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Puheenjohtajan palsta
Arvoisat AFC Campuksen jäsenet, yhteistyökumppanit ja muut sabaniilot.
Kun nimi AFC Campus ensimmäisen kerran esiintyi liiton sarjataulukoissa vuonna 1998, lisenssipelaajia oli Suomessa n. 25 000. Nykyään lisenssipelaajia on n.
45 000, joten määrä on lähes kaksinkertaistunut. Samoin on käynyt myös AFC:
n  jäsenistön määrälle. Kaudella 2010-2011 seuramme jäsenmäärä on n. 160 ja
joukkueita on 8, joiden lisäksi seuran nimeä kantaa toista vuotta myös ikämiesjoukkue. On ollut mukava huomata, että seurassamme pelaaminen kiinnostaa
salibandyn harrastajia ja lajin aloittelijoita. Valitettavasti tulijoita on ollut lähes
joka syksy enemmän kuin olemme voineet joukkueisiin ottaa. Vaihtuvuus joukkueissa on kuitenkin sen verran suurta mm. valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta, että uuden joukkueen perustaminen on aina pieni riski. Sitä
kuitenkin puntaroidaan joka kevät, kun arvioidaan seurassa jatkavien pelaajien
määrää.
Suurimmat muutokset organisaation kannalta ovat olleet johtoryhmän toiminnan lopettaminen ja siirtyminen kalenterivuotta vastaavaan tilikauteen, jonka
takia uusi hallitus valitaan jatkossa syyskokouksessa joulukuussa. Vaihto tapahtui puolen vuoden siirtymäkauden avulla ja tämän vuoden alussa alkoi
ensimmäinen uuden tilikauden mukaisen hallituksen toimikausi. Johtoryhmän
lopettaminen siirsi vastuun käytännön asioiden hoitamisesta hallitukselle. Hallitukseen pyritään jatkossa saamaan edustaja jokaisesta seuran joukkueesta.
Muutoksen tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja samalla parantaa joukkueiden tietoisuutta seuran taustalla tapahtuvasta toiminnasta. Puheenjohtajana
olen huolissani vuosi vuodelta heikkenevästä ”talkoohengestä” ja uusien yhdistysaktiivien löytämisen hankaluudesta. Näinkin suuren seuran pyörittäminen
vaatii paljon työtä, jota hallitus ei voi kokonaan hoitaa. Toivon jokaisen seuran
jäsenen ymmärtävän, että kustannusten pitäminen näinkin kohtuullisina vaatii
vapaaehtoistyötä seuran ja yhteisen harrastuksen eteen. Hallituskin tarvitsee
joukkoonsa uusia kasvoja kausittain, joten yhdistystoiminnasta kiinnostuneet
ottakaa rohkeasti yhteyttä hallitukseen ja auttakaa kehittämään AFC:sta entistäkin parempi. Yhteiskunnassa on yleisestikin ollut havaittavissa, että kiinnostus talkootyötä kohtaan on laskussa. Se on haaste erityisesti seuralle, jonka
jäsenistö koostuu aikuisikäisistä pelaajista, eikä voida laskea sen varaan, että
isät ja äidit tarvittaessa hoitavat taustatyön. Seuran nuorempien on siis aika ottaa itse vastuu harrastuksensa jatkuvuudesta.
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Yhteistyö Hirvensalon Heiton salibandyjaoston kanssa jatkuu vaihtelevissa
merkeissä. Toivoisin, että seurassamme olevaa salibandytietämystä saataisiin
laajemmin valjastettua Heiton juniorityön tueksi esim. valmennuksen muodossa. Toivoisin myös näkeväni enemmän junioreita seuraamassa AFC:n edustusjoukkueiden otteluita, joihin Heiton jäsenistöllä on vapaa pääsy. Tällä kaudella
muutamalle A-juniorille haettiin salibandyliitolta rinnakkaisedustusoikeus, jotta
he voivat tarvittaessa edustaa AFC:ta miesten 2. divisioonassa. Yhden pelaajan
osalta sitä mahdollisuutta onkin jo käytetty ja toivottavasti tulevaisuudessa junioreita nähdään edustusjoukkueessa enemmänkin.
AFC Campuksen historian 13. kausi alkaa kääntyä loppusuoralle, mutta ennen
kesätaukoa saamme taistella joukkueidemme puolesta useammassakin ottelussa. Kausi on jälleen ollut vaiherikas, eikä yksikään joukkue ole taaskaan
säästynyt tappioilta. Miesten edustusjoukkue keikkuu kakkosdivarin kärkisijoilla
ja naisten edustusjoukkue ykkösdivarin peräpäässä, joten kevät mahdollisesti
jatkuu jälleen kerran karsintapelien muodossa. Vaikka karsintapelit ovatkin joillakin joukkueilla edessä, niin luultavasti monelle odotetuimmat pelit pelataan
kuitenkin kauden päätyttyä alkavassa seuran kesken KePa-cupissa sekä kauden
päättävässä AFC-cupissa.
Kiitos jo tässä vaiheessa jäsenistölle jälleen yhdestä mukavasta kaudesta ja suuri kiitos myös tukijoillemme, jotka osaltaan mahdollistavat salibandyn harrastamisen opiskelijaystävällisellä hinnalla!
Jussi Mattila, pj. AFC Campus
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Miehet edustus (2. div)

Takarivi: Vekke, Matti, Antsa, Mike, Hile, Japi, Jonne, Jesse, Remu, Teme, Ilpo, Vesku, Tomi, Keke
Eturivi: Tero, Keränen
Kuvasta puuttuvat: GM-Pena, Java, Niko M, Oba, SK, Satsi

Hyökkääjä
11 Puisto Vesa
14 Keihäs Juha
17 Kormi Sami
19 Ketola Antero
21 Hämäläinen Miikka
25 Sundell Jesse
42 Keso Olli
55 Rannikko Tomi
64 Tuomi Joni
66 Karesto Tommi
71 Tuomi Teemu
89 Hiltunen Juha

18.05.1984
24.04.1978
28.02.1986
30.12.1980
19.12.1987
03.12.1986
06.01.1988
13.11.1982
15.11.1980
05.06.1981
22.02.1989
08.03.1982

Puolustaja
10 Mattila Jussi
12 Renberg Toni
37 Virta Janne
44 Vuorinen Sami
50 Ilmakunnas Ilari
68 Manninen Niko
69 Javanainen Juha

23.05.1977
08.05.1978
08.06.1980
18.05.1983
16.12.1987
22.07.1988
01.10.1978

Maalivahti
6
Kuparinen Tero
39 Karinen Niko
77 Risu Ville

19.01.1984
08.06.1987
15.07.1992

Valmentaja
Kiviniemi Esa
Penttilä Jani

20.09.1971
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Miesten edustus dominoi kakkosta
Miesten edustusjoukkue jatkoi hissiliikehdintää ja pudotti sarjatasoaan ykkösdivarista kakkosdivariin kaudeksi 2010-2011. Sarjatason vaihtoa edesauttoi se
tosiasia, että ykkösdivaria ollaan kahden vuoden aikana muuttamassa kahden
lohkon ja 28 joukkueen sarjasta yhdeksi valtakunnalliseksi 14 joukkueen sarjaksi, joten kahdessa vuodessa ykkösdivarista leikataan joukkueista puolet pois.
Ykkösdivarikausi oli Afsille melko tuskaisa, sillä joukkue operoi erittäin pienellä
pelaajaringillä ja vaikka taistelu ajoittain olikin suhteellisen ansiokasta, ei edellytyksiä sarjapaikan säilyttämiselle ollut.
Joidenkin mielestä saattaakin olla jopa surkuhupaisaa, että sarjatason vaihduttua pykälää alemmas, ilmestyi pensaista ja pusikoista paluumuuttajia ja uusiakin
vahvistuksia. Lopputulos on se, että kakkosdivarissa AFC vuosimallia 2010-2011
on materiaaliltaan laadukkaampi ja laajempi joukkue kuin millä tahkottiin edellisvuosi ykkösessä. Tämä tietysti luo ja loi kaikenlaisia odotuksia ja kuvitelmia…
jotkut pohjautuen jopa faktoihin!
Kaksi vuotta joukkuetta koutsina luotsannut Jussi Mattila päätti siirtyä vaihtelun
vuoksi taas pelaajan rooliin, joten syvältä katakombeista kaivettiin jälleen kerran
esiin GM Pena 90-lukulaisine sählyfilosofioineen, pyyhittiin pahimmat pölyt pois
ja pyydettiin, että jos edes silloin tällöin muistaisi käydä harjoituksissa... Muita
valmentajia ei monista yrityksistä huolimatta mukaan onnistuttu huijaamaan,
joukkueen maine on vuosien varrella kiirinyt liian laajalle… Uusina pelaajavahvistuksina joukkueeseen liittyivät muutamana viime kautena Tepsissä liigapeleissäkin pyrähdellyt Hile Hiltunen, Mike Hämäläinen jostain Nurmijärveltä tai
Espoosta tai Sipoosta sekä Artturi Puska samalta suunnalta.
Kun vielä kesken edelliskauden ryhmään Tepsin liigajoukkueesta liittynyt tsekkitukkainen ”lääkärismies” S.Kormikin päätti jatkaa joukkueessa, oli pukukoppi
taas kerran täynnä toinen toistaan suurempia egoja, sillä niitähän oli joukkue
melko lailla pullollaan jo ennen uusiakin sankareita, mainittakoon ja muisteltakoon vaikkapa herroja nimeltä Remu Renberg, Japi Virta, Vekke Vuorinen ja Keke
Keihäs. Kaikeksi onneksi ja luonnollisesti, joukkueen selkärankana ja muiden
oikeuttamana ikikapteenina jatkoi nöyrääkin nöyrempi, kaikkien sakkeusten
sankari, Antsa Ketola, joka kokemuksellaan ja olemuksellaan pystyy pitämään
kurissa vaikka minkälaisen lauman cristianoronaldoja. Karisen kakkosveskariksi
saatiin Tero Kuparinen paikallisesta saaristolaisseurasta ja paluumuuttajaosas-
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tolta egoa ja nimeä löytyy ainakin Joni Tuomelta, joka jälleen kerran pelaa
elämänsä kevättä.
Huonojakin uutisia pelaajaryhmästä saatiin heti alkukaudesta, kun pehmytkätisen A.Puskan vanhat polvivaivat ilmaisivat jo ensimmäisessä sarjamatsissa,
että nyt olisi syytä todellakin lopettaa se salibandyn pelaaminen ja näin Puska
olikin pakotettu tekemään. Yhden miehen siirtyminen sivuun ohensi rinkiä hetkeksi, mutta syksyn loppupuolella joukkueeseen liittyi vielä peräti kolme uutta
vahvistusta: jo viime vuosikymmenen puolivälissä sekä Afsin ykkös- että kakkosjoukkueissa pelannut right-laituri Tomi Rannikko, kovaluinen pakki Niko Manninen Pietarsaaresta sekä nimekkäimpänä ”ex-Tapanilan Erä” Vesa Puisto, jolla
tosin takana muutama salibandyvapaa välivuosi. Elettäessä tammikuuta 2011
on Afsin miehistö vihdoin riittävän tanakassa laajuudessa, 19 kenttäpelaajaa,
joten on täysin realistista ajatella, että ainakin silloin tällöin harjoituksissakin on
yli 10 pelaajaa.
Perinteiseen AFC-tyyliin valmistautuminen uuteen kauteen oli repaleista,
vähäistä, olematonta ja kaikinpuolin surkuhupaisaa. Vielä kun sarjajärjestäjä
päätti aloittaa kakkosdivarikauden aiemmin kuin koskaan ennen, oli tilanne
se, että suurin osa joukkueesta saatiin edes osittain kasaan vasta viikkoa ennen sarjakauden alkua. GM Pena totesikin ylimielisesti syyskuussa juuri ennen
sarjan alkua, että joukkue tulee olemaan aika hyvä, suorastaan ylivoimainen,
mutta vasta loka-marraskuun vaihteesta eteenpäin. Ja siihen suuntaanhan se
homma meni, sillä ensimmäisistä kolmesta pelistä AFC otti kaksi kertaa nenuun,
harmillisesti vain yhdellä maalilla molemmilla kerroilla, osittain kummallistenkin
tapahtumien jälkeen. Muilta osin ja sen jälkeen onkin sitten kasvateltu voittoputkea. Tällä hetkellä takana on 14 sarjakierrosta ja Afsilla 11 peräkkäistä
voittoa, yhteensä voittoja 12 kpl ja pongoja siten 24 kpl. Sarjataulukossa tämä
näkyy siten, että kun pelaamatta on vielä kahdeksan kierrosta, on AFC piikkipaikalla, kakkoseen on eroa kaksi pistettä ja kolmoseen kolme. Jotakin kertoo Afsin syyskunnosta se, että syksyn viimeisessä pelissä AFC kävi Raumalla
kylvettämässä silloista sarjakärkeä Salbaa peräti lukemin 4-12. Eipähän jäänyt
epäselväksi… siitä asti AFC on ollut omalla paikallaan sarjan ykkösenä ja tuskin
kukaan on sitä mieltä, että sijoitus on väärä.
AFC on päästänyt lohkossaan selvästi vähiten maaleja, eli takavuosien tavaramerkki on siltä osin palannut. Melkoista jauhamista peli on edelleenkin, eli
sitä GM Penan painottamaa ”isoa dominaatiota”. Joku saattaisi kuitenkin jopa
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väittää, että palloa liikutellaan aiempaa nopeammin ja enemmän lyhytsyöttöpeliin tukeutuen ja olisi ehkä pikkuriikkisen oikeassakin tai sitten ei.
Afsin kultakypärää kantaa, ei niinkään yllätyksellisesti, ikinuori kirmaava kärkivarsamme Keke Keihäs ja myös puolustuskaluston Vuorinen ja Renberg ovat
normaaliin tapaansa kunnostautuneet pistetehtailussa. Tasaisuus on kuitenkin
ollut Afsin valtti ja jos suurempia poissaoloja ei ole, saa joukkue kasaan kolme
tasaisen tasokasta kentällistä. Aika harvalla joukkueella on käytössään kolme
ykköskentällistä, mutta nyky-Afsilla on. Kaiken lisäksi ykkösveskari Karinen on
jälleen palannut omalle tasolleen ja se taso on kohtalaisen korkea, erityisesti
tälle sarjatasolle.
AFC:n perinteet näkyivät myös joulun vietossa, sillä normaaliin tapaan joulu aiheutti noin kuukauden mittaisen totaalisen tauon kaikenlaisesta millään tavalla
peliä edistävästä harjoittelusta. Mieskato harjoituksissa yhdistettynä harjoitusten vähäisyyteen onkin ehkä ainoa este kevätkauden menestykselle. Toisena
esteenä toki laiska ja osaamaton valmennus, mutta sille ei ole mitään tehtävissä, toisin kuin pelaajiston harjoitusaktiivisuudelle. Vielä kun otetaan huomioon, että tammikuun alussa mukaan tullut V.Puisto on heti osoittautunut
kovaksi vahvistukseksi (kahdessa tammikuun pelissä tehot 3+3) ja S.Kormikin
palasi kolmen kuukauden sairastupareissultaan, on joukkue nyt materiaaliltaan
erittäinkin vahva. Jos ja kun joukkue ryhdistäytyy ja palaa omalle tasolleen,
soitellaan fanfaareja koko kevät loppuun asti.
Kakkosdivarin lohkon kaksi parasta jatkavat nousukarsintoihin, mutta nousukarsinnoista ei sitten olekaan minkäänlaista tarkempaa tietoa, sillä liiton sivuilta
ei aiheesta löydy yhtään mitään, eikä pienistä ujoista kyselyistä huolimatta ole
liiton suunnalta vielä meille mitään kerrottu, mutta näitä voidaan murehtia sitten myöhemmin keväällä, jos ja kun siihen syytä on.
Kausi 2010-2011 jää AFC:n historiaan myös siinä mielessä, että ensimmäistä
kertaa AFC käytti sarjapelissä ”omaa” junioria, kun Karisen poissaolosta johtuen kakkosveskarin virkaa hoiteli A-junnujen Ville Risu. Ville päästettiin myös
pelaamaan ottelun kolmas erä ja erinomaisen hyvin poika pelasikin. Toivottavasti viimeistään ensi kaudella edustuksessa pelaa vakituisesti useampikin
nykyinen ”oma” juniori
.urheilutoimittaja
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Naiset edustus (1. div)

Ylärivi: Juulia, Hanna, Satu-Maija, Emmi, Petra, Sini K., Sanna
Keskirivi: Tiina, Susanna, Maija, Eeva, Kia, Pilvi, Taru
Alarivi: Ilari, Anna-Maria, Heini, Toni
Kuvasta puuttuvat: Katri ja Sini L.

Hyökkääjä
7
Hyrsky Hanna
12 Monnonen Maija “A”
14 Koskinen Juulia
15 Laari Sini “A”
16 Peltomäki Pilvi-Leena
17 Pitula Susanna
19 Järvinen Tiina
23 Koskinen Emmi
28 Kouri Sini
29 Ketola Taru
34 Soininen Kia
42 Hotti Katri

15.08.1988
03.08.1984
12.09.1985
24.04.1988
03.05.1990
23.06.1992
09.03.1987
23.05.1979
30.04.1977
19.12.1977
04.01.1991

Puolustaja
2
Laine Satu-Maija
9
Pölkki Petra
10 Paitula Eeva “C”
11 Tornberg Sanna

14.06.1981
07.03.1977
27.03.1981
22.07.1987

Maalivahti
30 Koskinen Anna-Maria
53 Hyrkkö Heini

23.03.1982
31.10.1986

Valmentaja
Ilmakunnas Ilari
Renberg Toni

08.05.1978
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Edustusnaiset ykkösessä
Edustusnaisten lähtötilanne 1-divisioonakauteen 2010-2011 ei ollut aivan ihanteellinen.
Joukkueesta puuttuivat sekä pelaajat että valmennus, kun erinäisten sääntöpykälien
takia edellisen kauden joukkuetta luotsannut Teemu Näreoja joutui jättämään leikin
kesken kauden jo alettua Suomen cupin pelien osalta. Kakkosvalmentaja Harri Malkki
siirtyi valmentamaan naapurikaupungin ylpeyttä. Kesän aikana pelaajia puolestaan siirtyi Turun ja Tampereen liigaympyröihin ja lisäksi kentän ulkopuolinen elämä vei osan
irti AFC-maailmasta. Harmillisesti myös Taru loukkaantui alkukaudesta ja joukkue joutui toivottelemaan leppoisia eläkepäiviä hänelle ainakin toistaiseksi. Näreen keskittyessä
tuomarointihommiin, vetovastuun AFCittarista ottivat Toni Renberg ja Ilari Ilmakunnas.
9-10 kenttäpelaajalla läpi vedetty Suomen cup sujui lopulta aivan mallikkaasti, kunnes
liigajoukkue Koovee tiputti Leidit jatkosta 3. kierroksella.
Alkuongelmista huolimatta Edustusnaiset saivat kasattua kauteen melkoisesti uudistuneen pelaajajoukkion. Uusina AFC-kasvoina saatiin esitellä kenttäpelaajat Hanna
”Hyrre” Hyrsky, Juulia ”Julle” Koskinen, Pilvi-Leena ”Pilvi” Peltomäki, Sini ”Kouri” Kouri,
Kia ”Kiiiiia” Soininen sekä maalivahti Heini ”ich spreche deutsch” Hyrkkö. Paluumuuttajina rivistöön saatiin parin vuoden takaiset tutut Petra ”Peetu” Pölkki konkariosastolle ja
Susanna ”Suski” Pitula juniorijaostolle. Suurimmaksi haasteeksi jo kauden alussa osoittautui puolustajien puute, minkä seurauksena puolustustaitojaan ovat saaneet esitellä
aiemmin hyökkääjinä kunnostautuneet pelurit. Haastetta kerrakseen. Joukkueen kapteenistoksi pelaajat äänestivät kauden alkaessa Eevan (C), Simban (A) ja Maijan (A).
Sarjapelit eivät ole naisilta sujuneet ennakkokaavailujen mukaisesti, vaan tappioita on
kertynyt turhankin kanssa. Onnetar ei ole ollut ollenkaan Leidien puolella vaikka taisteluyritystä onkin ollut. Pallo on harmittavasti pomppinut toiveiden vastaisesti useammankin kerran. Raskaan kauden viimeinen rypistys odottaa Leidejä helmikuussa, kun
joukkueen henkinen kantti mitataan sarjakauden viimeisillä kierroksilla. Naisten 1-divisioonan länsilohkon supistuminen 8 joukkueen sarjaksi tietää vain 14 ottelua, joten
jokainen ansaittu piste on elintärkeä.
AFCittaret nähdään ainakin kerran kotiluolassaan paikalliskamppailussa Naantalia vastaan. Toivottavasti paikalle saataisiin sankoin joukoin kannustajia, jotta AFC saisi napattua arvokkaat pisteet kotiin. Jos karsinnat kutsuvat Leidejä kauden päätteeksi, kuuluisa kuudes kenttäpelaaja eli kotiyleisö voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi. Ajoittain
kateissa ollut peli-ilo siivittää toivottavasti Edustusnaiset hurjaan loppukiriin. Vaikka
toistaiseksi ikävästi AFC:n yläpuolella sarjataulukossa sijaitsevien putoamis- ja karsintaviivojen peittoamisen luulisi motivoivan Leidejä näyttämään parhaansa, lisäpuhtia loppukauteen antavat muutkin uudet kujeet, kuten kapteeniston junailema palkitsemisteema
”ottelun janoisin pelaaja”, joka viedään aivan uudelle tasolle. Loppukaudesta kentällä
nähdäänkin taisteleva AFC!
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Miehet 2 (3. div)

Ylärivi: Niko, Jari, Janne, Leikkuri. Keskirivi: Pietu, Ryynäri, Tiitus, Tero. Alarivi: Pekka, Sami, Juti,
Rässi. Maassa: Jarno. Kuvasta puuttuvat: Ikonen Jr., Jyri, Jani, Juho, Jaska ja Tommi.

Hyökkääjä
12 Hyyppä Juho
14 Leikkanen Juha
21 Laakkonen Janne
42 Englund Niko
50 Kivikoski Tommi
52 Buckman Tero
68 Räsänen Niko “C”
80 Pölönen Pietu
86 Hiltunen Jaakko
88 Ryynänen Antti
89 Kivivuori Jani

05.09.1984
15.07.1981
12.06.1981
05.03.1984
30.08.1986
21.08.1980
10.06.1984
09.01.1989
18.12.1979
18.07.1989

Puolustaja
17 Lahti Teemu
27 Unhola Tiitus
35 Pentinlehto Jari
41 Hedman Pekka
66 Ryyppö Jyri
77 Rautio Sami
Maalivahti
1
Korhonen Jarno
30 Ikonen Antti

23.01.1982
08.08.1987
03.02.1980
30.11.1977
17.04.1980
06.12.1984
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M2 palasi kolmoseen jäädäkseen
Miesten kakkosjoukkue nousi viime kauden päätteeksi nelosesta kolmosdivariin.
Samalla tuli kuitattua edelliskauden vahinkoputoaminen. Pakka levisi keväällä
niin pahasti, että syksyn alussa näytti materiaali kovin ohuelta. Lähtijöitä paikkaamaan nostettiin oman seuran sisältä Tero Buckman M6:sta, Jani Kivivuori ja
kakkosveskaksi Jarno Korhonen M5:sta sekä ikinuori paluumuuttaja Sami “pallopoika” Rautio M4:stä. Muualta riveihin liittyivät Jari Pentinlehto Phantomsista,
Pekka Hedman Paimion Ruoskan II:sta sekä paluun seuraan tehnyt takakenttien luuta Tiitus Unhola. Kun vielä seuraikoni Niko “Rässi” Räsänen tiputtautui
työkiireiden vuoksi pois M1:n ringistä ja joulun jälkeen Tommi Kivikoski M4:stä
liittyi mukaan, alkoi pelaajalista olla jo hyvinkin uskottava. Sitä vastoin kovin
uskottava ei ole pelaajavalmentajakaksikko Englund-Ryynänen, mutta... minkäs
teet.
Kauteen 2010-11 lähdettiin varovaisin mielin. Putoamisen välttäminen oli selkeä
tavoite. Ehkä uskaliaimmat uskalsivat uneksia salaa paikasta viiden parhaan
joukossa. Kausi alkoi harvinaisen myöhään vasta lokakuun puolen välin paikkeilla. Tämä saattoi olla onni, koska joukkue alkoi olla koossa vasta syyskuun
puolivälissä.  Aloitusottelussa vastaan asettui RunU, joka lunasti viime kauden
päätteeksi paikan kakkosdivariin, jonka kuitenkin luovutti. Siten se oli eittämättä
vahvin ehdokas kärkijoukkueeksi. M2 aloitti kuitenkin vastoin kaikkia odotuksia
pirteästi ja otti voiton suosikista Halikon liukkaalla parketilla. Odottamaton voitto toi tiimiin hyvää nostetta, joka on kantanut läpi kauden. Tammikuun lopulla
sijoitus sarjassa on viides ja pistetili on täyttynyt mukavasti piste per peli tahdilla. Tähän saakka suurin urotyö oli sarjaa selkeästi johtavan Loimaan Leiskun
jättäminen puhtaasti nollille 3-0 -voitto-ottelussa. Sarjan tasaisuudesta kertoo,
että tuon voittoisan ottelun jälkeen tuli turpaan toiseksi viimeiselle Kalkkilan
Majakalle.
    
Kauden aikana joukkuetta on ruoskittu lukuisilla sairastumisilla, loukkaantumisilla ja poissaoloilla. Treeniaktiivisuus on siten ollut vaihtelevaa ja ketjukokoonpanot ovat eläneet omaa elämäänsä. Mutta mikä tärkeintä, otteluihin on kuitenkin aina saatu raavittua riittävä nippu kasaan ja ennen kaikkea taisteluhenki on
ollut huikeaa!
2. pelaajavalmentaja  
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Miehet 6 (4. div)

Kuva kaudelta 2009-2010

Hyökkääjä
5
Toikka Timo
11 Heikkinen Samuli
17 Vänttinen Ville
18 Saarinen Ville
23 Voutilainen Mikko
37 Lahti Joni
58 Vieru Veli-Pekka
66 Helmisaari Janne “C”
68 Wardi Nicholas
69 Pekkala Mauri
72 Tolvanen Joni
80 Toikka Mikko
91 Lukkarinen Juhani
92 Jarasto Niko

27.12.1980
23.11.1988
29.09.1988
19.01.1985
13.08.1986
13.11.1986
08.06.1982
29.01.1980
01.02.1989
19.08.1979
20.06.1978
15.11.1982
06.05.1989

Puolustaja
13 Hakala Pasi
19 Hyppänen Iko “A”
41 Mäki Juhani

13.08.1981
25.10.1972
21.02.1978

Maalivahti
1
Nikander Kalle-Pekka

08.02.1984
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M6 pitää nelosen paikasta kiinni
Viime kauden niukkaakin niukempi putoaminen vitosdivariin kuittautui M4:n ansiokkaasti hankkiman nelosdivaripaikan täyttämisellä kaudella 2010-2011. Liekö
sama kierrätys edessä myös ensi kauden alussa, sillä tähän astiset otteet eivät
riitä sarjapaikan säilyttämiseen. Kautta on jäljellä vielä puolet, joten toivoa on.
Tämän kauden lohko vaikuttaa erityisen tasokkaalta. Usealla suulla on todettu,
että kyseessä on ehkä kovatasoisin nelosen lohko, jossa ikinä on tullut pelattua.
Joukkueen runko säilyi pitkälti samana kuin edellisenä kautenakin. Silti uusia
vahvistuksia ja paluumuuttajiakin saatiin haalittua rinkiin. Syyskuun lopulla kärsittiin muutama viikko perinteisestä pelaajapaljoudesta. Uusiakin halukkaita tulijoita olisi ollut enemmän kuin joukkueeseen mahtui. Pitkin syksyä joukkueen
ydinrinki jatkoi, mutta usean alkukauden aktiivin into pääsi lopahtamaan. Silti
treeneissä on yleensä pystytty myös treenaamaan, kiitos jaetun vuoron ja aktiivisen maalivahtimme, Kapen. Myös peleihin on aina saatu haalittua riittävä
rosteri.
Kevätkauden tavoitteena on sarjapaikan säilyttäminen. Siihen onkin viime vuotista paremmat mahdollisuudet, tippuuhan suoraan vitoseen vain kaksi joukkuetta. Nähdyn perusteella M6:n pitäisi kauden lopussa olla kolmen tasaväkisesti
perää pitävän joukkueiden paras. Tällä hetkellä ÄIK ja Salamanders ovat pisteen
edellä meitä. Vähintään heidän ohitse on siis päästävä. Sarjan keskikastiinkin on
jo matkaa useampi piste. Aivan äärimmäisen hyvällä suorittamisella sieltä olisi
mahdollista noukkia vielä yksi päänahka, ja siten varmistaa suora säilyminen.
Eräänä kevään helmenä ainakin pukukoppijuttujen perusteella tulee olemaan
helmikuinen Ahvenanmaan reisssu. Itämeren aaltojen kyntäminen ei jääne siihen, vaan kausi lopetetaan huhtikuussa perinteisesti päätösristeilyllä. Sinne on
vielä matkaa, paljon on näyttöjä annettavana kentällä ja sen ulkopuolella.  
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Miehet 4 (5. div)

Hyökkääjä
7
Saarinen Ville “C”
11 Koivusaari Markus
16 Heinänen Joonas
20 Vallin Sami
21 Kärkkäinen Jari-Pekka
44 Mäenpää Marko
55 Alkio Sampo
66 Nurmi Petteri
76 Hietarinta Miikka

27.07.1978
01.12.1976
09.08.1988
28.06.1989
05.10.1973
11.08.1973
26.01.1981
21.05.1986
28.04.1975

Puolustaja
10 Harinen Tuomas
13 Nieminen Antti
23 Lindell Markus
41 Heikkinen Tuomas
68 Ikonen Antti “A”
88 Muurikainen Joni

13.06.1976
26.05.1975
21.01.1980
11.07.1975
15.09.1975
26.07.1984

Maalivahti
1
Ikonen Antti
74 Niemi Matti

15.09.1975
12.04.1986
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M4 fiilistelee vitosen kärjessä
M4:n joukkueen runko pysyi lähes kokonaan samankaltaisena kuin edelliseen
kauteen verrattuna. Joukkueesta lähti kolme pelaajaa ennen kauden alkua, mutta saman verran pelaajia on tullut tilalle. Joukkueessa tapahtui myös muutoksia
joukkueenjohdossa (Sami Vallin) ja maalivahdin tontilla, kun kauden alkuun M4:
lla oli vaikeuksia löytää maalivahtia, mutta onneksemme Niemen Matti päätti
aloittaa maalivahdin uran. Valmennuksessa taas ei ole tapahtunut muutoksia,
vaan siellä jatkavat Markus Koivusaari ja Ville Saarinen.
Lähtökohdat kauteen ovat olleet hyvät, ja joukkue tulee taistelemaan varmasti
noususta sarjaporrasta ylemmäs. Sen on kauden alkukin jo osoittanut, sillä M4
on kärsinyt vain yhden tappion. Loppukaudesta odotetaan vähintäänkin yhtä
hyvää, vaikka M4:n kaksi avainpelaajaa eivät olekaan enää loppukaudella kokoonpanossamme. Tavoitteenamme on voittaa lohkomme ja nousta suoraan
nelosdivariin.
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Miehet 5 (5. div)

Ylärivi: Jesse S, Jarkko, Juuso S, Matti
Alarivi: Tero, Dan, Kassu, Kalle L, Jere
Etualalla: Elias
Kuvasta puuttuvat: Jesse J, Jonni, Sami, Juuso R, Kalle S, Mikko ja Janne

Hyökkääjä
       Karvinen Jonni
30.06.1990
10 Kettinen Sami
21 Rantanen Juuso
11.06.1988
25 Sääksmäki Kasimir “C” 03.01.1985
26 Saarimäki Jesse
23.09.1983
44 Salminen Kalle
10.07.1987
50 Sandell Jere
26.09.1985
55 Luhtinen Kalle
10.12.1979
69 Toivola Mikko
21.02.1983
88 Isojärvi Janne
08.05.1981

Puolustaja
11 Clarke Daniel
13 Kuusela Tero
20 Eronen Elias
20 Kakko Matti
41 Silfverhuth Juuso
68 Pukkila Jarkko “A”

11.10.1976

Maalivahti
       Järvi Jesse
1
Eronen Elias

26.11.1981

10.01.1979
26.11.1981
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M5 leipoo poikasista pelaajia
M5 lähti kauteen 2010-2011 monin tavoin uudistuneena. M5:n tehtävän toteuttaminen, eli uusien pelaajien etsiminen seuraamme, jatkui ja jatkuu edelleen. Joukkueeseemme liittyi heti kauden kynnyksellä liuta uusia miehiä, toki
muutaman miehen siirryttyä muihin joukkueisiin seurassamme ja muutaman
siirryttyä muille maille. Pelaajaliikenne onkin ollut vilkasta pitkin kautta. Uutena
asiana joukkueelle tuli myös matkapelit, joita onkin varsin runsaasti, sillä suurin osa peleistämme pelataan muilla paikkakunnilla. Tämä onkin tuonut aivan
uutta mielenkiintoa, koska pelit ovat oikeasti matkan takana ja M5 on jopa
yöpynyt ja tulee myös yöpymään yhdellä pelimatkalla. Tämä yöpyminen oli tosin vapaaehtoista ja liittyy enemmänkin joukkueellemme elintärkeään henkeen,
sillä yöpyminen on tapahtunut mökkeilyn merkeissä pelipaikkakunnalla Uudessakaupungissa.
Uudistusta on tullut myös joukkueen johtoportaaseen, sillä yhteyshenkilönä
aloitti allekirjoittanut (Jesse Saarimäki). Apuvalmennus on Jarkko Pukkilan
tehtäviä Kalle Salmisen kantaessa päävastuuta. Kasimir Sääksmäki nimitettiin
joukkueen keskuudesta kapteeniksi kauden ensimmäisten harjoitusten yhteydessä. Joukkueen pelaajaliikenne onkin jatkunut pitkin kautta. Pelimenestykseen on luonnollisesti vaikuttanut uusi, toisilleen tuntematon ryhmä, sekä myös
monen ollessa vasta aloittelija salibandyssä. He tosin ovat kaikki kehittyneet
huomattavasti kauden aikana! Tämän lisäksi joukkueellamme on ollut vaikeuksia esimerkiksi loukkaantumisten takia. Pahoilta vammoilta on kuitenkin onneksi
vältytty. Joukkue asetti tavoitteeksi haastaa vastustajia ja repiä kasaan piste tai
pari kauden aikana. Pistetili avattiin jo kauden alkupuoliskolla.
Toinen tärkeä tavoite on ollut pitää hauskaa niin kentällä kun sen ulkopuolella.
Aiemmin mainitun mökkeilyn lisäksi joukkue on myös muistanut saunoa mukavasti. Joukkueen jäsenistöstä oli myös pieni iskuryhmä paikalla katsomossa, kun
Suomi voitti lajimme maailmanmestaruuden. Joukkueen tulevaisuuden kannalta onkin tärkeää, että henki saadaan pidettyä hyvänä, ja että esimerkiksi pari
kentällistä pystyttäisiin pitämään koossa myös tulevalle kaudelle. Tällöin mahdollisuudet kehittyä joukkueena ovat täysin toista luokkaa, kuin mitä on nykyisessä tilassa. Joukkue on tästä huolimatta hyvin onnistunut tiivistämään omaa
peliään niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin ja tavoite haastaa muita on
alkanut realisoitumaan.
Jesse Saarimäki
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Naiset 2 (2. div)

Takarivi vas. Susanna Laalo (valm.), Helka Louhenperä, Liisa Salonen, Marita Uotila, Jenni Niemiaho, Mari Ketolainen, Jenna Nyblom, Kaisa Mäkeläinen ja Leena Torkkola
Keskirivi vas. Marika Lanne, Aliisa Kulmala, Heidi Elo, Katja Romanov, Ilona Jalonen, Ninni Saari,
Jenni Puutio ja Elina Hakala
Eturivi vas. Annika Westerholm (mv), Piia Hakanen sylissään Elsa, ja Satu Suominen (mv)

Hyökkääjä
3
Sjöholm Auli
7
Louhenperä Helka
9
Uotila Marita
11 Nyblom Jenna
12 Torkkola Leena
15 Laalo Susanna
17 Hakala Elina
20 Ketolainen Mari “C”
23 Kulmala Aliisa
32 Jalonen Ilona
55 Saari Ninni
56 Hakanen Piia “A”
60 Koivisto Tiina
77 Puutio Jenni

03.04.1981
26.03.1980
31.05.1966
09.04.1989
05.01.1981
08.03.1976
14.09.1977
02.03.1982
23.03.1988
13.04.1979
08.05.1985
18.07.1977
18.12.1977
25.07.1977

Puolustaja
5
Niemiaho Jenni
16 Luotonen Ida
21 Mäkeläinen Kaisa
27 Lanne Marika
28 Elo Heidi
42 Salonen Liisa

13.09.1982
18.03.1988
22.08.1986
27.02.1975
28.01.1986
09.07.1984

Maalivahti
1
Uotila Elisa
1
Westerholm Annika

19.09.1978
08.06.1977

Valmentaja
Harinen Tuomas
Laalo Susanna
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N2 aikoo näyttää emotiikerin kyntensä
N2 pelaa naisten 2-divisioonassa ja menossa on joukkueen 10. kausi liiton sarjoissa. Ansaitun kesätauon jälkeen N2:n tytöt palasivat mailan varteen elokuussa, ja ovat siitä lähtien treenanneet sulassa sovussa N1:n ja N3:n kanssa.
Jo viime keväästä asti oli selvää, että kuluvaan kauteen päästään lähtemään
lähes viimekautisella koostumuksella. Muutama pelaaja ripusti mailansa naulaan, mutta onneksi jokunen uusi pelaajakin on Campuksen toisiin naisiin tiensä
löytänyt. Paikkansa N2:ssa ovat ottaneet tulokkaat Jenni, Ninni, Ilona, Satu ja
Tiina. Näiden tulokkaiden lisäksi N2:n kanssa treenaavat Elli ja Auli, joita jo kovasti yritetään houkutella peleihin mukaan. Valmennuksessakin on tapahtunut
pientä muutosta, kun Tuomas yhden välivuoden jälkeen löysi taas tiensä N2:
n vaihtopenkin taakse. Yhdessä Suskin kanssa Tuomas on jaksanut käskyttää
joukkuetta, vaikka ohjeet eivät ole aina menneet perille ihan ensimmäisellä
kerralla.
Kuluva kausi ei ole alkanut joukkueelta pelillisesti parhaalla mahdollisella tavalla, sillä syyskierroksen jälkeen joukkueella on koossa vain 3 pistettä 8 ottelusta. Joukkueen yhteispeli on kehittynyt paljon syksystä, mutta vielä on matkaa tasaisen varmaan suorittamiseen. Joukkueen tavoitteena on sarjapaikan
säilyttäminen ja tätä silmällä pitäen jokainen piste ennätystasaisessa sarjassa
on äärimmäisen tärkeä. Sarjan toinen kierros käynnistyy jo ennen joulua ja
silloin N2 näyttää kyntensä ärsytetyn emotiikerin lailla. Vaikka pelit eivät ole sujuneet aivan ennakkokaavailujen mukaisesti, on hyvä joukkuehenki pitänyt N2:
sta pystyssä. Joukkuehengen kohottamisessa tärkeä osa ovat olleet turnauksen
jälkeiset saunaillat sekä jo perinteeksi muodostuneet joukkueen pikkujoulut.
Pikkujouluissa nähtiin mm. toisten naisten makuun sopiva tiernapoika-esitys,
uskomattomia lanneliikkeitä sekä odotettu joulupukki. Kiltteinäkin olivat leidit
ilmeisesti olleet, kun pukki muisti jokaista pienellä lahjalla. Kevätkaudella N2
tekee parhaansa, jotta Campuksen värejä nähdään jatkossakin naisten kakkosdivisioonassa!
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Naiset 3 (3. div)

Ylärivi: Lea, Viivi, Elina, Mirva, Ama, Maiju, Sassa, Keskirivi: Minna R, Eliisa, Tiina, Jaana, Tiia
Alarivi: Nina, Mara, Simba, Maira, Lattia: Pia, Kuvasta puuttuvat: Kride, Hanna, Johanna, Minna B
sekä Noora

Hyökkääjä
Borisoff Minna
Vähämaa Hanna
6
Savonlahti Emilia
10 Rautell Minna
13 Ahrelma Anna-Maria
17 Vähämaa Viivi
19 Lundström Maria
20 Korhonen Lea
21 Männistö Marianne
27 Koskinen Mari
30 Jaakkola Noora
42 Mäki Nina
55 Myllyoja Satu
70 Vesalainen Kristiina

29.06.1972
10.09.1981
07.03.1988
13.07.1985
09.06.1984
05.08.1990
22.11.1985
21.05.1989
02.07.1985
01.11.1986
30.04.1991
16.12.1980
25.08.1983

77
88
99

Saarinen Elina
Ruotsalainen Tiia “C”
Ruottu Jaana

08.07.1987
19.09.1984
30.01.1975

Puolustaja
Himanen Johanna
16.03.1984
4
Honkakangas Mirva “A” 19.02.1982
11 Pietilä Sinikka
24 Teppala Tiina
11.01.1979
25 Kivinen Maiju
02.07.1982
69 Ketola Eliisa
04.06.1991
Maalivahti
1
Selin Pia

27.06.1976
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N3 tyylittelee naisten kolmosessa
N3 lopetti kauden 2009-2010 riemukkaisiin nousujuhliin, kun paikka kolmosdivisioonassa varmistui. Tätä saavutusta ei (ainakaan kovin paljoa) himmennä fakta, että nelosdivisioona päätettiin lopettaa, eikä siellä jatkaminen siis ollut vaihtoehto. Kesän aikana treenit järjestettiin kaikkien naisjoukkueiden yhteisinä, ja
N3 otti innolla osaa näihin valmistautuessaan uuteen kauteen. Lämmin kesä toi
oman säväyksensä Leaf-areenan sisälämpötilaan, joten nesteytyksestä huolehdittiin jopa normaalia paremmin.
Naissalibandyn uuden nousun myötä syksyllä huomattiin sabamaailman johdossa, että kolmosdivari olikin yllättäen varsin täysi. Tästä johtuen tehtiin päätös,
että kaudella 2011-2012 nähdään nelosdivarin paluu, joten osa nykyisistä kolmosdivarijoukkueista tulee tipahtamaan sarjatasoa alemmas. N3:n tavoite tällä
kaudella onkin säilyttää sarjapaikka kolmosdivarissa. Joukkue tiedostaa jakavansa tämän tavoitteen varsin monen muun joukkueen kanssa, joten haasteita
on odotettavissa matkan varrella.
Syksyn saapuessa joukkue huomasi uudistuneensa taas monilta osin, kun osa
pelaajista jäi äitiyslomalle, osa muutti ja osa päätti tauottaa salibandyuraansa
hiukan. Uusia pelaajia otettiin siis innolla vastaan, ja heitä saapuikin treeneihin tutustumaan N3- salibandyn maailmaan. Tulijoita oli jopa niin paljon, että
osa päätyi vain treenaamaan, kun pelaava kokoonpano alkoi vaikuttaa täydeltä.
Valmennustilanne on puolittain viime kauden kaltainen: Maiju jatkoi N3:n neuvomista pallon perässä juoksemisessa ja sai avukseen tähän varsin palkitsevaan
tehtävään Johannan.
Kausi lähti liikkeelle lokakuussa Leafilla varsin tyylikkäästi, ja ensimmäisen
pelin jälkeen N3 komeilikin sarjakärjessä. Tämä ilo oli kuitenkin valitettavan
lyhytkestoinen, kun turnauksen päätteeksi joukkue olikin valahtanut kärkipaikalta alemmas hävittyään toisen pelinsä. Syksyn jatko ei sujunut aivan toiveiden
mukaisesti N3:n suoritusten ailahdellessa, ja joukkueen tarjotessa vastustajille
aivan liian helppoja voittoja. Syksyn lopullinen saldo oli kaksi voittoa ja tappioita jonkin verran enemmän. Kevät jatkuu näin ollen alemmassa jatkosarjassa,
toivottavasti menestyksekkäämmissä merkeissä.
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Pikkujouluja ja sirkushuveja
AFC Campus on perinteisesti pelillisten ansioiden lisäksi kunnostautunut varsin
laadukkaiden, ei- niin- urheilullisten rientojen järjestäjänä. Syyskaudella elämän
tarkoituksena itseoikeutetusti ovat AFC:n pikkujoulut, jotka muodostuivat tällä
kaudella vielä astetta hehkeämmiksi, kun seuran ylimääräinen kokous päätettiin
järjestää samassa yhteydessä. Suurin osa epäilemättä saapui paikalle nimenomaan kokousta silmällä pitäen, mutta juhlimaan pikkujouluilijoita saattoivat
myös houkutella herkkuja notkuvat pöydät, huikea bändi Party For Five tai jopa
reipashenkinen ohjelma, seuratovereiden ihastuttavaa seuraa unohtamatta.
Illanvietto Tivolissa alkoi varsin virallisesti kokoustamalla sekä uuden hallituksen
valinnalla. Hallituspaikoista käytiin tiukka taistelu, jonka jälkeen AFC:n edellinen
hallitus huomasi yhä olevansa puikoissa. Ruuan ja glögin siivittäminä siirryttiin
kohti ohjelmaa, jossa haastavien tehtävien avulla selviteltiin paremmuutta miesten ja naisten välillä. Naisjoukkueista koottu edustus osoitti hienoa pelisilmää
ja vei varmalla suorituksellaan voiton kotiin yleisön mahtavan kannustuksen
siivittämänä.
Juhlinta jatkui Party For Fiven tahdittamana, ja tanssilattialla tunnelma nousikin
varsin korkealle. Illan aikana nähtiin hyvinkin tyylikästä tanssahtelua, joka huipentui Dirlandaan tahdissa ympäri juhlapaikkaa kiertäneeseen kongaan. Bändin laittaessa pillit pussiin alkoi pikkujoulufiesta vähitellen siirtyä kohti Turun
yöelämää, jossa juhlinta jatkui aina pikkutunneille saakka.
Kauden jälkimmäisellekin puoliskolle on toki tarjolla sirkushuveja AFC-kansalle.
Kevään pelikausi on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa kaikilla joukkueilla, ja kevätosio toimiikin hyvänä treenauksena loppukauden kohokohtia, legendaarista
KePa-cupia ja kauden päättävää AFC-cupia, varten. Kyseiset tapahtumat ovat
perinteisesti nauttineet suurta suosiota afcilaisten keskuudessa, joten tälläkin
kaudella cupit tulevat epäilemättä olemaan hehkeydessään vertaansa vailla.
Viime vuoden tapaan KePa-cupiin voivat tulla seurafiilistä haistelemaan ensi
kaudella ehkä seuraan vaihtavat pelaajat. Seuraa seuran nettitiedotusta ja ota
yhteyttä, jos olet kiinnostunut!
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Tunnelmia Afsin vuoden 2010 pikkujouluista Tivolista.
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Hirvensalon Heiton junioritoiminta
Hirvensalon Heitto salibandy on aktiivinen turkulainen erityisesti junioritoimintaan panostava salibandyn erikoisjaosto. Seuran junioritoiminta on keskittynyt
Hirvensaloon, jossa harjoitukset pidetään pääosin Paavo-Hallissa. Seurassa
pidetään tärkeänä sitä, että varsinkin nuoremmat juniorit voivat harjoitella salibandyä lähellä kotia tuttujen kavereiden ja tuttujen aikuisten kanssa. Lähiliikunta ja yhteisöllisyyden edistäminen ovatkin tärkeitä arvoja toiminnassamme
niin seuran sisällä kuin kaupunginosassamme yleensäkin.
Lähiliikunnan ja yhteisöllisyyden lisäksi urheilullisuus on Hirvensalon Heiton
salibandytoiminnan kulmakiviä. Nuoremmissa ikäluokissa urheilullisuus näkyy
laadukkaana ja monipuolisena harjoitteluna, joka antaa koko ikäluokan hirvensalolaisille pojille mahdollisuuden opetella salibandyn taitoja.
Iän myötä taidot ja harjoitusmäärät kasvavat ja toiminnan painopiste siirtyy
harrastamisesta kilpaurheiluun. Salibandyn pelaaminen kilpaurheilumaisesti
Hirvensalon Heitossa antaa mahdollisuudet omien rajojen löytämiseen ja ylittämiseen sekä opettaa kunnioittamaan sekä omia joukkuetovereitaan että vastustajiaan.
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Yhteistyösopimus AFC Campuksen kanssa mahdollistaa edistyneimmille pelaajille polun harrastuksen jatkamiseen kilpailutasolla myös aikuisiässä.
Pidemmän tähtäimen visiona (VISIO 2013) Hirvensalon Heiton salibandytoiminnalla on seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

Joukkueet joka ikäluokassa F:stä B-junioreihin
Salibandykerhot 1-2 luokkalaisille
Selkeä toimintamalli ja organisaatio
Turun alueen paras valmennus
D-A juniorit menestyviä kilpajoukkueita
Oma halli

Näiden tavoitteiden eteen teemme iloisin mielin töitä joka päivä.
Tervetuloa mukaan joukkoon!
Olet sitten pelaaja, valmentaja, huoltaja, muu toimihenkilö tai lapsen vanhempi,
niin takaan että ”vauhtia ja vaarallisia tilanteita” riittää, eli hauskaa on!
Meitä on nyt jo reilusti yli 150 pelaajaa ja 50 muuta aktiivia.
Salibandyterveisin
Mikko Mellanen
Hirvensalon Heitto
Salibandyjaoston puheenjohtaja
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HirvHe AFC A-juniorit

Ylärivistä vasemmalta:    Juha Salovaara jojo, Waltteri Lehkonen, Aleksi Lammi valmentaja (Siirtynyt Happeeseen), Jaakko Brummer (B-pojissa), Kasper Mellanen (B-pojissa), Johannes Lammi,
Aleksi Tuokko, Jesse Laaksonen, Mico Tuominen, Keskirivi vasemmalta:     Roope Saarinen (Siirtynyt muualle), Topias Latva C, Mathias Brunnsberg, Samuel Meriluoto (Lopettanut), Juuso Kurokallio, Joonas Pentti, Sami Urponen, Jami Penttilä (B-pojissa), Alarivi vasemmalta:        Ville Risu mv.
Ja Tommi Koivunen mv., Kuvasta Puuttuu:           Joonas Salovaara, Leo Syrjälä ja Joel Syrjälä.

HirvHe AFC:n A-pojat jäivät syksyllä pelatussa 1.divisioonan länsirannikon lohkossa neljänneksi eli 1 pisteen päähän ylemmästä loppusarjasta. Pelit jatkuvat
siis alemmassa jatkosarjassa, josta 2 parasta pääsee jatkokarsintoihin, joista
on mahdollisuus päästä vaikka SM-karsintoihin. Tällä hetkellä A-pojat johtavat
sarjaa selkeästi, kun ensimmäinen sarjakierros on pelattu.

AFC Campus
2010-2011

31

HirvHe AFC B-juniorit
Pojat aloittivat harjoittelun tulevaa kautta varten kesäkuussa, jolloin ensimmäisenä asiana käytiin läpi valmennuksen taholta pelaajien kanssa yhdessä
mitä alkavalta kaudelta ollaan hakemassa.
Yhteisymmärrys siitä, että pelillisenä tavoitteena on vähintään alkusarjan jälkeen
ylempi jatkosarja, syntyi nopeasti ja parhaillaan käynnissä olevassa ylemmässä
jatkosarjassa on tavoitteena päästä kolmen parhaan joukkoon ja sitä kautta
SM-välikarsintapeleihin. Toiminnan urheilullisena tavoitteena on pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen edelleen kehittäminen sekä sovitun joukkuetaktiikan
mukaisen viisikkopelaamisen omaksuminen eri pelitilannerooleissa.
Osa joukkueen pojista on pelannut kauden aikana myös A-juniorien mukana ja
taas vastaavasti olemme saaneet 95-syntyneiden ikäluokasta muutaman vahvistuksen. Tämä on mahdollistanut pelaamisen yleensä kolmella hyökkäyskolmikolla ja kahdella pakkiparilla. Harjoitukset ovat olleet pari kertaa viikossa Paavo-hallilla ja kerran viikossa on ollut mahdollisuus käydä A-junioreiden kanssa
yhteisellä vuorolla Leaf-Areenalla, jossa moni onkin käynyt. Joukkueen valmennuksesta ovat ansiokkaasti vastanneet Mikko Mellanen ja Janne Sauvonsaari.

Hyökkääjä
5
Ruohonen Oskari
6
Kurokallio Juuso
8
Virta Joonas
10
Sauvonsaari Tommi
14
Syrjämäki Arttu
15
Pöyry Aapo
16
Urponen Sami
17
Mellanen Kasper
21
Lehkonen Waltteri
52
Laaksonen Jasse

Puolustaja
4
Kostiainen Santeri
19
Brummer Jaakko
20
Penttilä Jami
23
Hellman Tommi
57
Syrjälä Joel
Maalivahti
31
Suonpää Santeri
83
Kielo Jimi
Lainassa välillä
1
Lundahl Mikko
5
Koivuluhta Lassi
99
Valtonen Jere
Valmentaja
Mellanen Mikko
Sauvonsaari Janne
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HirvHe AFC 95 (C1-juniorit)

Hyökkääjä
6
Syrjämäki Arttu
7
Nurmi Matias
8
Mettälä Niklas
10
Sauvonsaari Tommi
15
Pöyry Aapo
20
Jalonen Mikko
24
Mäkelä Ville
44
Martelius Jasper
52
Laaksonen Jasse
55
Kielo Jyri
74
Mikkola Matias
88
Salonen Samuel

Puolustaja
5
Koivuluhta Lassi
11
Koski Henri
17
Brunnsberg Magnus
28
Kankare Eemi
43
Suominen Jasse
71
Kajander Oskari
Maalivahti
1
Lundahl Mikko
77
Vehosmaa Aapeli

Valmentajat
Laaksonen Jarmo
Koivuluhta Kari
Huoltaja Kankare Henry
Joukkueenjohtaja Mettälä Tiina
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HirvHe AFC 95 (C1-juniorit)
Joukkue perustettiin aikoinaan Hirvensalon jalkapallonappuloista. Joukkue on
nyt pelannut kuusi vuotta salibandya Hirvensalon Heitossa. Joukkueessa on tapahtunut jonkin verran pelaajavaihdoksia, koska osa joukkueen aiemmista monialaharrastajapelaajista on joutunut ajanpuutteen vuoksi jättämään salibandyn.
Toisaalta joukkueeseen on kuluvan kauden alussa saatu useita uusia poikia
paikkakunnan muista salibandyjoukkueista. Pojat ovat jo paikkansa ryhmässä
löytäneet ja koossa on voitontahtoinen joukkue. Joukkue tullee jatkossa edelleen parantamaan peliään kauden kuluessa.
Joukkue pelaa ylemmässä jatkosarjassa tavoitteena päästä kolmen parhaan
joukkoon ja siitä SM-karsintapeleihin.

34

AFC Campus
2010-2011

HirvHe AFC 96 (C2-juniorit)
Joukkueen kokoonpano on muuttunut, menijöitä ja onneksi myös tulijoita on riittänyt. Suurimmalle osalle pojista salibandy on ykköslaji, joten kilpailua muiden
harrastusten kanssa ei juuri ole. Treeneissä käydään ahkerasti ja treenaamisen
jälki näkyy myös kentällä. yhä enemmän keskitytään viisikkopelaamisen hiomiseen sekä maalintekemisen vaikeaan taitoon. Kauden ehdoton kohokohta on
reissu Storvretacupiin Uppsalaan.

Hyökkääjä
9
Karjalainen Petteri
10 Pärnänen Benjamin
11 Pitkänen Vesa
16 Hjerppe Jesse
17 Rantala Miikka
34 Silvola Tuomas
35 Salo Toni
36 Forsbom Santeri
40 Wikman Dennis
43 Jarhio Tuomas
44 Laaksonen Oskari
70 Koskituuri Riku
71 Hirvisuo Heikki
72 Marjamäki Miika

21.01.1996
13.05.1996
30.08.1996
02.04.1996
10.06.1995
27.04.1996
06.12.1996
03.05.1996
21.05.1996
15.11.1996
10.07.1996
lainassa -97
lainassa -97
lainassa -97

Puolustaja
12 Tuominen Juuso
14 Turjas Taneli
15 Pitkänen Väinö
18 Heimo Eemil

10.06.1996
14.07.1996
06.07.1996
05.12.1996

Maalivahti
1
Matikka Mikko
2
Lehtonen Jerry

20.05.1995
25.07.1996

Valmentaja
98 Matikainen Joonas
100 Mickelsson Jan

24.04.1986
17.12.1986

Joukkueenjohtaja
99 Heimo Sami

02.03.1972
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HirvHe AFC 97 (D1-juniorit)
HirvHe AFC D97-joukkue on perustettu huhtikuun lopussa 2009. Joukkueen
vahvuus on tällä hetkellä 12 kenttäpelaajaa ja maalivahti. Harjoittelemme kaksi
kertaa viikossa Paavo-hallissa. Joukkueessa on useita pelaajia jotka harrastavat
muitakin lajeja, kuten jääkiekkoa ja jalkapalloa. Tämä aiheuttaa joskus suurta
vaihtelua pelaajamääriin harjoituksissa ja peleissä. Pääsimme lohkostamme
ylempään jatkosarjaan, mikä on hyvä saavutus kun ottaa huomioon, että joukkueen
pelaajamäärä on pieni. Joukkuetta valmentaa Mika Koski-Tuuri, rahastonhoitajana toimii Sami Saksa ja joukkueenjohtaja on Juha Ala-Sorvari.   

Hyökkääjä
5
Lehto Juuso
6
Sillanpää Onni
7
Hirvisuo Heikki
9
Ala-Sorvari Simo
10 Koski-Tuuri Riku
11 Marjamäki Miika
13 Aalto Niklas
14 Huhto Heikki
15 Mäki Roope
16 Tuokko Jarno
17 Salminen Atte
19 Saksa Juhani

Maalivahti
20 Huhtala Rene
Valmentaja
Koski-Tuuri Mika
Joukkueenjohtaja
Ala-Sorvari Juha
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HirvHe AFC 98 (D2-juniorit)

Hyökkääjä
2
Rike Dennis
3
Saarinen Aleksi
4
Aalto Aleksi
5
Lundell Jani
7
Ruohonen Johannes
8
Lehdonkivi Lassi
9
Mäkelä Alex
10 Lähdesmäki Otto
11 Mäkelä Patrik
12 Leppäranta Lauri
13 Mastokangas Mikael

15
16
18

Niukko Anselmi
Arjasmaa Antton
Jarhio Teemu

Maalivahti
6
Virtanen Nuutti
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HirvHe AFC 98 (D2-juniorit)
Joukkue pelaa nyt toista kauttaan yhdessä ja pelaajalistassa majailee 15 nimeä.
Valmentajana toimivat viime kauden tapaan Timo Tukiainen ja apuvalmentajina Antero Lundell ja Jari Lehdonkivi. Joukkueen asioita ajaa eteenpäin Anne
Sinisalo joukkueenjohtajan roolissa. Rahastonhoitajana toimii Veli- Matti Mäkelä
ja kotisivuja ylläpitää Johanna Saarinen.
Joukkue harjoittelee kolmesti viikossa, joista kerran Leaf  Arenalla. Valmennusperiaatteissamme keskeistä on opettaa pojille paitsi salibandyn perusasioita,
myös liikunnallista elämäntapaa ja oikeaa joukkuepeliasennetta, hauskan pitoa
unohtamatta. Joukkueena pojat ovat kehittyneet huomattavasti viime kaudesta,
jolloin taisteltiin aluehuipentumassa mitaleista. Mitalit jäivät kuitenkin saamatta
sijoituksen ollessa 4., joten nälkää riittää täksikin kaudeksi.
Ennen kauden alkua osallistuimme ESPT 2010 -turnaukseen, jossa saavutimme
pronssia. Alkusarjaan joukkue lähtikin luottavaisin mielin, tavoitteenaan ylempi
jatkosarja (erikseen). Tämä tavoite saavutettiin upeasti lohkovoitolla. Länsirannikon neljä parasta pääsee mittaamaan taitojaan Sisä-Suomen parhaimmiston
kanssa ja se onkin asetettu joukkueen loppukauden tavoitteeksi, josta taistellaan kynsin ja hampain.

Fontti Arial Black (120% lev.)
Väri: PMS 1797 C (c= 0 m=100 y=99, k=4, )
Tai kirkas punainen perusväri
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HirvHe AFC 99 (E1-juniorit)

Kuvassa seuraavat joukkueen pelaajat
voitokkaan ottelun jälkeen:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2 Eemil Johansson, mv
4 Rasmus Snällström
6 Erno Leppäranta
7 Dominic Wikman
9 Eetu Hietanen
10 Jetro Koskinen
14 Elias Kinnunen
17 Aleksi-Elias Ruohonen
18 Samuli Sotarauta
19 Jesse Anttila
20 Lassi Lenkkeri
22 Otto Pekkanen

Valmentajat:
Kasper Mellanan
Jami Penttilä
Kuvasta puuttuvat:
# 3 Nikke Saarinen
# 11 Anton Aalto
# 16 Edwin Brandt
#21 Niilo Laajavuori
Simo Kaskimäki, valmentaja
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HirvHe AFC 99 (E1-juniorit)
Joukkue on perustettu syksyllä 2009. Joukkueen ydinryhmä on peräisin kauden
2007-08 Heiton kerhotoiminnasta. Viime kaudella oli mukana kymmenkunta aktiivisesti harjoituksiin ja peleihin osallistuvaa poikaa. Joukkueeseen kaivattiin
täydennystä ja syyskauden alkaessa viidakkorumpu oli toiminut siten, että joukkueessa on tällä hetkellä mukana 16 poikaa. Valmentajina toimivat oman seuran
kasvatit Kasper Mellanen, Jami Penttilä ja Simo Kaskimäki. Joukkueenjohtajan
tehtäviä hoitaa Essi Kinnunen ja rahastonhoitajana toimii Sari Sotarauta. Lisäksi
mukana on muutamia aktiivisia isiä huoltajina ja apuvalmentajina treeneissä.
Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa maanantaisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Sunnuntain harjoitukset ovat Haarlan koulun liikuntasalissa, muut kaksi
Paavohallissa. Valmentajat pyrkivät opettamaan pojille salibandyn perusasioita..
Joukkue osallistuu alueelliseen sarjaan, jossa pelit syyskauden jälkeen jatkuvat
keväällä alemmassa jatkosarjassa. Keväällä joukkue aikoo pärjätä mahdollisimman hyvin, mutta tärkeämpää on kuitenkin se, että uudet pelaajat pääsevät
mukaan lajin saloihin ja harjoitukset vedetään tehokkaasti!
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HirvHe AFC 00 Black (E2-juniorit)

Hyökkääjä
Aalto Aleksi
Arjasmaa Axel
Bacsó Oliver
Hartikainen Aape
Hietanen Iiro
Hänninen Wiljam
Itkonen Aaron
Junnila Jesse
Lahti Henrik
Lastunen Jaakim
Leppänen Juuso
Munkki Kim
Niinikoski Roope
Rantanen Atte
Suominen Juuso

Syrjälä Axel
Voutilainen Ossi
Valmentaja
Lahti Ari
Syrjälä Joel
Joukkueenjohtaja
Niinikoski Harri
Huoltaja
Hartikainen Jouko
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HirvHe AFC 00 Black (E2-juniorit)
00 Black koostuu seitsemästätoista pojasta, joista osa on pelannut salibandya
aiemmin mutta osa aloittanut sen vastikään; kaikilla toki on taustaa pallopeleistä. Joukkue koottiin yhteen syksyllä 2010, jolloin viidakkorummun kumina
kokosi kasaan äkkiä koko joukkueellisen nuorukaisia. Sittemmin Paavohalli on
kahdesti viikossa täyttynyt treeneissä aktiivisesta liikunnan ilosta, ja poikien salibandy- ja yhteistoimintataidot ovat kasvaneet isoin harppauksin.
Ensimmäinen alkusarja on kulunut taitojen karttuessa sekä teknisellä että taktisella rintamalla, vaikka kilpailullinen menestys vielä alussa onkin antanut odottaa itseään. Kevään sarjoihin lähtee tuima joukko, jonka tavoitteena on iloinen
yhteispeli ja tasaväkinen kamppailu muiden ikäistensä kanssa.
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HirvHe AFC 00 White (E2-juniorit)
Joukkue perustettiin keväällä 2009, ja kausi 2009-2010 pelattiin vuotta vanhempien sarjassa. Ensimmäisissä peleissä opeteltiin aika karuin lopputuloslukemin pelaamista kaikin puolin. Alemman loppusarjan alkaessa oli ehditty jo alkeet
opettelemaan, ja kevään 2010 peleistä taidettiin voittaa suurin osa.
Menossa olevalla kaudella ollaan harjoiteltu kahdesti viikossa. Pelaajien määrä
on nyt 15. Harjoitus- ja sarjapeleissä tulokset ovat olleet aika hyviä. Joukkue
voitti oman alkusarjalohkonsa tappioitta.

Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä
2
Kurokallio Jessa
3
Elomaa Niilo
4
Monnonen Jaakko
5
Reunanen Christian
6
Ilves Aksel
7
Saarinen Joona
9
Rinne Henrik
10
Aaltonen Ville
24
Karhu Jaakko
26
Saramola Janne
29
Mastokangas Elias
33
Estemaa Juuso
38
Lusenius Emil
77
Litmanen Nico
99
Pyyhtiä Mikael
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Huuto yläilmoihin ja N3 on valmiina peliin!

AFC Campus
2010-2011

47

www.afccampus.fi

