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AFC Campuksen alkuvaiheet ajoittuvat vuoteen 1995, jolloin Turun
kauppakorkeakoulun urheiluseuran KY-Sportin salibandyjaos aloitti toimintansa. Jaoksen puuhamiehenä toimi eräs nuori kauppatieteen ylioppilas Jani Penttilä, joka tälläkin kaudella on antanut merkittävän panoksen seuran toimintaan. Alkujaan salibandyjaos oli yhtä kuin yksi miesten
joukkue, joka päätti osallistua Suomen Salibandyliiton sarjaan ja ilmoittautui näin kuutosdivisioonaan. Myöhemmin kaudeksi 1998-1999 KYSportin salibandyjaos irtaantui emoseurastaan ja Academic Floorball
Club Campus näki päivänvalon, ja ajatuksena oli profiloitua koko yliopistonmäen opiskelijoiden omana seurana.
Käynnissä oleva kausi, 2008-2009, on AFC Campukselle jo historian
yhdestoista. Aikuisharrastajamäärämme on edelleen Suomen suurimpia,
ja suurin osa seuran jäsenistä on turkulaisissa korkeakouluissa opiskelevia tai sieltä jo valmistuneita. Tällä hetkellä salibandyliiton virallisissa
sarjoissa pelaa seitsemän joukkuetta AFC:n väreissä, joiden lisäksi AFC
Campuksella on juniorijoukkueiden osalta yhteistyösopimus Hirvensalon Heiton kanssa.
Tähän kauteen lähtö oli kuitenkin poikkeuksellisen vaikea. Opiskelijalähtöisessä seurassa pelaajien vaihtuvuus on melkoisen suurta opiskelijoiden valmistuttua ja muutettua töiden perässä muille paikkakunnille.
Toisaalta taas uusien opiskelijoiden tulo Turkuun tuo myös uusia pelaajia. Valitettavasti tämän kauden alussa muuttoliike ei ollut tasapainossa,
kun peräti kahden miesten joukkueen sarjapaikka jouduttiin syksyllä peruuttamaan pelaajien vähyyden vuoksi. Myös A-junioreiden joukkue ei
osallistunut tällä kaudella sarjaan pelaajien saatua taas vuoden lisää ikää
ja siirryttyä miesten joukkueisiin. Miesten edustusjoukkueessa Hirvensalon Heitosta lähtöisin olevat juniorit ovatkin tällä kaudella päässeet hyvin
peliin mukaan ja tuoneet kokeneeseen ryhmään uusia mietteitä ja pirteää
liikettä.
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Tällä hetkellä niin miesten kuin naistenkin edustusjoukkueemme käyvät
läpi karsintoja, mutta harmillisesti suunta on eri. Miehet pelasivat upean
kauden runkosarjassa, jonka päätteeksi pelataan karsintasarja paikasta auringossa, eli valtakunnallisessa 1. divisioonassa. Naiset joutuivat täpärästi
putoamiskarsintaan omasta 1. divisioonan lohkostaan. Toivottavasti ensi
kaudella kuitenkin seuramme molemmat edustusjoukkueet edustavat
AFC Campusta valtakunnan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla! Edustusjoukkueiden lisäksi seuralla on joukkueet miesten 3. divisioonassa,
4. divisioonassa ja 5. divisioonassa sekä naisten 2. ja 4. divisioonassa.
Nämä joukkueet ovat omalta osaltaan olleet mukana luomassa hienoa
salibandykautta, ja uusia elämyksiä aina Ahvenanmaata myöten.
Yleinen taloustilanne on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan paljon urheiluseurojen toimintaan. AFC Campuksen on siitä hyvässä asemassa, että
seuran toiminta rahoitetaan pääasiallisesti ns. omarahoituksella, jolloin
toiminta ei ole vielä vaakalaudalla, vaikka ulkopuolinen rahoitus vähentyisi. Seuralla on kuitenkin useita ulkopuolisia tukijoita, jotka omalta osaltaan mahdollistavat AFC Campuksen toiminnan jatkumisen. Heikentyneen taloustilanteen aikana seuran yksittäisten jäsenten panoksien
merkitys kasvaa suuresti, eikä seuran toiminta pyöri ilman vapaaehtoisia
ja aktiivisia toimijoita. He tekevät pyyteetöntä työtä, josta tuloksena on
hieno salibandy-yhteisö oheistapahtumineen. Puhalletaan yhteen hiileen
jatkossakin, jolloin pääsemme nauttimaan upeasta lajista upeassa seurassa!
Oheistoiminta on suuressa osassa AFC Campuksessa ja vuosittain
jäsenistölle järjestetään muun muassa pikkujoulut, kevään jäähdyttelyturnaus Keskustelupalsta-cup sekä kauden virallinen päätöstapahtuma
AFC-cup. Nämä tapahtumat ovat luoneet hyvää yhteishenkeä ja edellytykset tiiviille yhteistoiminnalle seuran sisällä. Jo seuran perustamisen
alkuajoista lähtien AFC Campuksen parhaita vahvuuksia onkin ollut
hyvä yhteishenki.
Tässä kausijulkaisussa on esitelty seuran toimintaa. AFC Campus toivottaa kaikille hyvää salibandykauden jatkoa!
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Toiminnanjohtajan terveiset
Hei kaikki Campus –yhteisön jäsenet, yhteistyökumppanit ja muut salibandyn parissa toimivat!
Jälleen on uusi campus –kausi käynnissä. Itselleni se on järjestyksessään neljäs. Omalle
kohdalleni on sattunut niin riemun hetkiä liigakarsintojen muodossa kuin karvaita pettymyksiä sarjaporrasta alemmas tippumisineen. Nämä hetket ovat kilpaurheilua parhaimmillaan ja kuuluvat siihen yhtenä olennaisena osana.
Toinen olennainen osa joukkueurheilussa on ympärillä olevilla joukkuetovereilla.
Heidän ansiostaan ja takiaan jaksaa marraskuisina pimeinäkin iltoina räntäsateessa
pyöräillä hallille ja antaa oman panoksensa joukkueelle. AFC Campuksen kautta olen
löytänyt paitsi loistavia pelikavereita, myös todella hyviä ystäviä kaukaloiden ulkopuolelle. Nelisen vuotta sitten muuttaessani Turkuun opiskelemaan AFC Campus oli
luonnollinen valinta, sillä uskoin tästä akateemisesta joukkueesta löytäväni helpoiten
sen yhteisen sävelen. Tunsin turkulaisia vain vähän muutettuani, mutta luuloni pitivät
paikkaansa ja Campus –yhteisöstä löytyi paljon samanhenkisiä opiskelijoita ja opiskelijahenkisiä, joiden kanssa olen viettänyt unohtumattomia hetkiä. Hyvin tärkeä osa on
ollut seuran järjestämillä oheistapahtumilla pikkujouluineen ja päätöstilaisuuksineen
unohtamatta tietenkään Proffan kulmapöytää saati Börsin päätytiskiä. Näissä tilaisuuksissa on solmittu paitsi ystävyyssuhteita, myös pelaajadraftauksia muihin lajeihin, jopa
perustettu uusia lajeja, hankittu työsuhteita ja päätetty sylikummiudesta. Juuri tämä
yhteisöllisyys on tehnyt itseeni vaikutuksen AFC Campuksessa.
Alun perin tuloni salibandyyn oli hyvin sattumanvarainen tapahtuma, kun kotipaikkakuntani oman ikäluokan koripallojoukkue lopetettiin ja lähdin etsimään uutta talvilajia jalkapallon rinnalle. Silloinen luokanohjaajani sattui vetämään uutta lajia josta
kaveripiirissäni tiedettiin vain vähän, mutta hetken päästä suurin osa kavereistani oli
jo salibandyn lumoissa. Vähintään yhtä sattumanvaraisia olivat tapahtumat toiminnanjohtajuuteni taustalla. Olin kesän työkomennuksella Ranskassa, eikä vapaa-aikaa juuri
jäänyt suhteiden hoitamiseen Suomen suuntaan. Syyskuussa ensimmäistä kertaa palatessani hallille TTT – turnaukseen pitkäaikainen seuravaikuttajamme Markma otti hihasta kiinni ja sanoi että ”tämähän oli jo oikeastaan kesäkuussa päätetty, mutta kai otat
toiminnanjohtajan homman vastaan?”. Pysähdyin ja aloin miettimään seuran toimintaa
ja toimintatapoja. Muutaman talkoon miehenä aloin tuntea piston sydämessäni mitä
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enemmän asiaa ajattelin. Eihän tällainen seura pyöri laisinkaan ilman vapaaehtoisia
toimijoita, ajattelin, joten otin toiminnanjohtajuuden vastaan. On ollut mukavaa seurata
miten upeasti monet uhrautuvat koko seuran puolesta ja saavat aikaiseksi hienoja tapahtumia. Tärkeimpänä antavat mahdollisuuden sadoille ihmisille pelata tätä hienoa lajia.
Kevät on jo tulossa ja jälleen alkaa valmistautuminen seuraavaan kauteen. Toivottavasti
seuraavalla kaudella päästään seuraamaan AFC Campuksen otteita 1. divisioonassa niin
miehissä kuin naisissakin. Karsintoja on vielä jäljellä, siis tulkaa Samppalinnaan kannustamaan AFC voittoon!
-Niko
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NAISTEN EDUSTUS

Takarivi: Anders Levin, Markus Koivusaari, Ville Saarinen, Jari-Pekka Kärkkäinen
Toinen rivi: Minna Ojanperä, Johanna Erholtz, Hanna Grönlund, Kaisa Kyttä, Emmi Koskinen, Taru Ketola,
Satu Laine
Kolmas rivi: Tiina Järvinen, Maija Monnonen, Petra Pölkki, Anniina Vesalainen, Eeva Paitula, Sini Laari
Eturivi: Anna-Maria Koskinen, Tuija Rantanen, Hanna Saarinen, Susanna Pitula
Hyökkääjät:
#3
#7
#9
#10
#12
#15
#17
#23
#28
#29
#34
#42
#55

Elina Vuolle
Johanna Erholtz
Sini Laari
Auli Hottinen
Susanna Pitula
Maija Monnonen
Hanna Saarinen
Tuija Rantanen
Emmi Koskinen
Eeva Paitula “A”
Taru Ketola
Eeva Reunanen
Petra Pölkki
Tiina Järvinen

Puolustajat:

Maalivahdit:

#2
#14
#16
#19
#77

#30
#81

Satu Laine
Minna Ojanperä
Kaisa Kyttä
Anniina Vesalainen “C”
Hanna Grönlund “A”

Anna-Maria Koskinen
Mia Suominen

Valmentajat:		

Toimihenkilöt:

Anders Levin
Markus Koivusaari
Ville Saarinen

Jari-Pekka Kärkkäinen
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AFC N1 2008-2009 – Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain pinkkiä….
Naisten edustus lähti uuteen kauteen uudistuneella pelaaja- ja valmentajamateriaalilla. Edellinen, liigakarsintoihin päättynyt kevät, oli pitkä
kuin nälkävuosi ja aiheutti monille pahan sabakrapulan. Kestikin varsin
kauan, ennen kuin vanhat N1-pelurit kykenivät päättämään lähtevätkö
vielä leikkiin mukaan. Syksyn lähestyessä varmistui, että niin puolustajista kuin hyökkääjistä menettäisimme tärkeitä vahvistuksia. Katseet
käännettiinkin junnuosaston puoleen sekä uuteen päävalmentajaan.
Anders ”Antti” Levin houkuteltiin mukaan jo kesän kynnyksellä.
Hirvensalon Heitossa ja SB Naantalissa kannuksia hankkinut Antti otti
valmennusvastuun Ville ”Meisseli” Saarisen kanssa, ja lupasi tuoda
uusia näkökulmia niin treeneihin kuin pelisysteemiin. JiiPee suostui
jatkokauteen joukkueenjohtajana ja Markus osallistuisi valmennukseen
sen minkä omalta joukkueeltaan ehtii.
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jatkuu >>

NAISTEN EDUSTUS
>> jatkuu
Mitä tulee pelaajamateriaaliin, kesän try-out leireiltä löytyi uusi ilmiö
AFC:n naisten edustukseen: junioriosasto. Suski (SBS Masku), Hanna
(SBS Masku) ja Tiina (TPS) liittyivät remmiin heti kesäkuussa. N2:sta
nostettiin Tarun uusi kaksoissisko Sini. Sisäisen tasapainon säilyttämiseksi vanhempaan ikäryhmään draftattiin Petra Nokian KrP:stä.
Lisäksi Mia siirtyi Tepsistä toiseksi maalivahdiksi. Myöhemmin syksyllä joukkue sai vahvistusta liigasta asti, kun Tiikereissä tahkonnut Jojo
muutti Turkuun opintojen perässä. Aikoinaan maalitolpan kanssa yhteen
ottanut Auli teki myös paluun sabakentille, ja pyssytti sen kunniaksi
Suomen Cupin ottelussa hattutempun parin minuutin sisään.
Syyskuun alussa asiat näyttivät siis olevan hyvällä tolalla. Selvää oli,
että uusi valmentaja ja uudistunut joukkue lähtisivät haastajana tasaiseksi ennakoituun naisten 1. divisioonan länsilohkoon. Ensimmäiset
harmaat hiuksensa valmennusosasto saikin heti ensimmäisessä sarjaottelussa, kun Sadun polvilumpio vaurioitui ikävästi Samppalinnan tahmaisella kentällä, ja Mintsu sai yllätyskutsun pakistoon. Polven vamma
osoittautui myöhemmin luultua pahemmaksi, ja Hanen pakkipari vai-
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htui pysyvästi. Myös Kaisalla oli hyökkääjätaustainen pelikaveri, kun
kapteeni Anni siirrettiin kesän aikana puolustajan tontille.
Vaikeudet eivät loppuneet polvilumpioon. Pian N1 koki uusia, parinkolmen hyökkääjän kokoisia menetyksiä. Näiden lisäksi joukkueessa
ilmeni vaivoja jos jonkinlaisia. Suuri osa kauden peleistä jouduttiin
pelaamaan kolmella pakilla. Hyökkäysketjuihin ei saatu pysyviä kolmikkoja, vaan ketjukaverit vaihtuivat pelistä toiseen. Treeniaktiivisuus
oli laskenut huomattavan paljon alemmas vuoden takaisesta. Ei ollutkaan lopulta yllätys, että N1 hävisi kauden 18:sta runkosarjaottelusta
peräti 11. Voitto saavutettiin viisi kertaa ja tasatulokseen päästiin kahdesti. Tilastot kenties rumentavat joukkueen esityksiä hieman; kuusi
ottelua hävittiin vain yhden maalin turvin.
Harmillisesti AFC sijoittui sarjassaan kahdeksanneksi, ja joutuu taistelemaan ykkös-divaripaikasta rovaniemeläistä RBS Teamia vastaan.
Tappiollisen kauden päättävä tiukka karsintapelisarja ja vierasmatka
Joulupukin maahan ovat naisten edustukselle ja AFC Campuksen naissalibandylle todellinen haaste. Toivoa sopii, että joukkueesta löytyy
tahtoa löytää viimeinen rutistus näistä vuoden tärkeimmistä otteluista!
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MIESTEN EDUSTUS

Ylärivi: Joni Tuomi, Janne Huttunen, Antti Kultanen, Jesse Sundell, Sami Vuorinen, Otto Huttunen, Tommi
Karesto, Janne Virta, Antero Ketola, Juha Javanainen, Ilari Ilmakunnas, Harri Malkki, Teemu Näreoja (mv)
Alarivi: Antti Kantola, Juha Keihäs, Timo Fälden (mv), Niko Karinen (mv), Toni Renberg, Ville Oksanen
Kuvasta puuttuvat: Jussi Mattila, Heikki Röppänen, Eetu Jokinen, Teemu Tuomi, Markus Kakkonen, Janne
Pulkkinen ja Eero Rostiala
Hyökkääjät:

Puolustajat:

Maalivahdit:

#10 Jussi Mattila
#14 Juha Keihäs
#17 Otto Huttunen
#19 Antero Ketola “C”
#20 Janne Huttunen
#21 Antti Kantola
#25 Jesse Sundell
#41 Heikki Röppänen
#42 Ville Oksanen
#55 Eetu Jokinen
#66 Tommi Karesto
#68 Harri Malkki
#71 Teemu Tuomi
#88 Markus Kakkonen
#89 Antti Kultanen
#91 Eero Rostiala

#12
#16
#37
#44
#50
#64
#69

#1
#33
#39

Toni Renberg
Janne Pulkkinen
Janne Virta “A”
Sami Vuorinen
Ilari Ilmakunnas
Joni Tuomi
Juha Javanainen

Teemu Näreoja
Timo Fäldén
Niko Karinen

Valmentajat:		

Toimihenkilöt:

Jani Penttilä
Jussi Mattila

Tomi Finnberg
Menja Lehtivuori
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Miesten edustusjoukkue
Kaudella 07-08 joukkue vältti täpärästi putoamiskarsinnat hyvän kevätvireen ansiosta
ja pääsi pitkästä aikaa ajoissa kesälomalle. Edellisen kerran miesten edustusjoukkueen
pelit loppuivat ennen karsintoja kaudella 02-03. Kauteen 08-09 päästiin siis lähtemään
puhtaalta pöydältä ilman suuria menestymispaineita.
Joukkueen runko pysyi koossa ja muutamia vahvistuksiakin onnistuttiin joukkueeseen houkuttelemaan. Ainoa kysymysmerkki oli valmennus. Joukkueen pitkäaikainen
päävalmentaja ja GM, Jani Penttilä, ilmoitti jo edellisen kauden lopussa vetäytyvänsä
syrjään, joten tilalle oli löydettävä joku, joka pitäisi ohjat käsissään. Valmentajaksi houkuteltiin ensin Toni Renberg, mutta jo YleX-cupin pelien aikana kävi selväksi, että tossujen naulaan ripustaminen sai vielä odottaa. Pelaajavalmentajaa ei haluttu edes harkita,
joten etsintä jatkui. Valmentaja löytyi lopulta kuitenkin joukkueen sisältä, kun pitkän
linjan AFC-pelaaja ja seuran valmennuspäällikkö, Jussi Mattila, kirjoitti nimensä valmennussopimukseen. Mattilalla on aikaisempaa kokemusta naisten edustusjoukkueen
ja juniorien valmennuksesta.
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jatkuu >>

MIESTEN EDUSTUS
>> jatkuu
Uusi valmentaja toi mukanaan myös uusia kuvioita. Pelitapaa lähdettiin muuttamaan
hiukan aktiivisempaan suuntaan ja muutokset olivat selvästi pelaajiston mieleen. Harjoitusmotivaatio oli kohdallaan ja edellisellä kaudella kadoksissa ollut peli-ilokin oli
hyvin huilatun kesän aikana palautunut. Se näkyi myös joukkueen tavoitteessa, joka oli
taistella sarjan kärkisijoista.
Kauden alussa kuvioiden sisäänajo oli vielä kesken, mutta hyvällä asenteella ja rutiinilla ensimmäisistäkin peleistä napattiin täydet pisteet. Vähitellen joukkue hitsautui
yhä paremmin yhteen ja ketjukoostumukset alkoivat vakiintua. Joukkue jatkoikin voittokulkuaan aina ensimmäisen kierroksen viimeiseen otteluun saakka. Penttiläkin teki
paluun joukkueen takalinjoille jo marraskuussa, mutta hiukan erilaiseen rooliin kuin
aikaisemmin.
Näin ollen toiselle kierrokselle jouduttiin lähtemään yhtenä ennakkosuosikeista. Yhtä
pitkään voittoputkeen joukkue ei enää yltänyt, joten jännitys säilyi aivan viimeisille
kierroksille saakka. Toisen kierroksen saldo oli 6 voittoa, 1 tasapeli ja 2 tappiota. Koska
pahimmille kilpakumppaneille ei kuitenkaan luovutettu kuin yksi piste, oli AFC sarjan
päätyttyä kärkipaikalla ja menossa kovaa vauhtia kohti 1.divaria.
Menestystä ei voida pitää suurena yllätyksenä, kun otetaan huomioon joukkueen pelaajamateriaali, mutta usein on käynyt niin, että paperilla kova joukkue ei olekaan sitä
kaukalossa. Suurin voitokkaaseen kauteen vaikuttava tekijä on varmasti ollut joukkueessa vallitseva ilmapiiri. Pelaajat nauttivat pelaamisesta ja ”säbä on fantsua”, kuten
joskus hallilla kuulee sanottavan. Myös uusien pelaajien rooli on ollut merkittävä. He
ovat päässeet hyvin sisään joukkueeseen ja vakuuttaneet otteillaan sekä valmennuksen
että pelikaverit.
Loppukaudesta saadaankin jännittää kestääkö hurmos myös jatkosarjan ajan ja miten
pelimatka Rovaniemelle vaikuttaa joukkueen yhteishenkeen. Kävi jatkosarjassa miten
tahansa, kausi on kuitenkin ollut miesten edustusjoukkueelle menestyksekäs.
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NAISET 2

Ylhäällä: Marika Lanne, Katri Hotti, Kaisa Mäkeläinen, Riikka Helander, Elina Hakala, Marita Uotila,
Meri Kotamäki, Anna Kyttä, Tuomas Harinen
Alhaalla: Heidi Lamminluoto, Heidi Kurvinen, Jenni Puutio, Piia Hakanen, Liisa Salonen, Mari Ketolainen,
Satu Honkakangas
Hyökkääjät:
#2
#3
#6
#9
#15
#16
#17
#20
#23
#40
#60

Puolustajat:

Maalivahdit:

Maiju Kivinen
#4
Kaisa Mäkeläinen
#12
Riikka Helander
Katri Hotti
#27
Marika Lanne
Minttu Helin
#30
Anna Kyttä
Meri Kotamäki
Heidi Lamminluoto #50
Marita Uotila
#73
Liisa Salonen
Elina Hakala
Heidi Kurvinen
Mari Ketolainen “C”
Jenni Puutio
Piia Hakanen
Valmentajat:		
Satu Honkakangas
Tuomas Harinen
Ville Saarinen
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#1
#76
#79

Marita Uotila
Miia Kauppinen
Annika Westerholm

Ne toiset naiset, N2, kaudella 2008-2009
N2 lähti kauteen 2008-2009 melkoisesti uudistuneena. Kauden alkaessa ringistä oli
poissa muutama monivuotinen AFC –kasvo, mutta tilalle oli onneksi tulijoita. Erinäisten vaiheiden jälkeen joukkueeseen tiensä löysivät uudet kasvot Heidi K., Minttu,
Anna, Liisa ja Elina; N1:sta joukkueeseen siirtyivät Katri ja Elisa ja N3:sta mukaan
tulivat Kaisa sekä Satu. Lisäksi kauden edetessä myös Meri palasi kakkosen rinkiin.
Heti kauden alussa joukkue kävi keskustelua siitä, miten korkealle kauden tavoitteet asetetaan. Oli tehtävä päätös siitä, halusiko N2 olla tällä kaudella ”sosiaalipallojoukkue” vai haluttiinko oikeasti tapella paikasta auringossa ja ykkösdivarikarsinnoissa. Pienen pohtimisen jälkeen päädyttiin siihen, että tällä kaudella ei anneta
mitään ilmaiseksi, ja tavoitteeksi asetettiin paikka lohkon kahden parhaan joukossa.
Koska joukkueessa oli paljon uusia tulokkaita, pelattiin alkukaudesta useampi harjoitusottelu, joissa Tuomas yritti parhaansa mukaan hioa N2:n materiaalista toimivan
kokonaisuuden. Vaikka nämä ottelut sujuivat hieman mollivoittoisesti, N2:n perisynti
eli tehottomuus tuntui kadonneen kuin tuhka tuuleen. Eräässäkin ”legendaarisessa” harjoitusottelussa joukkue teki yhteensä 5 maalia, tosin vastustaja voitti silti ottelun 3-2.
Jo kauden alussa oli tiedossa, että tuleva syksy ja kevät tuovat tullessaan otteluita hyvin tiiviillä tahdilla, ja kauden ensimmäiset pisteet haettiin lokakuun loppupuolella Huittisista. Tästä alkoikin hurja ottelutahti, joka
huipentui helmikuun ottelusumaan; kolme turnausta neljässä viikossa, ja parhaimmillaan kolme ottelua/turnaus. Kun tämä kaikki ajoittui parhaaseen hiihtolomaaikaan, jouduttiin osa otteluista viemään läpi hyvin kapealla pelaajamateriaalilla.
Joukkue taisteli kuitenkin hienosti koko kauden, mutta ei voinut paremmilleen
mitään. Käsittämättömien flunssa-aaltojen ja loukkaantumisten kanssa paininut
joukkue joutui kauden päätyttyä toteamaan, että karsintoihin matkaavat SBS Naantali sekä IKA ja kakkosnaisten kohtalona oli tänä vuonna jäädä rannalle tosipeleistä.
Joukkueen kunniaksi on kuitenkin sanottava, että taisteluhenki oli joukkueessa aivan uskomaton läpi kauden. Ensimmäistä kertaa moneen vuoteen N2 pystyi nousemaan tiukoissa paikoissa voittoon, ja monesti joukkue tuli jopa takaa ohi. Yksi
kauden huippuhetkistä koettiinkin juuri tällaisen takaa-ajon päätteeksi Huittisissa
tammikuussa, kun SalPa jäi jalkoihin viimeisen sekunnin maalilla lukemin 5-4.
Vaikkei kausi 2008-2009 ollut N2:lle tuloksellisesti paras mahdollinen, pelillisesti joukkue osoitti selvää kehittymistä. Pää kesti tiukoissakin paikoissa, ja joukkue pelasi taktisesti kypsää peliä. Näillä eväillä on siis hyvä lähteä ensi kauteen.
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MIEHET 2

Ylärivi: Sami, Wsq, Kolppali, Ryynäri, Eemeli, Maistis, Rässi, Laku, Meisseli, Janne L.
Alarivi: Jaska, Juho, Tero the Wall, Antti I., Janne O., Markus
Kuvasta puuttuu: Tuoppi, Jyri, Juha, Konsta, Petteri ja Mihu
Puolustajat:
Maalivahdit:
Hyökkääjät:
#12
#17
#21
#27
#35
#37
#41
#42
#50
#64
#69
#88
#89

Antti Korpi
Eetu Salo
Janne Laakkonen
Marko Mastomäki
Juho Hyyppä
Markus Koivusaari
Miikka Hietarinta
Niko Räsänen
Jaakko Hiltunen
Konsta Kapanen
Petteri Tenhunen
Antti Ryynänen
Ville Saarinen

#14
#52
#66
#68
#77
#80
#86

Janne Ojanperä “C” #30
#33
Sami Rautio
Jyri Ryyppö
Tuomas Heikkinen
Vesa Halme
Juha Leikkanen
Pekka Laukkanen

Valmentajat:
Markus Koivusaari
Konsta Kapanen
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Antti Ikonen
Tero Wallin

Hiki, harjoittelu ja hauskanpito
Miesten kakkosjoukkue oli uusien haasteiden edessä viime kauden lopuksi, kun joukkueen monivuotinen pelaajavalmentaja ja isähahmo Rami ”Rambo” Hartonen päätti
vetäytyä sohvannurkkaan. Kevätristeilyllä aaltojen keinuttaessa uudeksi pelaajavalmentajaksi lupautui Markus Koivusaari ja aputontukseen hän sai allekirjoittaneen. Kapteeniksi joukkue äänesti sarjakauden kynnyksellä lapinmies Ojanperän.
Vaikka muutamia pelaajia edelliskauden joukkueesta lähti, niin perusrakenteet pysyivät aika hyvin kasassa. Vahvistettuamme tiimiämme Campuksen ykkös- ja kolmosjoukkueen pelimiehillä näytti kauteen lähtö valoisalta. Vielä, kun kahteen edelliseen asiaan lisää sen yllättävän faktan, että joukkue pääsi harjoittelemaan jo elokuun
puolesta välistä sekä osallistumaan TTT:hen – hyvällä menestyksellä – olivat odotukset sarjakautta koskien korkealla. Joukkueen ensimmäisessä saunaillassa yhteistavoitteiksi muodostui nousukarsintoihin pääseminen keväällä, laadukas harjoitteleminen,
tunnelmailtojen viettäminen sekä hauskanpito niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin.

Kausi pyörähti käyntiin loistavasti, kun ensimmäisten kierrosten jälkeen joukkue heilui maksimipisteillä lohkon kärjessä, mutta sitten iski kaamosmasennus ja hirvittävä,
välillä epäonninen tappioputki, joka murskasi nousuhaaveet. Peli-ilo ei kuitenkaan kadonnut – kiitos saunailtojen, karmeiden SingStar –esitysten ja yöllisten runohetkien.
Uuden vuoden jälkeen pelijuonesta on saatu taas hyvin kiinni ja kentällä liikkuvat niin
pallo kuin miehetkin pelin näyttäessä taas lupaavalta. Tervetuloa ulvomaan kentän laidalle joukkueen tunnuslaulua…
						
Konsta
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NAISET 3

Hattuhyllyllä: Tiia, Minna, Jone, Kride, Kajzoo, Lumi
Keskirivi: Maiju, Maarit, Jaana, Elina, Tiina, Lea, Saana, Ville
Eturivi: Viivi, Ama, Mari, Heini, Suski, Emma, Mirva
Mirvan sylissä: Nella
(Kuvasta puuttuvat Auli, Simba ja Konsta. Harmi.)
Hyökkääjät:

Puolustajat:

Maalivahdit:

#3
#6
#7
#8
#9
#11
#13
#17
#20
#22
#23
#24
#55
#80

#4
#12
#18
#27
#40

#1
#35

Minna Borisoff
Katri Torkki
Elina Saarinen
Kristiina Vesalainen
Auli Lassila
Emilia Savonlahti
Anna-Maria Ahrelma
Maarit Soukka
Jaana Ruottu
Lea Korhonen
Lumi Honkakangas
Tiina Teppala
Susanna Hörkkö
Tiia Mannonen “C”

Mirva Honkakangas
Saana Risku
Viivi Vähämaa
Mari Vuorela
Johanna Himanen

Valmentajat:
Ville Savonlahti
Konsta Kapanen
Maiju Kivinen
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Sinikka Pietilä
Heini Hyrkkö

AFC Campus N3
N3:n kausi alkoi taas totuttuun tapaan, kun syyskuussa havahduttiin siihen, että vielä keväällä runsaslukuiselta vaikuttanut joukkue oli kesän aikana kuihtunut puoleen. ”Ei auta
itku markkinoilla”, totesivat N3-pelaajat ja aloittivat tehorekrytoinnin, jonka seurauksena
kausi pääsi alkamaan lähes täydell(isell)ä joukkueella. Joukkueemme täydentyi syyskuun
edetessä vielä muutamalla pelaajalla, ja muutaman kerran treeneissä pääsimme nauttimaan jopa kahteen maaliin pelaamisesta, kun joukkoomme kuului vielä kaksi maalivahtia.
Valmennuksen osalta joukkueemme tilanne on aivan huikea: valmentajia on kokonaiset
kolme. Alkukaudesta valmennusvastuuta olivat jakamassa jo kolmatta kauttaan valmentava Ville Savonlahti ja tälle kaudelle joukkoon liittynyt Maiju Kivinen. Valmennusjohdon kiireistä johtuen joukkueen ongelmaksi muodostuivat keskiviikon treenit,
kun valmentajaa ei välttämättä tahtonut löytyä. Syksyn mittaan osa pelaajista pääsikin
toteuttamaan itseään myös valmennustehtävissä. Keväällä tilanne kuitenkin muuttui, kun keskiviikon treenejä pelastamaan saapui M2:stakin tuttu Konsta Kapanen.
Huikean valmennustaidon lisäksi joukkueemme nauttii kaudesta toiseen huikeasta joukkuehengestä. Tällä kaudella joukkuehenkeä on vahvistettu muun
muassa tarjoiluiltaan, ohjelmiltaan ja uima-allastiloiltaan mahtavien saunailtojen
merkeissä. Joukkuehenkemme kulminoitui ehkä kuitenkin syksyn viimeistä turnausta seuranneella viikolla, kun lähes koko joukkueen kaatoi saunaillassa levinnyt salaperäinen vatsatautiepidemia. Joukkueen kesken jaetaan siis kaikki, ja se,
mitä ei treeneissä ehditä, jatketaan loppuun Facebookin ihmeellisessä maailmassa.
Pelikausi alkoi tyylikkäästi N3:n voitettua harjoituspeleissä tulevat sarjavastustajansa Penalty Chicksit sekä HuKun. Tämän menestyksen ansiosta odotukset kaudesta
olivat korkealla. Vielä ensimmäisessä turnauksessa kaikki näytti lupaavalta, kun N3
nappasi toisesta pelistään täydet kaksi pistettä. Tämän jälkeen rouva Fortuna valitettavasti käänsi selkänsä joukkueelle. Hienoista pelisuorituksista huolimatta tulokset
eivät ole olleet kovin mairittelevia. Kautta on kuitenkin yhä jäljellä, ja vaikka sarjajohtaja on jo hieman karussa muilta, on sarja muuten melko tasainen ja mitä vain voi
vielä tapahtua. Niinpä N3 suuntaa luottavaisin mielin kohti kevään ratkaisupelejä.
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MIEHET 5

Takaa lukien: 44 Mikko Tuomi, 25 Sami Vallin, 76 Petteri Nurmi, 26 Tommi Kivikoski, 10 Matti Niemi,
69 Mikko Toivola, 68 Jarkko Pukkila, Jenni Mäkynen, 88 Ville-Matti Seppä, 66 Marko Mäenpää, 74 Antti
Ikonen, 11 Simo Leino, 1 Marko Ollonqvist ja 55 Torsti Toivonen.
Kuvasta puuttuvat Elias Eronen, Tuomas Harinen, Juho Jalonen, Joonas Järvistö, Petteri Laine, Harri Lindborg, Markus Lindell ja Jesse Saarimäki.
Hyökkääjät:

Puolustajat:

Maalivahdit:

#11
#13
#23
#25
#26
#44
#50
#66
#68
#69
#76
#80
#88
#90

#10
#20
#21
#42
#55
#74

#1
#2
#3
#4
#5

Simo Leino
Jesse Saarimäki
Elias Eronen
Sami Vallin
Tommi Kivikoski
Mikko Tuomi
Harri Lindborg
Marko Mäenpää “A”
Jarkko Pukkila
Mikko Toivola
Petteri Nurmi
Markus Lindell
Ville-Matti Seppä
Juho Jalonen

Matti Niemi “C”
Tuomas Harinen
Petteri Laine
Joonas Järvistö
Torsti Toivonen
Antti Ikonen

Marko Ollonqvist
Antti Ikonen
Elias Eronen
Torsti Toivonen
Petteri Laine

Valmentajat:

Toimihenkilö:

Antti Ikonen
Matti Niemi

Marko Mäenpää
Jenni Mäkynen
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Miesten vitonen aloitti kauden harvinaisen kookkaana: jo syyskuussa näytti siltä, että
kenttäpelaajista ei tule tällä kertaa minkäänlaista pulaa. Maalivahtitilanne luonnollisesti oli yhtä epävarmalla ja niukalla pohjalla kuin aina ennenkin. Aivan kauden aattona
tuli myös ilmi, että M3 ja M7 sen sijaan eivät olleet yhtä elinvoimaisessa tilassa. Kun
mainituista porukoista ei edes yhdessä saatu kaavittua joukkueeksi katsottavaa entiteettiä, panivat molemmat lapun luukulle. Seurauksena muut AFC:n miesjoukkeet natisevat
edelleen liitoksistaan. M5 on lopulta pölyn laskeuduttua oikeinkin passelin kokoinen:
21 pelaajaa ja muutama kanssamme treenaava mies siihen päälle.
Valitettavasti ideaalinen koko ei ole peilautunut ideaalisiksi pelisuorituksiksi. Voitot
ovat olleet M5:lle harvinaista herkkua kaudella 2008-9. Ei voi kiistää, etteikö asiain tila
olisi kauden mittaan kismittänyt. Onneksi joukkueeseen mahtuu niin paljon muutakin
kuin pelkät pelit. Kentälläkin M5 on tehnyt joka tapauksessa parhaansa ja kauden mittaan on nähty sentään kehitystäkin.
Ämvitosen tämänkautinen sekoitus uutta, vanhaa ja varastettua on pääpiirteittäin tällainen:
Vanhat ja todella vanhat AFC:läiset Tuomas Harinen, Antti Ikonen, Harri Lindborg,
Markus Lindell, Marko Mäenpää, Jarkko Pukkila, Ville-Matti Seppä ja Mikko Tuomi
eivät edelleenkään hellitä vaan pallo pyörii yhä eteenpäin.
Mustavalkoiseksi vakiintumassa ovat pikku hiljaa myös viime kaudelta tutut Juho
Jalonen, Simo Leino, Petteri Nurmi, Marko Ollonqvist, Jesse Saarimäki sekä Matti Niemi, joka toisella AFC-kaudellaan nousi jo joukkueensa kapteeniksi.
Tällä kaudella AFC:ssä ja monessa tapauksessa myös kilpasalibandyssä ensiaskeliaan
ottavat M5-pelaajista Elias Eronen, Joonas Järvistö, Tommi Kivikoski, Petteri Laine,
Mikko Toivola, Torsti Toivonen ja Sami “Teron veli” Vallin (jolla riittää kyllä heti
avauskaudella omiakin meriittejä).
Kokonaisuudessaan M5-kausi on ollut sujuva, hauska ja toimiva. Ainoa asia, joka on
puuttunut, on parikymmentä sarjapistettä.
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MIEHET 6

Ylärivi vasemmalta oikealle: Aleksi Lahti, Iko Hyppänen, Topi Ahlroth, Juhani Mäki, Olli Ahlroth, VeliPekka Vieru, Sampo Alkio, Janne Helmisaari (C), Mikko Voutilainen, Mauri Pekkala, Timo Toikka
Alarivi vasemmalta oikealle: Joni Tolvanen, Krister Talvinen (MV), Ville Saarinen, Jouko Kiuru
Kuvasta puuttuvat: Pasi Hakala, Ilkka Virtanen, Antti Nieminen, Sebastian Wardi, Erkki Mäki-Laurila
(MV), Tero Buckman, Tomi Holstila
Hyökkääjät:

Puolustajat:

Maalivahdit:

#5
#13
#18
#23
#58
#68
#69
#72
#76
#80
#92
#99

#2
#11
#17
#19
#37
#41
#66
#91

#6
#31

Timo Toikka
Janne Helmisaari “C”
Ville Saarinen
Mikko Voutilainen
Veli-Pekka Vieru
Topi Ahlroth
Mauri Pekkala
Joni Tolvanen
Sampo Alkio
Tero Buckman
Aleksi Lahti
Tomi Holstila

Jouko Kiuru
Pasi Hakala
Ilkka Virtanen
Iko Hyppänen “A”
Antti Nieminen
Juhani Mäki
Olli Ahlroth
Sebastian Wardi

Valmentajat:
Ville Saarinen
Janne Helmisaari
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Krister Talvinen
Erkki Mäki-Laurila

AFC Campus M6 jatkaa nykymuodossaan toista perättäistä kautta nelosdivarissa. Viime
kauden tavoite oli sarjapaikan säilyttäminen, mutta tänä vuonna saunaillan huuman gallupissa kerätty aineisto asetti tavoitteeksi sijat 1-3. Joukkueen rinki kauteen lähdettäessä
oli 20 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia. Muutama ikävä loukkaantuminen on kuitenkin sittemmin verottanut osallistumista. Siltikin peleissä pelaajia on paljon ja peliajan
jakaminen on yksi suurista haasteista. Onneksi aktiivisuus riittää myös treeneihin. Ongelma on siis positiivista laatua.
Lohkomme on erittäin tasainen. Juttua kirjoittaessa sijoitumme lohkon neljännelle sijalle. Mahdollisuuksia on yhtä lailla nousukarsintoihin, joskin lohkon häntäpäähänkään
ei ole pitkä matka. Pelit ovat olleet sen verran tasaisia ja ristiin pelattuja, ettei mitään
uskalla spekuloida. Tavoitteesta pidetään kuitenkin kiinni.
Monta vuotta yhdessä pelannut konkarikaarti on edelleen mukana. Onneksi heillä on
ollut muutakin elämää, joten saimme taas houkuteltua aiemmista salibandy-yhteyksistä
tuttuja pelaajia mukaan. Myös muista AFC-joukkueista saimme kaapattua muutaman
loisto sällin, joista Juhani Mäki ja Antti Nieminen edustavat sitä kokeneinta osastoa.
Maalin suulle AFC-paluun teki himotreenaaja Krister Talvinen. Valmennusvastuun
tälle kaudelle joutui ottamaan Ville Jr. Saarinen, jota Janne Helmisaari koettaa tukea.

PIIKKIÖN
OSUUSPANKKI
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B-JUNNUT

Pelaajat vasemmalta oikealle:
valmentaja Teemu Näreoja, Joonas Salovaara, Johannes Lammi, Samuel Meriluoto (C), Teemu Ruuhijärvi,
Topias Latva, Jesse Laaksonen, Roope Saarinen, Aleksi Tuokko, Mico Tuominen, Henri Salonen, Joonas
Pentti, Matias Merinen.
Edessä mv. Tommi Koivunen.
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B-POJAT / HirvHe AFC-92
Joukkue on perustettu syksyllä 2003. Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 18 poikaa. Valmentajina toimii Teemu Näreoja ja Juha Saarinen. Juha Salovaara toimii joukkueenjohtajana ja rahastonhoitajana toimii Merja Pekkanen.
Valmentajista Teemu Näreoja pelaa myös AFC Campuksen edustusjoukkueessa, joten
hänellä on hyvä näkemys pelin eri osa-alueista.
Joukkue selvisi Länsi-Rannikon alueen alkusarjasta ylempään jatkosarjaan. Ylemmässä
loppusarjassa joukkue on tällä hetkellä toisena. Sarjan kolme parasta pääsee karsintoihin, joista paras pääsee pelaamaan jopa SM-mitaleista. Tavoitteena on sijoittuminen
sarjassa 3 parhaan joukkoon, jonka jälkeen kaikki on mahdollista.
Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa maanantaisin, torstaisin ja lauantaisin.
Torstain harjoitus
on SB-Arenalla, josta joukkue joutuu maksamaan suurehkoa kenttävuokraa. Valmentajat pyrkivät opettamaan pojille salibandyn perusasioita ja liikunnallista elämäntapaa.
Osa pojista harrastaa myös muita lajeja, joihin joukkueen toimihenkilöt suhtautuvat
myönteisesti.
Sarjojen päätyttä tarkoituksena olisi osallistua vielä yhteen suurehkoon turnaukseen
Helsingissä.

Viking Line/matkustajasatama
Viking Strandfeld
20100 Turku
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HIRVHE AFC - 93

Hyökkääjät:
#5
Ruohonen Oskari
#7
Sotarauta Sami
#8
Mellanen Kasper
#9
Virta Joonas
#10
Pekkanen Jussi
#12
Vehosmaa Aapo
#13
Piispanen Niklas
#15
Kaskimäki Simo
#16
Urponen Sami
#18
Alin Juuso
#21
Lehkonen Waltteri

Puolustajat:
#2
Lähteenmäki Tomi
#6
Kurokallio Juuso
#11
Pirttisalo Paavo
#19
Brummer Jaakko
#20
Penttilä Jami
#22
Karjalainen Ruben
#23
Lehtinen Miska

Maalivahdit:

Lainassa välillä:
#1
Raita Juuso
#4
Lehto Jere
#5
Koivuluhta Lassi
#10
Sauvonsaari Tommi
#11
Koski Henri
#13
Puputti Ilari
#45
Vehosmaa Aapeli
#52
Laaksonen Jasse
#99
Valtonen Jere

Valmentaja:
Alin Joonas
Mellanen Mikko
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#1
#1
#35

Kielo Jimi
Suonpää Santeri
Kurokallio Jonne

Joukkueenjohtaja:
Tamminen Pasi
Maskotti: Mellanen Nathalia

HirvHe AFC - 93
Poikien -93 joukkue aloitti toimintansa tammikuussa 2003.
Harjoituksia vuonna 2008 on pidetty 3-4 kertaa viikossa talviaikaan. Joukkueen valmentajina toimivat Mikko Mellanen ja Timo Tukiainen. Joukkueenjohtajana toimii Pasi
Tamminen, Rahastonhoitajana Juha-Pekka Penttilä ja muina toimihenkilöinä Taru Kuotisaho ja Tomi Karjalainen.
Pojat ovat iältään jo 15 vuotiaita ja painopiste harjoittelussa ja pelaamisessa on siirrytty
enemmän kilpaurheilun puolelle. Tämä tarkoittaa organisoidumpaa toimintaa kentällä
ja harjoituksissa sekä sitä, että nyt pelataan otteluissa selkeästi myös tuloksesta.
Harjoitteluaktiivisuus on osalla joukkuetta ollut erittäin hyvää. Paljon harjoituksissa
käyneet pojat ovat selvästi kehittyneet pelaajina, urheilijoina ja hieman jopa ihmisinäkin.
Erot pelitaidossa joukkueen sisällä ovat tasoittuneet ja kilpailullinen menestyskin on
ollut aikaisempaa parempaa. Parhaana saavutuksena vuonna 2008 voidaan pitää Karhu
Cupin pronssimitaleita, joka oli joukkueen ensimmäinen mitalisijoitus kautta aikojen.
Osallistuimme salibandyliiton sarjaan keväällä ja syksyllä. Lisäksi kävimme siis Porissa syksyllä. Pelaajia joukkueessa on 20.
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HIRVHE AFC - 95

Kenttäpelaajat:

Maalivahdit:

Valmentajat:

#4
#5
#6
#7
#8
#10
#11
#13
#15
#17
#18
#52
#99

#9
#14

Laaksonen Jarmo
Sauvonsaari Janne

Lehto Jere
Koivuluhta Lassi
“C”
Syrjämäki Arttu
Mikkola Matias
Mettälä Niklas
Sauvonsaari Tommi
Koski Henri
Puputti Ilari
Hörkkö Jaakko
Brunnsberg Magnus
Virtanen Anton
Laaksonen Jasse
Valtonen Jere

Lundahl Mikko
Raita Juuso

Rahastonhoitaja: Koivuluhta Kari
Joukkueenjohtaja: Puputti Anita
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HirvHe AFC-95
Joukkue on aikoinaan aloittanut salibandyn Hirvensalon Nappuloista jalkapallojoukkueena. Joukkue on pelannut jo neljä vuotta salibandyjoukkueena Hirvensalon Heitossa. Joukkueen vahvuus on urheilullinen joukkue, josta ei liikettä puutu. Joukkueen pojat
harrastavat suurimmalta osin vielä muitakin lajeja; jääkiekko, jalkapallo, koripallo, biljardi ja yleisurheilu vievät myös poikien aikaa, tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että aina
ei saada kaikkia pelaajia peleihin mukaan lajien päällekkäisyyksien vuoksi.
Mutta kun kaikki saadaan mukaan, liikettä löytyy ja tulosta tulee!
Valmentajina toimivat Laaksonen Jarmo ja Sauvonsaari Janne, jotka ovat kouluttaneet
itsensä salibandyvalmentaja kursseilla ja tulosta on syntynyt, viime kaudella tuli ensimmäinen voitto koko Heiton historiassa Salibandyliiton ylialueellisessa loppuhuipentumassa. Tälläkin kaudella pelaamme ylemmässä jatkosarjassa ja tavoite on päästä
ylialueelliseen loppuhuipentumaan.
Terv Anita Puputti, HirvHe AFC
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Tuhannen Taalan Turnaus, tuttavallisemmin TTT, järjestettiin AFC:n
toimesta elokuun lopussa jo seitsemännen kerran. Tällä kertaa naisten
turnaus jouduttiin perumaan osanottajien vähyyden vuoksi. Miesten turnaukseen osaa ottivat yhteensä yhdeksän 2:n ja 3:n divisioonan joukkuetta. Lauantaina Turun Salibandyareenan kahdella kentällä pelattiin
alkusarjat, jonka jälkeen joukkueet huilasivat yön ja sunnuntaina pelattiin jatkopelit finaaleineen. Voittajaksi tänä vuonna selviytyi TPS A. AFC
Campus kiittää osanottajia, katsojia ja ahkeraa talkooväkeä, erityisesti
turnausemäntäämme Johannaa. Hieno turnaus jälleen kerran!
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Sarjataulukot - Runkosarja:
Lohko A:			
1.
KGB Agents		
2.
SC Sonics		
3.
West Coast Sheriffs
4.
AFC II			
5.
Paimion Ruoska		

O
4
4
4
4
4

M+
15
12
12
12
10

M12
12
10
10
17

+/3
0
2
2
-7

P
9
7
6
6
2

Lohko B:			
1.
AFC I			
2.
FBT Blue Flames		
3.
TPS A			
4.
Rauman Salba		

O
3
3
3
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Puolivälierät, välierät ja finaali:
12:30
12:30
14:00
14:00

P2
P3
P1
P4

SC Sonics
FBT Blue Flames
AFC I		
KGB Agents

-

TPS A			
West Coast Sheriffs
AFC II			
Paimion Ruoska		

6-7
1-5
4-1
4 - 3 RL

16:30
16:30

V1
V2

KGB Agents
AFC I		

-

West Coast Sheriffs
TPS A			

2-4
3-5

19:00

F1

West Coast Sheriffs -

TPS A			

1-7

Pistepörssi:
						
1.
Kaksonen Jani		
SC Sonics
2.
Ala-Nissilä Anssi		
TPS A		
3.
Keihäs Juha		
AFC I		
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PIKKUJOULUT
14.11.2008

Seuran pikkujoulut järjestettiin totuttuun tapaan TLKS:n juhlahuoneistossa Tivolissa
14.11. Paikalle oli saapunut mukavasti pelaajia kaikista joukkueista: mukana menossa
oli sekä uusia AFC-pelureita että vanhoja konkareita. Yhteensä pikkujoulut keräsivät n.
110 innokasta juhlijaa.
Ilta alkoi ruokailulla. Pikkujoulujen ruokalista oli uudistettu perinteisestä kinkkukiusauksesta meksikolaismakuihin, mikä keräsi kiitosta juhlijoilta. Tunnelmaa ruokailun
aikana nostatti entisestään livemusiikki. Bändin ympärillä velloneista huhuista huolimatta legendaarinen the Ilmaveivi soitti loistavan parikymmentä kappaletta käsittäneen
setin. Pojille suuri kiitos mahtavasta keikasta lyhyellä varoitus- ja harjoitteluajalla!
Kun herkut oli popsittu parempiin suihin, oli aika aloittaa illan toiminnallisempi ohjelma. Ensimmäiseksi estradille pääsivät kolme legendaarista AFC-pariskuntaa: Tuittu ja
Meisseli, Mintsu ja Janne sekä Hode ja Markma. Kukin pari kytkettiin toisiinsa köydellä, ja heidän tehtävänään oli irrottautua toisistaan siirtämättä köyttä kädestään. Kisassa
nähtiin sangen mielikuvituksellisia ja akrobaattisesti varsin vaativia yrityksiä. Kukaan
pareista ei kuitenkaan onnistunut hyvästä yrityksestä huolimatta irtautumaan toisistaan,
ja illan emännät Riikka ja Sassa päättivät armahtaa väsähtäneet kilpailijat ja näyttää ratkaisun. Kisan parhaasta yrityksestä palkittiin Hode ja Markma, jotka saivat palkinnoksi
todella tyylikkäät tiimilippikset.
Kun parit olivat poistuneet estradilta aplodien saattelemana, oli vuorossa illan ohjelman ehdoton kohokohta. Kaikkien seuran joukkueet pääsivät ottamaan mittaa toisistaan
pelissä nimeltä ”Meidän ketju on parempi kuin teidän ketju”. Aluksi joukkueiden piti
valita keskuudestaan kolme pelaajaa, jotka edustaisivat joukkuetta kisassa. Sitten ketjut
pukivat päälleen asiaan kuuluvat peliliivit.
Ensimmäinen karsinta suoritettiin tietokilpailuna. Joukkueille esitettiin kolme kiperää
kysymystä. Naisten joukkueilta kysyttiin mm. mikä on 8-pack, kuinka usein jalkapallon EM-kisat järjestetään ja pyydettiin nimeämään kolme F1-rataa. Miehet puolestaan
selvittivät esimerkiksi mitä on PMS ja mitkä ovat stay upit.
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Kun karsinta oli suoritettu, siirryttiin seuraavaan osakilpailuun, joka oli vauhditon pituushyppy – takaperin. Vaikka naisten joukkueet valmistautuivatkin huolella eli luopuivat
korkokengistään, komeimmista suorituksista vastasivat miehet. Uskalikot innostuivat
jopa hyppäämään lennokkaita kierrehyppyjä. M2 innostui hiukka liikaakin, minkä
seurauksena tuomaristo päätti hylätä heidän suorituksensa.
Semifinaalilaji oli tv:stä tuttu Ihmistikka. Joukkueiden piti siirtää sählypalloja ämpäristä
toiseen, kuitenkin niin, että vain yksi ketjusta sai koskea palloihin. Sekä miesten, että
naisten kilpailussa riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Jälleen kerran naiset keskittyivät
suoriutumaan tehtävästä kunnolla, kun taas miesten välisessä kilpailussa meno yltyi
kerrassaan villiksi. Pallot, ämpärit ja miehet sinkoilivat ympäriinsä. Lopulta finaaliin
selvittivät tiehensä miesten ja naisten edustukset. N1:n salaisuus oli varmaankin loistava tiimityöskentely ja voitontahto. Naiset eivät myöskään tehneet muutoksia kokoonpanoonsa. M1 puolestaan käytti hyväkseen vaihtomiehet ja otti tuoreita jalkoja ja
aivosoluja ”kentälle” jokaiseen osakilpailuun. Tämä varmasti siivittikin heidät finaaliin
asti.
Juontajilla oli kuitenkin kilpailijoille yllätys ennen finaalin alkua. Oli aika äänestää ulos
heikoin lenkki. Kilpailijoille jaettiin kyltit, joista paljastui heikoimman lenkin nimi.
Pudotetut kilpailijat kuitenkin epäilivät katkerina äänestystuloksen olleen ennalta sovittu…
Viimeinen laji oli Piirrä ja arvaa. Parin toinen jäsen piirsi taululle sanan ja toinen yritti
arvata sen. Parit saivat selvitettäväkseen niinkin kiperiä sanoja kuin ilmaveivi ja liivitön.
Tiukassa finaalissa voiton nappasi M1:n kaksikko, jonka tiimityö toimi saumatta. Voittajien ja kakkosten pokattua palkintonsa alkoi ilta lähestyä loppuaan. Kellon lähestyessä
keskiyötä juhlakansa alkoi hiljakseen suunnata Tivolista kohti keskustan yöelämää.
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PIIKKIÖN
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Kone- ja laiteasennukset sekä terästyöt
vahvalla ammattitaidolla
Oy VG-Marine Ab on perustettu
vuonna 1987 Naantalissa.
Yrityksemme tekee telakoille ja
varustamoille mm.
seuraavanlaisia alihankintatöitä:
Korjaustyöt
Kone- ja laiteasennukset
ankkuripelit
taavetit
pääkoneet
apukoneet
Käyttöönotot
Myynnit
Lohkovarustelutyöt

www.vgmarine.fi

