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TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2008 
 
Yleistä 

 
Vuosi 2008 oli seuran toinen ja ensimmäinen täysi toimintavuosi. Seuran perustamisen 
lähtökohtana oli koota yhteen lajin parissa toimivat, saada lajin kehitys seudulla organisoitua ja 
näin taata paremmat toimintaedellytykset lajin kehittymiselle. Tavoitteen toteuttamisessa on 
onnistuttu hyvin. Jäsenmäärä on kasvanut koko toiminna ajan. Jäsenistölle ja myös jäsenistön 
ulkopuolisille on pystytty tarjoamaan palveluja monipuolesti pienistä resursseista huolimatta. 
Suurin haaste tulevaisuudessa onkin resurssien lisäys ja niiden tehokas jako, jotta toimintaa 
voidaan edelleen kasvattaa ja kehittää. 
 
Seuraa perustettaessa pääpainoalueeksi asetettiin juniori- ja harrastetoiminta ja ne ovat olleet 
seuran toiminnan pääosissa edelleenkin. Uusia harrastajia on tullut mukaan sekä nuorista että 
aikuisista. Kilpailutoimintaa ei kuitenkaan ole unohdettu ja entisiä aktiivipelaajia onkin palannut 
lajin pariin. Lisäksi muissa seuroissa vierailleet oman seudun pelaajat ovat suurin osin 
siirtyneet oman seuran riveihin. Tästä osoituksena on seuran toisen edustusjoukkueen perus-
taminen. 
 
Toiminnan pääpaikkoina ovat olleet Turun Manhattan Sport Center ja Raision Keilailukeskuk-
sen squashkentät. Yhteistyö hallien omistajien ja hoitajien kanssa sekä neuvotellut hyvät edut 
seuran jäsenille ovat merkittävästi auttaneet seuran toiminnan kehittymistä. 
 
Seuran puheenjohtajana toimi Juha Söderström. Johtokunnan jäsenet olivat Pekka Rantanen 
(vpj), Jarmo Ojanperä, Risto Hänninen ja Jatta Vikström sekä varajäsenet Aimo Lindberg ja 
Tom Söderholm. Tiedostusvastaavana toimi Jatta Vikström. Rahastonhoitajana on toiminut 
Heidi Raudaskoski. 
 
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 44, joista juniorijäseniä 11. Seuran juniorivalmennukseen 
osallistui kuitenkin noin 25 junioria. Seuran toimintaan osallistui lisäksi useita, jotka eivät vielä 
olleet seuran jäseniä. 

 
 
Valmennus ja ohjaus 

 
Juniorit: 

Kauden aikana on säännöllisesti toiminut kaksi juniorivalmennusryhmää, toinen Turussa 
ja toinen Raisiossa. Ohjaajina ovat toimineet Raisiossa Pekka Rantanen ja Karri Koivu-
kangas sekä Turussa Anssi Määttänen, Ville Kostamoinen ja Jussi Vikström. 
 
Raisiossa toiminta oli edellisen vuoden tapaan kerhomaista. Kauden aikana harjoiteltiin 
squashin perusteita ja pelattiin harjoituskilpailuja. Raisiossa järjestettiin kahdet alueelliset 
juniorien harrastekilpailut. Mukana oli pelaajia mm. Turun ryhmästä sekä Salosta. Marras-
kuussa osallistuttiin Salon hallilla järjestettyyn juniorikilpailuun. Yhtenä lauantaina oltiin 
Turun hallilla seuraamassa liigajoukkueiden kilpailua. 
Kaikkiaan 16 nuorta osallistui vuoden aikana pidettyihin kerhotapahtumiin. Kaikkiaan em. 
tapahtumia oli 32:na lauantaina. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 8. Raisiossa otettiin 
kauden alusta seuran jäsenille edullisempi hinnoittelu. Se lisäsi nuorisojäsenien määrää. 
  
Turun junioriryhmä on kokoontunut sunnuntaisin. Turun ryhmän toiminta painottuu Rai-
sion ryhmää enemmän tekniikka- ja taktiikkavalmennukseen. Turun ryhmän toimintaan on 
osallistunut 15 junioria, 4-10 valmennettavaa kerralla. 
 
Vakiokokoontumisten lisäksi syksyllä järjestettiin yhden päivän mittainen leiri Turussa 
Manhattan Sport Centerissä. Leiriin osallstui 6 nuorta. 

 



 
Aikuiset 

Aikuisten ohjattu harjoittelu jatkui Turun hallilla toimintakauden aikana kahdessa tasoryh-
mässä aloittelijoille ja kauemmin harrastaneille. Molemmat ryhmät kokoontuivat sään-
nöllisesti perjantaisin. Edistyneempien ryhmä harjoitteli kerralla puolentoista tunnin ajan ja 
aloittelijat tunnin kerrallaan.  Kuhunkin harjoittelukertaan osallistui 2-6 harrastajaa. Vas-
tuullisina ohjaajina toimivat Juha Söderström ja Risto Hänninen. Ohjaukseen osallistui 
myös muita seuran kokeneempia pelaajia. Raisiossa on aloitteleville aikuisille järjestetty 
ohjausta erikseen sovittuina aikoina. Ohjaajana on toiminut Pekka Rantanen. 
 
 

Harrastetoiminta 
 
Juniorit 

Juniorien harrastetoiminta on keskittynyt valmennusryhmiin. Tälllä toimintakaudella ei jär-
jestetty erityisiä lajitutustumistapahtumia, koska junioriharrastajien määrä jo nyt ollut re-
surssien kannalta ylärajoilla. Uusia harrastajia on liittynyt silti toimintaan, sillä tiedostus ja 
”puskaradio” ovat toimineet tehokkaasti. 
 

Aikuiset 
Yhteinen seuravuoro on ollut koko vuoden kesäkuukausia lukuunottamatta lauantaisin. 
Kesäkautena on pelattu keskiviikkoisin. Kokeneempien harrastepelaajien T-ryhmä on 
lisäksi pelannut keskiviikkoisin ja perjantaisin. Harrastelijoille on järjestetty useita 
kilpailuja, kuten osallistujamäärältään suurimpana harrastemestaruussarja TSSq Open. 
Aikuisten harraste- ja harrastekilpatoiminnan vetäjinä ovat toimineet Tom Söderholm, 
Aimo Lindberg, Juha Söderström ja Risto Syväniemi. 
 

Naiset 
Naisten oma harrastejaosto (Lady-ryhmä) on toiminut vilkkaasti. Ladyt ovat pelanneet 
säännöllisesti sunnuntaisin klo 18-19:30. Keväällä ryhmä kokoontui 16 kertaa ja syksyllä 
15 kertaa. Ryhmän jäsenet ovat lisäksi osallistuneet innokkaasti aikuisten ohjattuun har-
joitteluun. Ryhmän koordinaattorina toimi vuoden alussa Jatta Vikström. Loppukeväästä 
asti ryhmän toiminnasta ovat vastanneet Eija Lehtonen ja Taina Mäenpää. 
 
 

Kilpailutoiminta – Seuran pelaajat eri kilpailuissa 
 

Juniorit 
Seuran junioripelaajia on osallistunut moniin kansallisiin turnauksiin (mm. Jaffa Cup) sekä 
EM- ja SM-kisoihin. Yksi menestyksekkäimmistä on ollut Aurora Vikström, joka paikka-
kunnan vaihdoksen takia ei valitettavasti enää loppusyksystä lähtien edusta seuraa. 
Samuli Elo (15v) on osallistunut kauden aikana myös aikuisten harrastekilpailuihin. Roope 
Lehtinen osallistui marraskuussa Salossa pidettyihin juniorikilpailuihin voittaen sen. 
 

Aikuiset 
Seuran pelaajia on osallistunut vuoden aikana menestyksekkäästi moniin kansallisiin 
kilpailuihin sekä lukuisiin harrastetasoisiin kisoihin lähialueella. 
  

Veteraanit 
Vuoden aikana on seuran pelaajia osallistunut veteraanisarjoissa SM-kisoihin sekä 
Seniori-GP:n turnauksiin. Ryhmä seuran pelaajia osallistui syksyllä Uudessa-Seelannissa 
järjestettyihin seniorien MM-kisoihin. 
 

Squash-liiga 
Syksyllä perustettiin toinen miesten edustusjoukkue. Joukkueet ovat osallistuneet squash-
liigan II divisioonaan. 
 
 
 



Kilpailutoiminta - Seuran järjestämät kilpailut 
 
Juniorit 

Raisiossa järjestettiin avoimet juniorien harrastekilpailut huhtikuussa ja joulukuussa. 
 

Aikuiset 
Kerran kuukaudessa pelattava Turun avoin harrastemestaruussarja (TSSq Open) jatkui 
edelleen suosittuna. Pelaajia on ollut mukana säännöllisesti myös Turun alueen ulkopuo-
lelta mm. Salosta ja Porista. Syksyllä sarja jaettiin kahteen tasoryhmään, mikä edelleen 
kasvatti osallistujamääriä. Seuravuoron yhteydessä on pelattu tasoitussarjaa, jossa pis-
teet lasketaan yhteen kausittain syksyllä ja keväällä. Joulujen välissä järjestettiin perintei-
set Kinkunsulatuskisat. Raision mestaruuskilpailut järjestettiin kevätkauden päätteeksi. 
 

Squash-liiga 
Keväällä järjestettiin yksi ja syksyllä kaksi II-disioonan liigakierroksen turnausta. 
 
 

Muu toiminta 
 

Varainhankinta ja talkootoiminta 
Loppukesällä seuran jäsenistöstö suuri osa osallistui Turun kotihallien kunnostukseen 
yhteistyössä hallin omistajan ÅLK:n kanssa. Kunnostustyöstä ei saatu varsinaista rahal-
lista hyötyä, mutta tällä työllä parannetaan pelaamisen edellytyksiä sekä varmistetaan 
pelaamismahdollisuudet eli hallien säilyminen Turussa. 
Hallikustannusten kattamiseksi ja toiminnan tukemiseksi anottiin avustusta Turun kau-
pungilta. Kaupunki myönsi edellisen toimintavuoden kuluihin sekä kenttävuokra- että 
toiminta-avustusta. Kaupungilta saadut avustukset ovat erittäin merkittäviä seuran toimin-
nan kannalta. 
 

Tiedotus 
Tiedotustyöryhmän kokoonpano toimintavuonna oli Jatta Vikström (tiedotusvastaava), 
Karri Koivukangas, Ville Kostamoinen ja Juha Söderström. 
 
Nettisivut (tssq.fi) ovat pääasiallinen tiedotuskanava jäsenille ja seuran toiminnasta 
kiinnostuneille. Sivut on toteutettu yhteistyössä Kummeli Group Oy:n kanssa. Yhtiö on 
huolehtinut sivujen ulkoasun suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta. 
 
Syksyllä Turun hallille saatiin oma virallinen ilmoitustaulu. Asennuksen hoitivat aktiivi-
pelaajat yhdessä hallin kanssa. Taulupohjan lahjoitti Forbo. 
Raisiossa tiedoitteita julkaistaan hallin ilmoitustaululla. 
 

Edustusasut 
Kuluvan talven aikana on selvitetty seuran edustusasujen vaihtoehtoja ja hankinta toteu-
tuu kevään aikana. 
 


