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Saako olla
asiantuntevaa
omaisuudenhoito
palvelua?
Saako olla
monipuolista
pankkipalvelua?

Saako olla
ammattitaitoista
vakuutuspalvelua?
Saako olla kattavaa
kiinteistönvälitys
palvelua?

AKTIA SUOMESTA,

HAUSKA TUTUSTUA!
Meiltä saat saman katon alta kaikki tarvitsemasi pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelut. Halutessasi saat
myös henkilökohtaisen asiakasvastaavan, joka auttaa sinua kaikissa
talouteesi liittyvissä kysymyksissä.

Tervetuloa!

Aktia Pankki Oyj • Kilterinraitti 6
01600 Vantaa • Puh. 010 247 6130*
www.aktia.fi
*Kiinteästä linjasta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min.,
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min.
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Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Juniorivalmennuspäällikön terveiset
Uusi salibandykausi on jo hyvässä vauhdissa ja harjoitusja pelihalleilla mennään kovalla tohinalla kohti yhteisiä
tavoitteita ja haaveita, nautitaan yhdessä tekemisestä, kannustetaan toisiamme ja pidetään hauskaa rakkaan lajimme
parissa.
Viime kaudella lähdimme rakentamaan ikäluokkajoukkueiden ja rinnakkaisten ikäluokkien välistä yhteistyötä systemaattisemmin. Tyttöpuolella olemme saaneet
yhteistyön toimimaan jo hienosti. Rinnakkaiset ikäluokat
harjoittelevat yhdessä viikoittain ja se mahdollistaa, että
pystymme tarjoamaan pelaajille omaa taitotasoa vastaavaa
harjoittelua koko kauden ajan. Toimivalla yhteistyöllä sekä
taitaville pelaajille että vasta-alkajille pystytään tarjoamaan
myös lisäharjoittelua joka viikko. Tyttöpelaajat ovat kehittyneet hurjasti lyhyessä ajassa yli joukkue- ja ikäluokkarajojen toimivan yhteisharjoittelun myötä.
Poikapuolella alamme pikkuhiljaa päästä myös kunnolla vauhtiin ikäluokkajoukkueiden välisessä yhteistyössä. Muutamassa ikäluokassa yhteistyö toimii jo lähes
saumatta ja pojat pääsevät viikkotasolla harjoittelemaan ja
pelaamaan yli joukkuerajojen omaa taitotasoa vastaavassa
harjoitus- ja peliryhmässä. Valmentajien hyvä kommunikaatio ja tahto tehdä töitä yhteisen lajin ja oman seuran
pelaajien kehittymisen eteen nousee isoon arvoon yhteistyökuvioissa.
Ikäluokkayhteistyön lisäksi olemme tällä kaudella mm.
kehittämässä erityisesti juniorimaalivahtien harjoittelua
joukkueen omissa harjoituksissa. Joukkueiden valmentajat pyrkivät järjestämään joukkueensa maalivahdeille joka
viikko oman yksilöidyn harjoitushetken joukkueharjoittelun sisään, jossa pyritään systemaattisesti kehittämään
maalivahtien perustaitoja. Maalivahtivalmennuksen tukena on myös seuran järjestämä maalivahtivalmennus

sekä
joukkuevalmentajien
maalivahtivalmentamisen
tietotaidon
lisääminen
maalivahtivalmennuskoulutuksella ja joukkuekohtaisella opastuksella.
Kilpasalibandyn lisäksi
panostamme edelleen laajasti
myös harrastetarjontaan. SB Vantaassa voi harrastamisen aloittaa jo 3 kuukauden iässä,
joskin niissä harkoissa pääpaino on lapsen ja vanhemman
yhdessäololla, lorutteluilla sekä äidin palautumisessa synnytyksen jäljiltä.
Taapero- ja naperoiän jumppien jälkeen salibandymailaan voi tarttua perhesählyssä jo 3-vuotiaasta alkaen yhdessä oman aikuisen kanssa. Varsinaiseen salibandykouluun
muiden lasten kanssa voi halutessaan tulla 5-vuotiaasta
alkaen.
Harrastesalibandyä on tarjolla tästä syksystä alkaen
siis 3-vuotiaasta aina aikuisikään asti, sillä nuorten harrasteryhmissä on nyt Käärmeiden (pojille, jotka syntyneet v.
96 -. 01) ryhmien lisäksi vaihtoehto myös yli 17-vuotiaille
pojille Hooligansien ryhmässä. Myös tyttöjen harrasteryhmä Gasellit aloitti tänä syksynä ja mukaan ovat tervetulleita
kaikki v. 98 – 00 syntyneet tytöt. Heitä nuoremmille on
tarjolla Mimmisäbä-ryhmiä. Myös aikuisten salibandykoulu sekä aikuisten kuntosählyryhmät jatkavat toimintaansa.
Kuten salibandyliiton slogan sanoo – Salibandy on peli
meille kaikille – sitä se on myös SB Vantaassa, joten tervetuloa mukaan tämän mukavan lajin pariin.
Kaikille toiminnassa jo mukana oleville noin 1000 sbvantaalaisille toivotan hyvää kauden jatkoa, halleilla tavataan!

Tuula Rovamo
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naisia tukemassa kaudella 2012-2013

Sirpa Haapasalmi
Kalevi Haapasalmi
Hely Ahlroos
Martti Lindhom
Taive Timuska
Signe Koik
Siret Leis
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Merike Veinberg
Luukas Laine
Senja Puumala
Saimi Puumala
Kia Warén
Karlo Warén
Karim Laine

Max Vaarakallio
Ella Vaarakallio

Naisten edustus
Naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2012-2013 1. divisioonan 1. lohkossa, jossa on yhteensä seitsemän joukkuetta.
Lohkon kaksi parasta jatkaa kauden päätteeksi liigakarsintapeleihin, joka on tällä kaudella asetettu naisten tavoitteeksi. Joukkuetta luotsaa uusi valmentaja Juha Kuosa.
Viime kauden pelaajista joukkueessa jatkoi noin puolet
ja tälle kaudelle rinkiin on nostettu lupaavia junioripelaajia,
joille on vastuuta jo annettu muun muassa Suomen Cupin

peleissä. Heidät tullaan näkemään myös sarjapeleissä kokeneempien pelaajien lisäksi.
Joukkueen kapteenina toimii Heli Haapasalmi ja varakapteeneiksi valittiin Mari Peltomäki ja Suvi Joutsen.
Joukkueenjohdossa jatkavat tuttuun tapaan Krista Laine ja
Päivi Antikainen.
Naisten kotiottelut pelataan Myyrmäen urheilutalolla.
Otteluihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Pelaajat

1
3
4
5
6
7
8
11
14
18
23

Långbacka Sandra (MV)
Kortelainen Mira
Ahlroos Sari
Varis Miia
Joutsen Suvi (A)
Kullaa Laura
Bergman Cecilia
Kivimaa Kati
Nurminen Sara
Uotila Emmi
Malinen Saara

28
29
33
42
55
66
77
79
80
91

Karling Bea
Englund Hanna
Lappalainen Jannica
Rautanen Jenni
Tamm Riive (MV)
Luostarinen Susanna
Haapasalmi Heli (C)
Ojala Katri
Peltomäki Mari (A)
Halonen Raisa (MV)

Valmentaja
Kuosa Juha
Joukkueenjohtajat
Antikainen Päivi
Laine Krista
Huoltaja
Järvelä Miina
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miesten edustus
Miesten edustusjoukkue säilyi suurilta osin kasassa pettymykseen päättyneen divarikarsintaurakan jälkeen ja
sarjataso on tulevallakin kaudella II-divisioona. Alkavan
II-divisioonakauden valmistelut aloitettiin jo hyvissä ajoin
toukokuussa ja joukkueen runko viettikin kuluneena kesänä runsaasti aikaa harjoittelun merkeissä. Uuden kauden
tuomat haasteet olivat jo ennalta hyvin tiedossa, mikä on
näkynyt hyvänä tekemisenä niin harjoittelun kuin oheistoiminnankin kohdalla.
Pelaajistossa tapahtui muutamia uudistuksia, niin nuoremman kaartin kuin kokeneempienkin pelimiesten täydentäessä jo etukäteen vahvaa joukkuetta. Ringissä olevien
pelaajien määrää on tietoisesti kasvatettu ja pyritty samalla
lisäämään sekä kilpailua että haasteellisuutta. Joukkueen
valmennus on samoissa käsissä viime kaudelta tutun kak-

sikon, Anssi Kiviharjun ja Toni Saaren pitäessä tahtipuikkoja käsissään.
SB Vantaan miesten edustusjoukkue pyrkii menestymään tulevalla kaudella urheilullisuuden ja joukkuepelaamisen kautta. Sopiva koostumus kokemusta, taitoa ja
kovuutta yhdistettynä nälkäisiin nuoriin on miesten edustuksen resepti tulevalle kaudelle. Joukkueen tähtäin on
luonnollisesti korkealla ja alkava kausi mittaakin sopivalla
tavalla uudistuneen ryhmän taidot, motivaation ja asenteen.
Joukkue pelaa kotiottelunsa tuttuun tyyliin Myyrmäen
Urheilutalolla ja toivoo näkevänsä kotikatsomossa mahdollisimman useita joukkueen kannattajia sekä seuran jäseniä. Tarkemmat otteluajat nähtävissä joukkueen kotisivuilta: http://www.sbvantaa.fi/joukkue1

Pelaajat
1
2
4
5
7
8
9
10
11
13
17
18

Levanto Roope (MV)
Kolari Teemu (A)
Heino Sasu
Rummukainen Patrik
Koivunen Henri (C)
Sarnas Petteri
Hassinen Jarkko
Taskinen Antti
Thamm Samuli (A)
Uotila Janne
Sorvari Teemu
Uusitalo Valtteri

19
20
22
23
27
28
31
33
39
40
51
57

Koskinen Jonne
Kiviharju Sampo
Ottelin Philip
Verkkoperä Sami
Jokinen Teemu
Åhman Henri
Fyhr Janne (MV)
Montonen Sakari
Paakkari Aleksi (MV)
Iles Daniel
Hakanen Heikki
Syrjänen Toni-Mikael

65
Välisalo Lassi (A)
73
Vornanen Ville (MV)
77
Berg Lauri
81
Syrjälä Teemu
86
Stark Niko
94
Pöysti Santeri
Valmentajat
Kiviharju Anssi
Saari Toni
Joukkueenjohtaja
Koivunen Henri
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Perhe- ja harrasteliikuntaa Länsi- ja Keski-Vantaalla
SB Vantaa järjestää perhe- ja harrasteliikuntaa seuraavasti
ÄITI / ISÄ – VAUVAJUMPPA (Myyrmäessä)
		
u Äiti / isä – vauvajumppa on aikuisen ja alle 1 v. ikäisen lapsen reipas liikunta		 tuokio ja hauskaa yhdessäoloa. Mukaan voi ilmoittautua, kun vauva on noin 3 kk
		 ikäinen. Vauvajumpan voi aloittaa mihin aikaan tahansa, myös ”kesken kauden”.
NAPEROJUMPPA 1-VUOTIAALLE AIKUISEN KANSSA (Myyrmäessä)
TAAPEROJUMPPA 2 – 3 -VUOTIAALLE AIKUISEN KANSSA (Myyrmäessä ja Kivimäessä)
TENAVAJUMPPA 4 – 5 –VUOTIAALLE AIKUISEN KANSSA (Kivimäessä/Martinlaakso)
		
u Napero, taapero- ja tenavajumpat ovat lapsen ja aikuisen vauhdikkaita 		
		 jumppia, jossa harjoitetaan perusliikuntataitoja ja vietetään riemukkaita 		
		 liikuntahetkiä lasten musiikin tahdissa. Voitte aloittaa jumpan myös ”kesken 		
		kauden”.
PERHESÄHLY (3 – 6 –vuotias lapsi oman aikuisen kanssa)
		
u Lapsi-aikuinen –ryhmä, mailaharjoittelua ja pelaamisen riemua lapsen ehdoilla
		 Myyrmäessä ja Kannistossa.
NASSIKKAKERHOT JA SALIBANDYKOULUT
		
u Salibandyn nassikkakerhoja ja salibandykouluja 5 – 11 –vuotiaille Myyrmäessä,
		 Martinlaaksossa, Kannistossa ja Kartanonkoskella.
KÄÄRMEET 96-98 ja 99-01 syntyneiden poikien harrasteryhmä
GASELLIT 98-00 syntyneiden tyttöjen harrasteryhmä
HOOLIGANS – yli 17-vuotiaille pojille
		
u Harrastesalibandyä vanhemmille junnuille. Pääpaino ohjatulla pelailulla niille,
		 jotka eivät halua kilpailla joukkueissa.
AIKUISTEN SALIBANDYKOULU
		
u Miehille ja naisille, jotka haluavat aloittaa salibandyn harrastamisen, tekevät
		 paluuta vanhan lajinsa pariin tai jotka haluavatkehittää jo olemassa olevia 		
		 salibandytaitojaan ohjaajan johdolla.
MIESTEN JA NAISTEN KUNTOSÄHLYRYHMÄT
		
u Rajatorpassa sunnuntai-iltaisin, lue lisää nettisivuiltamme 				
		 Miehet tai Naiset -valikosta
Lue lisää ja ilmoittaudu nettilomakkeella osoitteessa www.sbvantaa.fi tai sähköpostilla
sbvantaa@sbvantaa.fi. Mukaan voi tulla myös kesken kauden, jos ryhmissä on tilaa.
Tiedustelut puhelimitse:
Erika Svahn 045 350 9955
Tuula Rovamo 045 276 1320 (arkisin).
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Seuran yhteystiedot
Seuran postiosoite: Salibandyseura Vantaa ry / Hellgren, Haltiantie 4 F 44, 01600 Vantaa.
Sähköposti: sbvantaa@sbvantaa.fi.
Seuran toimisto: Eräkuja 2 A, h. 4, 01600 Vantaa (Louhela, Myyrmäen kirkkoa vastapäätä
Louhelantien toisella puolella). Sovi käynnistä etukäteen Erikan tai Tuulan kanssa.
Seuran päivittäinen toiminta ja juoksevat asiat, vastuualueena juniorijoukkueet:
u juniorivalmennuspäällikkö Tuula Rovamo, puh. 045 276 1320 (arkisin)
Seuran päivittäinen toiminta ja juoksevat asiat, vastuualueena salibandykoulut
u seuratyöntekijä Erika Svahn, puh. 045 350 9955
Puheenjohtaja (hallinnolliset asiat, seuran nimenkirjoitus, esim. pelaajasiirroissa)
u Riitta Hellgren, puh. 050 344 3296
Kaikkien SB Vantaan toimihenkilöiden, ml. joukkueiden toimihenkilöt, sähköpostiosoitteet ovat
muodossa erunimi.sukunimi@sbvantaa.fi.
Joukkueiden toimihenkilöiden nimet ja yhteystiedot löydät kunkin joukkueen omilta sivuilta osoitteessa www.sbvantaa.fi. Valitse etusivun ylävalikoista joukkue ja joukkueen sivuilta
oikeasta laidasta linkki ”Yhteystiedot”.

Sopivasti
kuivaa
Uusi Esteri ilmankuivaaja tekee pyykistäsi sopivasti
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen mankelikosteasta erittäin kuivaan, ja aina Esteri tietää kun
pyykki on valmista. Se ei käy turhaan, ja säästää
näin sähköä.

Helppokäyttöinen
Selkeät näppäimet ja opastava
näyttö tekevät käytöstä helppoa.
Pyykin mukaan on valittavissa
kolme eri kuivausohjelmaa.

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon
uusia, käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia. Katso www.esteri.com
tai ota yhteyttä edustajaamme.

Alue-edustajat:
Uusimaa

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa
Jan Lehtonen, 03-233 3236

Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871
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AB-tytöt

12

B-pojat

C-tytöt 97-98

c-pojat 97, puumat

13

c-pojat 98-99, Enterprise

14

d-pojat 00, millennium

d-pojat 00, cowboys

d-pojat 00, piraijat

15

d-tytöt

16

e-pojat 01, haukat

e-pojat 01, kobrat

e-pojat 01, kiitäjät

17

e-pojat 02, jyrät

18

E-pojat 02, tykittäjät

e-tytöt 01-02, säihke

F-pojat 03, musketit / tornadot

19

F-pojat 03, Crocodiles

20

F-pojat 04, hurrikaanit

Miehet II, Team (5. divari)

naiset II (2. divari)

21

Uusia joukkueita käynnistymässä keväällä 2013
Olemme käynnistämässä keväällä 2013 uusia joukkueita pojille ikäluokkiin 2001, 2002,
2003, 2004 ja 2005 sekä tytöille ikäluokkaan 2002-2003. Joukkueet aloittavat harjoittelunsa huhtikuussa, aluksi kerran viikossa juhannukseen asti ja elokuussa koulujen
alettua 2 - 3 kertaa viikossa. Harjoitukset Myyrmäessä.
Lue lisää nettisivuitamme www.sbvantaa.fi.
Myös jo toimiviin poikien 2000, 2001, 2002, 2003 ja 2004 joukkueisiin mahtuu yksittäisiä uusia pelaajia. Myös näistä joukkueista löydät lisätietoja nettisivuiltamme etusivun
Pojat tai Tytöt -ylävalikon joukkuelistasta.
Joukkueiden käynnistymistä odotellessa voi kevään ajaksi tulla opettelemaan salibandyn
perusteita SB Vantaan salibandykouluihin. Salibandykoulut käynnistyvät jälleen tammikuun alkupuolella. Ryhmiä 5 - 11 -vuotiaille Rajatorpassa, Kivimäessä, Kannistossa ja
Kartanonkoskella. Lisätietoja nettisivuillamme www.sbvantaa.fi.
Mimmisäbät tytöille 03-04 ja 05-06 & muut tyttöjen joukkueet
Tyttöjen Mimmisäbät ovat kerhojoukkueita, jotka harjoittelevat kerran viikossa. Tytöt pelaavat muita samanikäisiä tyttöjä vastaan osallistumalla salibandyliiton tyttöjen sarjaan.
Mimmisäbään otetaan kaiken aikaa uusia tyttöjä, joten tervetuloa kokeilemaan!

u
u

Mimmisäbä 03-04 ti klo 18.30 Rajatorpan kalliosuojassa
Mimmisäbä 05-06 su 16.30-17.30 Rajatorpan kalliosuojassa

Huhtikuussa 2013 käynnistyy uusi tyttöjen 02-03 joukkue, johon on ilmoittautuminen
käynnissä.
Tyttöjen 98-00 harrasteryhmä Gasellit pelailee kerran viikossa keskenään eikä
osallistu sarjapeleihin.
E-tytöt Säihke 01-02 harjoittelee kahdesti viikossa ma klo 18-19.30 ja
to klo 18.30 - 20.00 Rajatorpan kalliosuojassa.
D-tytöt 99-00 ottaa myös uusia pelaajia, joilla on aiempaa lajitaustaa tai kokemusta
muista joukkuelajeista. Ota yhteys valmentajiin ja tule näyttämään taitosi.
Kaikki tyttöjen joukkueet löytyvät seuramme nettisivujen Tytöt-ylävalikosta.
Lisätietoja kaikista joukkueista myös sähköpostilla sbvantaa@sbvantaa.fi ja puhelimitse
arkisin 045 276 1320 / Tuula Rovamo.
Salibandykouluista lisätietoja Erika Svahnilta, puh. 045 350 9955,
s-postilla salibandykoulut@sbvantaa.fi.
Tervetuloa mukaan!
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FC Emännät

FMV
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”it wasn’t me, it was naughty, naughty Jai-Alai!”
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