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Hyvät ystävät
Tämä HSRC:n 40-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistava 
Nikkiboxi ei ole seuran historiikki, vaan silkkaa nos-
talgiaa. Se on toimitettu vanhojen seuralaisten kun-
nioittamiseksi ja opiksi uusille, tuleville squashsuku-
polville.  Juhla-Nikkiboxiin on koottu tarinoita, joita 
tarvitaan yhteisöllisyyden ja seurahengen luomiseksi. 
Että muistamme ja arvostamme.

Pitäkäämme squash mielessä, se on hyödyllistä mutta 
hauskaa!

Kohottakaamme mailamme 40-vuotiaalle seural-
lemme - HSRC:lle!

Keitsi.

Keijo Kiukkola oli HSRC:n puheenjohtaja ja Nikkiboxin vastaava 
toimittaja 1981-90 ja vuodesta 1991 seuran kunniapuheenjohtaja.  
Piirroksen teki vuonna 1985 Peppe Nyström, Mainos Taucherin mai-
neikas graafikko. Peppe myös piirsi puhtaaksi Keitsin suunnitteleman 
HSRC:n nikkiboxi-logon, jota hän piti erinomaisena.
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Neljäkymmentä on kelpo ikä squashin pe-
laajalle ja squashseuralle.
   Nelikymppinen squashin pelaaja laske-
taan senioriksi. Harrastelija on vasta päässyt 
ikään, jossa hän tietää, mihin hänestä oikein 
on. Pelejä alkaa olla sen verran takana, että 
taidot ovat kehittyneet ja viisauttakin hie-
man kertynyt.
   Ikä ei nelikymppisellä vielä aseta erityisiä 
rajoitteita, vaan monella nykyseniorilla on 
nautittavanaan vielä neljäkymmentä hyvää 
pelivuotta.
  Nelikymppinen squashseurakin on Suo-
messa monet vaiheet läpikäynyt seniori. 
Seura on kokenut jyrkät nousut ja laskut ja 
tähtää nyt tasaisen kasvun toteuttamiseen. 
Kasvu syntyy junioritoiminnan kautta eli 
tulevaisuuden nelikymppisten kasvattami-
sesta.
   Yksi yhteinen tavoite nelikymppisellä pe-
laajalla ja hänen squashseurallaan on. Peli-
kavereita pitää koko ajan saada lisää, koska 
aina joku onneton eksyy harhateille. Neli-
kymppisen tehtävä on tavoitella suurempaa 
ja parempaa. Jo muinaiset roomalaiset sen 
tiesivät, neljäkymmentä on XL.
   HSRC:n nelikymmenvuotisjuhlakilpailus-
sa on luvassa 40 astetta kentällä. Nautiskel-
laan yhdessä!

40 lasissa - nyt on kasvun 
ja nautiskelun aika!

PETTERI REPO

Antti Lind
HSRC:n puheenjohtaja

Antti luonnehtii itseään neljänkympin kasvu-
huumasta nauttivaksi squashin harrastelijaksi. 
(Tässä hän vetää henkeä seuran mestaruuski-
sojen jälkeen Merihaassa, pelattuaan matsit 
kaikista sijoista.)
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Viidessä vuodessa seura ja hallitus kasvoivat. Squashin kultakaudella vuonna 1986 vetovastuussa olivat 
takana vas. Ismo Luoma, Kari Moilanen, Tero Solansuu, Keijo Kiukkola ja Alpo Paananen; edessä vas. 
Risto Niku ja Rauno Paavilainen. Joukosta puuttuu Magnus Lindholm.

HSRC:n alkutaipaleella hallituksessa oli viisi jäsentä. Tässä vuoden 1981 kokoon-
pano Talin uuden hallin ovella, vas. Timo Laitinen, Alpo Paananen, Tuija 
Åhman, Ulf Nyman ja Keijo Kiukkola.
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ESRC:n 
tervehdys

Lämpimät onnittelut rakkaalle sisarseuralle!    
    ESRC onnittelee lämpimästi HSRC:tä 
40-vuotisjuhlapäivänsä johdosta. Vuosien 
saatossa sisarseurallamme on ollut aina eri-
tyinen merkitys kilpakentillä ja sen ulkopuo-
lella. 
    HSRC on edustanut meille espoolaisille 
edelläkävijyyttä ja hyvin korkeaa profiilia 
suomalaisen squashin edistäjänä. Kilpailu-
ahan tietysti seurojemme välillä on ollut ja 

Suomen 
Squashliitto 
onnittelee

niin pitää ollakin.  ESRC:läisille on aina ki-
soissa erityisen mieluista pelata HSRC:läistä 
vastaan, oli kisa mikä tahansa. 
     Viimeiset vuodet on enenevässä määrin 
kannettu erittäin hyvässä yhteisymmärryk-
sessä huolta squashin pelaajamäärän saa-
misesta kasvuun ja erilaisten Squashliiton 
yhteisten asioiden ja tapahtumien hoidosta. 
    Suomen suurimman seuran titteliähän 
HSRC piti vuosikymmeniä, mutta Helsin-
gin squash-hallitilanteen muututtua radi-
kaalisti 90-luvulla valtikka siirtyi hiljalleen 
Espoon puolelle.       
    Kuitenkaan HSRC:n vahva perinne ei ole 
hävinnyt minnekään ja kasvun edellytyk-

Lajiuskollisuus liikunnassa ja urheilussa 
vaihtelee. Squashinpelaajien joukossa la-
jiuskollisuus on melko korkea.
   HSRC:ssä, lajimme pioneeriseurassa, 
uskollisuus omaa lajia ja etenkin seuraa 
kohti hakee vertaistaan. Tänään ”toinen 
sukupolvi” on jo vahvasti mukana ja kol-
mas kolkuttelee ovia. 
    Tämä ei varmaankaan ole sattumaa, 
vaan pikemminkin seurausta HSRC:ssä 
joillekin tutusta slogaanista ”squash on 
hyödyllistä mutta hauskaa”.
    Suomen Squasliiton ja omasta puoles-
tani lämpimät onnittelut nelikymmen-
vuotiaalle Helsinki Squash Rackets Clu-
bille, entiselle kotiseuralleni.

Hannu Mäkinen
toiminnanjohtaja
Suomen Squashliitto ry.

PETTERI REPO
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set ovat vahvat. Toivomme, että 40 vuoden 
rajapyykki kirvoittaa seuran aktiivisuuteen 
edelleenkin, koska Suomen squash ei pärjää 
jatkossakaan ilman vahvaa stadilaista seuraa. 
   Espoolaiset squashin pelaajat toivottavat 
pelikumppaneilleen riemukasta 40-vuotis-
juhlaa ja entisestäänkin tiivistyvää yhteistyö-
tä!

Tape Koivu
ESRC:n puheenjohtaja

PETTERI REPO

Seuran mestaruuskisoissa kesäkuussa nähtiin tämän päivän ja vähän eilisenkin avainhenkilöitä, vas. Juha 
Sarlund, Jari Mether, Lauri Pitkänen, Anneli Koivula, Jussi Vikström, Kalevi Koivula, Jarmo Korpisalo, 
Keijo Kiukkola, Karri Kauppi ja Petteri Repo; edessä vas. Fredi Miettinen, Antti Lind ja Paul Brennan.

SAARA VALTOLA 
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PETTERI REPO

HSRC on totisesti päässyt jo miehen ikään. 
Seura on päässyt todistamaan lajin usko-
mattoman nousun Suomen suosituimmaksi 
mailapeliksi, samoin kuin lajin nopean pu-
toamisen lähes marginaalilajin asemaan. Sa-
maan aikaan kun squash jälleen ottaa uusia 
askelia kohti valoisampaa tulevaisuutta, on 
seura tekemässä myös uutta nousua yhdessä 
vanhojen konkarien ja uuden sukupolven 
kössärien kanssa. 
   Samalla kun HSRC juhlii 40-vuotista 
taivaltaan squashin eturintamassa, juhlivat 
seura ja halli 10-vuotista yhteistä taivaltaan. 
10.11.2001 seura juhli ”kolmekymppisiään” 
ja samalla järjestettiin uuden Keitsin Klubin 
avajaiset. Hyvä yhteistyö on viime vuosina 
tuottanut loistavia tapahtumia sekä seuran 
sisällä että kansallisissa kisoissa. 
   Hyvä esimerkki oli loistavasti onnistuneet 
squashin SM-kilpailut 2011 ja juniorien SM-
kilpailut 2010. Jo nuorten SM-kisoissa 2010 
testattiin niin sanottu videostriimausta, jon-
ka ansiosta pelejä voi seurata sekä Merihaan 
kahviosta että kotikoneilta. Vuoden 2011 
SM-kisoissa finaaleja seurasi striimeiltä jo 90 
katsojaa ja HSRC:n lanseeraamaa toiminta-
mallia käytettiin onnistuneesti myös kevään 
squashin joukkueiden EM-kisoissa. Tästä 
kuuluu iso kiitos nykyiselle puheenjohtajalle 
Antti Lindille. 
   Allekirjoittaneen aika seurassa ei yllä kuin 
muutaman vuoden taaksepäin, mutta vas-
taanotto seuran ja koko muun squashväen 
puolesta on ollut mitä hienointa. Seuralai-
sena pääsin jakamaan hienon SM-liiga kau-

den Heikki Konosen, Aleksi Leskisen, Pyry 
Poikolaisen, Henri Kronlundin ja Kenneth 
Wennströmin kanssa. 
   Tuloksena oli pitkästä aikaa mitali miesten 
edustusjoukkueelle. Hopeamitaliakin ma-
keammalta maistui runkosarjan voitto, joka 
takasi joukkueellemme pääsyn syyskuussa 
järjestettäviin seurajoukkueiden Euroopan 
mestaruuskilpailuihin Belfastiin. Siellä pääs-
tään haastamaan Euroopan kärki.
    Omasta puolestani (ja osittain myös Me-
rihaan Pallohallin puolesta) haluan kiittää 
erityisesti tiettyjä henkilöitä. Merihaan 
Pallohallin omistajat, etenkin Martti Koi-
vumäki, ovat mahdollistaneet sen että lajin 

Merihaan 
Pallohallin 
onnittelut

Toni Lötjönen on HSRC:n halli-
tuksen jäsen ja pelaa seuran liiga-
joukkueessa.
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Berner Oy, sportosasto haluaa onnitella 
40-vuotiasta Helsinki Squash Rackets Clu-
bia. 
   Menestyksekäs yhteistyö Dunlopin kanssa 
alkoi jo vuonna 1973 Dunlop Cupin muo-
dossa, ja siitä lähtien Cupia on pelattukin 
joka vuosi.    
    Myös loistavasti sujuneet SM-kisat 2011 
olivat oiva esimerkki siitä, että yhteistyötä 
tehdään edelleen tiivisti ja hyvällä meiningil-
lä. Erityiskiitos yhteistyön katkeamattomas-
ta jatkumisesta kuuluu ehdottomasti hallin 
kunkulle Kale Koivulalle. 

Yhteistyöterveisin, 
Karri Kauko 
Berner Oy, sportosasto 

Berner Oy onnittelee

Tämä mainos oli Dunlop Cupin ohjelmaleh-
tisessä vuonna  1974.

vaikeinakin aikoina Merihaasta on löytynyt 
10 squashkenttää.
    Toiseksi iso kiitos Kalevi Koivulalle, joka 
on tehnyt uskomattoman hienoa työtä lajin 
eteen.  Kiitän myös valmentajaani  Risto Jo-
kista, joka on tutustuttanut minut hienon 
lajin saloihin. 
     Seuralaisista haluan kiittää Keitsiä, Mar-
ko Kivi-Koskista, Antti Lindiä, Juha  Sar-
lundia, Frediä, Martti Jokista, Petteri Re- 
poa, Jan Särkiniemeä ja Ari Pelkosta hienois-
ta hetkistä kössin parissa. Ja on teitä monia 
muitakin. 
     Kiitokset myös entisille ja nykyisille Me-
rihaan Pallohallin työntekijöille. 

Tack o grattis,

Toni Lötjönen
hallipäällikkö
Merihaan Pallohalli Oy

Ajanpaino Oy:n 
onnittelut  
HSRC:lle

Ajanpaino Oy onnittelee Suomen pisim-
pään toiminutta squash-seuraa Helsinki 
Squash Rackets Clubia. Seura on tehnyt  
vuosikymmenien ajan arvokasta työtä 
suomalaisen squashin hyväksi.      
     Ajanpaino on ollut HSRC:n yhteistyö-
kumppani 1980-luvulta saakka. Seuran 
merkkipäivänä toivotamme 40-vuotiaalle 
menestystä toimissaan myös tulevina 
vuosina!

Kari Moilanen
toimitusjohtaja
Ajanpaino Oy
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Helsinki Squash Rackets Club  on läpikäynyt 
useita kehitysvaiheita matkallaan yhdeksi 
Suomen johtavimmaksi squashseuraksi.
   HSRC:n alkumetrit vuonna 1971 liittyvät 
kuitenkin ihan muuhun kuin mihin nyt  
on tultu. Vuotta aiemmin perustettu Hel-
singin Squashkerho (HSK) toimi silloin 
Helsingin ainoassa hallissa ja kuten tänäkin 
päivänä, varoja squashin kehittämiseen ei 
ollut tarpeeksi. 
    HSK:n puheenjohtajan Jukka Salomaan  
kanssa pohdimme tilanteen korjaamista 
ja saimme ajatuksen liiton perustamisesta 
ja sen myötä pääsystä valtionavun piiriin. 
Joku oli tietävinään, että liiton perus-
tamiseen  tarvitaan yksi seura ja pari hen-
kilöä. Tällä tiedolla edettiin ja pidettiin 
liiton perustava kokous ja rekisteröinti-
ilmoitus pantiin postiin. Asiahan ei kui- 
tenkaan ollut näin helppo, vaan yhdistys- 
rekisteri ilmoitti, että perustamiseen vaadi- 
taan vähintään kolme seuraa.
    No, seuranhan voi perustaa kolme hen-
kilöä, joten tuumasta toimeen. Ensiksi perus- 
tettiin All Stars Squash Club, joka myö-
hemmin kunnostautui mm. maahockeyn 
mestaruussarjajoukkueena, ja sen jälkeen 
Squash -71.  All Stars Squash Club merkit-
tiin rekisteriin 9.4.1971 ja Squash -71 vä- 
hän myöhemmin eli 27.5. 
     Nyt oli kasassa kolme seuraa ja liiton 
perustaminen voitiin viedä loppuun. 
Liitto merkittiin rekisteriin vielä samana 
vuonna marraskuun 30. päivänä. ”Uudet” 

seurat pysyivät kuitenkin pöytälaatikossa, 
kunnes Lönkan Squash Club avattiin. 
Uudessa hallissa tuli tarve perustaa oma 
seura. Senaikaisten puuhamiesten kanssa 
päädyimme siihen, että uutta seuraa on 
turha perustaa, kun niitä on pari kappaletta 
pöytälaatikossa.
  Kaivoimme Squash-71:n paperit ja ”uusi” 
seura aloitti toimintansa saman tien. 
Seuran nimi ei ollut kovin seksikäs, joten 
se muutettiin nykyiseen muotoonsa. Näin 
pelkäksi apuseuraksi perustettu Squash-71 
nousi ”oikeaksi” squashseuraksi ja kasvoi 
tuota pikaa Suomen ykkösseuraksi.
  Toimintansa uudelleen aloittanut HSK on
virallisesti Suomen vanhin squashseura, 
mutta HSRC on kuitenkin Suomen pisim- 
pään toiminut ja menestynein squash- 
seura.
                                                          Poku Salo

HSRC:n huikea muodonmuutos:

Liiton apuseurasta 
tuli Suomen suurin

Poku Salo, yksi HSRC:n perustavista 
jäsenistä, on nykyinen kunniajäsen.
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Tästä se alkoi. HSRC sai uuden nimensä ja ensimmäiset jäsenensä vuonna 1973.
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Kale ja Aleksi Leskinen: 

Valmennusoppia 
isältä pojalle

Mikäpä on hienompaa vanhalle squashin 
kilpapelaajalle kuin päästä seuraamaan 
oman lapsensa harrastusta ja kehittymistä 
saman lajin piirissä!
    Aleksi aloitti squashin pelaamisen ja kil-
pailemisen melko myöhään, joten tuumai-
lin että jos poika joskus A-luokassa pelaa, 
niin hyvin ylpeä olisin jo siitäkin. Onhan 
hän myös hoitanut elämänsä muutkin osa-
alueet mallikkaasti, ainakin tällaisen 50-lu-
vulla syntyneen arvomaailman omaavan 
mittareilla katsottuna.
   No. Itse koen valmennussuhteemme 
suurimpana ongelmana ajan puutteen. Ta-
paamme 2-4 kertaa kuukaudessa, tuo aika 
ei vain riitä pitkäjännitteiseen valmennus-
työhön. Yhden tunnin aikana on yritettävä 
välittää vähintään viikon vaatima tieto. Käy-
tännön ohjaus ja toistot vaativat niin paljon 
enemmän.  Keskustelemme kyllä useinkin 
puhelimitse, mutta nuo teoretisoinnit tun-
tuvat joskus samalta kuin yrittäisi opettaa 
pianonsoittoa tai vierasta kieltä puhelimen 
välityksellä!
   Mutta. Itseoppineena läpyttelijänä olen 
aina ollut sitä mieltä, että valmennuksen 
osuus kilpatasolla on muutaman prosentin 

Kale Leskinen:
On hienoa seurata 
lapsensa kehitystä

Kale Leskisen mielestä Aleksi-pojan valmenta-
misessa suurin ongelma on ollut ajan puute.

RISTO NIKU
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Olen varmastikin etuoikeutetussa asemassa 
saadessani olla ajoittain Suomen legendaa-
risen mailavirtuoosilötkörannekikkailijan 
valmennettavana. Hänen meriittinsä eivät 
ole silti monestikaan helpottaneet valmen-
nustilanteitamme, joissa koen usein vahvasti 
isällisen läsnäolon.
    Tähän liittyvä vahva tunneside on aina 
läsnä treeneissä, joten minun on vaikea 
vastaanottaa oppia täysin objektiivisesti ja 
valitettavasti konfliktit välillämme ovat osa 
valmennustamme.   
     Vaikka arvostankin hänen tietotaitoansa 
squashissa, on helpompi olla ajoittain ”yli-
kriittinen” asioista valmentajalle, joka on 
isäni eikä joku etäisempi auktoriteetti. Pa-
himmassa tapauksessa olen keskittynyt val-
mennuksessa hyvin epäolennaisiin asioihin. 
    Opetuksen sisällön lisäksi olen arvioinut 
kriittisesti muun muassa isäni ilmaisutapaa, 
vireystilaa ja hänen ”habitustansa” kokonai-
suudessaan. Olen myös huonoina päivinä 

luokkaa, vastuu ja menestyminen ovat pe-
laajan omissa käsissä.
   Joka tapauksessa. On hienoa, että poika 
suostuu olemaan yhteistyössä isänsä kanssa 
ja jopa kuuntelemaan neuvoja huolimatta 
siitä, että vaatimustaso oppimisen ja uusien 
asioiden omaksumisen suhteen on huomat-
tavasti korkeampi kuin vieraalla valmennet-
tavalla olisi. Päättää sitten itse miten toimia.
Optio. Tulee Aleksin kautta päivitettyä 
squashin tila ja tapahtumat Suomessa sekä 
itsellekin lisää pelimotivaatiota, kunhan nuo 
metalliviritykset pakaroissa hieman notkis-
tuvat. 

inttänyt vastaan asioissa, joissa jälkikäteen 
olen usein huomannut hänen olleen oikeas-
sa. 
     Uskon, että tällaiset ongelmat johtuvat 
jossain määrin siitä, että en ehkä miellä isää-
ni valmentajana riittävän auktoriteettisena 
henkilönä. Oma isähän ei jätä ja ymmärtää, 
vaikka välillä käyttäytyisinkin vähän epä-
kypsästi ja tunnepohjaisesti…
    Toisaalta isän ja pojan välinen vahva tun-
netila ja läheisyys on suuri voimavara. On 
helpompi avautua valmentajalle, omalle 
isälle, syvällisemmistä elämään ja peliin liit-
tyvistä ajatuksista. Valmennus on hedelmäl-
lisintä silloin kun se on vuorovaikutteista. 
     Tältä osin isän ja pojan välinen valmen-
nussuhde toimii mielestäni erinomaisesti. 
Olemme monesti päässeet teknisessä ja tak-
tisessa valmennuksessa hyviin ”kompromis-
seihin”, koska molempia osapuolia on kuul-
tu. Näin ollen myös henkinen valmennus 
on toiminut hyvin.

Molempia osapuolia 
kannattaa kuunnella

Aleksi Leskinen:

p

Isän ja pojan läheinen suhde on Aleksi Leski-
sen mukaan suuri voimavara valmennuksessa.

PETTERI REPO
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Olen ollut mukana järjestetyssä squash-
toiminnassa noin kymmenen vuoden ajan, 
pelaamisen aloitin alkeista vuonna 1997. 
Ennen squash-vuosia kilpailin useissa lajeis-
sa lapsuudesta alkaen, joten perspektiiviä eri 
lajeihin ja urheiluun yleensäkin on kertynyt 
paljon. 
     Olen kuitenkin paljon enemmän urhei-
lun harrastaja kuin penkkiurheilija, käytän-
nössä koskaan en priorisoi urheilun katso-
mista oman tekemisen edelle, vaan aina 
päinvastoin. Minulta on siis turha tentata 
NHL:ssä pelaavien suomalaisten joukku-
eita, Veikkausliigan tuloksia tms., mutta 
muuta kerrottavaa urheilusta löytyy, jos sat-
tuu aihepiirit kiinnostamaan. 
    Seuraavassa on jonkinlainen katsaus 
squashista ja seuratoiminnasta monipuolisen 
urheiluihmisen silmin. Olen ollut erittäin 
paljon mukana myös suunnistuksessa, mis-
tä johtuen se toimii vertailukohtana joissain 
kohdissa.

Squashin julkisuuskuva
Seurasin squashia tiedotusvälineistä jo 
1980-luvulla, silloinkin laji jollain tavalla 
kiinnosti, vaikkei siitä mitään silloin ym-
märtänytkään. Erityisesti muistan jutut Sa-
mi Elopurosta Hesarissa ja Urheiluruudussa.
    Myös maailman huipuista oli silloin täl-
löin juttuja esillä. Silloin siis katsoin lajia 
”ulkopuolisen” silmin, ja kuva oli mielestä-

ni kiinnostava ja positiivinen (en tosin ollut 
ehkä aivan tyypillisin ulkopuolinen…). 
    Lajin mainostettu fyysisyys kiehtoi, ja fy-
siikka taisikin olla silloin suomalaisten syö-
mähammas. Muistuu mieleen myös Val-
mennus ja Kunto -lehden juttu Rambon har-
joittelusta, joka oli kunnioitusta herättävää. 
Jo silloin pidin miestä aivan koneena, jota 
hän ilmiselvästi olikin uransa aikana. 
     Muistan myös erään jutun televisiossa, 
jossa seurattiin Samin juoksu- ja muuta fy-
siikkaharjoittelua, joka ei ollut todellakaan 
mitään puistokävelyä. 

Ajatuksia squashista 
ja seuratyöstä

Artikkelin kirjoittaja Jarmo Karjala on moni-
puolinen urheiluihminen, johon squash on tehnyt 
suuren vaikutuksen.

PETTERI REPO

Jarmo Karjala: 
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    Ainakin minulle tällaiset jutut, jossa kerro-
taan lajin, harjoittelun ja urheilijoiden ko-
vuudesta (positiivisessa mielessä) vetoavat 
parhaiten. Tiivistäen: kun hienosta lajista 
kerrotaan sellaisena kuin se on, on se parasta 
mainosta.
     Kun lajin julkisuuskuvaa halutaan eri-
laisin sääntömuutos- yms. keinoin parantaa, 
kannattaa kompromisseissa olla varovainen. 
    Esimerkiksi suunnistus on tehnyt paljon 
sen eteen että lajista tulisi seurattavampi mm. 
TV:ssä. Tässä on kuitenkin menty jo joiltain 
osin metsään, kompromisseja on tehty liikaa 

lyhyessä ajassa, ja laji on kärsinyt. 
   Entä onko hiihto nykyisin mielenkiintoi-
sempaa katsottavaa kuin ennen? Kaikkea 
muuta, sanoisin. 50 km:n hiihto on pelkkää 
kyttäystä viimeiselle kilometrille, kun ku-
kaan ei koskaan pääse irti (toisin kuin pyö-
räilyssä, jossa matkat ovat ”riittävän” pitkiä).
    Squash lasikentällä on mielestäni sellai-
senaan kunnossa oleva tuote, vaikka aina 
voikin parantaa. Se kelpaa sellaisenaan 
TV:henkin, joten julkisuuden ja tunnettuu-

Juha Raumolinin (vas.) kuntoharjoittelu kiinnitti artikkelin kirjoittajan huomion jo ennen kuin hän oli 
tutustunut itse lajiin. - Rambon vastustajana Talin lasikentällä pelaa Ruotsin Daniel Forslund.

(seur. sivulle)
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den lisäämisessä on melko pitkälle kyse hy-
vän tuotteen myynnistä ja markkinoinnista. 

Squash lajina
Harvoin kuulee lajin harrastajien kehuvan 
omaa lajiaan niin paljon kuin squashin pe-
laajat tekevät. Koska itsekin teen usein niin, 
uskon sen olevan sekoitus aitoa ja kestävää 
innostusta lajiin ja toisaalta huolta siitä, että 
muut eivät ehkä ymmärrä niin hienoa lajia. 
    Laji tietysti tuntuu sitä hienommalta mitä 
paremmaksi siinä tulee, mutta alkuun pääsy 
squashissa on varsin vaikeaa, varsinkin jos ei 
ole mailapelitaustaa. 
    Tämän vuoksi alkeiskurssit myös aikui-
sille ja aloittelijoiden ohjaaminen ovat har-
rastuksen lisäämisen kannalta ensiarvoisen 
tärkeitä. Muun muassa turvallisuusasiat ja 
oikeanlaisella pallolla aloittamisen opettaa 
nopeasti kenelle vaan.
    Mutta se laji! Taito, monipuolinen fysiik-
ka, taktiikka, mentaalinen puoli; sellaista 
yhdistelmää on vaikea muista lajeista löytää. 
Lajin monipuolisuutta lisää vielä pelikuvioi-
den määrä; muissa mailapeleissä pelikuvio 
on usein varsin kaavamainen, mutta squas-
hissa variaatioiden määrä on suuri. 
    Erityisesti tämä korostuu silloin, kun pe-
laajilla on taitoa ja kokemusta enemmän 
kuin fysiikkaa. Ja toisaalta pelaajien ominai-
suudet voivat painottua aivan eri tavalla, ja 
silti peli voi olla huikean jännittävää.

    Parasta lajissa mielestäni on se, että se tar-
joaa niin monta osa-aluetta, joita voi kehit-
tää. Fysiikkaa voi treenata monella tavalla. 
Eri lyöntejä voi hioa loputtomiin. Voi tutkia, 
analysoida ja kehittää taktiikkaa. Voi kehit-
tää henkistä lujuutta erilaisilla rutiineilla jne. 
Tietysti kaiken sen ohella, että pelaaminen 
on niin hauskaa!
    Harrastajat kuitenkin menettivät paljon, 
kun pistelasku yhtenäistettiin, ts. mentiin 
kaikilla PARS 11-pistelaskuun. Ottelut lyhe-
nivät harrastajilla merkittävästi, ja loppu-
kirien mahdollisuus melko pitkälle vietiin. 
Tässä uhrattiin paljon harrastajien peli-iloa 
(ja kuntoa) sille, että julkisuuskuva olisi pa-
rempi (yhtenäinen pistelasku kaikilla). 
    Pitäisi myös ymmärtää, että huippu-ur-
heilu on tyystin eri asia kuin harrastaminen, 
vaikka sitä tekisi tosissaankin. Säännötkin 
voivat silloin poiketa toisistaan, niin kuin 
rimankorkeuskin poikkeaa miesammatti-
laisilla. 
    Mutta tätä vastaan lienee turha enää tais-
tella, menetetty mikä menetetty…

Harjoittelu
Joskus tulee mieleen, että harjoittelu voisi 
suomalaisilla pelaajilla olla hieman suunni-
telmallisempaa. Tähän joukkoon luen myös 
itseni. Usein runsas kesäharjoittelu on sitä, 
että pelataan paljon. Mikäs siinä, kyllähän 
peli varmasti kulkee sitten alkusyksystä. Jou-
luun päästäessä voi kuitenkin olla jo kunto 
laskusuunnassa ja pää lopen väsynyt pelaa-
miseen ja kuntoa on alettava uudestaan ra-
kentamaan.
    Ian McKenzien kirjassa ”Squash skills” 
on hyviä esimerkkejä harjoitusohjelmiksi 
eritasoisille pelaajille. Yleinen periaate on se, 
että harjoituskauden (=kesän) alussa muiden 
kuin peliharjoitusten määrä on suuri, ja pe-

”Get fit to play squash, 
not vice versa”.
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lejä voi olla vain 1-2 kertaa viikossa. Pelinäl-
kää voi tällä tavoin tarkoituksellisesti kas-
vattaa. Peliharjoitusten määrä kasvaa sitten 
lähestyttäessä kilpailukautta. 
    Suomessa hyödyntäisin kesää monipuo-
listen fysiikkaharjoitusten tekemiseen ja hal-
lien kesäkortteja lyönti- ja drilliharjoitusten 
tekemiseen mahdollisimman lähelle kilpai-
lukautta. Pelitaso ei ehkä ekoissa kisoissa ole 
vielä paras mahdollinen mutta nousee kovi-
en pelien myötä nopeasti. 
    Keskellä kautta, tyypillisesti joulun ympä-
rillä voi sitten vetää lyhyemmän harjoitusjak-
son, jotta kunto ja into kestää koko kevään. 
Tässä siis se aiemminkin toistamani Chris 
Walkerin (ja varmasti monen muunkin) pe-

riaate: ”Get fit to play squash, not vice versa”.
    Hiljattain keskustelin Sami Elopuron 
kanssa hänen harjoittelustaan verrattuna 
nykysuuntaukseen. Nykyisin lajinomainen 
harjoittelu mitä ilmeisimmin on suhteessa 
suurempaa kuin hänen uransa aikaan. Eri 
asia sitten, että onko se (lajinomainen) sitä 
absoluuttisesti mitattuna. 
    Sami korosti muun kuin lajinomaisen har-
joittelun merkitystä vammojen ehkäisijänä. 
Kuormitus ei ole liian yksipuolista ja toisaal-
lta keho vahvistuu monipuolisesti monipuo-
lisen harjoittelun tuloksena. Myös suurempi 
harjoitusmäärä on sillä tavoin mahdollista, 
mutta se ei tänä päivänä tunnu enää olevan 
huippujenkaan kohdalla samanlainen itseis-

Isojen kisojen järjestäminen testaa seuran suhteet pelaajiin, yhteistyökumppaneihin, yleisöön ja 
mediaan. Tässä  kaikki osapuolet koolla Ajanpaino Finnish Openin 1998 palkintojenjaossa Ta-
lissa, vas. kunniapuheenjohtaja Keijo Kiukkola, HSRC:n puheenjohtaja Jukka Vaahersalo, kisan 
kakkonen Juha Raumolin, Ajanpainon Kari Moilanen ja voittaja  Daniel Forslund.
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arvo kuin aikaisemmin. 
    Onko se sitten oikea suuntaus, siitä voi-
daan olla montaa mieltä.

Sosiaalinen näkökulma
Squash-yhteisö on paras urheiluyhteisö, mi-
tä tiedän. Vaikka kentällä kamppaillaan 
”mies miestä vastaan”, on fiilis kilpailuissa 
kuitenkin rento ja kaverillinen. Totta kai 
joku kiukuttelee itselleen, tuomarille ja jopa 
vastustajalle, mutta ne jutut jätetään yleensä 
nopeasti omaan arvoonsa. 
    Tällainen tunnelma ja yhteisöllisyys on 
asia, jota ehdottomasti kannattaa vaalia. 
Monessa muussa lajissa ollaan keskimäärin 
ryppyotsaisemmalla meiningillä mukana ja 
enemmän omissa piireissä.
    Olen myös ulkopuolisilta kuullut positii-
vista palautetta lajin hengestä. Kerran kun 
jouduin pyytämään ystävältäni apua poi-
kani viemisessä Jaffa Cupiin, hän totesi, ettei 
ole minkään lajin puitteissa saanut niin ystä-
vällistä vastaanottoa kuin siellä.
    Yhtä asiaa kuitenkin ihmettelen. Miten 
ihmeessä valmentajat voivat olla keskenään 
niin erimielisiä, että eivät tahdo mahtua sa-
maan kuvaan? 
    Ehkä tämä on liiallinen yleistys, mutta 
suuria ristiriitoja kokeneempien valmentaji-
en kesken kuitenkin tuntuu olevan. Toivot-
tavasti valmentajien uusi sukupolvi on tässä-
kin yhteisöllisempää.

Seuratoiminta
Squashin seuratoimintaa leimaa jonkinlai-
nen aneemisuus. Mistä se johtuu? 

    Mielipiteeni on, että seurat ovat enemmän 
”kaverikerhoja” kuin muut urheiluseurat, 
missä on sinänsä paljon positiivista. Seurapo-
rukassa viihdytään, mutta seuratyönteko ei 
sitten samassa määrin kiinnosta. Monet ai-
kuiset haluavat itse harrastaa ja pelata, mikä 
vähentää seuratyöhön käytettävää aikaa.
    Olen useasti todennut, että squash-kil-
pailujen järjestäminen on helppoa verrattu-
na vaikkapa suunnistuskilpailuihin, jossa 
kilpailukeskuskin voidaan joutua rakenta-
maan alusta alkaen pesupaikkoineen ilman 
mitään valmiita rakenteita. 
    Kaiken avain on töiden jakaminen. Teke-
mistä pitää jakaa usealle tekijälle, että lasti ei 
kasaannu liikaa harvojen vastuulle. Tämän 
töiden jakamisen periaatteen pitäisi olla laa-
jasti käytössä, ts. seuran porukkaa pitäisi saa-
da laajalla rintamalla kantamaan kortensa 
kekoon kilpailujen, tapahtumien ja valmen-
nuksen mahdollistamiseksi. 
    Juniorityö on oma lukunsa, siinä vaadi-
taan ammattitaitoista ja ammattimaista 
valmentajaa, joka pystyy ohjaamaan erita-
soisia pelaajia ryhmässä ja yksin. Varsinaisen 
valmennuksellisen ytimen ulkopuolella on 
kuitenkin asioita, joihin laajempikin joukko 
voi juniorityön saralla osallistua.
    Viime aikoina HSRC:n toiminta on sel-
västi piristynyt kaikilla alueilla. SM-kisat 
tuli hienosti hoidettua nettilähetyksineen. 
Jatketaan samaa tahtia, niin kyllä tästä vielä 
hyvä tulee. Onnittelut HSRC:lle, hehkeälle 
nelikymppiselle omasta puolestani! 

Kaiken avain on  
töiden jakaminen.

p
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Merihaassa pelaava 14-vuotias Aurora Vik-
ström on HSRC:n lupaava juniori, jolla on 
selvät tavoitteet. Ensimmäinen niistä on 
Suomen mestaruus omassa sarjassa, jossa 
hän on tällä hetkellä kakkosena. 
     Sen lisäksi Aurora aikoo pärjätä myös 
kansainvälisissä kilpailuissa: ”Kun harjoitte-
lee riittävästi, niin kehittyminen on nopeaa!”
    Aurora löysi squashin neljä vuotta sitten 
Raisiossa. ”Halusin aloittaa jonkin uuden 
lajin, ja kiinnostuimme isäni kanssa squas-

hista liikuntamessuilla. Alkuun harjoittelin 
kerran viikossa veljeni ja parin muun juni-
orin kanssa. Nykyään olen Ari Pelkosen 
valmennuksessa ja harjoittelen noin kuusi 
kertaa viikossa.”
    Valmentajansa kanssa Auroralla on yk-
sityistreenit kerran viikossa. Pelitreenejä on 
muun muassa isän ja veljen kanssa ja kerran 
viikossa ryhmäharjoittelu valmentajan joh-
dolla. 
    Lisäksi Aurora käy lyömässä yksin eli 
treenaa lyöntitekniikkaa Pelkosen ohjeiden 
pohjalta. 

Keppijumppaa ja joogaa

Noin kerran viikossa Aurora tekee keppi-
jumppaa ja silloin tällöin ns. liikkuvuustree-
nejä, jotka kehittävät ketteryyttä ja koordi-
naatiota. Joogaharjoituksissa hän käy kerran 
viikossa.
   ”Kilpailuissa kohtaan erilaisia haasteita ja 
saan kokemusta, joka auttaa kehittymään. 
Kilpailumenetyksen perusteella kertyy ran-
king-pisteitä, joista voin seurata sijoitustani 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.”
    ”Kilpailumatkoilla on mukavaa, varsinkin 
silloin kun mukana on hyviä ystäviä. Squash 
vaatii tiukkaa keskittymistä, ja jos ei ole val-
mistautunut riittävän hyvin etukäteen, ei 
kilpailussa menesty. Lyöntitekniikkaani olen 
kohtuullisen tyytyväinen.”
    Aurora Vikströmin paras saavutus tähän 
mennessä on Ruotsissa käyty Nordic 2008 
Eurocupin kilpailu, jossa hän sijoittui neljän-
neksi 25:stä alle 13-vuotiaasta tytöstä.

                                               J atta Vikström

Aurora pyrkii pitkälle

PETTERI REPO

Aurora Vikström treenaa kuusi kertaa viikossa 
ja on melko tyytyväinen lyöntitekniikkaansa.
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HSRC:n eri-ikäiset juniorit ovat  harjoitelleet 
kauden aikana 1-2 kertaa viikossa ohjatus-
ti, valmentajinaan Ari Pelkonen ja Tommi 
Lind.  Suvi Haapasalo on  toiminut apuval-
mentajana pienten poikien ryhmässä. Junio-
reita eri ryhmissä on ollut yhteensä 22. 
    Kilpailullisesti parhaiten menestyivät juni-
orien SM-kisojen mitaleille yltäneet Aurora 
Vikström (hopeaa alle 17-v. tytöt), Joonas 
Honkanen (pronssia alle 19-v. pojat) ja piste-
sijoille yltäneet Ilmari Vikström ( 5. alle 17-v. 
pojat), Niko Haapakoski (7. alle 13-v. pojat), 
Henry Pietilä (8. alle 15-v. pojat ) ja Emilio 
Kuparinen ( 9. alle 15- v. pojat). Toivottavasti 
juniorit jaksavat harjoitella tunnollisesti. 
   Seura on täksi kaudeksi käynnistänyt pien-
ten, pääasiassa alle 11- vuotiaista pojista koos-

tuvan squashryhmän. Ryhmä harjoittelee   
Merihaan Pallohallilla yhdestä kahteen ker-
taan viikossa. Harjoitus koostuu aina alku- 
leikestä, tekniikkaharjoitusosiosta ja tieten-
kin pelaamisesta. 
     Kauden aikana taito on kehittynyt suurin 
harppauksin; jotkut pojista ovat jo osallistu-
neet juniorikilpailuihin. Kaikki ryhmäläiset 
selvisivät kunnialla squashliiton valkoisen 
taitomerkin testistä ja saivat muistoksi liiton 
pinssin. Tärkeintä on tietenkin saada junnut 
viihtymään hienon pallopelin parissa. 
  Ryhmään kuuluvat: Henry Puura, Leo 
Paatelainen, Patrick Kasen, Nicholas Brown, 
Daniel Nyman, Tino Takamäki, Niko 
Saukko, Villehaart Voor-Voort, Miro Puo-
lakanaho ja Ville Muhonen. Toivottavasti 

HSRC:n junioreilla  
vilkas kausi 2010-2011

Ari Pelkonen toimi vuosituhannen vaihteessa pitkään Olli Tuomisen valmentajana.
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kyseiset nimet näkyvät tulevaisuudessa suo-
malaisessa squashissa! Ainakin hauskaa po-
jilla tuntuu olevan. 
    Syyskauden lopuksi seuran juniorit  pe-
lasivat pikkujoulukisat joulukuussa ja kevät 
huipentui seuran juniorimestaruuskisoihin 
torstaina touikokuussa Merihaassa. Kisan 
jälkeen jaettiin mitalit kolmelle parhaalle 
sarjoissa alle 11-vuotta, alle 13-vuotta, alle 
15-vuotta ja alle 17-vuotta.  Tietenkin perin-
teinen täytekakku kuului kuvioon. 

    Tulokset: 

   Sarja alle 11-vuotta: 1) Patrick Kasen, 2) 
Leo Paatelainen, 3) Nicholas Brown, 4) 
Niko Saukko, 5) Daniel Nyman, 6) Tino 
Takamäki, 7) Henry Puura, 8) Miro Puola-
kanaho, 9) Villehaart Voor-Voort.

    Sarja alle 13-vuotta: 1) Niko Haapakoski,  
2) Ville Muhonen.

    Sarja alle 15-vuotta: 1) Henry Pietilä, 2) 
Emilio Kuparinen, 3) Niko Haapakoski.

    Sarja alle 17-vuotta: 1) Anton Hämäläi-
nen,  2) Niko Minkkinen.

      Ensi kaudella olisi tarkoituksena pienim-
pien junioreiden kanssa osallistua perinteisiin 
juniori Jaffa turnauksiin, jotka jatkuvat vuo-
den tauon jälkeen. Toivottavasti he seuraa-
vat seuran entisten huippujunioreiden Juha 
Raumolinin ja Olli Tuomisen jalanjälkiä! 

                                                    Ari Pelkonen

IHMISIÄ 
JA ILMIÖITÄ

Helsinki
Squash
Rackets
Club

   Toimijoita seuran 
   ensimmäiseltä 
   vuosikymmeneltä

Poku Salo
Magnus Linder
Timi Lampén
Moci Nyholm
Peter Tallberg
Uffe Nyman
Mankku Lindholm
Pitkä 
Veka Salonen
Kale Leskinen
Mara Sainio
Jukka Serimaa
Maukka Tiitinen
Timo von Boehm
Rina Örö
Johan Linder
Maria Linder
Christer Paltschik
Ossi Partanen
Kalevi Koivula
Arttu Mentula
Timo Salonen
Kari Moilanen

*)

*)Tässä Nikkiboxissa olevat  
Ihmisiä ja ilmiöitä -tietoiskut  
on koonnut Keijo Kiukkola.

osa 1
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1926
Liikutin ensi kertaa jalkojani ja käsiäni.

1930
Pelasin futista kotitaloni pihassa Ratakadul-
la, betoniroskis toimi maalina.

1933
Aloitin kansakoulun. Olin niin vilkas ja 
liikkuvainen, että olin saada potkut koulusta 
jo 4:nneltä luokalta. Sain aina joululahjaksi 
kausikortin läheiselle Kirkkarin kentsun 
luistinradalle. Siellä opin skrinnaamaan 
Nurmiksilla nilkat jään pinnassa. Kentsu oli 
hienosti valaistu ja musiikki soi. Joka talvi. 
   Eräänä kesänä Impilahdella Laatokan Kar-
jalassa opin ajamaan fillarilla. Kotona stadis-
sa ajo sujui isän isolla pyörällä rungon välistä, 
siis stongan alapuolelta. Pyöräretkiä tehtiin 
aina Munkkaan asti, ja pian jopa Porvoo-
seen saakka, takaisin tultiin kuitenkin laival-
la, Runebergilla. 

1938
Oppikouluun, jossa jo ekaluokkalaisena pää-
sin koulun jääpallojoukkueeseen.
    Liityin Klubiin. Pelasin futista B-junnuissa 
lähes päivittäin Bolliksella. Talvella tehtiin 
hiihtoretkiä ainakin Korkeasaareen jäätä 
myöten. Kouluhallituksen montussa lasket-
tin mäkeä itsetehdyillä plattareilla ja hypit-

tiin pienestä hyppyristä. Talvilomilla käytiin 
isän synnyinseudulla Vierumäellä skimbaa-
massa - urheiluopiston tekniikan montut 
kumpareineen olivat makeita. 

1940
Perustin kouluun urheiluseuran, Urheiluvei-
kot 40, jotta pääsimme osallistumaan valta-
kunnalliseen koripallon propagandasarjaan. 
Järjestin kerran koulun nyrkkeilymestaruus-
kilpailut. Sain loppuottelussa turpaan niin, 
ettei äiti tuntenut minua kun tulin kotiin.
   Sain todistukseen aina urheilussa 10 ja ak-
tiivisuuteni ja palloiluinnostukseni ansiosta 
inhoamastani voimistelustakin 10. Jump-

85 vuotta liikettä
eli juttu siitä, miten olen koko ikäni liputtanut liikunnan terveellisen 
vaikutuksen puolesta. Siis nyt, kun vielä muistan.

Keijo Kiukkola:

Pihafutisjoukkue 1930: minä oikealla, takana 
valmentajat Ahosen täti ja Hagelbergin per-
heen kotiapulainen Iina.
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pamaikka Armas Saarinen (Möly-Armas) 
oli entinen futisveskari, muistaakseni ihan 
maajoukkuetasoa.

1942
Pelasin Klubin A-junnuissa futista, lätkää 
ja käsipalloa. Kaksi SM-sarjan jätkämat-
sia edustusjoukkueessakin. Toisen Turussa 
TPS:ää vastaan, toisen Kiffeniä vastaan.

1943
Pelasin Helsingin oppikoulujen futisjouk-
kueessa vasenta puolustajaa Tampereen 
vastavaa joukkuetta vastaan. Pidin kurissa 
tamperelaisten oikean laitahyökkääjän, ytte-
ri Jukka Wuolion (joka oli sittemmin Jyväs-
kylän jumpalla Mankku Lindholmin oppi-
isä squashissa). Tein ottelun ensimmäisen 
maalin - omiin! Voitimme silti 2-1.

1944
Sotaan 17-vuotiana. Jouduin kuukaudeksi 
Jaakkiman sotasairaalaan. Pois päästessäni 
sain viikon VUP:tä (vapaa ulkopalvelukses-
ta). 
    Kolmen päivän kuluttua anoin takaisin 
ulkopalvelukseen, koska joukko-osastojen 
väliset futismatsit alkoivat. Meidän panssa-
ritorjuntakomppaniamme pelasi ensimmäi-

sen matsin Kolmen Kannaksen Koukkaa-
jien joukkuetta vastaan. Voitimme matsin, 
tulosta en muista. 
    Minut kotiutettiin rauhanteon jälkeen 
lokakuussa. Jäähdyttelin Klubissa futiksen 
parissa, toimin jonkun reservijoukkueen 
kapteenina.

1947
Menin Kadettikouluun, kurssi 30, kolmas  
sodan jälkeen. Liikettä ja liikuntaa piisasi. 

Kadetti K. Kiukkola ottaa rennosti tauolla.

     Vaikka olin kuulemma kurssin "paras ko-
rintekijä", mutta kehno uimari, en kelvannut 
5-ottelijaksi. Niinpä valitsin vaihtoehtolajeis-
ta nyrkkeilyn miekkailun sijasta. 
   Ratsastusta estekentällä, maastoesterat-
sastusta, hiihtoratsastusta meren jäällä, vi-
kellystä. Juoksua, hiihtoa, uintia, palloilua, 
ammuntaa...

1953
Eläkeduuniin Suomen suurimpaan mai-
nostoimistoon, 35 vuotta samassa firmassa, 
jossain vaiheessa johtajanimitys. 
   Futista mainostoimistosarjassa, muutama 
mestaruus. Futista useamman vuoden ajan 
kesämaanantaisin duunikavereiden kanssa 
Solvallan urheiluopistolla 50-vuotiaaksi asti. 
     Korista, tennistä, pingistä samojen kave-
rien kanssa. Ja lopuksi vielä hurahdus squas-

30. kadettikurssin tarzaneita uintitreeneissä.  
Minä pullistelen toisena oikealta.
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hiin. Veljeni lähetti jenkeistä golfmailat, 
möin ne, koska osuin liikkuvaan palloon. 

1957
Presidentti Kekkonen antoi isänmaan ni-
messä sodan 1941-45 muistomitalin.

1968
Ryhdyin verenluovuttajaksi. Tein sitä 23 
vuotta, kunnes ikä tuli vastaan. Siihen men-
nessä luovutuksia kertyi 135 kappaletta, 
muutaman hengenpelastuksen verran kuu-
lemma.

1971
Höynähdin siis 45-vuotiaana squashiin. 
Pelasin sitä parhaimmillaan jopa 5 kertaa 
viikossa. Vedin lähes päivittäin hikilenkkejä 
fillarilla Keskuspuistossa.

1976
Juoksin 50-vuotiaana Cooperin testissä 
2860 metriä.

1979
Liityin HSRC:hen. Kerhoiltoja, avustavia 
seurahommia.

1981
Juoksin SVUL:n 75-vuotisjuhlajuoksussa, 
PUHTI-kisassa, 10 kilometriä aikaan 59 
minuuttia. Se oli elämäni ensimmäinen (ja 
viimeinen) kympin juoksu.  
    Seuran puheenjohtaja Mankku Lindholm 
puhui minut ympäri seuraajakseen. Toimin 
hommassa 10 vuotta. Olin mukana yhdessä 
pätevien seuralaisten kanssa kasvattamassa 
seuraamme maamme suurimmaksi ja aktii-
visimmaksi. 
    Neuvottelin seuran oman hallin saami-
seksi Tähtitorninkadulle, menestyksettä. 
Toimitin 10 vuotta tätä perustamaani seu-
ran jäsenlehteä, Nikkiboxia. 

1983
Tenniskyynärpään molemminpuolinen 
leikkaus, jottei pitäisi lopettaa squashin pe-
luuta. 

1983-1986
En kehittynyt kehuttavasti squashinpelaa-
jana, mutta voitin kuitenkin ensimmäiset 
kolme 55-vuotiaiden Suomen mestaruutta. 

Mainos Taucherin väkeä Cooperin tesissä räntäisellä Olympiastadionilla, minä sisäradalla lai-
timmaisena karkaamassa muilta.
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   Osallistuin myös tuohon vintage-
luokkaan British Openissa maineikkaan 
Wembleyn konferenssikeskuksessa  Lon-
toossa. Huonolla menestyksellä, johon 
osasyynä saattoi olla Mankun vetämien 
kovien treenien aiheuttama välilevypullis-
tuma, josta sitten seurasi vasemman nil-
kan halvaus, joka esti täysin juoksemisen, 
eikä käveleminenkään kovin helppoa ollut.     
    Kuitenkin mahtava kokemus. Voittaja 
tarjosi oluet ja legenda, 71-vuotias Hashim 
Khan joka osallistui samaan luokkaan, 
moikkasi baarissa, tyylikästä!

1988
Eläkkeelle päiväduunista. Suoritin squashin 
B-valmentajatutkinnon. Värväsin 6 nuor-

ta seuralaista mukaan kurssille. Valmensin 
sopimuksen mukaan junnuja vuoden ajan. 
     Mailanjännityksiä ammattitaidolla, mut-
ta hyvin alkoi. (Sitä on siis tehty nyttemmin 
ja kolmattakymmentä vuotta).

1988-2000
Rakensin kaksi seuran kerhohuonetta. En-
simmäisen Taliin, en itse osallistunut sen ni-
men keksimiseen. Lauri Tarasti halusi vihkiä 
sen, niinpä hän vihki ja nimesi sen "Keitsin 
klubiksi", teetti myös oven yläpuolelle kiin-
nitetyn kyltin. 
   Toisen, Merihaassa sijaitsevan kerhohuo-
neen nimen perään laitoin kyllä siinä olevan 
kakkosen.
    Vedin Christer Paltschikin kanssa 12 
vuoden aikana lähes sata Jaffa Cupia. Jun-
nukisasta enemmän toisaalla tässä lehdessä. 

1990
Minut nimitettiin Risto Nikun esityksestä 
seuran kunniapuheenjohtajaksi.

1991
Suomen Squashliitto myönsi 20-vuotisjuh-
lakokouksessaan Mikkelissä 10 ensimmäis-
tä kultaista ansiomerkkiään, joista nro 4:n 
minulle. Merkit jaettiin Talissa seuramme 
1.3.1992 järjestämien juniorien SM-kilpailu-
jen yhteydessä. Liiton puheenjohtajana toimi 
silloin Timo Kivi-Koskinen.

1994
Keinonivel vasempaan lonkkaan, jotta liik-
kuminen sujuisi kivuttomasti.

1999
Opetusministeriö antoi minulle ansiomi-
talin Suomen liikuntakultturin ja urheilun 
hyväksi tehdystä työstä.

2004
Keinonivel myös oikeaan lonkkaan jo tasa-
painonkin vuoksi.

HSRC:n lippu ja Talin koottava katsomo, jo-
ka oli 80-luvun isoissa kisoissa aina täynnä.

RISTO NIKU
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2006
Pelasin vuoden lopulla viimeiseksi (ehkä) jää-
neen squashin 80-vuotijuhlaottelun Chris-
terin kanssa.

2009
Olin hieman mukana seuran unelmassa Sal-
misaareen.

2011
Pitäkää squash mielessä se on hyödyllistä 
mutta hauskaa!

PS.
Joitakin urheiluharrastuksia taisi sittenkin 
unohtua: 30-luvun alussa lasten piti jäädä 
kesäksi stadiin, pojat pantiin uimakouluun 
Humallahden uimalaan.
    Myös ainoat omakohtaiset yleisurheilu-
kokeilut lapsuusajan Vierumäen kesälomil-
la olivat unohtua, silloin hypeltiin pituutta, 
korkeutta ja seivästä sekä heiteltiin keihästä. 
40-luvun alussa kesämökillä Veikkolan Kal-

Snäkkihetki 80-luvulla. En muista, mikä Chrisua noin huvitti, ehkä annoksen pienuus?

ljärvellä melottiin järvenpohjasta löytämäl-
lämme ja korjaamallamme kanootilla. Nyt 
taisi tulla kaikki mainitsemisen arvoinen 
kerrottua.

PSS.
Olen rintamamies 
ja kahden mai-
neikkaan  seuran 
jäsen. HSRC:n 
jäsenistä olen iäl-
täni vanhin. HJK  
Seniorit ry:n jäse-
nistä olen vasta nel-
jänneksi vanhin. 
Lisäksi olen sekä 
MAT Mainoshoi-
tajat ry:n että 
MARK Suomen 
Markkinointiliitto 
ry:n ainaisjäsen.                       Keitsi.

PIRKKO LEINO
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IHMISIÄ 
JA ILMIÖITÄ

Helsinki
Squash
Rackets
Club

Veka Salonen
oli seuran perusjätkiä. Hän toimi alkuvuo-
sina seuran sihteerinä, valmensi naispelaajia, 
oli toimipaikkansa Finnair Cargon nimissä 
sponsorina ja järjesti catering-palvelut 

Kari Moilanen
on seuran suursponsori, joka on tukenut 
monia isoja kisoja. Hän omisti aikoinaan 
urheiluvälineliike SportSystemsin, jonka 

moniin seuran 
kisoihin. 
Kaiken huippu 
oli Vekan toi-
minta seuran 
kerhohuonee-
seen lahjoitetun 
yli satavuotiaan 
snooker-pöydän 
tapauksessa: 
sen etsiminen ja 
hankkiminen 
Lontoossa, kun-
nostaminen 

ja varastoiminen Heathrown lentokentälle 
pariksi vuodeksi sekä rahtaaminen Taliin, 
kun kerhohuoneprojekti alkoi valmistua.  
    Veka hankki Lontoosta myös aidon, 
monta sataa kiloa painavan punaisen 
puhelinkopin. Valitettavasti se hankinta 
jouduttiin perumaan, koska kioski ei mah-
tunut suunnitellulle paikalle kerhohuoneen 
sisäänkäynniksi. Snooker-pöytä toimii nyt 
Vekan muistomerkkinä! 

Alpo Paananen
Alposta voisi sanoa, että hän oli aina ensim-
mäinen vapaaehtoinen, kun piti raataa seu-
ran eteen. Öisestä lehdenjakajan ammatis-
taan huolimatta hän huolehti tunnollisesti 

nimissä seura 
järjesti pari Sport-
Systems Cupia. 
Karin varsinainen 
suurpanostus 
olivat neljä peräk-
käistä Ajanpaino 
Finnish Openia, 
jotka pelattiin vuo-
sina 1998-2001. 
Toinen merkittävä 
tukimuoto on se, 
että Karin kirjapai-
no on vuosien ajan toteuttanut veloituksetta 
seuran painotyöt - tämä juhla-Nikkiboxi  
mukaan luettuna. Kaiken lisäksi Kari ehti 
osallistua 1980-luvulla myös HSRC:n 
hallitustyöskentelyyn.

Veka Salonen

Kari Moilanen

kisajärjestelyis-
tä ja pelasi itse- 
kin kaikissa  
seuran turna-
uksissa. 
    Alpo oli aina 
positiivinen ja 
iloinen, pelasi 
pitkää peliä ja 
löi yhden stop-
parin ottelua 
kohti - ja iloitsi 
siitäkin. 
    Alpolle pitää 
vieläkin antaa 
ALPODEJA!

Alpo Paananen, kerrankin 
vakavana.

osa 2
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Talissa oli 90-luvulla säpinää, kun Christer ja 
Keitsi pyörittivät Jaffa Cupia lauantaiaamuisin.  

RISTO NIKU

Korjatakseen juniorikisojen vähäisyyden, tai 
oikeastaan puutteen, Christer Paltschik otti 
vuonna 1988 yhteyden seuratoveriinsa Jari 
Metheriin, joka oli siihen aikaan Hartwallin 
palveluksessa. Syntyi idea kuukausittain pe-
lattavasta juniorikisasta, jota Hartwall ryhtyi 
tukemaan lähinnä Jaffa-juoman muodossa. 
      Christer teki Kale Koivulan kanssa ot-
telukaaviot 3-16 pelaajaa varten. Niin lähti 
käyntiin ainutlaatuinen kilpailusarja, johon 
osallistuminen oli pienille squashin pelaajille 
helppoa. Ei mitään ennakkoilmoittautumi-
sia eikä lisenssivakuutuksia. Seura otti yhteis-
vakuutuksen hallille vain puoli tuntia ennen 
otteluiden alkua. 
      Seuran hovipainaja Ajanpaino tuotti 12 
vuoden ajan 4-väriset kilpailukutsut ja peli-

kauden päätteeksi toimitetut Jaffa Cup –leh-
det, joissa oli vuoden otteluiden tulokset ja 
muutakin juttua kisoista. Christer ja Keitsi 
hoitivat toimitsijatehtävät ja palkintojuomi-
en jaon. Eniten Jaffaa taisi vuosien varrella 
saada Hameed Ahmed, koska aloitti niin 
nuorena.
      Jaffa Cupiin osallistui 12 vuoden aikana 
ja yhteensä 92 lauantaina 132 tyttöä ja 329 
poikaa. Toisin sanoen yhteensä 461 pientä 
squasharia aloitti kilpailu-uransa JaffaCu-
pissa. Tässä joukossa olivat nykyisistä huip-
pupelaajista mm. Hameed Ahmed, Tuomas 
Häkkinen, Elina Kononen, Heikki Ko-
nonen, Henri Kronlund, Aleksi Leskinen, 
Mika Monto, Toimi Niinimäki, Pia Ojala, 
Pyry Poikolainen, Erno Teitti, Matias Tuo-
mi, Olli Tuominen, Jutta Tuunanen, Lauri 
Valtola, Saara Valtola ja Kenneth Wenner-
ström.

Kisa jatkuu Espoossa
Seuramme Merihakaan muuton jälkeen 
Jaffa Cupia on pelattu ensin Herttoniemessä 
ja sitten Kivenlahdessa. Viime kaudella tätä 
juniorikisaa ei järjestetty.
   Pelikaudesta 2011-2012 alkaen ESRC on 
tehnyt sopimuksen Hartwallin kanssa, joten 
HSRC:n alkuun panema junnukisa saa taas 
kunnon potkua.
     Suosittelen HSRC:n junioreille ahkeraa 
osallistumista ensi kaudella alkavaan Jaffa 
Cupiin. Vedin tätä cupia 12 vuotta ja tiedän 
kokemuksesta, kuinka kiva ja opettavainen 
kisa se nuorille osanottajilleen on.
                                                Keijo Kiukkola

Jaffa Cup

Kaikkien aikojen junnukisa
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Hurahdin kössiin 10-vuotiaana ollessani isä-
ni kanssa pelaamassa. Vähitellen aloin käy-
mään yhä enemmän ja enemmän squash-
harjoituksissa. Syöttämisen taidon opittuani 
oli aika lähteä kisaamaan.
    Ensimmäisissä Jaffa Cupeissa sillä taidol-
la ei pitkälle pötkitty. Ekoissa kisoissa taisin 
saada kunnon rökityksen joka matsissa.  Ki-
soissa pääsin kuitenkin tutustumaan mui-
hin kössistä kiinnostuneisiin ja sain paljon 
uusia kavereita. 
    Seuraavat pelit sujuivat jo hieman parem-
min. Pikkuhiljaa aloin voittamaan ja sain 
kotiinviemisiksi välillä jaffaakin.
   Jaffa Cupeissa oli aina oma tunnelmansa. 
Turnauksen alussa jännitettiin porukalla ja 
kovien matsien jälkeen saunottiin yhdessä.  
    Talin sijainti oli sikäli myös hyvä, koska pe-

Muistojeni Jaffa Cup

                         Pyry Poikolainen

lien jälkeen kävimme kavereiden kanssa aina 
viereisessä McDonaldsissa.  Jaffa Cupeihin 
osallistuivat melko pitkälti samat pelaajat.  
Näin opin tuntemaan kaikki kisaajat hyvin. 
Joskus pelaajia tuli vähän kauempaakin. Oli 
jännittävää tavata ulkomaalaisia, mutta ko-
likon kääntöpuolena oli se, että he yleensä 
voittivat matsit… 
    Nykyisin treenailen vieläkin samojen ka-
vereiden kanssa Merihaan pallohallilla. On 
kiva nähdä uusien pelaajien edelleen osallis-
tuvan juniorikisoihin. 
   Haluaisinkin kiittää kisojen järjestäjiä hei-
dän tärkeästä työstään. Jaffa Cupit ovat ol-
leet paras mahdollinen tapa aloittaa kisailu 
squashin parissa.  

Vuoden 1994 Jaffa Cupin osanottajat iloisissa päättäjäistunnelmissa  keväällä Talissa.
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Tutustuin HSRC:n toimintaan Levon tuo-
tua minut Talin hallille joskus vuonna 1985. 
Samana vuonna aloitin Mankun treeneissä 
vanhalla Talin kolmoskentällä Vesa Esko-
lin, Tera Heinosen ja Bubi Göbelin kanssa. 
Muutama vuosi siitä on vierähtänyt ja nyt  
muistellaan seuran menestyksen saloja ja 
pohditaan, miksi HSRC on stadin ykkönen.
   Kilpailutoiminnassa HSRC on aina ollut 
stadin ja Suomen ykkönen kilpailujen järjes-
täjänä. Ja Suomen menestynein kössiseura. 
1980-luvun rautainen kisojen organisoin-
titaito ja edelläkävijyys on hyvin siirtynyt 
nuoremmalle polvelle. HSRC on aina ollut 
kisäjärjestelyissä pioneeri, viimeksi SM-kil-
pailujen reaaliaikaisessa kössin videostrea-
mingissä.
   HSRC:n seuratoiminnan kohokohtia ovat 
olleet perjantaiset kerhoillat ja Kalen järk-
käämät Pajulahden mailapelileirit. Lisäksi 
olemme porukalla reissanneet ulkomailla 
pelimatkoilla, usein Tallinnaan ja Tukhol-
maan. 
    Puurojuhlissa ja seuran mestaruuskisoissa 
on tunnelma ollut Keitsin klubin katossa. 
Suomessa ainutlaatuinen brittihenkinen 
Keitsin klubi 1 & 2 ovat olleet hyvässä käy-
tössä. Nämä ovat vain esimerkkejä stadin 
ykkösen toiminnasta.
   Stadin parhaassa kössiseurassa on parhaat 
ihmisetkin. Seuratoiminta muodostuu ih-
misistä. Vuosien varrella seuran eteen on pa-
nostanut perustajien lisäksi joukko ihmisiä. 
Nostan tässä esiin muutamia viime vuosien 
vaikuttajia, jotka ovat ansiokkaasti luoneet 

HSRC:n fiilistä Merihaassa ja hallin ulko-
puolella.
   Keitsi johti seuraa rautaisella otteella ja on 
rakentanut kaksi Keitsin Klubia. Kunnia-
puhiksemme on aito stadilainen ja Keitsiä 
saamme kiittää tästäkin julkaisusta.
   Kale Koivula on häärännyt monella saralla 
ja Kalen kisajärjestelykyky on rautaa. Lisäksi 
mainio seuramies on junaillut lukuisat seu-
ramatkat Pajulahteen ja Tallinnaan.
   Marko Kivi-Koskinen johti seuraa viime 
vuodet yhdessä Juice Sarlundin kanssa. Pal-
jon kivoja tapahtumia kerhoiltojen lisäksi. 
Kiitos kundit!
   Fredi Miettinen on viime vuodet järkän-
nyt seuralaisille pelivaatteet ja juoksuttanut 
kerhoilloissa pelikavereita kieroilla stoppa-
reillaan. Ja osallistunut lukuisten kisojen 
järjestelyihin.
   Eetu Tuominen on tiukka vasuri, joka on 
viime vuosina oppinut lyömään ekasta pom-
pusta. Vannoutunut IFK-fani on ollut aktii-
visesti seuratoiminnassa mukana ja monta 
kertaa olemme nauttineet Eetun saaren nä-
kymistä ja puhelinkoppisaunasta.
   Petteri Repo on tehnyt ja ylläpitänyt vaa-
timattomasti sanottuna Suomen parhaita 
kössin nettisivuja, tsekkaa hsrc.fi!
   Seuramme toiminta jatkuu 40-vuotisjuh-
lien jälkeenkin samalla menestyksekkääl-
lä polulla. Uusi puheenjohtajamme Antti 
Lind on aloittanut jämäkästi stadin ykkösen 
keulassa. Hän jatkaa kunniakkaita HSRC-
perinteitä ja pitää varmasti seuramme stadin 
ykkösenä.

HSRC - stadin ykkönen
Juha Raumolin: 
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Milloin nuori kössäri 
pöllyttää faijan 
ekan kerran?

Suurin osa nykyjunnuista tulee 
hallille vanhempien mukana ja 
sitä kautta päätyy seuravalmen-
nukseen. Entä milloin juniori 
voittaa oman faijan ekan kerran? 
Oma poikani Aku yrittää jo 
kovasti 3-vuotiaana, mutta pöl-
lyttämiseen voi vielä muutama 
vuosi vierähtää.
   Itse aloitin peliurani Kivenlah-
den kössihallilla Tapio Minkki-
sen junnukurssilla noin 10-vuo-
tiaana ja pian sen jälkeen siirryin 
HSRC:n valmennukseen kaksi 
kertaa viikossa. Mutta riittääkö 
pelkkä seuravalmennus huipulle? 
Lätkän että fudiksen yhteydes-
sä puhuttu pihapeleistä ja siitä, 
harjoittelevatko nuoret tarpeeksi. 
Myös kössi on taitolaji, jota pitää 
treenata ja pelata paljon nuorena. 
Parilla ohjatulla viikkotreenillä 
seuravalmennuksessa ei pitkälle 
pötkitä.
   Mutta mistä lisää treenejä nuo-
relle pelaajalle, jos seuratreenit järjestetään 
"vain" 1-2 kertaa viikossa? Aluksi suositte-
len perhekössiä omien vanhempien kanssa. 
Etenkin nuorille pelimiehen aluille on hyvä 
jos vanhemmat ehtivät muutaman kerran 
viikossa pallottelemaan heidän kanssaan.  
   HSRC:n kerhoillassa on kypsynyt moni 
pelaajan alku vanhempien pelaajien höy-
kytyksessä. Vanhoilta fabuilta nuori oppii 
monia pelin saloja. Marko Kivi-Koskisen 
lobbisyöttöä tai Antti Lindin pikkuboastia ei 
junnuille valmennuksessa voi opettaa.

   Kössissä pihapelejä ei ole helppo junailla, 
ellei ole omaa kenttää kotipihalla. Pihapelit 
voi kuitenkin myös kössissä pelata. Hallilla 
hengailu ja vapaiden vuorojen kyttäys on osa 
hupia. Tärkein on kuitenkin omien kaverei-
den kanssa peli ilman ohjausta. 
   Näistä palasista pitäisi saada kasaan aina-
kin 5-6 pelikertaa viikossa mikä jo mahdol-
listaisi taidon karttumisen ja jonain päivänä 
oman faijan pöllyttämisen. Itse pyörittelin 
isä-Heikkiä ensimmäisen kerran muistaak-
seni 12-vuotiaana vuonna 1985!

Vuoden 1992  nuorten maailmanmestari  Juha Raumo-
lin aloitti squash-uransa noin 10-vuotiaana.   

STEPHEN J. LINE

p
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Synnyin Lönkan kundina kesällä 1946. 
Keväällä 1971 muutin Kasarmikadulle 
mentyämme Annelin kanssa meritsiin. 
Reilun vuoden yliaktiivisen puuhastelun 
jälkeen päätimme etsiä lisäksi jonkin toisen 
yhteisen liikuntaharrastuksen. Olin itse 
aikaisemmin harrastanut lähinnä futista ja 
kilpatanssia kohtuullisella menestyksellä ja 
Anneli mm. lentistä. 
    Kun sitten kesällä 1972 näimme He-
sarissa ilmoituksen, että Lönkalla avataan 
elokuussa squash-halli, päätimme lähteä 
kokeilemaan tätä meille täysin tuntematon-
ta palloilulajia. Ainoa vapaa vakkariaika oli 
keskiviikkoisin 21.30 - 22.00, minkä sitten 
otimmekin (Annelilta jäi Peyton Place 
näkemättä... hah-haa). 
     Ekalla kerralla meille alkuopit neuvoi kä-
destä pitäen Kale Leskinen ja jo syyskuussa 
HSRC-seuraan houkutteli pj. Uffe Nyman. 
Ensimmäisenä esittäytymään tuli hallilla 
lähinnä viihdepelejä pelaileva HSRC:n jäsen 
n:o 1 eli Pitkä. 
    Sitten kuvioon ilmestyi sympaattinen 
Paltschikin Chrisu, jonka kanssa aloimme 
yhdessä järkkäilemään kössikisoja. Niistä 
eka oli muistaakseni helmikuussa 1973 
Dunlop-Patricia Cup (Dunlop-Cup jatkuu 
edelleen seuramme järjestämänä, kiitos siitä 
Berner Oy:lle).
    Vuonna 1980 helmikuun joukkue EM-
kisoihin valmistui upea Talin Squash Club, 
mihin suurin osa seuramme toiminnasta 
asettui. Siellä olenkin tehnyt suurimman 

osan kössivalmennus ja -kilpailujenjohta-
mishommistani. 
    Valmennettavia oli 80-luvulla yli 5000 
henkilöä ja viikkotunteja parhaimmillaan 
noin 30, mistä suurkiitos vieläkin silloiselle 
hallipomolle Hannu Halmeelle. Kilpai-
lupuolella ohjelmassa oli mm. Finnish 
Openin, SM- ja PM-kisojen sekä seuran 
mestaruuskisojen, kansainvälisten seuraotte-

Koivulan perheen 
kössihistoriaa

Anneli Koivula on ollut aktiivinen niin ken-
tällä, muonituspuolella kuin kirjanpitäjänä.
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luiden ja erilaisten harrastelijakisojen (mm. 
Vakkarikisojen) johtamista. 
    Talin aikoina 1987 kehitimme pingis-
guru Martti Aution kanssa maailmalla 
räjähdysmäisesti kasvaneen racqetlonin 
(neljän mailan kisat). 
    Talin lopetettua keväällä 2001 jatkoin 
kilpailujen johtamista Larun Squash Clu-
billa, josta siirryin neljä vuotta myöhemmin 
Merihaan Pallotalolle, missä vielä nykyään-
kin järkkäilen eritasoisia kössikisoja hyvässä 
yhteistyössä hallipomo Toni Lötjösen kans-
sa ja HSRC:n suosiollisella avustuksella. 

    Merihaassa otin ohjelmaan lisäksi 
nelinpelit, jotka ovat erittäin suosittuja var-
sinkin vanhenevan ja raihnaisen kössiväen 
keskuudessa (mukana ovat mm. entiset 
Suomen mestarit Poku Salo,  Kale Leskinen 
ja Markku Sainio). 
    Oman valmennus- ja kössiurani päätin 
erilaisten vammojen takia veteraanien 
MM-kisoihin Espoossa 2003. Parhaita saa-
vutuksiani ovat senioriluokkien ehkä noin 
13-14 PM- ja SM-mitalia, Badelin 2 yleisen 
luokan SM-pronssia vuosina 2004 ja 2005 
sekä tietysti jo aikuiset lapsemme Kimmo 
28 v. ja Anne 25v.  
    Huippuhetki oli ehdottomasti Aaronin 
ukiksi tuleminen kesäkuussa 2010. Anneli 
64 v. pelailee edelleen kössiä pari-kolme 
kuukaudessa, käy kesäisin lenkillä ja hiih-
telee talvisin säännöllisesti. Myös Anneli 
on saavuttanut muutamia senioriluokkien 
Suomen mestaruuksia.
    Olemme olleet kumpikin parisen 
vuotta eläkkeellä ja nautimme olostamme 
Arabianrannan upean merellisissä ja taiteen 
täyttämissä maisemissa. Täällä Anneli 
saa aikansa hyvin kulumaan hoitamalla 
HSRC:n kirjanpitoa ja maksuliikennettä 
sekä allekirjoittautunutta (40-vuotishääpäi-
vämme oli huhtikuussa). 
    Onnittelemme lämpimästi myöskin 
40-vuotispäiväänsä viettävää Suomen pa-
rasta kössiseuraa HSRC:tä. Olemme lisäksi 
erityisen iloisia siitä, että seuramme toiminta 
on taas tänä päivänä aktiivista, ammattitai-
toista ja hyvin johdettua. 
    Hyvää juhlavuotta kaikille seuramme 
jäsenille, liikkukaa ja lisääntykää!

Anneli ja Kalevi Koivula
Tuttu tilanne kymmenistä  ellei sadoista 
HSRC:n kisoista: kilpailun johtaja Kale 
Koivula jakaa palkinnot. 
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Squash vei moneen mukaan
Paremminkin se perjantai olisi voinut alkaa. 
     Olimme aamukahvilla Kluuvikadun Fa-
zerilla. Kunniapuheenjohtaja Keijo Kiukkola 
pyysi minua kirjoittamaan jotain HSRC:n 
40-vuotisjuhlalehteen. 
     Miksi minä?  ”Koska sinä olet seuran van-
hin pelaava jäsen”, Keitsi sanoi.
    Minulta meni kahvi väärään kurkkuun. 
Vanhin pelaava jäsen, miten se on mahdol-
lista?  Missä ovat minua vanhemmat pelaa-
jat, vai onko sellaisia edes ollut? Täytin alku-
vuodesta 70, mutta toivuin nopeasti. Nyt  
hautausmaa tuntui olevan lähempänä kuin 
kössihalli.
                                 * * *

Amerikkalainen 
historioitsijaArtur 
M. Schlesinger kä-
veli kuusikymp-
pisenä Firenzen 
katedraalissa. Hän 
muisteli vierail-
leensa 45 vuoden 
aikana lukematto-

Talissa, Tonttukummussa, Kaivotalossa,  
Metrossa ja Merihaassa; muutaman kerran 
olin pelannut ulkomaillakin Lontoota ja 
New Yorkia myöten.
    Mitä sellaista ne kentät ovat antaneet, min-
kä takia minun kannattaisi tuhlata jäljellä 
olevia vuosiani squash-pallon takomiseen?  

                                * * *

missa eurooppalaisissa kirkoissa. 
   ”Mitä sellaista ne ovat minulle antaneet, 
minkä takia minun kannattaisi tuhlata 
jäljellä olevia vuosiani kirkkojen katselemi-
seen”, Schlesinger havahtui ihmettelemään. 
Hän päätti unohtaa katedraalit ja käytti vii-
meiset 27 elinvuottaan ihan muuhun.  
   Minä laskin seitsemänkymppisenä viet-
täneeni 37 vuoden aikana vähintään 3000 
tuntia squashkentillä vanhalla Salon hallilla, 
Lönkalla, Herttoniemessä, Lauttasaaressa, 

Ensimmäisenä tu-
lee mieleen Tahko 
Pihkalan elämän-
ohje: ”Elämä on 
liikuntaa ja liikun-
ta on elämää”. 
    Tahko oli isän 
hyvä ystävä; hänel-
tä sain toiseksi etu-
nimekseni Laurin. 

Pikkupojan silmissä originelli urheilupro-
feetta vaikutti oudolta sarkapuseroineen ja 
ylös taittuvine rilleineen. Tuo elämänoh-
jekaan ei erityisemmin innostanut laiskaa 
mukulaa 1950-luvulla. 
    Mutta vanhempani elivät Tahkon ohjeen 
mukaisesti ja harjoittivat liikuntaa intohi-
moisesti pitkän elämänsä loppuun asti. Isä, 
Suomen ensimmäisen olympiamitalin hiih-
tänyt huippu-urheilija kuoli 94-vuotiaana. 
Jotain isän ja äidin esimerkistä tarttui mi-
nuunkin, perheen nuorimmaiseen.  
    Oikeaa liikuntamuotoa minun oli vaikea 
löytää. Urheilukentälle ei ollut mitään asi-
aa, futis oli liian vaikeaa enkä koristakaan 
osannut niin hyvin kuin vanhemmat veljet. 

Risto Niku:
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Hölkkääjää pidettiin 50-luvulla puolihullu-
na ja sauvakävelijä olisi passitettu mielentila-
tutkimukseen.  
   Ratkaisu, joka osoittautui myöhemmin 
lopulliseksi, löytyi uudesta duunipaikasta 
vuonna 1974. HPY:ssä pelattiin squash-
nimistä sisäpallopeliä, josta ryhdyin yhtiön 
tuoreena tiedottajana tekemään juttua hen-
kilöstölehteen.   
    En koskaan unohda sitä hämmennystä, 
jonka Carita Hillo aiheutti juoksuttaessaan 
minua sinne tänne suljetulla kentällä. Koke-
mus oli niin kauhea, että päätin niiltä sijoilta 
etsiä ratkaisun sen välttämiseksi. 
   Näin löysin oman versioni Tahkon vii-
saudesta. Elämä on squashia ja squash on 
elämää.
                              * * * 
Squash oli niin uusi laji, ettei siitä tiedetty 
Suomessa juuri mitään. Sain käsiini Eng-
lannissa vuonna 1968 painetun Squash 
Rackets -nimisen vihkosen, jonka pohjalta 
tein HPY:n squash-porukalle kaksiosaisen 
oppaan. Se taisi olla ensimmäinen laatuaan 
Suomessa.
    Sitten rohkaisin mieleni ja pyysin silloi-
sia tähtiämme Poku Saloa ja Pekka Petersen-
Dyggveä kertomaan meille, miten squashia 
oikeasti pelataan. Tapaaminen vei minut 
Squash-uutisten päätoimittajaksi vuonna 
1979.
   Firma-squash oli kuitenkin ykkösjuttu 
– ystävyysottelut, Paulig Squash, AGA-
turnaus ja mitä niitä oli. Meidän yhtiömme 
squash-osaaminen oli aivan ylivoimaista. 
Suosittu Paulig-kisa kuoli, kun turnauksen 
finaalissa kohtasivat HPY:n ykkös- ja kak-
kosjoukkueet. Muut firmat olivat ihmeis-
sään, niillä kun ei ollut aavistustakaan siitä 
perustyöstä, jota olimme tehneet lajin eteen.
     Kun menestys jatkui, saimme henkilö-
kunnan urheilukerholta apurahan ensin 

Ruotsin reissuun ja sitten Saksaan. Koska 
vastusta ei sieltäkään löytynyt, anoimme 
matka-avustusta Englantiin, jossa taso tie-
dettiin paremmaksi. ”Menköön tämän 
kerran”, sanoi kerhon puheenjohtaja, ”mutta 
Pakistanin matkaan ei tipu  penniäkään!”

                              * * * 
Helsinki Squash Rackets Club tuli minulle 
tutuksi pitkän kaavan kautta, sillä en aluksi 
kelvannut jäseniksi. Aloitin seuraurani Hert-
toniemen Silkkikutomon ullakkohallissa, 
joka tuntui kovin vieraalta. Siksi oli hienoa, 
kun HSRC avasi minulle ovensa.  Tässä jou-
kossa pääsin helposti mutta hauskasti squas-
hin normaaliympyröihin.
    Nopeasti kävi ilmi, että HSRC:n sielu oli 
Keijo Kiukkola -niminen tarmokas herra. 
Mainosalan miehenä hän haistoi potentiaa-
lisen copywriterin ja värväsi minut avusta-
maan seuran jäsenlehteä Nikkiboxia. 

  Vanhaa lehtimiestä 
ei tarvinnut paljon 
yllyttää. Niin sai al-
kunsa 10 vuotta kes-
tänyt yhteistyö seu-
ralehden kimpussa. 
Nahkakansiin sidot-
tua lopputulosta voi 
käydä vilkaisemassa 
kerhohuoneessa. 

                               * * * 
HSRC:n toiminta oli 80-luvulla juuri niin 
elävää kuin aikakauden muotipelin kohdalla 
voi kuvitella. Seurailtoina Lönkalla ja Talis-
sa oli suorastaan tungos. Haastelistat elivät, 
edustusjoukkue jyräsi liigassa ja kisoja järjes-
tävä koneisto hioutui yhtenäisissä asuissaan 
lähes ammattimaiseksi.  
    Ainutlaatuinen tähtihetki oli ns. Neljän 
kaupungin turnaus, jonka HSRC järjesti 
viimeisenä vuorollaan 1989. Mukana oli-
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vat ystävyysseurat Saksasta, Englannista ja 
Ranskasta. 
     Enemmän tai vähemmän ennakkoluu-
loisina kaukaiseen Pohjolaan tulleet vieraat 
olivat äimän käkenä, kun HSRC:n pari-
kymmenhenkinen tiimi pyöritti heitä ke-
säisen viikon ajan ympäri helteistä Helsinkiä 
maalla, merellä ja ilmassa. Oli hauska esim. 
nähdä, miten englantilaisten leuka loksahti, 
kun toin Nikki-veneen yläkannelle tarjotti-
mella gintonicit Jollaksen äveriäiden ranta-
huviloiden lipuessa ohitsemme.
    Pyörällä päästään olivat myös varsinaiseen 
kisaan osallistuneet joukkueet Kale Leskisen, 
pikku-Rambo Raumolinin ja Sari Ahlbladin 
käsittelyn jälkeen.

                               * * * 
Nikkiboxin ja Squash-uutisten toimittajana 
ajauduin kirjoittamaan squashista isompiin-
kin lehtiin. 
    Vuonna 1983 Ilta-Sanomat pyysi minulta 
jutun Jahangir Khanista. Nuoren pakistani-
laisen hämmästyttävä voittoputki oli havah-
duttanut jopa paatuneet urheilutoimittajat, 
jotka eivät tienneet squashista mitään. Siitä 

alkoi monivuotinen avustajaputki, jonka ai-
kana kirjoitin mediassa Suomen nousevasta 
squashista enemmän kuin kukaan muu.
    Jahangir-huuman huippu koettiin Suo-
messa helmikuussa 1985, kun liiton toimin-
nanjohtaja Jorma Vertainen junaili tämän 
ihmeen näytöskiertueelle Suomeen. Olin 
supermiestä vastassa lentokentällä ja näin, 
miten häkeltynyt squashkenttien suvereeni 
hallitsija oli Suomen pakkasessa.
    Ihan toinen tilanne oli Talin lämpimässä 
hallissa, jossa Jahangir pelasi pari näytösotte-
lua Suomen silloisia huippuja vastaan. Ylei-
söä oli niin paljon, että Keitsin suunnittele-
man katsomon saumat natisivat. 
   Jokainen läsnäollut ymmärsi katselevansa 
eräänlaista luonnonilmiötä. Jahangir hallitsi 
takalasisen kentän jokaista neliömetriä ta-
valla, joka vei kaikki mahdollisuudet hänen 
vastustajiltaan. Se ilta oli huikea mainospa-
la myötätuulta kaivanneelle  suomalaiselle 
squashille.

                                * * * 
Jokakeväiset viikon mittaiset vierailut British 
Openissa olivat minulle yhtä juhlaa. Katse-
lin päivät päästään huippumatseja, joissa tuli 
tutuksi koko silloinen squashin kärkikaarti 
- miehet joista olin voinut vain lukea alan 
lehdistä. 
    Ensimmäisenä päivänä, kun etsin kisa-
paikkaa, kysyin neuvoa kassia kantavalta 
tummalta mieheltä. Neuvo tuli helposti eikä 
ihme - hän oli Hiddy Jahan, squashin kova-
lyöntisimpänä pidetty Pakistanin kakkonen. 
  Muita tuttavuuksia olivat Jahangirin lisäksi 
muun muassa Chris Dittmar, Gamal Awad, 
Ross Norman, Stuart Davenport, Qamal 
Zaman, Dean Williams, Rodney Martin ja 
Jansher Khan. Rankinglistan kolmestakym-
menestä parhaasta useimmat näin livenä 
kentällä ja loputkin käytävillä.  

Jahangir Khan pyörittelee kalevalaisessa lakis-
sa pelannutta Markku Sainiota näytösottelus-
sa Talissa helmikuussa 1985.

JUHANI KAARENMAA
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Lehtikirjoittelun lisäksi tulin squashin ansi-
osta pyyhkineeni pölyt urheilukuvaamisen 
vaativasta askareesta, jota olin harjoitellut 
aikoinaan Etelä-Suomen Sanomien urheilu-
toimittajana. Valokuvaajalle squash on han-
kala laji: nopeaa liikettä, vähän valoa, vaikeat 
kuvakulmt, salaman käyttö kielletty. Näin 
oli ainakin ennen digiaikaa. 
    Mokailin pitkään yrittäessäni saada kelvol-
lisia kuvia pelitilanteista. Jonkinlainen rat-
kaisu löytyi  Minoltan järjestelmäkamerasta, 
valovoimaisesta linssistä, markkinoiden her-
kimmästä filmistä ja äärimmisestä prässä-
yksestä, joka oli otettava huomioon filmin 
kehityksessä. Noilla eväillä sain pellin alle 
tehdyistä kuvausluukuista ja myöhemmin 
lasiseinien läpi mielestäni kohtalaisen hyviä 
otoksia sen ajan parhaista pelaajista.

                              * * *
Väkevä muisto squashin kuvaamisesta jäi 
myös vuoden 1985 MM-kisoista Kairosta. 
Siellä makasin mahallani Saharan hiekassa 
maineikkaan Stephen Linen kanssa tähtäil-
len pellin takaa sopivia kohteita. 
    Toinen mieleenpainuva hetki oli pyra-
mideilla, jonne jouduin viemään Suomen 
joukkueen Squash-uutisten kansikuvaa var-

ten. ”Haluan kuvan, joka ei kaipaa kuvateks-
tiä”, sanoin pelaajille. Ainoa vaihtoehto olivat 
pyramidit. 
   Ajoimme Hoshni Mubarakin rakennut-
tamilta halleilta läpi pölyisen miljoonakau-
pungin Niilin yli Gizan pyramideille. Otin 
varmuuden vuoksi kolme rullaa diakuvia. Se 
oli turhaa - jokaikinen otos olisi kelvannut.

Rodney Martin 
esittäytyi  
suomalaisille 
vuonna 1987. 
Nappasin Mar-
tinista kuvan, 
joka kertoo 
paljon hänen 
mailatekniikas-
taan. 

Lopuksi on todettava, että luiskahdin squas-
hin kautta eläkepäivilläni tietokirjailijaksi-
kin. Keitsi nimittäin kertoi minulle erään 
peli-illan jälkeisen pizza-aterian aikana syk-
syllä 1944 tapahtuneesta venäläisen upseerin 
ampumisjutusta Lauttasaaressa. Se oli jäänyt 
poliisilta selvittämättä. 

RSTO NIKU

Kirjoitin SSqL:n  
20-vuotishistorian 
ja laitoin kanteen 
pääkuvaksi otoksen 
pyramideilta 
vuonna 1985.

Keitsin juttu oli niin 
erikoinen, että  kirjoitin 
siitä eläkkeelle päästyä-
ni kirjan Kuka ampui 
kapteeni Ivan Belovin? Se 
herätti melkoisesti huo-
miota ja poiki mm.  näy-
telmän Helsingin Kau- 
punginteatteriin ja luen-

tasarjan Radio Suomen kanavalle. Siitä in-
nostuneena kirjoitin kuusi muutakin tieto-
kirjaa. 
  Ja maanantai-iltapäivän squashvuorot 
olemme Hannu Kekäläisen kanssa varanneet 
Merihakaan myös ensi kaudelle. p
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Christer Paltschik
on yksi ansiokkaimmista seuralaisista, joka 
on uurastanut pyyteettömästi suomalaisen 
squashin edistämiseksi 1970-luvun alusta 

SSqL:n ensimmäiset 
kultaiset ansiomitalit
Suomen Squashliitto myönsi 1.3.1992 
ensimmäiset kymmenen kultaista ansio-
mitaliaan. Niistä viisi tuli HSRC:n jäsenille 
tässä järjestyksissä: 

nro 4 Keijo Kiukkola, 
nro 5 Poku Salo, 
nro 6 Christer Paltschik, 
nro 7 Timo Kivi-Koskinen, 
nro 9 Risto Niku.

IHMISIÄ 
JA ILMIÖITÄ

Helsinki
Squash
Rackets
Club

Alkeiskurssi  
koululaisille
Syksyllä 1976 järjestettiin squashin ensim-
mäinen alkeiskurssi koululaisille Lönkan 
Squash Clubilla. Kurssista tiedotettiin 
pääkaupungin sanomalehdissä. Kahdeksan 
päivän kurssille ilmoittautui 45 nuorta.
     Hankkeeseen osallistuivat HSRC:n 
lisäksi VSK, LSK ja HSK. Ahkerimmat 
valmentajat olivat Jukka Serimaa, Maukka 
Tiitinen, Kale Leskinen ja Uffe Nyman, 
joka organisoi koko jutun lehti-ilmoituksia 
myöten. Myös Vantaan Timo Raunio osal-
listui valmentamiseen samoin kuin meidän 
Mankku Lindholm. LSK:sta olivat mukana 
Kaj Gulin ja Raikka Laasonen.
     Kurioisiteettina mainittakoon, että 
kurssiin otti osaa Kauniaisista kotoisin 
oleva 13-vuotias  Harry Lilja, jonka muita 

harrastuksia olivat yleisurheilu, uinti ja pöy-
tätennis. Nyt 50-vuotias Harry osallistuu 
ahkerasti ESRC:n paidassa kisoihin, samoin 
kuin hänen jälkikasvunsa.

saakka. Aluksi 
hän keskittyi 
HSRC:n hy-
väksi tehtyyn 
pioneerityö-
hön. Yksi 
esimerkki: 
Christer oli 
yhdessä Poku 
Salon kanssa 
Suomen 
ensimmäinen 
kansainvälinen 
squashtuomari 

Christer Paltschik

- pojat kävivät suorittamassa siihen tarvitta-
van kurssin Tukholmassa vuonna 1973. 
     Christer ei unohtanut seuratyötä, vaikka 
hänen toimintansa painopiste siirtyi vähi-
tellen Suomen Squashliiton puolelle. Hän 
työskenteli yli 30 vuotta liiton tehtävissä 
ja toimi muun muassa maajoukkueen 
johtajana lukuisissa kansainvälisissä kisoissa. 
Hyvällä syyllä voi sanoa, että Christer ja 
Poku ovat ”juosseet suomalaisen squashin 
Suomen ja maailmankartalle”.

osa 3
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Nikkiboxin synty
HSRC:n oma lehti sai nimensä vuonna 
1981 suunnittelemastani seuran uudesta 
merkistä, joka symboloi punarajaista 
squashkenttää ja sen nikkiin lyötyä palloa – 
siitä siis NIKKIBOXI!  
    Tähän perään sopii lainaus kaikkien 
aikojen ensimmäisestä Nikkiboxista nro 1, 
joka ilmestyi elokuussa 1981:  
     ”HSRC on Suomen paras squashseura, 
sen pitää olla edelläkävijä tälläkin alueella. 
HSRC:n jäsenten tulee olla tietoisia 
paitsi oman lajin asioista, myös muusta 
urheiluun liittyvästä, liikunnasta yleensä, 
valmennuksesta ja sen eri osa-alueista, 
lääketieteestä, kasvatuksellisista seikoista, 
terveistä ja terveellisistä elämänmuodoista 
jne. On ehkä liikaa luvattu, jos sanon 
tekevämme lukijoista urheilijoita myös 
ajatuksiltaan, mutta siihen pyrimme. 
Samoin toimitus yrittää löytää seuran 
jäsenkunnasta ne osaajat, joilla on painavaa, 
kaikkia hyödyttävää sanottavaa.” 

Ensimmäisen Nikkiboxin kansi; henkilöt voi 
tarkistaa sivulta 5.  Kannen pohjaväri oli 
sininen, mutta painoteknisistä syistä väri on 
tässä muutettu tässä seepiaksi.

Ensimmäinen  
ammattilaisemme
HSRC:n Markku Sainio oli ensimmäinen 
suomalainen squashin ammattilainen. Hän 
lähti syksyllä 1982 Länsi-Saksaan päätetty-
ään, etä ”minulla on nuorena miehenä vara 
uhrata vuosi tai pari squashille opintojen 
kustannuksella.”
     Markku nousi vuoden 1982 aikana PSA 
rankingissa sijalle 34. Seuraavan kolmen 
vuoden aikana Maran sijoitukset olivat 
45 – 67 ja 39. Sitten hän palasi Suomeen, 
valmistui lääkäriksi ja toimii nykyisin Työ-
terveyslaitoksella.

Suomessa pelaaminen alkoi tuntua turhaut-
tavalta, sanoi Markku Sainio joka on tässä 
astumassa Finnjetin kyytiin.
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Rauno Paavilainen
oli 1980-luvulla merkittävä tuki seuran ta- 
louden hoidossa. Rauski oli johtajana Sys- 
teemineuvonnassa ja sen jälkeen toimitus-

Timo Laitinen

Uffe Nyman

johtajana Cobra 
Systemsissä, joiden 
kautta hän sponso-
roi useita kilpailuja 
ja käytti liikesuh-
teitaan yritysmaa-
ilmaan seuran 
hyväksi. Rauski 
toimi hallituksessa 
pitkään talouden-
hoitajana ja hoiteli 
myös kirjanpidon.  

      Suurelle yleisölle Rauski tuli tutuksi 
HSRC:n järjestämien isojen kilpailujen 
lipunmyyjänä ja ovimiehenä, toimien 
jälkimmäisessä roolissa niin jämerästi, ettei 
esimerkiksi seuramme jäsen ja Talin hallin 
omistaja Manne Linder päässyt ilmaiseksi 
katsomoon.

Rauno Paavilainen

oli seuralle toinen 
onnenkantamoi-
nen Rauno Paavi- 
laisen ohella. Timo 
oli HSRC:n halli-
tuksessa jämpti 
ja järkevä ”pank-
kiiri”, joka toimi 
seuran varainhoi-
tajana ja oli tässä 
rahaministerin 
ominaisuudessa pitkään seuran talouden 
kivijalka.

Timo Laitinen

Dunlop – vanhin 
yhteistyökumppani
Dunlop on ollut seuran kanssa yhteistyössä 
niin kauan kuin se on ylipäätään ollut mah-
dollista eli vuodesta 1973 lähtien.
    Vuoden 1974 vuoden alussa pelattiin 
ensimäinen HSRC:n järjestämä Dunlop 
Cup, jonka yleisen luokan loppuottelussa 
kohtasivat Poku Salo ja Kale Leskinen. 
Ottelun voitti Poku 3-2, huolimatta Kalen 
hirmuisesta loppukiristä.
    Dunlop Cupissa Lönkalla helmikuussa 
1978 oli peräti 143 osanottajaa. Kisassa 
pelattiin 152 ottelua. Miesten 1. luokan 
voitti Kale Leskinen, joka löi Roger Jonesin 
eräluvuin 3-2.

oli aivan alkuvuo-
sina ensin HSRC:n 
puheenjohtaja ja heti 
perään hallituksen 
sihteeri. Aktiivinen 
Uffe hoiti vuosikau-
sia seuran vilkkaita 
ulkosuhteita. Ensin 
Tukholmaan, jossa 
ystävyysseuroja olivat 
Roslagen SRC, Täby 
SRC, St. Eriks SRC, Lidingö SRC ja Wasa 
SRC. 
     Myös Saksaan yhteydet pelasivat Uffen 
kautta – pelimatkoja järjestettiin puolin ja 
toisin Wilhelmshavenin ja Hampurin kans-
sa. 1980-luvun alussa Uffe vastasi seuran 
hallituksessa junioritoiminnasta.

Uffe Nyman
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Laivastovieraita 
Britanniasta
Merivoimien esikunta ohjasi 1980-luvulla 
brittiläiset Helsingissä vierailevien sota- 
laivojen squashinpelaajat HSC:n luokse. 
Niinpä seura isännöi viisi kertaa Royal 
Navyn squashista kiinnostuneita meri-
sotilaita. Kahdesti vieraanamme oli H.M.S 
Fearless, joka oli osallistunut Falklandin 
sotaan. Kolme muuta laivaa olivat H.M.S. 
Diomede, H.M.S.Newcastle ja H.M.S. 
Bristol. 
     Kokosimme brittivieraita vastaan keski- 
tason joukkueita, mutta voitimme silti 
kaikki yhteenotot. Laivaston poikia se  ei 
häirinnyt. Talissa saunottiin ja sitten syötiin 
pizzat. Taisi  siinä joku tuoppikin tyhjentyä.     

Kuka hän oli?
Seuran 25-vuotishistoriikissa arvuuteltiin 
kuvassa olevan naisen nimeä. Nyt 15 vuotta 
myöhemmin  se 
voidaan paljastaa. 
Hän oli Lufthansan 
lento-emäntä Jytte 
Helfrich Frank-
furtista. Jytte oli len- 
toyhtiönsä joukku-
eessa pelaamassa 
HSRC:tä vastaan 
Lönkalla. - Se siitä.

    Illalla hoidettiin ulkomaansuhteita 
tekemällä vastavierailut uljaisiin laivoihin. 
Kiitoskirjeistä päätellen homma sujui aina 
oikein hyvin.

Britit lähettivät komeita paatteja Helsinkiin, mutta ei niiden miehistöstä kunnon vastusta löy- 
tynyt. ”Vaikka emme olleet läheskään teidän korkealla tasollanne, me nautimme  kovasti liikun-
nasta ja opimme paljon uutta”, kiitteli HMS Diomeden päällikkö Godfrey Knet kesällä 86.

RISTO NIKU
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Respect pähkinänkuoressa:  

Innostaminen. Innostava ilmapiiri rohkaisee iloiseen tekemiseen.

Tarinointi. Tarinoimalla viedään traditiota ja tärkeitä viestejä eteenpäin.

Muistaminen. Muistaminen ilahduttaa ja sitouttaa yhteisöön.

Aktivointi. Aktivoimalla saadaan käyttöön uusia resursseja.

Palkitseminen. Palkitseminen on konkreettinen kiitos.

Traditiot. Traditiot hengittävät historiaa ja tätä päivää.

Senioritoiminta. Seniorit ovat mahtava voimavara.

Yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisessa toiminnassa joka ikinen otetaan 
huomioon.

Monipuolinen urheilumies ja maamme urheilumarkkinoinnin 
uranuurtaja Erkki Alaja on kiteyttänyt ajatuksiaan kirjassa nimeltä 
Respect, jonka on kustantanut Veikkaus Oy. Tässä lainaus Alajan 
kirjasta:

RESPECT
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HSRC:n hallitus teknisine avustajineen piti 15-vuotisjuhlakokouksensa heinäkuussa 
1986 seuran nimikkoalus Nikissä. Mukana olivat vas. Keijo Kiukkola, Magnus Lindholm, 
Kari Moilanen, Risto Niku, Paula Paavilainen, Timo Laitinen, Tero Solansuu, Alpo Paa-  
nanen, Rauno Paavilainen ja Ismo Luoma. 

PIRKKO LEINO


