaunaa Ashouril-
le MM-joukkuekilpailujen loppuottelussa vuonna 
2010. Ashourin lyönti eräpallotilanteessa oli Matt-
hewn mukaan selvästi väärä, mutta Ashour väitti tuo-
marille toista ja selitti jälkikäteen, ettei ollut nähnyt 
palloa. Seuraavassa ottelussa Matthewn maajoukkue- 
ja riitatoveri Willstrop - jota hän kutsuu ammattilais-
kiertueen rehdeimmiksi kuuluviin pelaajiin - voitti 
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jakoista luonnetta, johon kuuluu niin uhrauksia kuin 
saavutuksia.

Willstropin kirja noudattaa dekkarimaista ja kieh-
tovaa rakennetta. Matthewn kirja on sen sijaan haja-
naisempi. Siksi Willstropin kirja tekee kertalukemalla 
syvän vaikutuksen, mutta Matthewn kirja aukeaa pa-
remmin vasta toisella lukukerralla. Kirjoissa kuvastu-
vat lahjakkuuden ja sinnikkyyden merkitys - kumpi-
kin ovat tärkeitä.

Lajin harrastajalle ja fanille kirjat tarjoavat ainut-
laatuisen ja poikkeuksellisen kiehtovan kurkistuksen 
huippusquashin maailmaan. Nuorilta squashlupauk-
silta kirjojen tenttimistä voisi jopa edellyttää - niin 
hyödyllistä luettavaa ne ovat!

Maailman 
huiputkin saavat 
itsensä väsyksiin 

10 minuutissa 
- James Willstrop

Muutenkin Willstrop ja Matthew ovat hyvin sa-
maa mieltä siitä miten huipulle päästään: kovan työn 
kautta. Fyysinen harjoittelu on kuitenkin muuttunut 
squashin ja valmennuksen kehityksen myötä. Willst-
rop tukeutuu pilatekseen ja joogaan Matthewn pa-
nostaessa keskivartalon hallintaan selkävaivojensa ta-
kia. 400 metrin loputtomat sprinttisessiot eivät kuulu 
nykysquashin harjoitteluun, koska pelin rytmi on no-
peutunut ja ylipäänsä nykyään osataan kiinnittää ai-
empaa enemmän huomiota liikkumisharjoitteisiin ja 
kehon hyvinvointiin.

Willstrop arvioi äärimmilleen vietyjen harjoitus-
sessioiden tuovan varmuutta viidennen erän 9-9-ti-
lanteeseen ja 90 prosenttia menestyksestä. Jäljelle jää-
vät 10 prosenttia hän selittää lahjakkuudella. Lukijaa 
lohduttaa Willstropin arvio siitä, että maailman hui-
putkin voivat pelata itsensä väsyksiin 10 minuutissa.

Matthewn kirjan riemuikkaimpiin kohtiin kuuluu 
hänen pohdiskelunsa siitä, mitä maailman huipul-
le nousemiseksi tarvitaan: supervoimia. Matthew oli 
tunnistanut, että hän oli varsin hyvä kaikilla squas-
hin osa-alueilla, muttei paras millään. Sinnikkään 
harjoittelun myötä hänestä tuli mielestään maailman 
kovakuntoisin pelaaja, jolla on maailman paras lento-
lyöntitekniikka - eli kaksi supervoimaa muiden yhtä 
vastaan! Näillä supervoimilla hän pystyikin nouse-
maan maailman huipulle.

kirjat osoittavat molempien olevia rehelli-
siä itselleen ja heidän julkisuuskuviensa pitävän paik-
kansa. Matthew näkee paljon vaivaa osoittaakseen ole-
vansa kova kundi, kun taas Willstropin avoin tilitys 
elämän iloista ja suruista yhdistettynä päämäärätietoi-
suuteen ja saavutuksiin kertoo henkisestä vahvuudes-
ta. Molempien kirjoissa näkyy kiitollisuus lajia ja sen 
piirissä toimivia kohtaan, mitä selittää kypsään urhei-
lijaikään pääsy ja suurten panostusten myötä tullut 
menestys. Ja itse asiassa riitapukarit kirjoittavat toisis-
taankin hyvin arvostavasti.

Kaikilta osin kirjat eivät ole miellyttävää luettavaa, 
mutta kokonaisuuksina ne ovat hyvin palkitsevia lu-
kijalleen. Ne kuvastavat siten huippusquashin kaksi-
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HSRC HSRC

Onnitteluja  45-vuotiaalle!

Koonnut: Jyrki Wahlstedt

45v on kunnioitettava ikä suomalaisel-
le squashseuralle. HSRC on nähnyt lajin aa-

mun sarastuksen ja elänyt keskellä kirkkainta 
keskipäivää, siis lajin korkeasuhdannetta. JSK 
Squash onnittelee HSRC:tä hienon merkkipaa-
lun saavuttamisesta. Seuramme ovat lajin al-
kuajoista lähtien tehneet yhteistyötä squashin 
kehittämiseksi Suomessa. Kale Koivula jalkautti 
lajin hienouksia Järvenpäähän ja myöhemmin 
olemme järjestäneet yhteisiä aktiviteetteja laa-
jemmallakin rintamalla, kuten esim. seuraillat. 
Tiedämme, että suhtaudutte squashin tulevai-
suuteen vakavuudella, mutta teette päivittäis-
tä työtä sopivasti pilke silmäkulmassa. Tästä on 
hyvä jatkaa. 

Voimia, uskoa ja menestystä ponnisteluihinne!

JSK Squash ß

Squash 88 yhdessä 3A-Sportin kanssa 
onnittelee HSRC:tä. 45 vuotta suomalaisen 

squashin ytimessä on hieno saavutus. Toivo-
tamme seuralle hyvää menestystä myös tule-
vina vuosina. Muistakaa edelleen pitää huolta 
junioreista senioreihin, aloittelijoista kilpape-
laajiin. Ilolla seuraamme teidän hyvää työtän-
ne suomalaisen squashin eteen. 

Onnea HSRC!

Squash 88 ry:n puolesta  Lasse & Ilkka Aarto

ß

Espoo Squash Rackets Club onnittelee 
lämpimästi 45-vuotiasta sisarseuraansa!

HSRC on aina edustanut esimerkkiä ja toiminut 
lipunkantajana suomalaisen squashin puolesta. 
Historiansa aikana HSRC on menestynyt kaikil-
la mittareilla kansallisesti ja myöskin kansain-
välisillä areenoilla. Hengeltään HSRC on ollut 
meille espoolaisille myös esimerkki monessa. 
Minkä tahansa yhteistyön tekeminen on ol-
lut HSRC:n kanssa aina erittäin sujuvaa ja juu-
ri sitä, mitä squashia pelaavassa yhteisössä voi 
parhaimmillaan odottaa.

Espoossa olemme seuranneet pitkään HSRC:n 
jalanjälkiä valmennuksessa, seuratoiminnassa, 
kilpailutoiminnassa sekä tietysti uusien suku-
polvien kasvattamisessa lajin pariin. Esimer-
kin innottamina olemmekin kasvaneet pikku-
sisaren roolista yhtä aikuiseksi kuin HSRC:kin. 
Siksi meillä on yhdessä edelleen iso rooli lajin 
edistämisessä ja vastuu jatkuvuudesta. Yhteis-
työtämme on siksi jatkettava tiiviinä ja tietysti 
ottaen liiton ja kaikki sen jäsenseurat mukaan, 
jotta voimme vastata haasteeseen nostaa seu-
rojemme jäsenmäärää.

Haasteet kuitenkin voi hetkeksi jättää huomi-
sen huoleksi, jotta voi keskittyä juhlistamaan 
45-vuotista taivalta. Siitä on syytä olla ylpeä 
ja sen kunniaksi me Espoossakin kohotamme 
maljan ja onnittelemme lämpimästi kaikkia 
HSRC:n taipaleella ystäviksi tulleita kössäreitä!

ESRC

HSRC on ollut koko toimintansa ajan 
maamme johtavia squashseuroja. Toimintaa 

ja menestystä on tullut tasaisesti lajin suhdan-
teista riippumatta. Seuran historian aikana ko-
tiklubi on sijainnut kolmessa eri kaupungin-
osassa. Jokaiseen niistä seuran harrastajat ja 
kilpailijat ovat synnyttäneet oman persoonal-
lisen HSRC-fiiliksen. Nyt Merihaan Pallohallin 
tilojen uudistumisen myötä ja uusien potenti-
aalisten harrastajaryhmien raju lisääntyminen 
Sörnäisissä ja Kalasatamassa antavat olettaa 
HSRC:n taas ottavan uuden askeleen viitoitta-
mallaan tiellä.

Lämpimät onnittelut 45-vuotiaalle HSRC:lle!

Suomen Squashliitto

ß

Squash-Kuopio ry onnittelee 45 vuotta 
täyttävää seuraa. 45 vuotta hyvää seuratoi-

mintaa on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä seu-
ratoiminnasta, joka kantaa eteenpäin vuodes-
ta toiseen.

Seurojemme välinen yhteistoiminta on ollut hy-
vää ja rakentavaa molemmin puolin. Toivoisim-
me kuitenkin, että voisimme joskus saada "lai-
namme" takaisin ;)

Tervetuloa seuramme kisoihin!

Squash-Kuopio

ß

Helsingin Squashkerho HSK esittää lämpi-
mimmät onnentoivotukset nuoremmalle vel-

jelleen, joka yhtäjaksoisesti ja kunniakkasti on 
pitänyt lajimme lippua korkealla nyt täydet 45 
vuotta. Olette näinä vuosina tuottaneet jou-
kon Suomen huippuja ja saavuttaneet yli 120 
Suomen mestaruutta (tilastot hieman puutteel-
liset). Kaikissa kolmessa kotihallissanne olette 
pystyneet luomaan oman tunnelmanne, jota 
hyvin kuvastaa pitkäaikaisen puheenjohtajan-
ne slogan: "Squash on hyödyllistä, mutta haus-
kaa!"

Onneksi olkoon!

Helsingin Squashkerho

ß

Onnittelut pitkän ja tapahtumarikkaan tai-
paleen johdosta! HSRC:n rooli urani kehityk-

sessä on ollut erittäin suuri ja olen syvästi kii-
tollinen mahtavista vuosista hienossa seurassa. 
Jo Jaffa-cupeista lähtien HSRC:n henki ja tun-
nelma ovat olleet vertaansa vailla, ja muistoja 
aina Talista Merihakaan on kertynyt pelikassi-
kaupalla. On ollut kunnia ja etuoikeus edustaa 
Suomen perinteikkäintä squashseuraa.

Olli Tuominen

ß ß



Helsinki Squash Rackets Club ylpeänä 
kutsuu jäsenensä seuran 45-vuotisjuhlaan.

Lauantai 13.8.2016 
klo 17– valomerkki klo 21:30

Merihaan Pallohalli

Alustava ohjelma:
• Juhlavieraiden saapuminen ja siirtyminen juhlatilaan

• Alkumalja
• Illallinen

• Puheet ja huomionosoitukset
• Vapaata seurustelua

• Ohessa myös musiikkia ja muuta ohjelmaa

Illalliskortti 35 €. 
Sisältää ohjelman, hyvän seuran, ruoat ja juomat.

Ennen juhlia päivällä seuran sisäiset kisat. 
Tarkempi ohjelma, ilmoittautumiset, tiedot kisasta yms. ilmoitetaan myöhemmin. 

Seuraa jäsenpostiasi.

Tiedustelut: 
Ole Martola 050-567 5919 tai hsrc45@hsrc.fi.
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