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Puheenjohtajan terveiset 
Kesän ensihelteet hellivät jo racketlonkansaa, mutta 

kausi 2017-18 on vielä huipennustaan vailla. Tänä 

vuonna kauden päätteeksi saadaan nauttia kahden 

hienon tapahtuman kombosta, kun Lahden ja 

Tampereen kilpailut ajoittuvat peräkkäisille 

viikonlopuille toisiaan täydentäen. Kummassakin 

kilpailussa on tarjolla runsaasti luokkia niin kaksin- kuin 

nelinpeleissäkin.  

Kesän aikana liitossa keskitytään jo tulevan syksyn 

valmisteluun. Työlistalla päällimmäisinä ovat syksyn 

Finnish Open -tapahtuman järjestelyt uusien yhteistyö-

kumppaneiden myötä, sekä maajoukkueen osalta 

elokuussa Sveitsiin suuntautuvan MM-kisamatkan 

valmistelut. Kesän aikana järjestettäneen perinteiseen 

tapaan myös leiri-/treenitapahtumia, joten tiedotusta 

kannattaa seurailla. Muistutuksena kaikille myös 

joukkue- ja nelinpelin SM-kisat – joukkueiden 

kasaaminen ja pelaajien rekrytointi kannattaa 

aloittaa jo kauden viimeisten kilpailujen yhteydessä 

ennen kuin pelaajat karkaavat kesälaitumille.  

Kesä on racketlonpelaajan peruskuntokausi, jolloin 

mailapelihallit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia 

laadukkaaseen treenaamiseen parhaaseen aikaan. 

Nautitaan siis urheilullisesta kesästä niin ulko- kuin 

sisätiloissakin!  

 

 

 

Pauli Byckling 

Puheenjohtaja, SRL 

Tulevia tapahtumia 

EBN Racketlon Lahti Open 18.-20.5.  

 

Victor Ashaway Racketlon, Tampere 26.-27.5.   

 

 

 



SRL:n hallituskokoonpano ja 

luottamustehtävät tulevalla 

toimintakaudella 
Suomen Racketlonliitto ry:n sääntömääräisessä 

kevätkokouksessa 7.4. valittiin liitolle puheenjohtaja 

sekä hallitus. Edellisen hallituskokoonpanon oltua 

puolen vuoden toimintakaudelle valittu tilapäishallitus, 

tämän kevätkokouksen valinnat kohdentuivat kaikkiin 

hallituspaikkoihin.  

Liiton puheenjohtajana jatkaa Pauli Byckling 

seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Edellisen 

hallituksen jäsenistä uudessa hallituksessa jatkavat 

Marko Välimäki, Poku Salo, Tommi Laine ja Jukka 

Julin. Uutena varsinaisena jäsenenä hallitukseen 

valittiin Pekka Tennilä Tampereelta. Varajäseneksi 

valittiin Markus Vahtola.  

Liiton rahastonhoitajana jatkaa Heli Mäkelä ja 

toiminnantarkastajana Timo Räisänen varamiehenään 

Esko Kumpulainen.  

Maajoukkuevalmentajan hakuun ei tullut määräaikaan 

mennessä hakemuksia, joten racketlonmaajoukkueen 

valmentajana jatkaa Jukka Julin.  

Joukkue- ja nelinpelin SM-kilpailut 
SRL:n alaiset joukkue- ja nelinpelin SM-kilpailut on 

tänä vuonna myönnetty Mikkelin Slicen järjestettäviksi. 

Kilpailun ajankohta on 1.-2.9.2018 ja 

kilpailunjohtajana toimii Klaus Kerttula. Mikkeli 

nopeasti noussut yhdeksi Suomen aktiivisimmista 

racketlonpaikkakunnista ja toimii arvokisanäyttämönä 

nyt ensimmäistä kertaa.    

Maajoukkue ja arvokilpailut 
Joukkuevalinnat Sveitsin Zürichissä järjestettäviin 

joukkueiden MM-kilpailuihin ovat käynnissä 

maajoukkuevalmentaja Jukka Julinin organisoimana. 

Tavoitteena on saada jalkeille iskukykyinen, mutta 

ensisijaisesti sitoutunut ryhmä pelaajia, joten 

joukkuevalinnat pyritään lyömään lukkoon hyvissä 

ajoin. Aiemmista tiedoista poiketen myös maajoukkue-

asuja on tarkoitus tilata kaikille halukkaille MM-

kilpailuihin matkaaville tarpeen ja kysynnän mukaan. 

MM-kilpailuasiossa liiton yhteyshenkilönä toimii Jukka 

Julin (ttcboom@kolumbus.fi, 040 771 6050).  

Finnish Open 2018 
SRL:n järjestämä kansainvälinen racketlontapahtuma 

Finnish Open kokee syksyllä 2018 muodonmuutoksen, 

kun kilpailu pidetään ensimmäistä kertaa uudistetussa 

Helsingin Mailapelikeskuksessa (entiseltä nimeltään 

Puistolan palloiluhalli). Vuoden alussa valmistunut 

halliuudistus tarjoaa täysin uusien sulkapallo- ja 

squashkenttien myötä hyvät puitteet paitsi kilpailun 

järjestämiseen, myös seuraamiseen, kun kolmea 

ensimmäistä lajia on mahdollista seurata yksiltä 

jalansijoilta. 

FO järjestetään 14.-16.9.2018, joten ilmoittautuminen 

kilpailuun on jo auki FIR:n kilpailujärjestelmässä. SRL 

toivookin, että suomalaiset pelaajat ilmoittautuisivat 

kilpailuun jo nyt, koska aikainen ilmoittautumis-

aktiivisuus takaa myös runsaasti ulkomaalaisia 

osanottajia. Ajoissa ilmoittautuneille on myös luvassa 

etuisuuksia, joista informoidaan tarkemmin lähi-

tulevaisuudessa. 

Suomeen uusia maailmanmestareita! 
Saksan Nusslochissa järjestetyistä nelinpelin MM-

kilpailuista saatiin Suomeen uusi maailmanmestaripari, 

kun Suomen racketlonin nuoret tähdet Luka Penttinen 

ja Anna Wall voittivat u21-luokan sekanelinpelin. 

Pronssia samassa luokassa otti Oskari Laiho 

sveitsiläisen parinsa kanssa. Juho Vuorinen otti 

hollantilaistuneen Taavi Suorsan kanssa MB-luokan 

kultaa sekä +45-luokan hopeaa.  SRL onnittelee!  

 

 

 

 

 

Maailmanmestarit! Luka Penttinen ja Anna Wall  
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