
JSK SQUASH 
MEDIAKORTTI 2020

Järjestämme JSK SQUASH OPENIN 4.–5. huhtikuuta 2020 Talihallissa 
Helsingissä. Tapahtuma on eliittiturnaus ja PSA Satellite tason 
turnaus ja tärkeä seuramme varainhankinnan kannalta. Seuramme 
painopisteitä ovat junioritoiminnan kasvattaminen ja menestys 
kisakentillä. Molemmissa olemmekin onnistuneet, mutta tavoitteet 
ovat vielä korkeammalla.

TULE TUKIJAKSEMME!

Kuvassa vuoden 2019 Suomen mestari Miko Äijänen joka opiskelee ja harjoittelee tällä 
hetkellä Trinity Collegessa USA:ssa. Valmennus ja harjoitusvastus on yliopistossa kauppa-
tieteitä opiskelevalla Mikolla huippuluokkaa.

Kuva: Tommi Tapola
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Junioritoimintamme kasvaa.  
Squashin junioritoi-
mintaa on laajennettu 
Tuusulan Hyrylässä ja 
tällä hetkellä tarjotaan eri 
tasoisten junioriryhmien harjoi-
tuksia maanantaisin, torstaisin ja 
sunnuntaisin. Mahdollisuus on myös 
lajin maksuttomaan kokeiluun. Pelaajia käy 
eri puolilta Keski-Uuttamaata harjoittelemassa Kristiina 
Kiviharjun organisoimissa junioriharjoituksissa. Huippu-
junnumme käyvät harjoittelemassa myös Talihallissa 
Helsingissä. Mailapelitoiminta (squash, tennis, pin-
gis, sulkis) on jatkunut yhteistyössä Tuusulan Tennis-
seuran ja TTC Boomin kanssa. Tällä hetkellä toiminta 
keskittyy perhetapahtumiin Tuusulan Tenniskeskuksessa. 
Seuraava mailapelitapahtuma on 14.3. Tuusulan Tennis-
keskuksessa.  Katso junnujemme tarinoita sivulta 6. 

JSK Squash Open järjestetään 
4.–5.4.2020

ja tuonut uusia harrastajia squashin pariin ja näkyvyyttä tukijoillemme. Aktiivinen 
uutisointi paikallislehdissä tuo näkyvyyttä lajille seuralle ja tukijoille (www.jsksquash.fi, 
www.facebook.fi/jsksquash, www.twitter.com/jsksquash, instagram #jsksquash). 
Menestys on ollut viime kausina vahvaa. Vuoden 2018 Suomen mestaruus meni Jami Äijä-
selle ja vuonna 2019 hänen veljensä Miko Äijänen otti mestaruuden. JSK Squash otti vuon-
na 2018 kultaa SM-liigassa ja edusti Suomea Hollannissa järjestetyissä mestareiden Euroo-
pan mestaruuskisoissa. Parhain pelaajistamme maailmanlistalla tällä hetkellä on Mahesh 
Mangaonkar 54. ja seuran omista kasvateista Miko Äijänen on maailmanlistan 89. 
Seuraavilla sivulla tarkempaa tietoa mainostuotteistamme. 

JSK Squashilla on hienot perinteet isojen suomalaisten 
squash-kilpailujen järjestäjänä. Tulossa on jälleen huikeat 
kisat jotka järjestetään kansainväliset mitat täyttävässä 
Talihallissa Helsingissä. Kisoihin osallistuu Suomen par-
haimmisto ja kansainvälisiä tähtipelaajia. Kisat ovat seuran 
varainhankinnan kannalta erittäin tärkeä tapahtuma, jolla 
katetaan merkittävä osa seuran junioritoiminnan kuluista.

Seuran menestys on tuonut näkyvyyttä sekä 
perinteisessä mediassa että sosiaalisessa mediassa 
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MAINOSPAKETIT sisältävät mainokset 

JSK SQUASH OPEN 2019 kilpailuun, joka 

pelataan huippuolosuhteissa Talihallissa 

4.–5.4.2020. Mainostajat saavat näkyvyyttä 

laadukkaassa kisojen käsiohjelmassa, 

haastattelusermissä, äänimainoksissa, 

web-logomainoksessa JSK:n sivuilla kaudella 

2020-21. Kisojen nettitelevisiointi tuo laajasti 

katsojia ja keskeisten sponsoreiden logot 

esitetään erätauoilla näkyvissä mainoksissa. 

Lasikentän etuseinässä logo-mainokset nä-

kyvät koko ajan nettitelevisiossa ja paikalla 

oleville katsojille. 

HUOM! Ylläolevasta taulukosta 

Timantti-paketin valitseva on samalla 

turnausten pääsponsori ja turnaus nimetään 

tukijan nimen mukaan seuraavasti: 

”YRITYS X OPEN 2020 by JSK Squash”.  

5000 €
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JSK Squash Open 2020 
(4.–5.4.2020) 
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1. Erikseen myytävät mainospaikat

JSK Squash Open 2020 
(4.–5.4.2020) 

Bannerimainos, JSK:n nettisivuille 2020-21 500 €

800 €

800 €

Logomainos, JSK SQUASH OPEN 2020 nettitelevisiossa 

Logomainos JSK SQUASH OPEN 2020 pääkentän etuseinässä. 

2. Junioripaketit Edellisten lisäksi seuran juniorit myyvät seuraavia mainostuotteita:

Kannatusmainos JSK  SQUASH OPEN 2020 käsiohjelmaan (vain yrityksen nimi tai ”nimetön”) 200 €

350 €Logomainos, JSK SQUASH OPEN 2020 käsiohjelmaan (1/4) 

Tule talkoisiin mukaan! 
Auta Keski-Uusimaalaista JSK Squashia 

kehittämään toimintaansa. 

Kysymyksiä? 
Soita Ilkka Virtanen 040-545 0151 

tai ilkka1.virtanen@gmail.com

Valitse sinua kiinnostava tukimuoto

1. Täytä sivun 5 sopimus TAI toimita keskeiset tiedot vapaamuotoisesti sähköpostilla Ilkka Virtaselle 
 ilkka1.virtanen@gmail.com tai postitse osoitteeseen Vanikontie 65, 04240 Talma. 

2. Toimita yrityksesi logo tai mainos (sopimuksesta riippuen) Ilkka Virtaselle (ilkka1.virtanen@gmail.com) joko 
 sopimuksen yhteydessä tai myöhemmin annettujen ohjeiden mukaan

3. Mainostaja vastaa logomainosten ja mahdollisten muun aineiston toimittamisesta. 
 JSK Squash vastaa normaaleista painatus- ja esillepanon kustannuksista.  

Toimi näin:

Auta Keski-Uusimaalaista JSK Squashia 
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JSK SQUASH KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI YHTEISTYÖSTÄ!

Sopimus yhteistyöstä 
JSK SQUASH ry:n kanssa
Olemme sopineet seuraavasti yhteistyöstä 

JSK Squash ry:n (JSK Squash) kanssa koskien 

mainospaketteja sen toiminnan tukemiseksi.

Mainos 1

Mainos 2

Mainos 3

Mainoksen numero, nimike ja hinta (esim. ”Safiiri-paketti 1 000 €”)

Lähettäkää sopimus TAI keskeiset tiedot 25.3.2020 mennessä sähköpostilla (ilkka1.virtanen@gmail.com) tai postitse osoitteeseen 
Vanikontie 65, 04240 Talma (osoitettuna JSK/Ilkka Virtaselle). Yrityslogo (ja joissain tapauksissa mainos) tulee toimittaa sähköisesti 
(laadun vuoksi mielellään grafiikkamuotoinen tiedosto (*.ai tai *.eps tms) mutta muukin yleensä käy) Ilkka Virtaselle 
(ilkka1.virtanen@gmail.com).

Paikka ja aika:  

Allekirjoitus:   

Yritys: 

Laskutusosoite:  

Yrityksen yhteyshenkilö:  

Puhelin:  

Email: 

JSK Squashin yhteyshenkilö:  

JSK Squashin puolesta: Jack Westrèn-Doll Ilkka Virtanen
 Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunnan jäsen (varainhankinta)
 050-525 2551 040-545 0151
 jack.westren-doll@granlund.fi ilkka1.virtanen@gmail.com
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PANOSTAMME 
JUNIORITOIMINTAAN

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)

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)

– harrastaa voi monin tavoin   
 ja erilaisin tavoittein

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

Tule mukaan 
toimintaan!

www.jsksquash.fi /juniorit/
Kristiina Kiviharju, +358 50 398 1119

6



Kilpailumenestys
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Seuran kilpailutoiminnan menestys rakentuu keskeisesti oman juniori-

toiminnan varaan. Kaikki henkilökohtaisia SM-mitaleja voittaneet ovat 

olleet seuran pelaajia jo junioriajoista asti. Edustusjoukkuetta on 

lisäksi täydennetty yksittäisillä täsmähankinnoilla.
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Lehdistö
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Somenäkyvyys
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SQUASHIA 
HYVÄSSÄ 
SEURASSA.

Squash on terveysvaikutuksiltaan eräs parhaista urheilulajeista.
Valitse tästä ja tule mukaan!

 Perhekurssit

 Junioriharjoituksia eri ikäluokissa

 Aikuisvalmennusryhmät

 Naistenryhmä

 Kilpatoimintaa

 Liigajoukkueet

 Seuraillat

 Lohkopelit

 Muuta oheistoimintaa; kuten leirejä, 
 teemapäiviä, kuntopiirejä 
 kesäisin. 

 Lohkopelit

Muuta oheistoimintaa; kuten leirejä,
 teemapäiviä, kuntopiirejä 
 kesäisin. 

JSK Squash 
– laadukas lajin erikoisseura 
Keski-Uudellamaalla!

LISÄTIETOJA: 

www.jsksquash.fi  

Puheenjohtaja 
Jack Westrén-Doll 

puh. 050 5252 551 

Valmennus
Kristiina Kiviharju

puh. 050 3981 119 

Kuva: Tommi Tapola

10


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 


