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AFC CAMPUS - JO
VUOSIKYMMEN AKATEEMISTA
LATTIAPALLOA
AFC Campuksen alkuvaiheet ajoittuvat vuoteen 1995, jolloin Turun kauppakorkeakoulun
urheiluseuran KY-Sportin salibandyjaos aloitti toimintansa. Jaoksen puuhamiehenä toimi
eräs nuori kauppatieteen ylioppilas Jani Penttilä. Alkujaan salibandyjaos oli yhtä kuin yksi
miesten

joukkue,

joka

päätti

osallistua

SSBL:n

sarjaan

ja

ilmoittautui

näin

kuutosdivisioonaan.
KY-Sportin salibandyjaos syntyi salibandyn voimakkaalla kasvukaudella, ja jo kaudella 9697 jaoksen budjetti oli ohittanut emoseuran vastaavan. Joukkueitakin oli jo kaksin kappalein
ja kolmas perusteilla. Niinpä silloisista joukkueen johtohenkilöistä vaikutti luontevalta
irrottautua KY-Sportista ja jatkaa toimintaa omana salibandyseurana. Samassa yhteydessä
nämä sählyvisionäärit ajattelivat, että seuran olisi hyvä profiloitua koko yliopistonmäen
yhteisenä seurana, eikä ainoastaan kauppakorkeakoululaisten sisäpiirinä, joten uusi seura
ristittiin Academic Floorball Club Campukseksi. Tällä nimellä joukkueet osallistuivat
sarjaan ensimmäistä kertaa kaudella 98-99, vaikka tosin jo sitä edeltäneellä kaudella miesten
ykkösjoukkue pelasi mustilla AFC Campus -pelipaidoilla – nämä oli samainen edellä
mainittu seuran isähahmo näkemykseensä luottaen tilannut jo hyvissä ajoin.
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AFC Campuksen ensimmäisellä kaudella seuralla oli kolme miesten joukkuetta ja naisten
joukkueen toimintaa ryhdyttiin käynnistämään keväällä -99. Jäsenmäärän jatkuvasti
kasvaessa uusia joukkueita on vuosien varrella perustettu kysynnän mukaan. Viidessä
vuodessa seura oli kasvanut jo yhteensä seitsemän joukkueen ja yli 150 jäsenen
merkittäväksi turkulaiseksi toimijaksi, ja aikuisharrastajien määrässä mitattuna Campus oli
jo

yksi

Suomen

suurimmista.

Samalla

seuran

luonne

kehittyi

perinteisestä

opiskelijayhdistyksestä jatkuvasti enemmän urheiluseuran suuntaan, ja ovia avattiin TY:n,
TuKKK:n, ammattikorkeakoulun ja Akademin opiskelijoiden lisäksi myös muille; seuran
jäsenistön ”akateemisuusaste” on tästä huolimatta edelleen pysynyt varsin korkeana, joka
tuo toimintaan oman leimansa.

Edustusjoukkueen pitkä jakso kakkosdivisioonassa päättyi viimein kauden 04-05 päätteeksi,
kun se onnistui raivaamaan tiensä ykkösdivisioonan karsintoihin ja sieltä edelleen
ykkösdivariin asti. Ensimmäinen kausi toiseksi korkeimmalla sarjatasolla olikin melkoinen
menestys, sillä joukkue voitti ykkösen länsilohkon ja pelasi monen suureksi yllätykseksi
keväällä 2006 jopa paikasta Salibandyliigassa. Samaan aikaan naisten edustusjoukkue
taisteli niin ikään toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla, ykkösdivisioonassa.
Menneen kauden päätteeksi AFC-historiassa käännettiin jälleen uusi sivu, kun seura solmi
Hirvensalon Heiton kanssa junioriyhteistyösopimuksen. Tämän kuluvalla kaudella aloitetun
yhteistyön myötä AFC:n nimellä ja väreissä pelaa nyt myös juniorijoukkueita, A-junioreista
aina E-junioreihin saakka. Ensi kaudella kymmenvuotisjuhlaansa viettävä AFC on siis
tänään jo yhdeksän aikuisten ja viiden juniorijoukkueen muodostama yhteisö, jolla on
keskeinen paikkansa alueen salibandykartalla.
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS
Näin talven pakkasten viimeinkin paukkuessa kääntelen kalenterini lehtiä tammikuun osalta
taaksepäin. AFC Campus, salibandy ja siihen liittyvä oheistoiminta näyttävät täyttävän arkiiltojeni vapaa-ajasta suurimman osan. Lukuisia iltoja on tullut istuttua kokouksissa ja
palavereissa, joissa on pohdittu salibandyn alueellisia kehitysnäkymiä, lajin harrastamiseen
liittyviä tila- ja rahoituskysymyksiä, yleisiä liikunnan toimintaedellytyksiä Turun
kaupungissa sekä AFC Campuksen seuratoimintaan liittyviä asioita. Katsomo on myös
parina iltana kutsunut jännittämään miesten ja naisten edustusjoukkueiden kotiotteluihin
penkkiurheilijan ominaisuudessa. Ja vieläpä muutamia kertoja vanhat luuni ovat liikahtaneet
salibandykentän suuntaan mailakassi matkassaan, ja lajiin on tullut tuntumaa itse pelaajankin
näkökulmasta.
Näin jälkikäteen ajateltuna tuntuu, että on sulaa hulluutta laukata tällaisissa määrin
harrastuksen perässä. Ja rehellisyyden nimissä onkin myönnettävä, että välillä harmittaa
jättää sohva, Salkkarit ja Frendit taakseen jonkin kokouksen tai, vielä hullumpaa, reikäpallon
perässä juoksemisen vuoksi. Mutta - edelleen - näin jälkikäteen pohdittuna, täytyy kuitenkin
todeta, että toimiminen seuran ja lajin parissa on tarjonnut sellaisia kokemuksia, tai voisi
jopa sanoa elämyksiä, jotka omalta osaltaan ovat rikastuttaneet elämääni viime vuosina
merkittävästi.
Olen tullut mukaan seuratoimintaan 90-luvun lopussa, jolloin Campus on ollut ”vain” yhden
naisten joukkueen ja kolmen miesten joukkueen pienehkö salibandy-yhteisö. Toiminnan
puitteet ja laajuus ovat silloin olleet kokolailla eri luokkaa verrattuna siihen, mitä Campus on
tänään, tammikuisena päivänä 2007. Olemme vakiinnuttaneet asemamme yhtenä
merkittävistä salibandyseuroista Turun alueella. Mutta miksi minä aikoinaan olen tullut
mukaan seuratoimintaan? Onko perinteinen mainoslause ”Tuut vaan mukaan, mitään ei
oikeastaan tarvi tehdä” todellakin uponnut minuun? Osaltaan ehkä, mutta sen lisäksi
taustalla on vaikuttanut lähtökohtainen halu olla mukana vaikuttamassa seuran asioiden
hoitoon. Se, miksi aloitin urani salibandyn pelaajana nimenomaan AFC Campuksessa,
johtuu puolestaan siitä, että Campuksesta ajattelin löytäväni samanhenkisiä ihmisiä, joilla
urheilullisten intressien lisäksi on tavoitteita myös koulutuksen ja työelämän saralla. Ja näin
on käynytkin!
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AFC Campus on minulle paljon muutakin kuin urheiluseura, joka saa minut liikuttamaan
ahteriani muutaman kerran viikossa. En myöskään koe seuraa ”nakkikiskana”, jonka eteen
on tehtävä orjatyötä lukuisia kertoja kauden aikana. Uskon, että meitä vastaavankaltaisesta,
tilapäisestä mielenhäiriöstä kärsiviä löytyy seurasta muutama muukin. Tai voihan olla, että
ainoastaan minulta on jäänyt lääkkeet tähän tautiin ottamatta! Paljon olisi kuitenkin jäänyt
kokematta, mikäli en olisi tullut mukaan Campuksen toimintaan, ja mikäli olisin jättänyt
laittamatta lusikkani johonkin sen lukuisista eri keitoksista.
Ensisijaisesti olen Campuksessa tutustunut ihmisiin, joille on muodostunut tärkeä rooli
ystäväpiirissäni. Illanviettoja, mökkireissuja, festareita ja muita kohelluksia on porukassa
kertynyt vuosien mittaan ihan kunnioitettava määrä. Täytyykin tunnustaa, että nykyään
minua salibandykaukaloon houkuttelee lajin tarjoamien kannustimien sijaan ensisijaisesti
hyvä kaveriporukka. Liikunta tulee sitten vielä bonuksena. Tietenkin peleissä pisteitä
metsästetään tosissaan ja joka vaihto taistellaan voitosta! Väitän kuitenkin, että moni muukin
Campuslainen pelaa ja treenaa samoilla intresseillä. Ja kun tutkitaan ottelutuloksia ja
sarjataulukoita edeltäviltä kausilta, ei voimassa olevaa filosofiaa, ”pidetään hauskaa
kaukalossa ja sen ulkopuolella”, voi tulosten valossa pitää lainkaan huonona.
Myöskään ne kokoukset, joissa seuratoiminnan suuria linjoja suunnitellaan, eivät aina ole
noudattaneet kokouskäytännön oppikirjoja. Pieni virne suupielessä, ajoittain ilkikurisestikin,
on ilmoille heitetty erilaisia ideoita ja maailmaa syleileviä kehitysehdotuksia, joiden on
ajateltu vähintään kolminkertaistavan seuran jäsenmäärän tai tuovan seuran kassaan
sponsorieuroja ovista, ikkunoista ja maton alta. Huolimatta siitä, että ehdotukset ovat usein
aiheuttaneet ensireaktiona lähinnä hysteerisen naurun, osoittavat seuran kasvukäyrät kaikilla
mittareilla sellaista tulosta, että monien johtavien valtionyhtiöidenkin hallitukset voisivat
käydä opintomatkalla täällä meillä Turussa Campuksessa. Eikä myöskään pidä väheksyä sitä
osaamista, jota seuran asioiden hoito on tuonut liittyen mm. yhdistyksen talouden hoitoon,
sopimusasioihin ja kokouskäytäntöihin. Viimeksi joulukuussa, ollessani työhaastattelussa,
tätä kokemusta arvostettiin suuresti.
Olen tässä, hieman itsellenikin yllätyksellisesti, kuvannut niitä tuntoja ja kokemuksia, joita
Campus on minulle tarjonnut sekä pelaajana että seuratoimijana. Vielä on syytä mainita ne
upeat fiilikset, joita olen saanut kokea viime keväänä katsomossa, kun miesten
edustusjoukkue pelasi karsintasarjaa pääsystä salibandyliigaan. Ne matsit, yhdistettynä Porin
Ässien jääkiekon SM-liigassa pelaamiin finaaliotteluihin, ovat täydentäneet penkkiurheilijan
kevään viime vuonna. Jään mielenkiinnolla odottamaan tulevan kevään tarjontaa…
Pilke silmäkulmassa – tosissaan,
Martta
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MIEHET EDUSTUS

Takarivissä vasemmalta: Juha Suominen (huoltaja), Esa Kiviniemi (MV-valm.), Antero
Ketola (C), Eero Rostiala, Atte Salminen, Teemu Känkänen (A), Isto Nummi, Tommi
Karesto, Jussi Mattila, Sami Vuorinen, Jani Penttilä (päävalm.), Toni Saijonkari (valm.).
Keskirivissä vasemalta: Mika Ahven (MV), Antti Korpi, Niko Räsänen, Matias Aaltonen,
Mikko Iltanen, Juuso Hellman, Jussi Aalto (MV).
Eturivissä vasemmalta: Joni Tuomi, Antti Kantola, Heikki Röppänen.
Kuvasta puuttuu: Joonas Matikainen, Rami Vienola, Mikko Tammi, Harri Malkki, Henrik
Kaukonen, Janne Pulkkinen, Juha Javanainen, Pekka Laukkanen, Peter Arvidsson.

HYÖKKÄÄJÄT:
#10 Jussi Mattila
#13 Teemu Känkänen ”A”
#17 Mikko Iltanen
#19 Antero Ketola ”C”
#25 Atte Salminen
#41 Heikki Röppänen
#50 Joonas Matikainen
#66 Tommi Karesto
#68 Isto Nummi
#74 Niko Räsänen
#76 Rami Vienola
#80 Juuso Hellman
#90 Mikko Tammi
#91 Eero Rostiala

PUOLUSTAJAT:
#69 Harri Malkki
#11 Henrik Kaukonen
#16 Janne Pulkkinen
#21 Antti Kantola
#26 Joni Tuomi
#44 Sami Vuorinen
#55 Matias Aaltonen
#00 Juha Javanainen
#88 Pekka Laukkanen

MAALIVAHDIT:
#1 Esa Kiviniemi
#3 Mika Ahven
#33 Jussi Aalto
VALMENTAJAT:
Jani Penttilä
Eero Rostiala
Toni Saijonkari
TOIMIHENKILÖT:
Peter Arvidsson
Esa Kiviniemi
Juha Suominen
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Miesten
edustusjoukkue
ylsi
viime
kaudella
seurahistorian menestyksekkäimpään saavutukseen
taistelemalla paikasta salibandyliigassa. Liigaportit eivät
kuitenkaan
avautuneet,
ja
joukkue
aloitti
valmistautumisen seurahistorian toiseen divarikauteen.
Kauteen lähdettäessä joukkueen runko säilyi pääosin
samanlaisena. Paljon pisteitä joukkueesta kuitenkin lähti
herrojen Reuna ja Koskinen mukana, jotka suuntasivat
Saksanmaan kaukaloihin haistelemaan salibandyn
kansainvälisiä tuulia. Lisäksi naapuriseura TPS
puolestaan houkutteli Anssi Pärssinen riveihinsä. Myös
valmennuksessa tapahtui muutoksia, kun Hartonen ja
Saijonkari arkistoivat viime kauden päätteeksi fläppitaulunsa ja pelistrategiansa. Penttilän
kanssa valmennusvastuuta ryhtyi jakamaan Eepi Rostiala Essin vastatessa edelleen
maalivahtivalmennuksesta.
Pelaajakauppa ei viime kauden jälkeen ollut kokonaan mollivoittoista, sillä joukkueeseen
liittyi uusia, nälkäisiä tulokkaita. Tuomi, Vienola, Matikainen, Nummi, Karesto ja Aaltonen
allekirjoittivat AFC-sopimukset. Miesten edustus lähti kauteen taistelemaan sarjapisteistä
suhteellisen tasaisella materiaalilla. Vaikka toista selkeää pisterohmua Kessun kaveriksi
joukkueeseen kaivattiinkin, tilanne kauteen lähdettäessä näytti kuitenkin hyvältä.
Joukkueen pelitapaa hiottiin ja sopivia tutkapareja etsittiin kauden alun harjoituspeleissä.
Pelien perusteella lähtötilanne kauteen oli lupaava, sillä mm. sarjan ennakkosuosikeihin
kuulunut TPS kaatui harjoitusottelussa selvin numeroin. Otteet olivat kuitenkin ailahtelevia.
Suomen Cupista ei ollut tarjolla viime kauden kaltaista menestystä, vaan taival katkesi heti
ensimmäiseen peliin. Ailahtelevuus leimasi joukkueen peliä myös sarjapeleissä. Etukäteen
nimivahvoja joukkueita vastaan pystyttiin hyviin otteisiin ja peleistä oli pisteitä kotiin
tuomisina. Valitettavan usein paketti, ja välillä kasettikin, kuitenkin hajosi, eikä tiukkoja
otteluita pystytty kääntämään voitoiksi odotusten mukaisesti.
Kauden edetessä myös joukkueen sairastupa alkoi täyttyä, mikä ei suinkaan helpottanut
pistejahtia kaukalossa. Sopimussairaalan oven saranoita kulutettiin miesten
edustusjoukkueen toimesta syyskauden aikana siinä määrin ahkerasti, että harventuneita
rivistöjä paikattiin joulutauolla kahdella uudella pelaajalla. Kaukonen ja Malkki liittyivät
joukkueeseen, ja toivat mukanaan ennen kaikkea kokemusta, malttia ja rauhallisuutta.
Täydennyksistä huolimatta rinki oli kuitenkin kapea, eikä uusiin loukkaantumisiin ja
flunssa-aaltoihin ollut varaa. Pelaajiston lisäksi joulutauolla täydennettiin myös
valmennusrinkiä. Saijonkari houkuteltiin uudelleen mukaan tuomaan oman osaamisensa
joukkueen käyttöön. Lisäksi Tuomen Jonin pitkän pelaajauran tuomaa kokemusta ryhdyttiin
hyödyntämään aikaisempaa enemmän valmennuksessa.
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#1 Esa Kiviniemi

#3 Mika Ahven

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

16.11.1966, Pori

19.01.1980, Turku

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

175 cm / 85 kg

150 cm / 160 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"Essi"

"Pora"

AFC-KAUDET: 8 kpl

AFC-KAUDET: 5 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

XL, TPS

TuNMKY, TPS

#10 Jussi Mattila

#11 Henrik Kaukonen

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

23.05.1977, Vorssa

24.07.1978

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

179,5 cm / 75 kg

170 cm / 70 kg

LEMPINIMI:

AFC-KAUDET: 0 kpl

"Matti, Matrix"

EDELLISET SEURAT:

AFC-KAUDET: 5 kpl

RunU, FBC Turku

EDELLISET SEURAT:
Fosu, JP-67, Calmari Union

#13 Teemu Känkänen

#16 Janne Pulkkinen

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

08.06.1982, Turku

24.02.1983, Espoo

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

177 cm / 82 kg

189 cm / 87 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"Kessu, Keisari"

"Pulkka, Pulkku, Pulkvisti, JB"

AFC-KAUDET: 4 kpl

AFC-KAUDET: 2 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

Kuljunmaan Palloseura, SBS Rupu

M-Team, HIFK, SSV

#17 Mikko Iltanen

#19 Antero Ketola

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

11.06.1977, Turku

30.12.1980, Kaarina

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

181 cm / 80 kg

180 cm / 77,5 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"Vin Diesel"

"Anza, juntimmin Antsa"

AFC-KAUDET: 2 kpl

AFC-KAUDET: 5 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

Lion's Heart, TPS

TuNMKY, TPS
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#21 Antti Kantola

#25 Atte Salminen

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

15.12.1980, Turku

08.02.1981, SuurHattula

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

183 cm / 79 kg

179,5 cm / 75 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"André"

"Sähly-Ossi, Taika-Jimmy"

AFC-KAUDET: 3 kpl

AFC-KAUDET: 4 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

TPS, TuNMKY

RuRu, Steelers, HaU

#26 Joni Tuomi

#33 Jussi Aalto

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

15.11.1980

27.02.1975, Pori

AFC-KAUDET: 0 kpl

PITUUS JA PAINO:

EDELLISET SEURAT:

170 cm / 67 kg

FBC Turku

LEMPINIMI:
"Jurpo, Juze, Jusu"
AFC-KAUDET: 8 kpl
EDELLISET SEURAT:
TPS

#41 Heikki Röppänen

#44 Sami Vuorinen

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

17.05.1981, Kankaanpää

18.05.1983

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

177 cm / 74 kg

180 cm / 77 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"Hese, Röpö"

"Fantom"

AFC-KAUDET: 2 kpl

AFC-KAUDET: 2 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

KankSB, Mercy Bros

RuRu, Steelers, Gunners, HaU

#50 Joonas Matikainen

#55 Matias Aaltonen

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

24.04.1986, Turku

17.12.1981

AFC-KAUDET: 0 kpl

AFC-KAUDET: 0 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

TuWe

Paimion Ruoska
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#66 Tommi Karesto

#68 Isto Nummi

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

05.06.1981, Turku

23.09.1982

LEMPINIMI:

AFC-KAUDET: 0 kpl

"Satsi"

EDELLISET SEURAT:

AFC-KAUDET: 0 kpl

Alastaron Urheilijat

EDELLISET SEURAT:
TPS, Soittorasia

#69 Harri Malkki

#74 Niko Räsänen

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

01.09.1975

10.06.1984, Loimaa

PITUUS JA PAINO:

AFC-KAUDET: 1 kpl

185 cm / 90 kg

EDELLISET SEURAT:

AFC-KAUDET: 0 kpl

Loimaan Leisku, Metsämaan

EDELLISET SEURAT:

Urheilijat

SB Naantali , TuWe , FBC
Turku

#76 Rami Vienola

#80 Juuso Hellman

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

30.10.1986, Turku

16.09.1980, Turku

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

171 cm / 67 kg

188 cm / 82 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"Vinski"

"Jusu"

AFC-KAUDET: 0 kpl

AFC-KAUDET: 4 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

TPS

TPS, TuNMKY

#88 Pekka Laukkanen

#90 Mikko Tammi

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

19.07.1975, Kiuruvesi

09.05.1979, Salo

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

183 cm / 66 kg

185 cm / 74 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"Laku"

"Harri, Häbä"

AFC-KAUDET: 4 kpl

AFC-KAUDET: 2 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

TTKK Soittorasia, TPS

SalPa
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#91 Eero Rostiala

Juha Javanainen

SYNTYNYT:

SYNTYNYT:

14.08.1973

01.10.1978, Kaarina

PITUUS JA PAINO:

PITUUS JA PAINO:

182 cm / 75 kg

195 cm / 82 kg

LEMPINIMI:

LEMPINIMI:

"Eepi"

"Java"

AFC-KAUDET: 1 kpl

AFC-KAUDET: 5 kpl

EDELLISET SEURAT:

EDELLISET SEURAT:

SBS Farmers, FBC Turku, TPS

West Coast Sheriffs, FBT Saints

Joulutauon aikana joukkueessa tehtiin uudistuksia, joiden tausta-ajatuksena oli muuttaa
hieman alamaissa ollut kurssi selkeän nousujohteiseksi. Lisäksi sekä joukkueen että
valmennuksen sitoutumisen astetta parannettiin sopimalla yhteisistä pelisäännöistä, jotta
hieman kateissa ollut peli-ilo löydettäisiin takaisin joukkueeseen. Viime kauden
menestyksen tuoma krapula karisi viimeistään sen tosiasian myöntämisen myötä, että mikäli
joukkueen otteet eivät oleellisesti parane, saa joukkue mittauttaa tasonsa suhteessa
kakkosdivarista tulevaan haastajaan.
Huolimatta tehdyistä uudistuksista, joukkueen otteet ailahtelivat syksyn tapaan myös
kevätkaudella. Joukkue ei pystynyt pelaamaan omalla tasollaan, vaan turhan usein vauhdin
sai määrätä vastustaja. Sarjataulukossa kärkipäähän sijoittuneilta joukkueilta pisteitä saatiin,
mutta häntäpään joukkueille ja pahimmille kilpailijoille niitä jaettiin kuin mainoksia
vaalikampanjoissa. Herääminen joukkueessa tapahtui hieman liian myöhäisessä vaiheessa ja
runkosarjan päätyttyä todettiin, että mm. KOO-VEE:lle vauhtisählypelissä annetut pisteet
kävivät kalliiksi suoran sarjassa säilyminen kannalta.
Jo kolmantena vuonna peräkkäin miesten edustusjoukkue ei päätä kauttaan runkosarjan
loputtua, vaan pelit jatkuvat karsinnoissa. Kahtena edellisenä vuonna tilanne on ollut
herkullinen nousukarsintoja odotettaessa. Nyt tilanne on toinen ja edessä on karsinta
säilymisestä ykkösdivarissa. Nyt viimeistään joukkueen on syytä kasvaa nimenomaan
joukkueeksi ja jokaisen pelaajan on etsittävä itsestään sitä voittamisen nälkää, jotta kauden
jälkeen AFC:n miesten edustusjoukkue pelaa edelleen divaria. Karsintapelit häämöttävät
maaliskuun lopussa…
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NAISET EDUSTUS

Takarivi vasemmalta: Monnonen, Laine, Uotila, Koskinen ja Ekman.
Keskirivi vasemmalta: Lindqvist, Mäkeläinen, Ketola, Haapakoski, Paitula,
Simola, Ojanperä ja Reunanen.
Eturivi vasemmalta: Kyttä, Honkanen, Hotti, Vehkaperä ja Hottinen.
Kuvasta puuttuu Rantanen.

HYÖKKÄÄJÄT:
#9 Auli Hottinen
#10 Inna Ekman ”C”
#12 Maija Monnonen
#14 Minna Ojanperä ”A”
#17 Tuija Rantanen
#19 Anniina Mäkeläinen
#23 Eeva Reunanen
#28 Eeva Paitula
#29 Taru Ketola
#42 Katri Hotti

PUOLUSTAJAT:
#2 Satu Laine
#7 Annika Vehkaperä
#11 Maria Lindqvist
#15 Taina Haapakoski
#16 Kaisa Kyttä
#55 Johanna Honkanen ”A”
#60 Saila Simola
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MAALIVAHDIT:
#1 Elisa Uotila
#30 Anna-Maria Koskinen
VALMENTAJAT:
Markus Koivusaari
Ville Saarinen

Campuksen naisten edustusjoukkue lähti kauteen 2006-2007 aivan uudenlaisista
lähtökohdista. Niin pelaajistossa kuin valmennuksessakin tapahtui merkittäviä muutoksia.
Joukkue joutui luopumaan yhteensä kuudesta pelaajasta, joista kaksi oli maalivahteja.
Edellisellä kaudella joukkue pelasi pitkään joutuessaan vielä karsintapeleihinkin, ja
joukkuetta rasittivat tiuhaan paukkuvat sairastuvan ovet. Kaudesta selvittiin kuin
selvittiinkin kunnialla, mutta rasitus näkyi pelaajistossa. Edustusjoukkueen masennus ei
kuitenkaan kauaa jatkunut vaan uudistuminen alkoi heti aurinkoisen kesän helteillä, kun
joukkue vähitellen vahvistui uusilla pelaajilla. HirvHe:n suunnalta täydennystä toivat Auli
Hottinen ja Annika ” Nitro” Vehkaperä, kilpatoverimme FBC joutui luopumaan Anna-Maria
”Ame” Koskisesta, Kaisa Kytästä ja Tuija ”Tuittu” Rantasesta sekä lisäksi naisten
kakkosjoukkueesta nousivat tai palasivat jäähdyttelyn jälkeen edustuksen riveihin Taina
Haapakoski, Satu Laine, Eeva Paitula sekä Katri ”Hode” Hotti ja Elisa ”Elli” Uotila. Myös
Ranskasta palannut Eeva ”Eve” Reunanen kaivoi sabamailan sängyn alta löytäen pian
vanhat kikkansa. Kesätreeneihin lähdettiinkin siitä ihanteellisesta tilanteesta, että
pelaajarinki oli suuri, ja kauden alussa valmentajien ei tarvinnut kerätä joukkuetta kasaan
vaan he saivat valita sen.
Kauteen lähdettiin valmistautumaan siis jo varhain
kesällä.

Ensimmäiset

pelit

kokeilujoukkueella

pelattiin Tuhannen Taalan Turnauksessa, jossa
taaloja ei kuitenkaan saatu kerättyä omaan taskuun
vaan

ne

päätyivät

nuoremmille

pelaajille.

Seuraavaksi alkoi koitos Suomen cupin peleissä,
jossa menestystä alkoikin jo kertyä. Naisten edustus
ylsi aina kolmannelle kierrokselle asti, jossa vastaan
asettui myöhemmin koko Suomen cupin voittanut
Erä III. Vaikka mestareiden edessä jouduttiinkin
nöyrtymään, ei Campuksen naisten joukkue ollut
vielä koskaan päässyt näin pitkälle Suomen cupissa.
Ja huonommalleen naiset eivät todellakaan hävinneet.
Kun Mattilan Jussi päätti monivuotisen uurastuksensa naisten parissa ja lähti valmentamaan
junioreita, oli yhden merkittävän muutoksen aika. Uudistunut joukkue sai valmentajikseen
persoonalliset ja kilpailuhenkiset ystävykset, jotka kuitenkaan valmennuskokemuksestaan
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huolimatta eivät olleet vielä yhdessä työskennelleet. Ville ”Meisseli” Saarinen oli
aikaisemmin valmentanut mm. naisten kolmosjoukkuetta ja Markus Koivusaari naisten
kakkosjoukkuetta. Leidit ovatkin olleet kaikin puolin tyytyväisiä uusiin valmentajiinsa.
Treenit ovat olleet selkeitä ja vaihtelevia, uusia taktiikoita on harjoiteltu ahkerasti sekä
monipuolisesti ja mikä parasta niitä jopa pystytään käyttämään peleissä. Koska Meisseli ja
Markus ovat pyrkineet hyödyntämään jokaisen pelaajan vahvuuksia ja kehittämään niitä, on
yksilöllisestäkin valmennuksesta saatu aika ajoin nauttia. Monesti kuultu neuvo ”Olkaa
luovia!” tiivistää hienosti yhden tärkeän valmennuksen vahvan puolen: He luottavat ja
uskovat omiin pelaajiinsa ja heidän kykyihinsä!

Vaikka joukkue uudistuikin mukavasti kauden alussa, ei uuteen kauteen uskallettu lähteä
suuruudenhulluin tavoittein. Tärkeintä oikeastaan oli kunniallinen sarjassa pysyminen ja
parempien pelien pelaaminen, sillä eihän vielä voitu tietää, miten uudet ja vanhat pelaajat
sekä uusi valmennus toimisivat yhdessä. Mutta nehän toimivat! Valmennuksella taisi olla
vain hiomaton ”timangi” käsissään, sillä joukkue on pelannut yli sekä omien että
ulkopuolisten odotusten. Jo neljän pelin jälkeen naisten edustuksella oli koossa edellisen
kauden kokonaispistepotti. Erityisesti positiivista ovat joukkueessa näkyneet kaksi seikkaa:
ensinnäkin joukkue on hurjan tasainen. Ratkaisijoita ja pistetehtailijoita löytyy ketjusta kuin
ketjusta. Toiseksi pitkään Campuksen naisia vaivannut vähämaalisten pelien kirous on
rauennut. Maaleja on lähes kaikissa peleissä tehty paljon enemmän kuin aikaisemmilla
kausilla ja näin ollen voitot eivät ole jääneet niukoiksi.
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Yksi joukkueen kantava voima tasaisuuden ja maalintekotaidon ohella on mahtava
joukkuehenki. Naisten edustuksessa monenlaiset persoonat täydentävät toisiaan sekä
pelikentällä että sen ulkopuolella. Leideillä on selvästi edelleen hauskaa porukassa, vaikka
aikaa vietetään välillä enemmän yhdessä treeneissä ja pelireissuilla kuin erillään. Joukkueen
vallattomat persoonat ovat jo sulattaneet epäilijöidenkin sydämet, kun heidän joukoissaan
on kadehdittu neitojemme erinomaista yhteishenkeä: ”Pelaisinpa mäkin tossa joukkueessa,
kun niillä on aina noin iso riemu yhdestäkin maalista!” Ja kyllähän se fiilis näkyy ja ennen
kaikkea kuuluu niin kentällä kuin Börssin pöheikössäkin: saunailtoja pidetään varmasti
kauden aikana aina vähintään yksi enemmän kuin pelejä!
Joukkueen kapteenin Inna Ekmanin onnellinen toteamus: ”Mä oon niin ylpee
joukkueestani!” ei varmasti ole turhaan lausuttu, sillä naisten edustuksen kausi on lähtenyt
kaikin puolin mukavasti käyntiin. Jäätäessä joulutauolle sarjaa on pelattu tasan puolet ja
pisteitä kertynyt 13, joka oikeuttaa neljänteen sijaan kymmenen joukkueen sarjassa.
Yhdeksästä pelistä voittoja on kertynyt kuusi, tasapelejä yksi ja tappioita vain kaksi. Kun
onnistunut alkukausi on takana, on aika hinata tavoitteita hieman korkeammalle: Hyvällä
pelillä ja uskolla omaan tekemiseen mikä tahansa joukkue on voitettavissa!

BLING BLING!
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MIEHET 2

Eturivi: Jaakko Hiltunen, Antti Ikonen, Jussi Pellikka, Rami Hartonen, Teemu
Näreoja, Harri Niemelä
Takarivi: Petteri Tenhunen, Jarkko Lehtokangas, Markus Koivusaari, Tapio
Jaakkola, Ville Saarinen, Eetu Salo, Janne Laakkonen, Konsta Kapanen, Ilkka
Haahtela
Kuvasta puuttuu: Tomi Rannikko, Lassi Ahopelto, Tuomas Lehtimäki, Staffan
Granholm, Vesa Halme, Tero Wallin
HYÖKKÄÄJÄT:
#15 Konsta Kapanen
#17 Eetu Salo
#19 Ville Saarinen ”A”
#21 Janne Laakkonen
#24 Jarkko Lehtokangas ”C”
#25 Tomi Rannikko
#66 Tapio Jaakkola
#68 Markus Koivusaari
#70 Jaakko Hiltunen
#88 Jussi Pellikka
Petteri Tenhunen

PUOLUSTAJAT:
#10 Ilkka Haahtela
#13 Rami Hartonen
#41 Lassi Ahopelto
#55 Tuomas Lehtimäki
#69 Staffan Granholm
#77 Vesa Halme
#98 Harri Niemelä ”A”
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MAALIVAHDIT:
#1 Teemu Näreoja
#30 Antti Ikonen
#33 Tero Wallin

Miesten kakkosjoukkue, M2, pelasi viime kauden 3.divisioonassa erinomaisesti. Tuloksena lohkovoitto ja vain
kaksi tappiota runkosarjassa. Tärkeissä 2.divisioonan karsintaotteluissa jo hieman väsähtänyt M2 kuitenkin
kadotti pelivireensä ja tuloksena oli tappiot molemmissa kahdessa karsintavaiheessa. Yhteensä kolmen ottelun
tappioiden seurauksena kovasti haussa ollut nousu ei siis toteutunut vieläkään. Valmennuksen osalta varsinkin
loppukausi oli hieman repaleinen, miesten edustusjoukkueen liiganousutaistelun viedessä suurimman osan
energiasta ja ajasta.
Ennen uuden kauden alkua tiedettiin joukkueesta lähtevän pois 6 pelaajaa. Myös valmentaja -kysymys roikkui
taas ilmassa, kun monta vuotta menestyksekkäästi joukkuetta luotsannut Rami Hartonen valitteli kauden
jälkeen "sabaähkyä" sekä työ- ja viheriökiireitään. Lisäksi jobinpostia saatiin, kun Petteri Tenhunen loukkasi
polvensa juuri ennen kauden alkua ja joutuu olemaan poissa kaukalosta näillä näkymin koko loppukauden.
Kauden alkuun mennessä kaikki ongelmat saatiin kuitenkin ratkottua. Try-out -jakson jälkeen joukkueeseen
valittiin 10 hyökkääjää, 7 puolustajaa ja 3 maalivahtia. Täysin uusia kasvoja löydettiin kaikille pelipaikoille:
Tapio Jaakkola (h, ex Porin Karhut jun.), Ilkka Haahtela (p, ex KooVee) ja edustusjoukkueen ringistä kaapattu
lupaava nuori maalivahti Teemu Näreoja (mv, ex TPS). Lisäksi joukkuetta täydennettiin laadukkailla seuran
sisäisillä siirroilla, kun M3:sta liittyi vahvuuteen Markus Koivusaari (h) ja M5:sta Antti Ikonen (mv) sekä Lassi
Ahopelto (p). Myös Rami Hartonen saatiin jälleen kerran houkuteltua mukaan fläppitaulun taakse ja
täksikaudeksi myös pelikentälle asti! Pelaajavalmentaja Hartonen (p) siirtyi Legendojen (M6) rivistöstä.
Joukkue säilytti siis hyvin runkonsa ja kun vielä vahvistuksiakin löytyi niin uuteen kauteen lähdettiin
positiivisin mielin. Treeneissä on syksyn aikana hiottu joukkueen pelitapaa ja M2 onkin pystynyt kehittämään
taktista pelaamistaan viime kausista. Joukkue on
myös panostanut paljon liikkuvan pelitavan ja
hyökkäyspelin kehittämiseen, jotta pelaaminen
olisi mielekkäämpää, vauhdikkaampaa ja ennen
kaikkea tehokkaampaa.

Uusi kausi on kuitenkin lähtenyt liikkeelle
hieman kankeasti. Ennen vuoden 2006 viimeistä
turnausta joukkue on pelannut 8 tiukkaa ottelua
joista kasassa on 4 voittoa, 2 tasapeliä ja 2
tappiota. Lohkon kärkipään tasaisuuden vuoksi
joukkue on kuitenkin sarjataulukossa vain
kahden pisteen päässä kauden tavoitteesta eli
nousukarsintapaikasta.

Tämän

julkaisun

ilmestyttyä ollaankin jo paljon viisaampia siinä
p ystyykö

M2

vihdoin

toteuttamaan

nousutavoitteensa kuluvalla kaudella!
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MIEHET 3

Ylärivissä vasemmalta oikealle:
Jyri Ryyppö, Ville-Matti Seppä, Petteri Kulta, Janne Ojanperä, Juhani Mäki, Niko Englund,
Juho Hyyppä, Jori Murto, Mikko Lanne, Sampo Alkio, Juha Leikkanen
Alarivissä vasemmalta oikealle:
Sami Rautio, Jere Huovinen, Mikko Loikkanen, Aku Kiema, Peter Arvidsson, Jari-Pekka
Kärkkäinen

HYÖKKÄÄJÄT:
Ville-Matti Seppä
#9 Niko Englund
#10 Janne Ojanperä
#11 Petteri Kulta
#13 Aku Kiema
#21 Juha Leikkanen
#22 Juho Hyyppä
#23 Mikko Lanne
#42 Jori Murto
#58 Tapio Aalto
#90 Tuomas Harinen
#92 Jari-Pekka Kärkkäinen

PUOLUSTAJAT:
#3 Jere Huovinen
#20 Juhani Mäki
#66 Jyri Ryyppö
#77 Sami Rautio ”C”

MAALIVAHDIT:
#1 Peter Ardvisson
#81 Mikko Loikkanen

VALMENTAJAT:
Sami Rautio
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Kolmosessa ei uusia tuulia puhaltele. Pakka pysyi viime kaudesta lähes muuttumattomana,
ainoastaan muutama uusi veijari uskaltautui sitoutumaan M3:sen tiukan olemattomaan
treenipolitiikkaan. Kokonaan uusina kavereina kolmosen ja samalla Campuksen toimintaan
liittyivät Tapio Aalto ja Mikko Lanne. Vitosesta dräftättiin Sampo Alkio ja Hämptonin suuri
mies Niko Englund ei vahingosta viisastunut, vaan palasi takaisin. Seuran sisäisesti tehtiin
myös toinen siirto eli seiskasta värvättiin moottoriturvaksi tolppien väliin Peter Arvidsson.

Toimivaa konseptia on turha vaihtaa eli treeneissä on turha käydä, koska tunnetusti vain
lahjattomat treenaavat. Kaikesta päätellen M3 on (ainakin omasta mielestään) lahjakkaita
yksilöitä täynnä, sillä joskus treeneissä käyvien äijien laskemiseen ei molempien käsien
sormia tarvita. Turnauspäivän koittaessa rollaattorit löytävät taas tiensä Areenalle Buranan ja
kylmävoiteen voimalla. Tällöin hallilla näkyy naamoja, joita et muistanut edes kuuluvan
joukkueeseen. Valmentajan nakki napsahti tällä(kin) kaudella Sami ”Pallopoika” Rautiolle
kaikin tuomariäänin. Jortikka tekee parhaansa ”Mikki Hiiri” -treeneillään, mutta poikia ei
vaan nappaa… josko tällä kertaa tulisi se MVP edes palkinnoksi seuran epäkiitollisimmasta
hommasta? Taitaa Samin kannalta valitettavasti se titteli mennä pistepörssin kärkinimi Jyri
”Messias” Ryypölle (viime kaudella tunnettiin piinallisen pitkään nimellä Jyri ”0+0”
Ryyppö), joka on kynäillyt maaleja tasaisen tappavaan tahtiin – ja Jyrihän pelaa siis
pakkina... Tällä kaudella hyökkääjiä ei ole siis kaiken muun lisäksi edes maalinteko
kiinnostanut, joten pakkien on pitänyt sekin asia hoitaa.

Kaikesta huolimatta sedät jaksaa vielä heilua. Peli ei ole kaunista, eikä varsinkaan silmiä
hivelevää, mutta muutamia pisteitä on vastustajilta saatu riistettyä. Joukkueen sivuilla oleva
sarjataulukko on luonnollisesti pahasti jäljessä, joten MUTU-meiningillä voidaan sanoa, että
nousu jää varmaankin jälleen kerran haaveeksi, mutta toisaalta putoamisestakaan ei ole
pelkoa. Pelataan nyt kausi loppuun ja katsotaan mihin se riittää. Valtakunnassa siis kaikki
hyvin – jossei saunaillattomuutta lasketa.
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MIEHET 5

Ylärivissä vasemmalta oikealle:
Matti Päivärinta, Sebastian Wardi, Juha-Pekka Saarinen, Esa Haanperä, Jesse
Hakala, Ville Saarinen, Janne Helmisaari, Iko Hyppänen, Elias Ballhorn.
Alarivissä vasemmalta oikealle:
Mikko Voutilainen, Vesa Anttila, Ville Lindén, Joni Tolvanen, Pauli Korpela,
Markku Häikiö, Mikael Kakkori, Ari Ahven.

HYÖKKÄÄJÄT:
#11 Elias Ballhorm
#13 Janne Helmisaari
#17 Mikael Kakkori
#18 Ville Saarinen
#23 Vesa Anttila
#37 Jesse Hakala
#68 Mikko Voutilainen
#72 Joni Tolvanen
#76 Matti Päivärinta ”C”
#80 Markku Häikiö
#92 Esa Haanperä

PUOLUSTAJAT:
#19 Iko Hyppänen
#58 Juha-Pekka Saarinen
#66 Ville Lindén ”A”
#91 Sebastian Wardi

MAALIVAHDIT:
#33 Ari Ahven

VALMENTAJAT:
Esa Haanperä
Jesse Hakala
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AFC Campus M5 pelasi edelliskaudella 5.divisioonassa sen verran hyvin, että suoritus
palkittiin sarjanousulla. Nyt tavoitteena on säilyttää sarjapaikka 4. divisioonassa. Pelit ovat
jo alkaneet ja melko tiukka meno on sarjassa. Sarjapaikan säilyttäminen näyttääkin tällä
hetkellä realistiselta, mutta haasteelliselta tavoitteelta.
Pelaajarintamalla tapahtui useita muutoksia sitten viime vuoden. Joukkueen perimmäisin
runko kuitenkin säilyi viimevuotisen kaltaisena. Joukkueessa on useita pidemmän linjan
campuslaisia, äärimmäisimpänä esimerkkinä yli 100 AFC-ottelun kokemuksella
puolustuksessa luutiva Iko Hyppänen. Maalia vartioimaan saimme jo aikaisemmin AFC:ssa
pelanneen Ari "Pikku Pora" Ahvenen. Hänen harteillaan onkin tavallista suurempi vastuu,
koska pelaamme tämän kauden vain yhdellä maalivahdilla.
Kenttäpelaajista kokonaan uusia AFC-kasvoja ovat Vesa Anttila, Joni Tolvanen, Esa
Haanperä, Mikko Voutilainen, Ville Saarinen sekä Ruotsin vahvistus Mikael Kakkori.
Valmennuksesta vastaajat pelaaja-valmentajakaksikkomme Jesse Hakala ja Esa Haanperä.
Vitosen pelitapaa ei kovin kauniiksi voi kehua. Jäähyllä ollaan aniharvoin ja sikailua ei
harrasteta, mutta miestä otetaan kyllä reilusti kovaa. Maalinteko on tälläkin kaudella ollut
kohtalaisen vaikeaa. Joukkueen pelaajat edustavat perinteistä duunariosstoa, eikä aivan
hirveitä pyssyttäjiä joukkueesta löydy. Viime kaudella loistaneet maalinikkaritkin ovat olleet
hieman alavireisesä snaipperikunnossa. Yhtenäisellä joukkuehengellä ja hyvällä
joukkuepelillä päästään toivottavasti pitkälle.
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MIEHET 6
LEGENDAARISTA NEPPAILUA!

Numerolla

kuusi

tituleerattu

miesten

joukkue

poikkeaa

hieman

muista

seuran

miesjoukkueista ideologialtaan. Joukkue, AFC Legends, koostuu nimensä mukaisesti pitkän
AFC-uran tehneistä salibandyjyristä. Joukkueessa pelaa AFC:n perustajajäsenten lisäksi
vuosien varrella tutuiksi tulleita kasvoja miesten edustusjoukkueesta. Joukkuetta voi hyvällä
omalla tunnolla kutsua kaveriporukaksi, joka kokoontuu yhteen pitämään hauskaa
pelikentällä.

Suuri osa joukkueen pelaajista asuu jo poissa Turusta, mistä johtuen joukkueella ei ole
lainkaan yhteisiä harjoitusvuoroja. Koska työ- ja perhe-elämän kiireet ovat jo vieneet voiton
rakkaasta harrastuksesta, on harjoitusmäärästä pakko tinkiä.

HYÖKKÄÄJÄT:
#21 Miikka Hietarinta ”A”
#22 Juha Haapala
#74 Sami Kaksonen ”A”
#76 Tomi Vuorio
#88 Ilkka Ketola

PUOLUSTAJAT:
#2 Lassi Nirhamo
#5 Teppo Ali-nikula
#15 Tiitus Unhola
#17 Tuomas Heikkinen
#26 Lasse Pekkala
#77 Antti Nieminen
#98 Mikko Malmberg
#99 Jani Penttilä
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MAALIVAHDIT:
#73 Jarno Mela
#97 Teemu Autio

TOIMIHENKILÖT:
Juha Suominen

Vanhoja kavereita on kuitenkin mukava tavata hieman muissakin merkeissä kuin oluttuopin
vieressä, mistä aikoinaan lähti ajatus joukkueen perustamisesta. Toki edelleenkin jälkipelit
hoidetaan perinteisesti huurteisen voimalla.

Joukkue on historiansa aikana ollut varsin menestyksekäs ja alkuvuosina vaihdettiinkin
sarjaporrasta ylemmäs joka kauden jälkeen. Viime aikoina laskusuhdanne on vaivannut
joukkuetta, ja muutamaa vahvistusta rinkiin kaivattaisiinkin. Parin nopeita käsiä voisikin
laittaa tilaukseen, koska pelisilmää joukkueesta kyllä löytyy, mutta kikkakolmoset ovat
jäätyneet jo muutama kausi sitten.

Kulunut kausi on ollut vaihteleva. Jännitettävää on peleihin aina riittänyt, useimmiten sen
suhteen, onko tarpeeksi pelaajia ehtinyt mukaan kinkereihin. Kun pelaajia on mukana
tarpeeksi, ovat otteet vakuuttavia, ja vastustajat ovat matsin jälkeen palanneet koteihinsa
kartta oppaanaan. Valitettavan usein kuitenkin pisteistä on jouduttu luopumaan liian
helposti, koska menovesi pelitossuissa ei harvalukuisen vaihtopenkin vuoksi ole riittänyt.
Nyt kauden lähestyessä loppuaan Legendat saavatkin jännittää vaihtuuko sarjaporras jälleen
ensi kauteen lähdettäessä, tällä kertaa suunta tosin on alaspäin. Huolimatta kuitenkin siitä,
mikä järjestysnumero sarjaportaan edessä ensi kaudella on, kaivavat AFC-soturit taas syksyn
koittaessa ”Pro Stickit” autotallin perukoilta ja pukevat AFC-paidan päälleen neppaillakseen
kaukalossa - edelleen.
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MIEHET 7

Seisomassa vasemmalta: Savonlahti, Juslin, Mastomäki, Koskinen, Lindell,
Salo ja Fugleberg.
Kyykyssä vasemmalta: Kauppi, Taka-Prami, Koskio, Mäenpää, Holmberg ja
Stranius.
Maalivahdin tamineissa Ikonen.
Kuvasta puuttuvat Kaappola, Kilpiäinen, Latvanen, Lindborg, Niinistö, Pukkila
ja Sarén.
HYÖKKÄÄJÄT:
#10 Juha Koskio
#11 Antti Koskinen
#13 Ville Savonlahti
#18 Jarkko Pukkila
#42 Marko Mäenpää ”C”
#52 Ville Niinistö
#58 Petteri Salo
#65 Harri Lindborg
#66 Marko Mastomäki
#72 Samuli Kaappola
#74 Markus Lindell
#77 Timo Stranius
#88 Jari Kauppi ”C”

PUOLUSTAJAT:
#37 Christian Fugleberg
#41 Tommy Holmberg
#68 Teppo Latvanen
#69 Nicklas Sáren
#92 Jukka Juslin
#96 Antti Ikonen

26

MAALIVAHDIT:
#1 Timo Kilpiäinen
#99 Antti Ikonen

VALMENTAJAT:
Christian Fugleberg
Marko Mäenpää

Miesten seiskajoukkue muuttui viimekautisesta rutkasti – kovempaan suuntaan vieläpä.
Kaudella 05-06 saatiin 18 ottelusta koottua vaivaiset 7 sarjapistettä mutta tällä kaudella on
tätä kirjoittaessa takana 10 sarjapeliä, joista pisteitä on napsittu jo 13. Joukkue onkin
asettanut tavoitteekseen tässä vaiheessa kautta sarjanousun, eihän sitä kolmospaikalla
muutakaan voi. Helppoa se ei tule olemaan, sillä M7:n lohko 5. divisioonassa on
ällistyttävän tasainen: kahdeksasta joukkueesta ainakin viidellä tai kuudella voi sanoa olevan
realistinen mahdollisuus taistella paikasta 4. divisioonassa. Hyvällä hengellä porskutetaan
eteenpäin tietoisena siitä, että jokainen vastustaja on tällä kaudella voitettavissamme.
Vanhoja M7-miehiä on tämän kauden joukkueessa yksitoista: pelaajavalmentaja Christian
Fugleberg, Jukka Juslin, Antti Koskinen, Teppo Latvanen, Harri Lindborg, Markus Lindell,
kakkosvalmentaja-varakapteeni Marko Mäenpää, Jarkko Pukkila, Nicklas Sarén, Ville
Savonlahti sekä kapteeninnauhaa nykyään kantava Jari Kauppi. Ville Niinistö ja Petteri Salo
ovat pitäneet taukoa Campustelussa mutta tekivät paluun salibandykentille
seiskajoukkueeseen. Vielä viime kaudella palloja M2:n maalilla torjunut Antti Ikonen
vaihtoi maskin mailaan ja tuli M7:ään puolustajaksi – tosin maalin suullakin on hommia
riittänyt alkukaudesta.
Myös täysin uusia AFC-naamoja on seiskan paitaan siunaantunut. Tommy Holmberg, Juha
Koskio, Marko Mastomäki ja Janne Taka-Prami, jotka vielä viime kaudella muodostivat
rungon naapurikaupunki Kaarinan ylpeyden West Coast Sheriffsin kolmosjoukkueeseen,
vaihtoivat valkoiseen ja ovat tuoneet joukkueelle uutta tehoa sekä kentällä että sen
ulkopuolella. Samuli Kaappola ja Timo Stranius ovat sitten uudempia nimiä
salibandykartalla – heidät toi kaveri mukanaan tähän jaloon harrastukseen. Aivan
marraskuun lopulla joukkueen maalivahtitilanne koheni yllättäen mutta sitäkin
oleellisemmin, kun ykkösdivarikokemustakin omistava Timo Kilpiäinen liittyi joukkoon
valkoiseen.
Miesten seiskajoukkuetta on mahdollisuus nähdä tositoimissa hyvinkin usein, sillä peräti 21otteluisen sarjan lisäksi M7 pelaa osapuilleen yhtä monta harjoitusottelua. Pelaamallahan
sitä peliä oppii? AFC Campuksen internet-sivuilla www.afccampus.fi on M7:llä oma
ekologinen lokeronsa, johon pyritään mahdollisimman pikaisesti päivittämään joukkueen
uusimmat kuulumiset salibandykentiltä. Otteluraporteista voi lukea, kuka vei ketä ja miksi.
Paras tapa kokea vitosdivarin hienoudet on kuitenkin tulla paikan päälle – keväällä M7
kaipaa juuri sinun kannustustasi katsomossa, kun lohkon kärkikahinat jatkuvat täydellä
teholla. Tervetuloa!
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NAISET 2

Takarivi vasemmalta: Matti Päivärinta (valm.), Heidi Lamminluoto, Maria
Byskata, Riikka Helander, Sanna Tauluvuori, Päivi Malmi, Eliane Tschannen,
Marika Lanne, Leena Torkkola, Tuomas Harinen (valm.)
Eturivi vasemmalta: Mari Ketolainen (C), Susanna Laalo (A), Johanna Bowles,
Suvi Helppi, Jenni Puutio.
Edessä: Jaana Kannisto (MV)
Kuvasta puuttuu: Meri Kotamäki, Inkeri Juntti, Piia Hakanen, Marita Uotila.
HYÖKKÄÄJÄT:
#3 Suvi Helppi
#4 Meri Kotamäki
#9 Inkeri Juntti
#15 Heidi Lamminluoto
#17 Eliane Tschannen
#20 Mari Ketolainen ”C”
#23 Jenni Puutio
#30 Johanna Bowles
#40 Piia Hakanen
#60 Maria Byskata
#73 Leena Torkkola

PUOLUSTAJAT:
#6 Päivi Malmi
#12 Riikka Helander
#16 Sanna Tauluvuori
#27 Marika Lanne
#28 Susanna Laalo ”A”
#50 Marita Uotila
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MAALIVAHDIT:
#1 Marita Uotila
#79 Jaana Kannisto

VALMENTAJAT:
Tuomas Harinen
Matti Päivärinta

N2 – ne toiset naiset!
AFC Campuksen kauniimpaa sukupuolta edustava osuus seurassa tuplaantui heti toisella
kaudella sen jälkeen, kun seuraan ylipäätään päätettiin perustaa ”naisjaosto”. Pelaajaliikenne
seuraan oli siinä määrin massiivista, että toinen naisten joukkue tarvittiin jo kaudeksi 20002001. Tuolloin N2 tarjosi ensisijaisesti uusille, nouseville salibandytähdille mahdollisuuden
tutustua lajiin. Sittemmin N2:sesta on muodostunut toimiva sekoitus vanhoja ”kehäraakkeja”
ja uusia kykyjä.
Kaudeksi 2006-2007 joukkue uusi ilmeensä lähes kokonaan, kun edeltävän kauden
joukkueesta uuteen kauteen starttasi ainoastaan kuusi pelinaista. Täydennystä saatiin
pääasiassa kolmosjoukkueesta. Sen lisäksi myös muutama menneiden vuosien
peruscampuslady kaivoi mailansa naftaliinista ja saapui vahvistamaan joukkuetta.
Kansainvälisyyttä joukkueeseen on tuonut sveitsiläinen Eliane, joka on seuran historiassa
ensimmäinen Campus-paidan päälleen pukenut naispuolinen vaihto-oppilas.
Kausi alkoi voitokkaasti ja ensimmäisestä turnauksesta tuomisina olikin täydet neljä pistettä.
Tämän jälkeen valitettavasti täysi pistesaalis onkin ainoastaan nähty toisten naisten
päiväunissa. Toisaalta ennätyksiä tällä kaudella on luultavasti lyöty mm. seurahistorian
pisimmän tasapeliputken muodossa. Pelihuumori on kuitenkin säilynyt korkeana ja joka
turnaukseen on lähdetty pisteiden kiilto silmissä. Liian usein on kuitenkin kaaduttu yhteen
Campuksen perisynneistä – tehottomuuteen. Tästä johtuen viimeinen voitto onkin viime
vuoden puolelta. Onneksi kautta on kuitenkin vielä kolmen turnauksen verran jäljellä, eikä
tavoitteesta ole epäselvyyttä. Helmi-maaliskuun vaihteessa lähiseudun naisjoukkueet
taipuvat toisten naisten edessä yksi toisensa jälkeen.
N2:n kausiohjelma on rakennettu siten, että kesken kauden, näin alkuvuodesta, on
mahdollisuus latailla akkuja ja hioa kuvioita reilun neljän viikon ajan. Harjoitusohjelmaan
onkin otettu mukaan muutama treenimatsi, joissa muurataan puolustusmuurin viimeinen tiili
ja laitetaan maalijyvä kohdalleen.
Loppukaudesta aikomuksena ei ole parantaa otteita ainoastaan kaukalossa. Myös joukkueen
saunailtojen frekvenssiä on tarkoitus suurentaa, mikä on aloitettu nyt, samana iltana, kun
kausijulkaisun tekstiä laaditaan. Koska tämä kuitenkaan ei yllä illan muun ohjelman kanssa
yhtä suuriin mittapuihin, keskitymme siis tästä eteenpäin nuottien lukemiseen ja tahdissa
pysymiseen. Illan suurimman ohjelmanumeron nimittäin muodostavat Meri ja kitara sekä
hänen kanssasisarensa taustakuorossa. N2 ei siis haasta jatkossa ainoastaan pelikentällä,
vaan myös ILMAVEIVI on löytänyt haastajansa!
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NAISET 3

Valmentajat: Jori Murto, Esa Haanperä, Ville Savonlahti
Pelaajat: Sari Lindström, Mirva Honkakangas, Mervi Nordberg,
Marika Männistö, Jaana Ruottu, Krista Pelli, Maiju Kivinen,
Hanna Mustonen, Lumi Honkakangas, Milja Kinni, Tiina Peromaa, Tiia Mannonen,
Satu Honkakangas, Minna Borisoff, Sinikka Pietilä.
Kuvasta puuttuu: Tiina Teppala, Satu Vesterinen, Elina Saarinen
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HYÖKKÄÄJÄT:
#3 Minna Borisoff
#4 Mirva Honkakangas
#9 Milja Kinni
#12 Tiina Peromaa
#20 Jaana Ruottu
#23 Lumi Honkakangas
#24 Tiina Teppala
#40 Maiju Kivinen
#55 Satu Honkakangas ”C”
#80 Tiia Mannonen

PUOLUSTAJAT:
#5 Marika Männistö
#6 Sari Lindström
#7 Elina Saarinen
#8 Satu Vesterinen
#13 Krista Pelli
#18 Hanna Mustonen
#27 Mervi Nordberg

MAALIVAHDIT:
#1 Sinikka Pietilä
#29 Minna Borisoff

VALMENTAJAT:
Esa Haanperä
Jori Murto
Ville Savonlahti

Eletään syksyä 2004. AFC:n pelaajamäärät ovat olleet kasvussa jo vuosia. Menoa läheltä seurannut
toiminnanjohtaja tarkastelee tilannetta nenä pötkönä kunnes saa kuningasidean: perustetaan uusi naisten
joukkue! Näin tasataan seuran koostumusta ja tehdään homma mielekkääksi kaikille. Hieno idea, joka saa
kannatusta ja tuottaa tulosta. Uusi jengi pelaa ensimmäisen kauden naisten 3-divarissa kapteeninaan
legendaarinen Elina ”Elli” Laine. Joukkue koostuu lähes kauttaaltaan uusista pelaajista mutta yhteinen sävel
löytyy pian ja jo näiltä ajoilta on peräisin N3:n näihin päiviin saakka vain vahvistunut erinomainen
joukkuehenki. Tässä on porukka, joka pelaa tosissaan hauskaa salibandya.
Koska AFC:n pelaajamateriaali koostuu lähinnä opiskelijoista, alkaa joka syksy N3:n piireissä sillä, että
lasketaan jäljellä olevat pelaajat ja arvotaan kuka menee maaliin. Joukkueen runko on pysynyt jotakuinkin
samana alusta saakka ja tämä iskuryhmä onkin tähän asti menestyksekkäästi saanut koottua joukkueen yleensä
ensimmäiseen turnaukseen mennessä. Tänä vuonna menetimme muutaman avainpelaajan rakkaalle N2:lle, joka
nyt on meille velkaa pari hyvää pistenaista ja luottopakkia. Alkusyksyn ”kaikki mukaan” –pelaajarekrytointi
sekä ”sähän torjut/ käskytät hienosti” -maalivahti- ja valmentaja –metsästys tuottivat tulosta ja pelaamaan
päästiin lähes täydellä joukkueella. AFC N3 pelaa kaudella 2006-2007 naisten 4-divarissa, länsilohkossa.
Ensimmäinen turnaus olikin menestys ja kotikampukselle palattiin täydet 4 pistettä taskussa. Kauden loistavaa
aloitusta ja hyvää tunnelmaa paransi vielä ajatus tulevasta menestyksestä ja uskoa tulevaan antoivat mm.
joukkueen uudet vahvistukset, jotka pääsivät maalinteon makuun heti ensimmäisessä turnauksessa. Samaisessa
turnauksessa hyviä otteitaan esittelivät myös vanhat, sekä jo aikaisempina vuosina pelanneet pelaajat sekä
tietysti joukkueemme tähtihahmo, maalivahtimme Sinikka Pietilä.
Kauden edetessä olemme saaneet entistä enemmän arvostaa ensimmäisen turnauksen neljää pistettä, sillä
enempää ei ole hyvästä yrityksestä huolimatta kertynyt. Lohkon parhaiten menestyneiden ja ei-niin-hyvin
menestyneiden välinen tasoero oli vielä puolivälissä syksyä huomattava, mutta kehitystä on tapahtunut. Kun
ennakkosuosikki, 2-divarissakin pelannut Paimion Ruoska pieksi AFC-daamit marraskuussa 8-0, päättyi
joulukuinen kohtaaminen paimiolaisten eduksi enää vain 3-1. AFC N3 on alkanut löytää kentän
puolustuspäähän sittenkin piilotetun kuuluisan noppavitosen, jonka mukaisesti tanssahdellessa ei vastustaja niin
vain kävelekään maalillemme sekä myöskin pääsyliput kentän toiseen päähän, jossa välillä saa maalata hienoja
kuvioita ja järjestää mieleisiään karkeloita.
4-divarin alkusarja on nyt pelattu ja keväällä jatketaan jatkosarjassa, josta vielä kahdella parhaiten sijoittuneella
on mahdollisuus päästä karsintojen kautta 3-divariin. Tässä onkin ehdottomasti joukkueen kauden tavoite, sitä
alempaa tuskin kannattaisi paljoa mainostaa. Pelaajat ovat kehittyneet henkilökohtaisesti kauden edetessä ja
joukkueen pelinäkemyskin on koko ajan lähempänä yhtenäistä peli-ideaa. Hauskuus ja mielekkyys pelata
meillä jo onkin, joten nyt voimme keskittyä tuloksiin. Toinen, ei-pelillinen, tavoite meillä onkin joukkueen
koossapysyminen ja kehittyminen tulevina kausina. Lähes varmaa on, että joukkueen kokoonpano tulee vielä
menemään osittain uusiksi esimerkiksi ensi kautta ajatellen mutta N3:n vahvuutta ajatellen olisi parempi, mitä
vähemmän liikettä ulospäin tapahtuisi. Jokakeväinen ”tällä porukalla kun pääsis ensi kaudella pelaamaan
niin...” -toiveajattelu ei välttämättä ole kovin kaukaa haettua, jos kaikki ovat valmiita panostamaan joukkueen
menestyksen eteen. Tämähän on kaikille pelaajille ”vain” vapaaehtoinen harrastus ja elämäntilanteet muuttuvat
vuodessa mutta joukkueen mottonakin tunnettu, legendaarisen Elli #16:sta viisaus ”pidetään hauskaa siellä
kentällä” voi hyvinkin olla se tekijä, mikä oikeasti myös pitää joukkueen kasassa ja pohjustaa tulevaa pelillistä
menestystä. Muuta menestystähän meillä on jo plakkarissa vaikka muille jakaa.
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JUNNUT
A-juniorit
Kesän organisaatiomuutosten ja joukkueen uudistumisen vuoksi harjoittelu päästiin aloittamaan kunnolla vasta
syyskuussa. Päävastuun valmennuksesta otti AFC edustusjoukkueessa pelaava Mikko Iltanen. Mitään
kilpailullisia tavoitteita joukkueelle ei ensimmäiselle kaudelle asetettu, vaan tarkoituksena on tarjota pelipaikka
kaikille halukkaille.
A-juniorit osallistuvat alueelliseen 1.divisioonaan, jossa pelataan kolme kierrosta. Lohkossa on 7 joukkuetta,
joten otteluita kertyy runkosarjan aikana 18. A-ikäluokkaan kuuluvat tällä kaudella 1986-88 syntyneet pelaajat,
joten pääosin -88 syntyneistä pelaajista koostuva ryhmä edustaa A-junioreiden nuorinta osaa.
Sarja alkaa kääntyä jo loppupuolelle ja tasoerot ovat tulleet selvästi esille. AFC onkin löytänyt oman paikkansa
lohkon häntäpäästä ja voittotilikin on vielä avaamatta. Joukkueessa on kuitenkin tapahtunut syksyn aikana
selvää kehitystä varsinkin taktisella puolella, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta pistetiliä saadaan kartutettua.
Valmennus kuitenkin luottaa joukkueen saavan tämän kauden aikana vielä merkintöjä voittosarakkeeseensakin.
Nuorilta 88-syntyneiltä voidaan odottaa jo ensi kaudella hiukan enemmän, kun ollaan vuoden ajan tutustuttu Ajuniorien sarjaan.
B-juniorit
Sarjaan ilmoittauduttaessa B-junioreiden joukkueesta ei ollut vielä tietoakaan, koska kyseisissä ikäluokissa ei
ollut joukkuetta edellisellä kaudella. Haluttiin kuitenkin tarjota pelipaikka myös vuosina 1989-90 syntyneille
pelaajille ja saada lisää kovempia otteluita seuraavana ikäluokkana oleville -92 syntyneille.
Noin puolet joukkueesta onkin -92 syntyneitä, joten myöskään B-junioreille ei asetettu kilpailullisia tavoitteita.
Joukkueen valmennuksesta on vastannut pääosin Juha Saarinen.
Joukkueen perustamisajankohdan myöhäisyydestä johtuen sarjan alkaessa valmistautuminen ja taktiset kuviot
olivat vielä pahasti vaiheessa. Osittain siksi alkusarjassa pistetili jäikin vielä avaamatta, mutta alemmassa
jatkosarjassa pisteitä onkin jo napsittu mukavalla tahdilla. Sarjataulukosta joukkue löytyy tällä hetkellä
puolivälin yläpuolelta. Oikeaan suuntaan ollaan siis menossa.
Joukkueeseen kaivattaisiin lisää varsinkin b-juniori-ikäisiä pelaajia viimeistään syksyllä, joten halukkaat
ottakaa yhteyttä esim. seuran valmennuspäällikköön.
C92-juniorit
C-juniorit ovat menestyneet hyvin jo aikaisemmin, joten hyviä suorituksia oli lupa odottaa myöskin tällä
kaudella. Päävastuun valmennuksesta otti AFC edustusjoukkueessa pelaava Jussi Mattila, jonka apuna toimivat
Juha Saarinen ja Jarmo Laaksonen. Valmennuksen ennen kauden alkua joukkueelle asettama epävirallinen
tavoite oli päästä vähintään SM-välikarsintaan. Se saavutettaisiin selviytymällä ensin ylempään jatkosarjaan,
jossa pitäisi olla kahden parhaan joukossa.
Joukkue aloitti saliharjoittelun ja uusien kuvioiden hiomisen elokuun alussa. Uutta pelitapaa ei ollut vielä
täysin omaksuttu sarjan alkaessa syyskuun lopussa, joten muutama ensimmäinen ottelu menikin kuvioita
muistellessa.
Syyskausi sujui kuitenkin odotusten mukaisesti ja alkusarjasta tuli voitto, joka lupasi hyvää ylempää
jatkosarjaa ajatellen. Tällä hetkellä ylemmästä jatkosarjasta on yksi turnaus pelaamatta ja joukkue on jo
varmistanut toisen sijansa. SM-välikarsinnassa joukkueella on enää pelkästään voitettavaa, mutta parhaamme
mukaan yritämme kiusata muita.
Joukkueessa on useita lahjakkaita yksilöitä, jotka ovat syksyn aikana kehittyneet pelaamaan joukkueena ja
taktinen osaaminen on parantunut merkittävästi. Odotukset ovat siis korkealla varsinkin tulevaisuudessa.
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AFC a

Ylh. vas: Janne Palmula, Patrik Lahti, Janne Järvinen
Keskellä vas: Lauri Riekki, Joni Välilä, Cheela Kapilo, Jouko Hiltunen, Janne Ström
Toinen rivi vas: Jens Nilsdorf, Janne Huttunen
Alarivi vas: Aki Rantanen, Juha Lehti
Kuvasta puuttuu: Mikko Pihlasto, Antti Hakala, Lauri Nikulainen, Joonas Nieminen, Henri
Heinonen, Martti Juonoja
HYÖKKÄÄJÄT:
#11 Joel Luoto
#14 Jens Nilsdorf
#23 Mikko Pihlasto
#24 Eetu Jokinen
#35 Antti Hakala
#39 Jouko Hiltunen
#45 Patrik Lahti
#55 Janne Palmula
#66 Joonas Nieminen
#77 Lauri Riekki
#79 Henri Heinonen
#85 Martti Juonoja
#95 Joni Välilä

PUOLUSTAJAT:
#16 Kapilo Capilo
#44 Janne Huttunen ”C”
#65 Lauri Nikulainen
#82 Janne Ström
#88 Janne Järvinen
#95 Aki Rantanen

MAALIVAHDIT:
#1 Juha Lehti
#90 Aki Rantanen

VALMENTAJAT:
Mikko Iltanen
Jussi Mattila

TOIMIHENKILÖT:
Vesa Järvinen
Tapio Lehti
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AFC b

Ylärivi vasemmalta: Lauri Riekki, Aki Rantanen, Jens Nilsdorf, Mikko Pihlasto, Samuel
Meriluoto, Timo Nummela, Juha Lehti, Joni Välilä, Joonas Nieminen
Alarivi vasemmalta: Kapilo Cheela, Roope Saarinen, Roni Koski-Tuuri, Aleksi Tuokko,
Joonas Pentti, Mico Tuominen, Johannes Lammi
HYÖKKÄÄJÄT:
#2 Capilo Cheela
#7 Samuel Meriluoto
#9 Joonas Pentti
#10 Mico Tuominen
#11 Joel Luoto
#13 Aleksi Tuokko
#14 Jens Nilsdorf
#23 Mikko Pihlasto
#26 Johannes Lammi
#35 Juuso Alin
#66 Joonas Nieminen
#69 Timo Nummela
#77 Lauri Riekki
#99 Joni Välilä

PUOLUSTAJAT:
#6 Roope Saarinen
#25 Roni Koski-Tuuri
#27 Mathias Brunnsberg
#95 Aki Rantanen
#98 Joonas Salovaara

MAALIVAHDIT:
#1 Juha Lehti
#90 Aki Rantanen

VALMENTAJAT:
Jussi Mattila
Mikko Iltanen

TOIMIHENKILÖT:
Juha Salovaara
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HirvHe AFC c-92

Takarivi vas. Sami Urponen, Roni Koski-Tuuri, Roope Saarinen, Samuel Meriluoto, Joonas
Pentti, Aleksi Tuokko, Johannes Lammi, Jesse Laaksonen
Eturivi vas. Niklas Koivurinta, Mathias Brunnsberg, Ville Hirvisuo, Tommi Koivunen, Mico
Tuominen, Joonas Salovaara
HYÖKKÄÄJÄT:
#4 Sami Urponen
#7 Samuel Meriluoto
#9 Joonas Pentti
#10 Niklas Koivurinta
#11 Mico Tuominen
#13 Aleksi Tuokko
#26 Johannes Lammi
#35 Juuso Alin
#51 Jesse Laaksonen
#98 Ville Risu

PUOLUSTAJAT:
#3 Ville Hirvisuo
#6 Roope Saarinen ”C”
#25 Roni Koski-Tuuri
#27 Mathias Brunnsberg
#92 Joonas Salovaara

MAALIVAHDIT:
#1 Tommi Koivunen
#2 Mathias Brunnsberg

VALMENTAJAT:
Jussi Mattila
Jarmo Laaksonen
Juha Saarinen

TOIMIHENKILÖT:
Juha Salovaara
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HirvHe AFC e-95

Takarivi vas. Kari Koivuluhta (rah.), Anita Puputti (Jojo), Jarmo Saarinen (valm.), Janne
Sauvonsaari (valm.)
Keskirivi vas. Matias Mikkola, Tommi Sauvonsaari, Jere Valtonen, Jasse Laaksonen, Timi
Hellman, Magnus Brunnsberg, Arttu Syrjämäki, Niklas Mettälä
Eturivi vas. Juuso Raita, Jere Lehto, Henri Koski, Ilari Puputti, Lassi Koivuluhta
HYÖKKÄÄJÄT:
#4 Jere Lehto
#5 Lassi Koivuluhta
#6 Arttu Syrjämäki
#7 Matias Mikkola
#8 Niklas Mettälä
#10 Tommi Sauvonsaari
#11 Henri Koski
#12 Samuli Kotro
#13 Ilari Puputti
#14 Juuso Raita
#17 Magnus Brunnberg
#23 Martin Johans
#52 Jasse Laaksonen
#55 Timi Hellman
#88 Niilo-Pekka Salminen
#99 Jere Valtonen

PUOLUSTAJAT:

MAALIVAHDIT:
#11 Henri Koski
#17 Magnus Brunnberg

VALMENTAJAT:
Janne Sauvonsaari
Jarmo Laaksonen

TOIMIHENKILÖT:
Anita Puputti
Kari Koivuluhta
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HirvHe AFC e-96

Ylärivi vas. Jerry Lehtonen (mv), Hjerppe Jesse (puolustaja), Sami Heino (valm.), Emil
Heino (puolustaja), Vesa Pitkänen (hyökkääjä), Jarmo Virtanen (puolustaja), Erik Hartzel
(hyökkääjä) ja Tuomas Jarhio (puolustaja).
Alarivi vas. Petteri Karjalainen (hyökkääjä), Oskari Laaksonen (hyökkääjä), Mikke Laurila
(hyökkääjä), Jaakko Hörkkö (hyökkääjä), Matias Liespuu (hyökkääjä) ja Väinö Pitkänen
(puolustaja).
Kuvasta puuttuu: Mikke Mänty-Sorvari (valm.), Benjamin Pärnäinen, Mikke Laurila, Vili
Paakkarinen, Santeri Suominen ja Martin Berger.
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YHTEISTYÖTÄ
AFC Campus ja Hirvensalon Heiton salibandyjaos ryhtyivät keväällä 2006 seurojen
salibandytoiminnan lähentämiseen tähtäävään yhteistyöhön. Syntyneen yhteistyösopimuksen
seurauksena aikaisemmin ainoastaan aikuisharrastajien seurana tunnetun AFC:n nimellä
pelaa jo kaudella 2006-07 juniorijoukkueet A- ja B-junioreissa.

Solmitulla yhteistyösopimuksella oli tarkoitus varmentaa molempien seurojen halu kehittää
ja syventää yhteistyötä jatkossakin niin, että pitkän aikavälin tavoitteena Turkuun syntyy
elinvoimainen salibandy-yhteisö, jolla on omat erityispiirteensä ja vahvuutensa, joiden
kautta toiminnan jatkuvuus turvataan. Seuroissa ajateltiin niin, että molemmilla osapuolilla
olisi pelkästään voitettavaa toiminnan yhtenäistämisessä, sillä AFC on profiloitunut ja
menestynyt nimenomaan aikuisten sarjoissa, kun taas Heitto on tehnyt vahvaa juniorityötä,
mutta polku eteenpäin I-divisioonaan tai liigaan on junioreilta puuttunut seuran
edustusjoukkueen pelatessa harrastepohjalta nelosdivisioonassa. AFC:llä puolestaan oli
selvää mielenkiintoa junioritoiminnan käynnistämiseen jo pelaajapohjan vahvistamisenkin
vuoksi. Heitolla on valmis junioriorganisaatio, joukkueet ja toimijat, joita AFC:n puolelta
tuleva tuki entisestään vahvistaa.

Tällä kaudella HirvHe/AFC -yhteenliittymällä on A- ja B- junioreiden lisäksi
poikajuniorijoukkueet C92-, E95- ja E96-ikäluokissa.
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ALUEVASTAAVAN
TERVEISET
Turkulainen salibandy, missä mennään ?

Turun salibandy tilanne on tällä hetkellä erittäin hyvässä kantimessa. Harrastajamäärät ovat
kasvaneet ja se kuvastaa lajimme vakiintumista yhdeksi vahvaksi palloilulajiksi Turun
urheilumaailmassa. Turkulaisen salibandyn ainut ”musta kohta” on liigajoukkueen
puuttuminen. Viime keväänä AFC Campus kävi kolkuttelemassa miesten liigaportteja, mutta
ei vielä ollut liigajoukkueen aika Turussa.

Kuluva kausi 06-07 on ollut monellakin tavoin turkulaisen salibandyn osalta menestys,
mutta varmasti AFC Campuksen ja TPS naisten esiintymiset naisten 1-divisioonassa ovat
olleet suurelle yleisölle yllätyksellisiä. Länsilohkossa pelaavat joukkueet ovat yllättäneet
ennakkoveikkaajat ennakkoluulottomalla pelillä ja ennen kaikkea sillä oikealla turkulaisella
salibandyasenteella.

Junioritoiminta on entisestään parantunut turkulaisissa seuroissa ja AFC Campuksen ja
Hirvensalon Heiton yhteistyö tulee vielä kasvattamaan salibandytaivaalle uusia tähtiä.
Campuksen ja Heiton yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kun halutaan kehittää toimintaa
entistä pitkäjänteisemmäksi. Tulevaisuus tulee osoittamaan mihin saakka tämä yhteistyö
tulee kantamaan.

Turun salibandytilanteen pullonkaulaksi on osoittanut huutava pula salitilasta. Lähes
katastrofaalinen olosuhdeongelma rajoittaa tällä hetkellä lajimme kasvua. Olosuhteisiin on
panostettava entistä enemmän, jotta lajimme voi ja pystyy kasvamaan Turussa.

Turkulainen salibandy voi siis olosuhteisiin nähden kohtalaisen hyvin.

Salibandyterveisin
Tiina Koivisto
Länsirannikon Aluevastaava
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TUHANNEN
TAALAN
TURNAUS

Voittajan on helppo hymyillä. SC Blues 1000 euroa ja monta hyvää treenipeliä rikkaampana.

Torstai 24. elokuuta 2006. Tuhannen Taalan Turnauksen ennakkojärjestelyt ovat
loppusuoralla. Otteluohjelma on valmis. Materiaalit on painettu. Mainokset on halleilla.
Infokirjeet on lähetetty joukkueille. Kaikki vaikuttaa valmiilta. Turnausjohtaja saapuu
kesätreeneistä ja kuuntelee puhelinvastaajaan jätetyn viestin: ”Moi! Ei me saada äijiä kasaan.
Ei me tulla. Sori.”…

Vaikeasta alusta huolimatta TTT vietiin läpi kunniakkaasti jo viidennen kerran. Miesten
sarjassa oli mukana loppujen lopuksi 16 joukkuetta ja naisten sarjassa neljä. Turnauksen
valmistelut aloitettiin tänä vuonna jo hyvissä ajoin. Ensimmäiset kutsut joukkueille lähtivät
edellisen sarjakauden päätyttyä jonka jälkeen yhteyksiä pidettiin säännöllisesti. Suuresta
mielenkiinnosta huolimatta monet joukkueet päättivät tänä vuonna jättää taalaturnauksen
väliin. Syy oli osittain vaikeassa ajankohdassa. TTT on järjestetty aina elokuun viimeisenä
viikonloppuna ja tänä vuonna tätä ajankohtaa verottivat mm. kilpailevat turnaukset
Tampereella ja Helsingissä. Naisten puolella lottovoitoksi epäilty tyttöjen
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U19-maajoukkueen osallistuminen turnaukseen aiheuttikin joukkokadon seurajoukkueiden
osallistumisessa kun monet joukkueet eivät halunneet lähteä turnaukseen ilman
maajoukkuepelaajiaan.

Miesten turnauksessa nähtiin jälleen laadukkaita vääntöjä. Vahvoja otteita esittänyt TPS oli
lauantain jälkeen vahvin suosikki turnauksen voittajaksi. Paimion Ruoska yllätti kuitenkin
Tepsin välierässä ja eteni finaaliin. Toisesta finaalipaikasta kamppailivat divarijoukkueet SC
Blues ja AFC Campus. Oman turnauksen finaalipaikka jäi tälläkin kertaa haaveeksi kun SC
Blues oli niukasti parempi maalein 4-3. Finaalissa Ruoska vaikutti jo tyytyväiseltä
saavutettuun Tepsin kaatoon ja SC Blues kuittasi 1000 euron palkintoshekin. Turnauksen
arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin SC Bluesin Veli-Matti Hynynen. Pistepörssin voitti
Tepsin Jere Jokinen tehoilla 6+6.

Iltanen

ja

Tammi

vääntävät.

Miesten

edustusjoukkueen matka katkesi tällä kertaa
välierissä.
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Naisten turnauksen otti nimiinsä odotetusti U19 -tyttömaajoukkue, joka voitti kaikki kolme
otteluaan. Ruotsista mukaan saatu FC Linköping onnistui venymään maajoukkueen kanssa
rangaistuslaukauskisaan asti. Kauden 2006-2007 Salibandyliigan kovin ennakkosuosikki Erä
III nappasi selkeät voitot AFC Campuksesta ja FC Linköpingistä, mutta joutui taipumaan
lukemin 0-2 maajoukkueelle. Pienestä osallistujamäärästä huolimatta naisten miniturnaus
tarjosi paljon mielenkiintoista seurattavaa. Yleisöä kerääntyikin runsaasti

seuraamaan

kamppailuja.

Tapahtumanaikaiset järjestelyt sujuivat erinomaisesti. Seuran jäsenistöstä saatiin haalittua
ennätysmäärä työntekijöitä viikonlopun ajaksi. Näin kenenkään työtaakka ei kasvanut liian
suureksi. Ilmapiiri työntekijöiden parissa oli hallilla ja taukohuoneessa hyvä ja tuntui
oikeasti siltä että hommaa tehtiin yhtenä seurana. Hienoa! Vielä kerran kiitoksia koko
talkooväelle!
Suomen U19 -maajoukkue voitti naisten sarjan vakuuttavin ottein.
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Tuore naisten edustusjoukkue on juuri tasoittanut ottelun. Neljän kovan joukkueen sarjasta irtosi kuitenkin
lopulta vain viimeinen sija.

Vuonna 2007 turnaus joutuu kovien päätöksien alle. Lisääntynyt turnaustarjonta ja muut
salibandytapahtumat pakottavat miettimään mm. turnauksen ajankohdan muuttamista.
Joukkueiden haaliminen turnaukseen tuntuu olevan joka vuosi vaikeampaa. Parannettavaa
löytyy myös mm. osallistuvien joukkueiden ilmoittautumiskäytännössä. Näistä haasteista
huolimatta voimme luottaa siihen että seuramme tulee kuitenkin jälleen rakentamaan
menestyksekkään ja laadukkaan salibandyturnauksen!
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AFC CUP
AFC Campus on jo pitkään kirmannut kesälaitumille AFC -cupin myötä. Tai jos urheilutermejä lainataan, niin
voisi todeta, että tapahtuma toimii alkustarttina Campuksen kesäharjoittelukaudelle.
AFC -cup on pitkät perinteet saavuttanut seuran kauden päätöstapahtuma, joka jo vakiintuneen tavan mukaan
järjestetään vappua edeltävänä lauantaina huhtikuun lopussa. Tapahtumassa seuran jäsenet kootaan yhteen
”rentosählyn” ja saunomisen merkeissä. Matsit pelataan yliopiston perinteikkäässä urheiluhallissa, Iskerissä,
mikä mitoiltaan ei aivan täytä nykysalibandylle asetettuja vaatimuksia, mutta tunnelmaltaan sopii mainiosti
otteluiden henkeen. Voittolöylyjä puolestaan heitetään ylioppilaskunnan saunassa YO -talossa.
AFC -cupissa sekasählyjoukkueet kisaavat pääpalkintona olevasta ”pojasta” sekä siihen laitettavista
nestemäisistä antimista. Viime vuosina seuran naisjoukkueiden pelaajilla on ollut tapana pukeutua peleihin
erilaisten teemojen mukaisesti. AFC -cup ilmentää perinteisimmillään AFC Campuksen
korkeakoulumaailmaan sijoittuvia juuria, jossa myös on tapana päättää lukuvuosi vastaavankaltaisiin yhteisiin
karkeloihin. Ilonpidon lisäksi tapahtumaan sisältyy myös hieman vakavahenkisempiä osuuksia, ja sen aluksi
pidetäänkin yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. AFC -cupissa myös palkitaan sekä kaukalossa että
seuratoiminnassa kauden aikana ansioituneita campuslaisia.
Huolimatta siitä, että maailma Campuksen ympärillä on vuosien saatossa muuttunut ja seuran kokokin
kasvanut merkittävästi, on AFC -cup säilyttänyt merkityksensä juuri sellaisena koko seuran yhteisenä
tapahtumana, jollaiseksi se on alun perin suunniteltu. Yhteiset tapahtumat vahvistavat ”me-henkeä”,
”campusminää”, joka erottaa meidät niistä toisista. Cup on säilyttänyt suosionsa seuran jäsenistön keskuudessa
ja suurin osa jäsenistä on aina mukana tapahtumassa. Lisäksi tapahtumasta on muodostunut sisääntuloväylä
uusille pelaajille. Uudet campuslaiset saavat heti mahdollisuuden tutustua seuran muihin jäseniin ja
seuratoiminnan ulottuvuuksiin, mikä Campuksessa siis tarkoittaa muutakin kuin kaukalossa luutimista.
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Itse AFC –cupissa paikalla olevat campustaistelijat jaetaan sekasählyjoukkueisiin. Joukkueita kipparoivat
vuorovuosin miesten ja naisten edustusjoukkueen pelaajat. Turnauksessa pelataan runkosarja sekä pudotuspelit.
Pudotuspeleissä eri lohkojen joukkueet mittaavat paremmuutensa, ja finaalin jälkeen on aika nostaa pytty
ilmaan. Tapahtuman yhteyteen oman lisänsä tuo perinteinen arvonta, jossa pienellä panoksella on mahdollista
voittaa itselleen mm. lisää urheilujuomaa. Arpajaisvoittojen suhteen on kuitenkin noudatettava huolellisuutta
ylikunnon välttämiseksi.
Tapahtumassa palkitaan myös kauden aikana ansioituneita. Jokaisesta seuran joukkueesta palkitaan paras
pelaaja, jonka joukkueen jäsenet ovat keskuudestaan valinneet. Saavutuksesta saa muistoksi kunniakirjan.
Lisäksi palkitaan kauden paras nais- ja miespelaaja sekä seuran sisäisen pistepörssin voittaja. Koska
Campuksessa voi ansioitua kaukalon ulkopuolellakin, palkitaan vuosittain myös merkittäviä seuratoimijoita.
Nämä
palkinnot
ilmentävät
yleensä
palkinnon
saajan
persoonallisuutta tai vahvuusalueita,
joten
kaavamaisista
pokaaleista ei ole kysymys, vaan
mm. pelastusrengas, kirves ja
kaulin on jo jaettu.
Kausi
2005-2006
päätettiin
perinteitä kunnioittaen lauantaina
ennen vappua. Turnauksen voitti
Emmi Koskisen johdolla Emut.
Ja saunan kautta AFC Campus
siirtyi juhlistamaan jälleen yhtä
menestyksekästä kautta Turun
yöelämään.
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PIKKUJOULUT
2006

Seuran yhteistoimintana vuosittain riemastuttava pikkujoulu pidettiin tänä vuonna
varhaisemmin kuin ennen. Viime vuoden tapaan suuri joukko, yhteensä yli 100
campussankaria ja -sankaritarta, kokoontui Tivolin tiloihin Uudenmaankadulle. Kaikille
sopiva päivä, joka olisi mahdollinen niin peliaikataulullisesti kuin tilan saatavuuden
kannaltakin, siirsi tapahtuman jo marraskuun alkuun.

Samoihin

aikoihin

vietettävä

halloween

antoi

toimikunnalle aihetta mukauttaa juhlaa paremmin
ajankohtaan sopivaksi. Vanhaa unohtamatta jouluinen
glögi oli tarjolla heti alkuillasta ja seiniä somistivat
hämähäkinverkko-

ja

kurpitsakoristeet.

Toimikunnassa juhlaa järjestelivät Leena Torkkola,
Inna Ekman, Tiia Mannonen, Riikka Helander ja
Johanna Bowles. Ilta jatkui edelleen erittäin vahvasti
naispainotteisena, kun puheenjohtaja Marika Lanne ja
toiminnanjohtaja Minna Ojanperä toivottivat kaikki
tervetulleiksi.
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Yllättäen

ruoka

taas

maistui

urheilijaväelle, oikeastaan kaikki
meni mitä pöydällä oli tarjolla.
Onneksi sentään illan nesteytys oli
jokaisen

omalla

kontolla.

Pikkujoulujen ohjelmasta vastasivat
naisten edustuksen Anni, Elli, Inkeri
ja Joppe. Käytimme taas lisää
naisnäkökulmaa, kun illan ohjelmassa
etsittiin emännälle sählypoikaa. Ja kyllähän erilaisten testien jälkeen jokainen emäntä
löysikin ihka oikean, omalla maulla valitun sählypojan. (Ja he elivät onnellisena elämänsä
loppuun asti.)

Loppuillan juhlaväkeä viihdytti kuuluisaakin kuuluisampi Ilmaveivi -bändi. Sauna
lämmitettiin, ja taisihan siellä tapojen mukaan olla samoja kasvoja kuin edellisinäkin
vuosina. Jatkoille juhlaväki jakautuivat niin keskustan yökerhojen pyörteisiin kuin
campuslaisten omiin aamutunneille kestäneisiin iltamiinkin. Kaunista juhlintaa ja mukavaa
tunnelmaa löytyy lisää kuvina AFC Campuksen kotisivuilta.
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YHTEISTYÖKUMPPANIMME
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PAINETTU 04/2007
KOPIONIINI OY, TURKU
TEKSTIT

MARIKA LANNE
PETER ARVIDSSON
VILLE SAARINEN
TIINA KOIVISTO
INNA EKMAN
JUSSI MATTILA

KUVAT

MIKKO LOIKKANEN
INNA EKMAN
MINNA OJANPERÄ
VILLE SAARINEN

TAITTO

MAIJA MONNONEN

© AFC CAMPUS RY 2007
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● www.afccampus.fi ●
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