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Tulevia tapahtumia
Perinteinen Uudenvuodenkisa Tuusulassa 31.12.
Järjestäjänä TTC Boom. Ilmoittaudu viim. 27.12.

Puheenjohtajan terveiset
Lopuillaan oleva vuosi 2017 on ollut muutosten vuosi
Suomen Racketlonliiton toiminnassa. Syksy ja alkutalvi
on ollut uuden organisaation ja toimintamallien
kokoamisen aikaa ja olen ilokseni saanut nähdä lajin
parissa runsaasti positiivista, uutta ja pirteämpää
ilmettä. Lajille omistautuneet ihmiset ovat aktiivisesti
tarttuneet toimeen yhteisten asioiden kehittämiseksi ja
lyhyessä ajassa olemme saaneet aikaan myös
muutamia konkreettisia uudistuksia. Itse työ on kuitenkin
vasta alussa.
Astuessani syksyllä puheenjohtajan toimeen asetin
ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi tavoitteekseni liiton
toiminnan yleisen näkyvyyden parantamisen sekä
yhteisöllisyyden lisäämisen. Nämä jäsenkirjeet, jotka
ilmestyvät jatkossa vähintään neljä kertaa vuodessa,
ovat yksi pieni askel tähän suuntaan. Jäsenkirjeiden
tarkoituksena on toimia informaatio- ja uutiskanavana,
jonka kautta tarjoamme tietoa lajin tapahtumista sekä
liittomme toiminnasta niin jäsenistöllemme kuin muillekin
lajista kiinnostuneille.
Tämän ensimmäisen jäsenkirjeen myötä toivotan kaikille
rauhallista joulua ja urheilullista uutta vuotta 2018!
Pauli Byckling
Puheenjohtaja, SRL

SRL hakee Suomen Olympiakomitean
jäsenyyttä
Suomen Racketlonliitto ry:n syksyn ylimääräisessä
liittokokouksessa tehtiin yksimielinen päätös hakea
Suomen Olympiakomitean jäsenyyttä. Teknisten
yksityiskohtien selvitystyötä jatkettiin uuden hallituksen
toimesta ja 10.12. järjestetyssä hallituksen kokouksessa
allekirjoitettiin OK:n varsinaista jäsenyyttä koskeva
hakemus, joka jätettiin Olympiakomitealle 11.12.
Uudet jäsenhakemukset tullaan käsittelemään

Kolmen lajin mailapelikisat Kulosaaressa 19.-20.1.
Järjestäjänä SRL:n uusin jäsenseura Voittamisen
Kulttuuri ry. Ilmoittaudu viim. 15.1.

Olympiakomitean seuraavassa jäsenkokouksessa kesäkuussa 2018.

maajoukkueosiossa, jossa maajoukkueasioita jatkossa
esitellään ja ylläpidetään.

Jäsenyyden ensisijainen tarkoitus on nostaa lajimme
profiilia ja saavuttaa asema yleisesti tunnustettuna
urheilulajina sekä erityisesti pidemmällä tähtäimellä
pyrkiä parantamaan lajin kilpailu- ja harrastusmahdollisuuksia.

Myös maajoukkueen päävalmentajan paikka asetetaan yleiseen hakuun vuoden 2018 alusta. Hausta
julkaistaan myöhemmin erillinen tiedote, mutta asiasta
kiinnostuneet voivat jo olla yhteydessä liittoon. Maajoukkueen nykyinen valmentaja Jukka Julin toimii
tehtävässään ylimenokauden ajan. Lisäksi tavoitteenamme on löytää ja nimetä jokaiselle osalajille oma
vastuuvalmentaja.

Racketlonlisenssit jatkossa
Suomisport.fi:stä
Olympiakomitean jäsenyyshakemuksen myötä otamme
vuoden 2018 alusta käyttöömme myös OK:n tarjoaman
uuden Suomisport.fi -verkkopalvelun. Suomisport.fi on
koko urheiluyhteisön nykyaikainen ja helppokäyttöinen
digitaalinen urheilupalvelu, jonka kautta on aluksi
hankittavissa OK:n jäsenliittojen lisenssit. Jatkossa
palvelussa on mahdollista hoitaa myös tapahtumailmoittautumisia ja jäsenyyksiä.
Vuoden 2018 racketlonlisenssit siis hankitaan
hankalahkoksi koetun käteismaksujärjestelmän sijaan
nykyaikaisen verkkomaksujärjestelmän kautta, josta on
yhdellä rekisteröitymisellä mahdollista hankkia myös
muiden lajien lisenssit niin itselle kuin myös omille
lapsille. Tällä hetkellä palvelusta voi jo hankkia mm.
sulkapallo- ja squashliiton lisenssit ja racketlonlisenssi
lisätään palveluun piakkoin. Kehotamme pelaajia siis jo
nyt rekisteröitymään ja tutustumaan palveluun.
Racketlonlisenssi vuodelle 2018 on 14€:n hintainen
(juniorit 7€). Yhden racketlonkilpailun lisenssihinta on siis
noin 1€!

Maajoukkueasiaa
Syksyllä perustetun huippu-urheilutyöryhmän ensimmäiseksi isommaksi teemaksi on noussut maajoukkuetoiminnan kehittäminen. Suomen racketlonmaajoukkue
on tavallisesti kasattu vain arvokisoja silmällä pitäen ja
muu yhteinen toiminta vuoden aikana on ollut vähäistä.
Tulevaisuudessa maajoukkueesta halutaan entistä
selkeämmin määritelty ryhmä, johon valitut urheilijat
myös sitoutuvat aiempaa vahvemmin. Toimintaa
pyritään ulottamaan enemmän myös varsinaisten
arvokilpailutapahtumien ulkopuolelle esim. leirien
muodossa. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on
urheilijoiden nimeäminen maajoukkuerinkiin ja toimintaan sitouttaminen. Ryhmään valittaviin urheilijoihin
tullaan
ottamaan yhteyttä
henkilökohtaisesti.
Maajoukkuerinki sekä avainpelaajien pelaajaprofiilit
julkaistaan liiton sivuille avattavassa erillisessä

Vuoden 2018 kilpailut ja Finnish Open
Vuoden 2018 Finnish Open järjestetään aiemmista
vuosista poiketen syyskuussa, ajankohdaksi on FIR:n
vahvistuksen myötä varmistunut 14.-16.9.2018.
Toiveena on, että pystymme mm. tarjoamaan ulkomaalaisille osallistujille nykyistä miellyttävämmän
suomikokemuksen lokakuun lopussa vallitsevan
pimeyden sijaan. Uuden Finnish Openin järjestelytoimikuntaa johtaa liiton varapuheenjohtaja Marko
Välimäki.
SRL:n alainen Yonex racketlon tour jatkuu kevätkaudella, päätapahtumana SM-kisat Helsingin Smash
Centerissä 17.-18.3. Perinteisen tourin lisäksi olemme
myös entistä aktiivisemmin mukana järjestämässä muita,
epävirallisempia kilpailutapahtumia, joista on jo saatu
hyviä ensikokemuksia, esimerkkeinä Ike Raution
lanseeraama rento ikämiesten kilpailutapahtuma
”Veteran Fight” ja TTC Boomin Tuusulassa järjestämä
salibandyjuniorien ”Mailapelikunkku” -kisa. Molemmat
saanevat jatkoa myös ensi vuonna. Näiden lisäksi SRL:n
uusin jäsenseura Voittamisen Kulttuuri ry järjestää
tammikuussa kolmen lajin mailapelikisan.

Veteran Fightin edustava osanottajajoukko Smash
Centerissä sunnuntaina 3.12.

