
PANOSTAMME 
JUNIORITOIMINTAAN
– harrastaa voi monin 
tavoin ja erilaisin tavoittein

Harrastin nuorempana voimistelua aktiivisesti ja squashia harvakseltaan. 
Kolmisen vuotta sitten lopetin voimistelun ja aloin panostamaan enemmän 
squashiin. Laji antaa minulle suuria onnistumisen ja epäonnistumisen 
kokemuksia. Käyn kilpailuissa ja olen saanut kavereita ympäri Etelä-Suomea. 
Yksi tavoite on juuri tullut saavutettua kun minut valittiin edustamaan Suomea 
U15 EM-kilpailuissa keväällä Englannissa.

Lotta Ruotanen (14v)

Harrastimme tennistä ja puolivahingossa tulimme kokeilleeksi squashia. 
Osallistuimme myös kesäleirille ja innostuimme. Kössissä mukavaa on sen 
monipuolisuus ja vauhdikas tempo – ja valkutkin on ihan mukavia.

Veljekset Alexander (12v) ja Robert (11v) Webster

Squashin kanssa olen ollut tekemisissä jo juniori-ikäisestä asti. Oman pelaa-
misen rinnalle on vuosien kuluessa noussut yhä vahvemmin valmentaminen. 

Nykyään vastaan seuramme valmennustoiminnasta sisältäen sekä muiden 
valmentajien ohjaamisen että valmennusryhmien vetämistä. On todella 

palkitsevaa nähdä nuorten kehittyvän ja nauttivan yhdessä tekemisestä.

Kristiina Kiviharju, valmentaja

Isäni, joka myös harrastaa squashia, innosti minut tämän lajin pariin kun 
olin 7-vuotias. Harrastan squashia, koska minusta se on monipuolista 

mukavaa liikuntaa. Squashissa minulla on tavoitteena  pelaamisen 
jatkuva kehittyminen ja kilpailuissa menestyminen.

Tatu Lahdenperä (15v)
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