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Puheenjohtajan palsta
Hyvät AFC Campuksen ja Hirvensalon Heiton jäsenet, yhteistyökumppanit ja
salibandyn ystävät,
Jälleen yksi salibandykausi lähenee loppuaan. Kuluva kausi on ollut AFC
Campuksen kannalta varsin seesteinen: seuran värejä on edustanut
edelliskauden tapaan 4 miesten, 2 naisten ja 1 ikämiesten joukkuetta. Seuran
treenipaikaksi on vakiintunut SB-Areena muutamilla kaupungin vuoroilla
höystettynä. Eri joukkueiden valmennus on pysynyt pääasiassa samana, joten
joukkueet pääsivät syksyllä starttaamaan kauteen hyvistä asetelmista.
Missään joukkueessa ei ole kärsitty pelaajapulasta, vaan syksyn jälkeen
pelipaikkaa kyselleille on jopa jouduttu myymään ”ei-oota”. Onkin hienoa
huomata, että seura on edelleen vetovoimainen.
Kasvaneeseen kysyntään pyritään myös vastaamaan: Tavoitteena on perustaa
kaudelle 2015-2016 miesten 5-divarijoukkue, joka mahdollistaa matalan
kynnyksen salibandyharrastuksen aloittamisessa tai jatkamisessa AFC
Campuksessa. Pitemmällä aikavälillä pyritään myös naisjoukkueiden määrää
kasvattamaan takaisin kolmeen. Tämä kuitenkin edellyttää uusien pelaajien
lisäksi aktiivisia puuhamiehiä ja -naisia ko. joukkueisiin.
Ilahduttavaa on ollut myös yhteistyön lisääntyminen muihin alueen seuroihin.
AFC Hirvensalo -yhteistyö Hirvensalon Heiton kanssa mahdollistaa
pelaajapolun junioreista miesten 2- ja 3-divisioonaan, ja monet nykyisen
M1:n pelaajista ovatkin tulleet joukkueeseen tätä kautta. Lisäksi M1 on
hyötynyt suuresti pelaajayhteistyöstä TPS Salibandyn ja SBS Wirmon kanssa.
On hyvä, etteivät seurat pidä mustasukkaisesti kiinni pelaajistaan, vaan
pelaajan kehitystä ajatellen tarjoavat näille mahdollisuuden hakea lisää
peliaikaa jostakin naapuriseurasta.
AFC Campuksen ja AFC Hirvensalon joukkueet ovat jälleen edustaneet seuraa
kunniakkaasti SSBL:n sarjoissa. AFCH M1 nappasi 2-divarin runkosarjan
viimeisessä ja ratkaisevassa pelissä muutaman heikommin sujuneen kauden
jälkeen paikan 4 parhaan alueellisiin playoffs-karsintoihin. Playoffs-paikka oli
mahdollinen myös AFCH-naisille aina viimeiseen turnaukseen asti, jossa
kuitenkin jouduttiin taipumaan ja toteamaan kesäloman alkavan juuri
playoffs-viivan alapuolella. AFCH M2 taistelee tiukasti suorasta sarjapaikan
säilyttämisestä 3-divarissa. AFC Campus M3 varmisti upeasti jo 2 turnausta
ennen runkosarjan loppua paikan nousukarsintoihin. Hieno menestys kaudelle
kruunataan toivottavasti keväällä nousuun 3-divariin. AFC Campus M4
puolestaan on jo varmistanut paikan 4-divariin myös ensi kaudelle, mitä

voidaan pitää hyvänä saavutuksena nousijajoukkueelta. AFC Campus N2 on
mukana naisten 4-divarin kärkikahinoissa, ja nousukarsinnat ja jopa suora
sarjanousu on vielä hyvinkin mahdollista. AFCH A selvitti tiensä jatkoon Ajunioreiden 1-divarista ja karsii paikasta SM-sarjaan.
Tälläkin kaudella seuran menestys on vaatinut monien henkilöiden
ajankäyttöä pienellä tai olemattomalla palkkiolla. Iso kiitos mm. seuran
hallitukselle, valmentajille, joukkueenjohtajille, nettisivupäivittäjille, KePacupin järjestäjille, sekä uskollisille kannustajille. Kiitos yhteistyökumppaneille,
joiden tukea ei voi arvostaa tällaisina taloudellisina aikoina liikaa. Valtava
kiitos tietysti pelaajille, jotka omilla toimitsijanakeillaan varmistavat, että
seuratoverit voivat omissa peleissään keskittyä itse pelaamiseen ja jotka
ennen kaikkea antavat peleissä kaikkensa joukkueensa ja seuransa eteen.
Sini Laari
Puheenjohtaja, AFC Campus

Kuva: Esa Haanperä

AFC Hirvensalo Miehet (2. div)

Kuva: Lea Korhonen

Hyökkääjä

Puolustaja

9
10
13
17
19
21
25
27
29
41
46
55
71
83

3
15
20
22
58
64
68
73

Salovaara Joonas
Sauvonsaari Tommi
Vahtera Milo
Lenkkeri Janne
Kantonen Aku
Salonen Samuel
Sundell Jesse
Laaksonen Oskari
Kajander Oskari
Pensikkala Jarno
Puputti Lauri
Kapanen Konsta
Lehmuskoski Niklas
Yli-Pohja Jaakko

Pernaa Heikki
Holmberg Filip
Heirola Vesa
Piili Ville
Jokinen Eetu
Tuomi Joni
Manninen Niko
Ojala Antti

Maalivahti
2
39
99
Valmennus
Penttilä Jani
Mellanen Mikko
Koivuluhta Kari

Syvähuoko Otto
Karinen Niko
Laine Onni

C

M1 taisteli itsensä playoffs-peleihin
Kesälaitumien kutsuessa vuonna 2014 oli miesten edustusjoukkue helpottunut
porukka. Kausi oli ollut etukäteisspekuloinneista huolimatta mollivoittoinen,
mutta jo toisena vuotena peräkkäin kutsuneet karsinnat alaspäin oli kuitenkin
hoidettu kunnialla. Perin keväiseen tapaan viimeisessä pelissä oli ollut panosta ja
tankki oli jälleen pohjiaan myöten tyhjä. Kesän aikana selvisi että vain harva
kokeneista pelaajista jättäisi pelikengät naulaan ja myös tulijapuolella oli hyvää
hyörinää. Kun vielä valmentajavelho Jani Penttilän Teemu Selännemäisiin
mittasuhteisiin paisuneeseen uranjatkamispohdintaan saatiin myöntävä
vastaus, porisi kampuksella padassa aiempia vuosia myrkyllisempi pihkakeitos.
Kauden alun otteluohjelma oli miesten edustusjoukkueelle varsin myötämielinen
ja antoi hyvät lähtökohdat hyvään starttiin. Kausi alkoikin toivotun hyvin ja
voittoja kertyi jopa putkeksi asti. Syksyn edetessä ohjelma toi vastaan kasan
ennakkoon kovempia joukkueita. Nykyjoukkueelle tyypilliseen tyyliin tätä faktaa
kunnioitettiin eikä ryöstöpisteitä onnistuttu ottamaan. Pitkä syksy toi tullessaan
myös suorittamisen pohjanoteerauksen vehmaan kauniissa kunnassa, joten
syyskausi jäi tuloksellisesti hieman haluttua huonommaksi. Karsintaviivan
pelättiin karanneen jo turhan kauas.
Vuodenvaihteen jälkeen oli akkuja päästy hieman lataamaan ja mieliin oli
iskostettu ajatus kiristä joka veisi joukkueen ”pleijareihin”. Kevätkauden alku
meinasi kuitenkin lopettaa kirin heti alkuunsa kun pelihalut olivat jääneet
joulupöytään ja varsin haluton joukkue kärsi kirpaisevan tappion Paimio
Ruoskalle. Tämän vuoden joukkueen henkistä kanttia osoitti kuitenkin se, että
ohuen ohueksi oljenkorreksi jäänyt mahdollisuus saavuttaa karsinnat pystyttiin
pitämään elossa loppuun asti. Loppujen lopuksi hurja kirivaihe tuotti tulosta ja
”pleijarit” saavutettiin.
Ensimmäisen kierroksen karsintasarja jäi valitettavan tyngäksi kun runkosarjan
voittanut Porin Karhut voitti sarjan suoraan kahdessa ottelussa. Kesälaitumet
kutsuivat jälleen jokavuotiseen tapaan. Tällä kertaa tunnelmat joukkueen sisällä
olivat kuitenkin vuodentakaista selvästi paremmat. Vuodessa oli saatu aikaan
tasonnosto, josta voi hyvin mielin olla tyytyväinen. Joukkueen pelillinen ilme oli
mennyt monta askelta eteenpäin. Muutamat kauden alussa tehdyt taktisen
puolen linjanvedot olivat selkeästi osuneet nappiin ja joukkueen parantunut ilme
näkyi myös ulospäin. Mikä tärkeintä, tämä antaa hyvän pohjan rakentaa vielä
parempaa tulevaa kautta.

Kuva: Esa Haanperä

Avoinna
ma‒pe 8.00‒20.00
la 10.00‒18.00
su 12.00‒18.00
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www.kupittaanapteekki.ﬁ

AFC Hirvensalo Naiset (2. div)

Hyökkääjä

Puolustaja

5
7
9
10
14
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16
19
34
42
55
60

2
4
11
17
29

Männistö Marianne
Kiesvaara Emmi
Merta Jenni
Luotonen Ida
Koskinen Juulia
Laari Sini
Peltomäki Pilvi-Leena
Rantanen Tuija
Karasvirta Saara
Ketolainen Arla
Lundström Maria
Landgärds Ida

Laine Satu-Maija
Jumppanen Anne
Björklund Johanna
Matturi-Aurén Eija
Yrjönen Marja-Leena

Maalivahti
30
71

Valmennus
Jumppanen Anne

Koskinen Anna-Maria
Soukka Sanna

N1 mukana kärkikahinoissa kalkkiviivoille asti
Naisten edustusjoukkue onnistui kasaamaan kaudelle 2014-2015 sen verran
suuren rosterin, että muutamien viime kausien treenit alle 10 pelaajalla jäivät
pääosin historiaan. Menetyspuolelle jouduttiin kirjaamaan useita kovia
pelinaisia, joista osaa kutsui 1-divari ja osaa työkuviot Turun ulkopuolella.
Onneksi kuitenkin valtaosa edelliskauden pelaajista jatkoi kokoonpanossa.
Lisäksi joukkueeseen saatiin mukavasti uusia tai uusvanhoja pelaajia.
Ensimmäistä kertaa edustuksen pelipaidan pukivat päälleen maalivahti Sanna
Soukka (TPS 2) sekä mopo/jopo-osaston vahvistukset Arla Ketolainen
(välivuosi/SB Welhot), Jenni Merta, Marianne Männistö (N2), Emmi Kiesvaara
(N2) sekä Maria Lundström (N2). Välivuoden jälkeen comebackin tekivät
puolestaan puolustuksen tukipilari Satu-Maija Laine sekä paikalla kuin paikalla
pärjäävä tehopakkaus Tuija Rantanen. Joukkuetta valmentaa edelliskaudella
naiset menestyksekkäästi aina valtakunnallisiin 1-divarikarsintoihin johtanut
Anne ”Jasu” Jumppanen, jota tarvittaessa avustaa kapteenisto Sini (C), Ida Lu.
(A), Tuija (A) sekä Emppu (A).
Hienoa kaudessa on ollut uusien vastuunkantajien löytyminen joukkueesta. 45
% viime kauden tehopisteistä lähti joukkueesta, mutta onneksi mm. Pilvi-IdaIda-ketju on löytänyt maalijyvän, ja jälki on ollut tehokasta. Mikä parasta, myös
mopo-osasto on saanut onnistumisia ja päässyt hyvin joukkueeseen sisälle. Ame
ja Sanna ovat hoitaneet oman tonttinsa mallikkaasti, kuten odottaa saattoi.
Joukkue asetti tavoitteeksi päästä neljän parhaan alueellisiin jatkokarsintoihin.
Tiukka kamppailu playoffs-karsintaviivalla mahdollisti sen, että naiset pääsivät
vielä runkosarjan viimeisessä turnauksessa pelaamaan pelejä, joissa on oikeasti
panosta. Harmillisesti ﬂunssan, matkojen ja muiden syiden ohentama AFCHnippu ei pystynyt viimeisissä peleissä antamaan parastaan, vaan tiukat pelit
kääntyivät vastustajien voitoksi. Näin jouduttiin toteamaan kesäloman alkavan
jo helmikuussa, runkosarjan 5. sijalla.
Joukkue pystyi monesti kääntämään tiukan tilanteen vielä edukseen. Muutaman
kerran loppurynnistys on jäänyt puolitiehen, ja ilmassa roikkunut maali
harmittavasti tekemättä. Hampaankoloon jäivät juuri nämä jälkikäteen arvoon
arvaamattomaan nousseet maalin tappiot mm. Rupulle ja BK NGD:lle. Jossittelu
on toki turhaa, joten kesälomalla lisätään ruutia kroppaan ja ensi kaudella
lähdetään taas hakemaan pleijaripaikkaa.
N1 virittelee nyt parhaimpia kikkojaan kuntoon KePa- ja AFC-cupia varten ja
kirmaa sen jälkeen fysiikkatreenien höystämälle kesälomalle. Myöhemmin
keväällä on luvassa myös avoimia harjoituksia, joista toivottavasti saadaan
mukaan muutama tulevan kauden Afcitar.

Kuva: Lea Korhonen

välitä
terveydestäsi
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AFC Hirvensalo M2 (3. div)

Hyökkääjä

Puolustaja

14
21
24
27
41
42
50
52
69
77
88
89

17
19
35
66
68
80

Leikkanen Juha
Laakkonen Janne
Mäkelä Ville
Mastomäki Marko
Rannikko Tomi
Sairanen Esa
Baltic Adnan
Latvakangas Tero
Tenhunen Petteri
Syrjälä Leo
Ryynänen Antti
Pentinlehto Jari

Lahti Teemu
Hellman Tommi
Toivanen Olli
Ryyppö Jyri
Unhola Tiitus
Kivikoski Tommi

Maalivahti
A
31
39
40

Valmennus
Modig Mikael

Viitanen Valtteri
Ikonen Antti
Samsten Janne

C
A

M2:n kausi ollut taistelua sarjapaikasta
Kausi 2013-14 oli mitä todennäköisimmin M2:n historian huikein ja tehokkain
kautta aikojen. Silloin kentällä nähtiin ennen kaikkea tunnetta, onnistumisia ja
sitä kuuluisaa liikettä. Kaudelta 2014-15 ei odotettu yhtään sen vähempää tai
enempää. Joukkueen valmistautuminen uuteen kauteen alkoi hikisen kesän
loppupuolella ja vielä silloin kaikki näytti lupaavalta. Kauden ensimmäiset pelit
kuitenkin osoittivat, että kaudesta ei todellakaan tule helppoa.
Kesän aikana joukkue joutui luopumaan kahdesta ihan hyvästä pelimiehestä ,
kun Konsta Kapanen ja Tomi Rannikko siirtyivät M1:n riveihin. Lisäksi Ville
”Kerma” Mäkinen siirtyi paikallisvastustajan SC Toivon paitaan. Uusiakin pelaajia
joukkueeseen saatiin, kun Leo Syrjälä, Tommi Hellman ja Janne Samsten
siirtyivät innolla edustamaan kakkosia. Yhteistyö Hirvensalon Heiton kanssa
jatkui viime kauden tapaan ja kauden aikana joukkueen ringissä pyöri
muutamakin nuori tulevaisuuden lupaus (Arttu Syrjämäki, Oskari Kajander ja
Ville Mäkelä). Joukkueen valmentajana jatkoi viime kauden menestyksen takana
ollut Micke Modig.
Lähes timanttisen viime kauden jälkeen M2 lähti kauteen 2014-15 suurin
odotuksin. Kuvitelmat paremmasta kuitenkin luhistuivat syksyn aikana, kun
saldona kuudesta ensimmäisestä sarjapelistä oli säälittävät 3 tasapeliä ja 3
tappiota. Huonoista tuloksista tulistuneena joukkue päätti muuttaa kurssiaan ja
jouluun mennessä tilastoista löytyikin jo pari voittoa. Tammikuun siirtoikkunan
aikana joukkue oli pakotettu tekemään pelaajapulan takia pari todella kovaa
pelaajahankintaa (Tomi Rannikko, Adnan Baltic). Keväällä joukkueen
tavoitteeksi muodostui sarjapaikan säilyttäminen, jonka toteutumista saadaan
jännittää ihan viimeisiin peleihin asti.
Joukkueen osalta tämä kausi on ollut ennen kaikkea nousujohteinen.
Alkukauden rämpimisen jälkeen joukkue on vihdoin löytänyt sen kuuluisan
jyväsen.

www.afccampus.ﬁ

AFC Campus N2 (4. div)

Hyökkääjä

Puolustaja

3
6
7
8
14
15
17
20
21
23
27
55
60
99

2
9
11
12
16
42
77

Pennanen Mirka
Telenius Henna
Saarinen Elina
Toivakka Mirjami
Pentinlehto Tuula
Pernula Hanna
Soukka Maarit
Korhonen Lea
Lindstedt Marianne
Kivilohkare Maria
Ruottu Olivia
Myllyoja Satu
Modig Lena
Ruottu Jaana
Myllykylä Karoliina

Tiensuu Mirva
Honkakangas Lumi
Raikko Saana
Teppala Tiina
Meronen Senja
Aatola Anne
Nordberg Mervi
Ketola Eliisa

Maalivahti
1
4
C
Valmennus
Rantanen Tuija
Yrjönen Marja-Leena

Selin Pia
Airo Päivi

A
A

N2 lähellä nousujuhlia
Edellisen kauden lopussa N2 oli onnistunut kalastamaan itselleen uuden
valmentajan, jonka johdolla aloitettiin kesätreenit jo toukokuussa aivan uudella
intensiteetillä. Tuija-valkku veti innokkaille sählynpelaajille useat treenit viikossa
ja kunto nousi kauden lähestyessä kohisten. Huippuhetkinä kesästä jäivät
mieleen mm. Hirvensalon laskettelurinne ja N2:n uusi suosikkilaji nurmisähly.
Ennen kauden alkua suunnitelmissa välkkyi myös toisen joukkueen
perustaminen, mutta lopullisen pelaajamäärän selvittyä päätettiin kuitenkin
lähteä kauteen yhden joukkueen voimin. Joukkoomme liittyivät Henna, Mirka,
Lena, Karoliina ja maalivahti-Päivi. Lisäksi saimme Tuijan aisapariksi Maikkuvalkun, joten joukkue aloitti kauden ennätyksellisen hyvin valmistautuneena.
Kausi lähti käyntiin mallikkaasti. Kahdesta ensimmäisestä turnauksesta kerättiin
lähes täysi pistepotti, joten sarjataulukko miellytti N2-pelureita ja faneja kovasti.
Pelit sujuivat mainiosti, mutta sitten tapahtui jotain kummallista. Tulokset
muuttuivat kovin mollivoittoisiksi ja sarjapisteistä saatiin vain haaveilla. Takkiin
tuli useammassakin turnauksessa, mikä aiheutti kovasti päänvaivaa
valmennusjohdolle. Joulutauko teki kuitenkin ihmeitä N2:lle. Uudelleen
löytyneellä taistelutahdolla pisteitä alettiin jälleen napsia ja sijoitus
sarjataulukossa nousi kohisten. Kolmosdivari alkoi jo tuntua realistiselta
tavoitteelta, joten panokset säilyivät kovina viimeisen turnauksen loppuhetkille
saakka. Valitettavasti pääsy nousukarsintoihin jäi käytännössä yhdestä maalista
kiinni, joten kesäloma alkoi hieman aikaisemmin kuin ÄnKakkoset olivat
toivoneet.
Paitsi pelikentillä ja treeneissä, vietti N2 aikaa yhdessä myös saunailtojen ja
muiden tapahtumien parissa. Syksyn kaupunkisuunnistuksesta seurasi
huolestuneita yhteydenottoja faneilta, jotka olivat nähneet Mantun grillillä
tappelevia ÄnKakkosia. Kyseessä oli kuitenkin vain lavastettu tilanne, jolla
yritettiin kalastella pisteitä tuomareina toimivilta valmentajilta, joten huoli N2:n
tavaramerkiksi nousseesta joukkuehengestä on täysin turha. Pisteiden
kalastelussa onnistuttiin ilmeisesti hyvin, koska joukkueen pikkujouluissa
ÄnKakkosia ilahdutti itse joulupukki!
Hyvä joukkuehenki näkyi myös treeneissä ja pelikentillä. Treeniaktiivisuus on
pysynyt kiitettävällä tasolla koko kauden ajan, ja joukkuetovereiden ansiosta
vaativat ja mutkikkaatkin treenikuviot on viety läpi kunnialla. Turnauksissa N2
pelasi yhtenäisenä joukkueena, noudatti valmennusjohdon neuvoja ja vaikutti
vihdoin löytäneen oman pelityylinsä. Tämän kehityksen kruunasi viimeisestä
pelistä tullut voitto, joten KePa-cuppiin ja kesätreeneihin lähdetään positiivisella
mielellä.

Kuva: Lea Korhonen

Kuva: Lea Korhonen

Hieroja Tuula Ilmanen
Koulutettu hieroja
Urheiluhieroja,
Personal Trainer

AFC Campus M3 (4. div)

Hyökkääjä

Puolustaja

10
19
21
22
35
37
41
44
64
66
69

12
14
19
20
25
55
68

Vallin Sami
Mikkola Sasu
Kettunen Tuomas
Vainio Teemu
Vuorinen Juuso
Sääksmäki Kasimir
Heikkinen Samuli
Rintala Juuso
Vaissalo Mikko
Kotka Kristian
Eskola Juha

Holmberg Tommy
Kakko Matti
Hedman Pekka
Jaakkola Timo
Anttila Henri
Salmela Tommi
Joutsenlahti Mikko

C
Maalivahti
1
2

Keski-Levijoki Teemu
Pöntinen Juha

M3 uuteen nousuun
M3:n kausi 13-14 nelosdivarissa päättyi jännittävien vaiheiden jälkeen lopulta
sijalle viisi. Kausi oli aikamoista vuoristorataa ja siitä kertoo myös rekordi 8-2-8.
Suurimmat ongelmat löytyivät hyökkäyksestä, sillä M3:n maalinteko oli sarjan
toisiksi heikointa. Puolustus ja maalivahtipeli taas oli todella hyvällä mallilla,
mutta jos maaliero on -3, ei hirveää hyvää menestystä voi odottaa. Kauden
puolessa välissä asetettu tavoite säilyä suoraan nelosessa toteutui, joten siihen
pitää olla tyytyväinen.
Joukkue uusiutui melko paljon kaudelle 14-15, sillä joukkueesta lähti vapaille
markkinoille isompien rahojen perässä tai henkilökohtaisista syistä jopa
seitsemän pelaajaa (Lassi, Jani, Nicholas, Ville, Kalle, Juha ja Markus). M3
haluaa kiittää kaikkia heitä panoksestaan ja toivottaa onnea valitsemalleen
tielle! Tämä kuitenkin tarkoitti, että M3:n pitäisi olla todella aktiivinen kesän
markkinoilla, jotta rosterin aukot saadaan täytettyä. Naaraaminen tuottikin
tulosta, sillä paluumuuttajina remmiin liittyivät Mikko Vaissalo, jo yhden kauden
M3:ssa esiintynyt ilmaveivaaja, sekä puoli kautta ennen edariin treidaamista
M3:ssa dominoinut Sasu Mikkola. Näiden tärkeiden hankintojen jälkeen saatiin
joukkueeseen rutkasti kokemusta, kun FBC:n edarin valmennuksesta poimittiin
pelaavaan kokoonpanoon Teemu Vainio. Monivuotinen kokemus säbäkentiltä oli
enemmän kuin tervetullutta nuoreen joukkueeseen. Tämän lisäksi Teemun
aisapariksi kassarihommiin houkuteltiin Juha Pöntinen.
Kausi alkoi kaksijakoisesti. Ensimmäisestä turnauksesta tuloksena oli tasapeli ja
voitto, mutta myös jobin postia, sillä takalinjojen luutija Mikko Joutsenlahti rikkoi
polvensa sen verran pahasti, että kausi oli paketissa yhden pelin jälkeen. Lisää
alavireistä viestiä saatiin, kun myös toinen Mikko rikkoi polvensa harjoituksissa.
Myös hänellä seurauksena kauden loppuminen ennen kuin se oli ehtinyt
kunnolla edes alkaa. Takalinjoja paikkaamaan piti löytää nopeasti apuja ja
onneksi M3:n scoutit olivat tehneet työnsä. Puolustukseen löydettiin rightilta
ampuva (näitä ei koskaan ole liikaa) Timo Jaakkola, joka jo heti ensimmäisistä
treeneistä lähtien osoittautui kovaksi pelimieheksi. Lisäksi syksyn pimeydestä
poimittiin yksi väsymätön duunari hyökkäykseen, kun Juuso Vuorinen liittyi M3:n
rosteriin.
Kauden toisessa turnauksessa M3 koki jopa kirvelevän tappion lohkon
voittajakandidaatille SBS Wirmo 2:lle. Mutta kaipa äijät sitten ajattelivat, että
tuota tunnetta ei haluta enää tällä kaudella kokea, sillä kun kautta on tämän
kirjoituksen tekohetkellä jäljellä yhden turnauksen verran, on M3:lla päällä
käsittämätön 15 ottelun mittainen tappioton putki ja siitä palkintona lohkon
kakkossija kahden pisteen erolla johtavaan SBS Wirmo 2:een. Tilastoissa
komeilee 13-4-1 ja M3 on toisena sekä eniten maaleja tehneistä, että maaleja

vähiten päästäneistä joukkueista. M3:lla on täysi mahdollisuus viedä koko
lohko ja nousta samalla suoraan kolmoseen. Joukkueen ilme onkin ollut jo
pitkään hyvin positiivinen ja lohkovoitosta tapellaan varmasti kynsin hampain.
M3 on jo ennen viimeistä turnaustakin varmistanut paikan kolmosdivarin
nousukarsintoihin joten, jos lohkovoittoa ei tule, jatkuu kausi vielä ainakin
yhden pelin verran.

Kuva: Juha Eskola

Kuva: Juha Eskola

AFC Campus M4 (4. div)

Hyökkääjä

Puolustaja

11
14
17
21
25
37
50
69
71
88
89

6
12
23
42
64
68
92

Koivusaari Markus
Niemelä Harri
Saarinen Ville
Hietarinta Miikka
Nurmi Petteri
Kaskinen Ari-Pekka
Heinänen Joonas
Savonlahti Ville
Ruoho Mikko
Termonen Heikki
Alkio Sampo

C

Tuisku Henri
Hellman Juuso
Lindell Markus
Nieminen Antti
Halme Vesa
Ikonen Antti
Heikkinen Tuomas

Maalivahti
1
71

Korhonen Jarno
Niemi Matti

A

M4 jatkaa nelosessa
M4 lähti sarjanousun jälkeiseen kauteen tavoitteenaan pelata reipasta ja iloista
sählyä. Sarjapaikan säilyttäminen useamman vuoden hissiliikkeen jälkeen IV- ja
V-divarien välillä oli tavoitteen toteutumisesta seurannut oheisbonus, joka
otettiin joukkueen keskuudessa ilolla vastaan. Monet kokeneemmat pelimiehet
arvelivat kauden olleen ensimmäinen, jolloin joukkue ei noussut tai pudonnut
uuteen divisioonaan.
Joukkue koki jonkin verran muutoksia viime kauteen verrattuna muutamien
pelaajien lopetettua uransa tai vaihdettua joukkuetta ja/tai paikkakuntaa.
Tämän myötä M4:ään treidattiin kolme enemmän tai vähemmän uutta seuran
jäsentä erinäisten kontaktien kautta. Henrin maagiset kädet ja puolustuspään
dominointi, Mikon jäätävä lämäri ja Heikin pituus toivat joukkueeseen paljon
uusia mahdollisuuksia. Ainakin M4:n keski-ikä laski alle 50:n ikävuoden.
Kaudella nähtiin paljon onnistumisia niin joukkue- kuin yksilötasollakin.
Pistepörssissäkin korkeilla sijoilla majailevat Ville Saarinen (c), Joonas Heinänen
ja Markus Koivusaari johdattivat joukkuetta pelistä toiseen maagisiin
suorituksiin. Erityisesti kauden keskivaiheilla SB-Areenan hämyisissä valoissa
harjoiteltu kulmavaparikuvio oli myrkkyä lähes kaikille vastustajille. Lisäksi
mainitsemisen arvoinen asia on Mynämäellä helmikuun lopussa käyty turnaus,
jossa koko joukkueen periksi antamaton puolustus Harri Niemelän johdolla
johdatti joukkueen ja maalivahti Jarno Korhosen salibandyssa erittäin
harvinaiseen nollapeliin. Kun tähän lisätään vielä fyysisellä antaumuksella
taistelu tasapeli ja Matti Niemen uskomattomat esitykset Yrmyjä vastaan sekä
näin varmistettu sarjapaikan säilyminen, voidaan todeta Mynämäen reissun
olleen erittäin onnistunut. Saunaillassa koko joukkue joutui lohduttamaan
pojasta vihdoin mieheksi varttunutta Tuomas ”lasinilkka” Heikkistä, joka ei
puuhelmet kadotettuaan pystynyt tähän turnaukseen suuresta halustaan
huolimatta osallistumaan. Ensi kaudella hän aikoo kuulemma toimia vain
hyökkääjänä, koska ”siellä pääsee rymistelemään!”
Näistä asetelmista on todella otollinen tilanne lähteä omatoimiselle
kesäharjoittelujaksolle kehittämään omaa ja muiden fyysistä ja henkistä kuntoa.
Kun huhujen mukaan Miikka ”OneMoreYear” Hietarinta on jatkamassa ainakin
vielä yhden kauden verran, on joukkueen runko erittäin hyvin kasassa myös
tulevaa kautta ajatellen.

Tervehdys Hirvensalosta!
AFC Campuksen ja Hirvensalon Heiton vuonna 2005 alkanut yhteistyö
salibandyn saralla täyttää 10 vuotta. Kaksi viimeistä kautta yhteistyön
helmenä ovat olleet AFC Hirvensalon nimellä pelanneet naisten, miesten ja Aja B-junioreiden joukkueet. A-juniorit ovat kuluneen kauden aikana
vakiinnuttaneet pelipaikkojaan AFC Hirvensalo M1 –joukkueessa. Junioreista
yli-ikäiseksi vanhentuneilla on ollut mahdollisuus siirtyä pelaamaan niin
kakkosdivarin kuin myös kolmosen pelejä AFC Hirvensalon joukkueisiin.
Yhteistyö on kauden aikana kehittynyt aimo askeleen eteenpäin.
Kuluvalla kaudella Heitossa on ollut junioreita A:sta aina 2008 –syntyneiden
kerhoon. Joukkueiden ja kerhojen määrää on Heitossa vuosittain pyritty
lisäämään. Mukava on ollut huomata, että myös junnutytöt ovat löytäneet
tiensä Heiton joukkueisiin. Tyttösalibandy onkin nopeasti suosiotaan
kasvattava laji.
Kauden aikana junnujoukkueet ovat harjoitelleet eri ikäluokissa
pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa. Koulusalien ohella harjoituksia on ollut
myös SB-areenalla ja Leaﬁllä. Monissa joukkueissa on valmennuksessa ollut
mukana omaa pelitaustaa omaavia valmentajia usean myös edelleen
pelatessa valmentamisen ohella. Jatkossakin Heitossa löytyy paikkoja niin
kokeneemmille valmentajille kuin myös vasta valmentajan uraansa
aloitteleville. Valmentaminen on mukava harrastus myös oman aktiivipeliuran
lopettamisen jälkeen.
Tulevaisuus Hirvensalossa näyttää salibandyn osalta hyvältä. Uusia ryhmiä ja
joukkueita on mahdollista perustaa, koska saarten lapsiperheiden määrä on
jatkuvassa kasvussa. Myös harjoitusolosuhteet ovat olleet kohtuulliset.
Mukavassa porukassa on kiva harrastaa. Tästä syystä yhä useampi myös
ympäri Turkua ja myös naapurikunnista on löytänyt tiensä Heiton riveihin.
Tätä kirjoitettaessa kevät tekee tuloaan ja maailma hymyilee. AFC
Hirvensalon leirissä on vielä jännitystä ilmassa – onhan miesten ykkösjoukkue
menossa pitkästä aikaa kohti kakkosdivarin pleijareita!
Toivotan onnea kaikille loppukevään peleihin ja tavataan kentän reunalla
myös jatkossa!

Kari Koivuluhta
Pj, Hirvensalon Heiton salibandyjaosto

AFC Hirvensalo A-juniorit

Hyökkääjä

Puolustaja

6
10
15
17
18
24
29
31
34
35
43
44
52
66
88

2
5
49
51
64
65
91

Syrjämäki Arttu
Sauvonsaari Tommi
Antikainen Aapo
Laaksonen Oskari
Heimo Eemil
Mäkelä Ville
Kajander Oskari
Huila Eetu
Silvola Tuomas
Salo Toni
Mäkelä Jani
Pitkänen Väinö
Laaksonen Jasse
Halkio Eetu
Grönlund Joni

C

Piili Ville
Koivuluhta Lassi
Ryyppö Tuomas
Laihinen Juho
Pitkänen Vesa
Lehto Ilmari
Pakarinen Teemu

Maalivahti
1
3
74

Lundahl Mikko
Laine Onni
Viitanen Valtteri

Toimihenkilöt
Vastuuvalm.
Valmentaja
Jojo
Rahastonhoitaja

Mellanen Mikko
Koivuluhta Kari
Sauvonsaari Janne
Pitkänen Kimmo

A-juniorit jälleen SM-karsinnoissa
Hyvin menneen viime kauden jälkeen A-junnut lähtivät kauteen suurin
odotuksin. Toimihenkilöpuolella ei muutoksia tapahtunut, sen sijaan
pelaajistoon saimme useita hyviä täydennyksiä alueen muista joukkueista.
Joukkueessa on nyt 25 pelaajaa joista osa armeijassa. Tavoitteena on ollut saada
jokaiselle pelaajalle mahdollisimman paljon pelejä. A-nuorten I-divisioonan
sarjan lisäksi pelaamme miesten V-divaria. Lisäksi osa pelaajistamme pelaa
rinnakkaisedustuksella AFC Hirvensalon M1 -joukkueessa. Alkukaudesta
kävimme ottamassa tuntumaa myös Suomen Cup peleihin.
A-junioreiden I-divisioonan alkusarja pelattiin 5 joukkueen kesken
kaksinkertaisena sarjana. Alkusarjan jälkeen 3 parasta jatkoivat ylempään
jatkosarjaan Sisä-Suomen lohkon parhaimmiston kanssa. Tätä kirjoittaessa
joukkue on raivannut tiensä 7.3 Tampereella pelattaviin A-junioreiden SM
välikarsintoihin tasaiseksi osoittautuneesta ylemmästä jatkosarjasta.
Miesten V-divarissa pelataan 18 pelin mittainen kolminkertainen sarja. Lohkojen
2 parasta nousevat IV-divariin ensi kaudeksi. V-divari joukkue on varmistanut
nousunsa ensi kaudeksi miesten IV-divariin.
Kaudella on nähty hyvin taisteleva ja hyvähenkinen nippu. Yhteistyö AFC M1 joukkueen kanssa on syventynyt entisestään. Yhteistyön tulokset on nähtävissä
kentillä junioreiden positiivisina peliesityksinä. Tätä yhteistyötä onkin syytä
jatkaa ja syventää entisestään.

Kuva: Esa Haanperä

AFC Hirvensalo B-juniorit

Hyökkääjä

Puolustaja

7
8
12
13
15
16
18
24
33
36
48
49
50
60
77

2
5
9
10
23

Ruohonen Johannes
Lehdonkivi Lassi
Leppäranta Lauri
Mastokangas Mikael
Helminen Elias
Arjasmaa Antton
Lukkari Akseli
Niemi Leo
Röntynen Peetu
Vihanto Alex
Honkala Julius
Savola Santeri
Suomela Jani
Lappalainen Arttu
Koponen Olli

Rike Dennis
Vienanlinna Joona
Mäkelä Alex
Lähdesmäki Otto
Pekkanen Otto

Maalivahti
1

Lehtonen Jerry

Toimihenkilöt
Valmentaja
Valmentaja
Jojo
Rahastonhoitaja
Kotisivuvastaava

Lehdonkivi Jari
Mellanen Kasper
Sinisalo Anne
Mäkelä Veli-Matti
Vienanlinna Tiina

AFC Hirvensalo B-juniorit
Joukkueen muodostus näytti keväällä 2014 hyvältä. Rungon muodostaisivat -98
syntyneet ja mukana olisi lisäksi muutama -99 sekä -97 syntynyt vahvistus.
Pelaajia kosiskeltiin ahkerasti toiseenkin seuraan, mutta kotiseura vei voiton.
Kesän lähestyessä ja elokuun harjoitusten alettua elokuussa lämpimät ilmat
verottivat treeneissä käyvien määrää, mikä huolestutti valmennusta. Tiesihän
tämä viivettä uuden kokoonpanon yhteen hiomiseen. Ilmojen kylmetessä
syyskuussa joukkueen vahvuus oli yli 20. Joukkue sai vahvistusta myös muista
seuroista siirtyneistä pelaajista. Tästä tuli positiivinen ongelma. Peliajan
saaminen on kaudella tuottanut haastetta niin pelaajille kuin valmennukselle.
Pelillisesti pojat ovat kauden edetessä kehittyneet toimimaan joukkueena, niin
kentällä kuin kentän ulkopuolella. Treenejä on pidetty kolmesti viikossa ja tämän
päälle useita harjoituspelejä. Sarjataulukko ei anna oikeaa kuvaa kehityksestä ja
taidoista. Maalien tekemisen onnistumisen ailahtelevuus on syönyt pisteitä.
Pojista muutamat ovat pelanneet hyvällä menestyksellä myös HirvHe miesten
edustuksen pelejä.
Kesän lähestyessä joukkue päättää kauden osallistumalla jo kolmatta kertaa
Tallink Floorball 2015 –turnaukseen Tallinnassa. Katseet kohdistuvat jo kauden
2015 – 2016 joukkueen miehitykseen. 1997 -syntyneiden siirtyessä A-junnujen
ikään ja toisen maalivahdin ikääntyessä B-junioreista ulos, joukkue tähyilee
uusia vahvistuksia ensi kauteen.
Dynaamisen joukkueen valmennuksesta on kaudella 2014 - 2015 vastannut
joukkueen konkarivalmentaja Jari Lehdonkivi ja uutena vahvistuksena Kasper
Mellanen, kumpainenkin roolinsa mukaan. Joukkueenjohtajana on toiminut
Anne Sinisalo, rahastonhoitajana Veli-Matti Mäkelä ja nettivastaavana Tiina
Vienanlinna.

HirvHe AFC C2 (-00)

Hyökkääjä

Puolustaja

1
5
4
6
7
8
14
17
22
31
77

2
9
32
33
44

Pietilä Mikko
Rinne Henrik
Junnila Jesse
Ilves Aksel
Saarinen Joona
Kiviranta Kasperi
Maununiemi Niilas
Arjasmaa Axel
Voutilainen Ossi
Aaltonen Ville
Ronkainen Mikael

Valkamo Kaapo
Elomaa Niilo
Bacsó Oliver
Hakala Juuso
Munkki Kim

Maalivahti
C

29

Lehikoinen Niko

Toimihenkilöt
Valmentaja
Valmentaja
Jojo
Rahastonhoitaja

Laaksonen Jarmo
Kaunisharju Marko
Valkamo Veli-Petteri
Aaltonen Päivi

HirvHe AFC C2 (-00)
2000-syntyneiden poikien -00 joukkueet perustettiin 2010. Vuodesta 2012
voimavarat yhdistettiin ja jatkettiin yhdellä joukkueella.
Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 17 poikaa, lopettaneiden viiden sijaan saimme
neljä uutta vahvistusta. Joukkue treenaa viime kauden mukaisesti kolme kertaa
viikossa, kerran SB-areenalla ja kaksi kertaa Wäinö Aaltosen koulun Paavohallissa. Harjoitteluaktiivisuus on ollut kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka osa
pojista harrastaakin myös muita urheilulajeja.
Kuluvan kauden tavoitteena oli viime vuotisen mukaisesti edelleen kehittää
poikien peruslajitaitoja, suunnanmuutospelaamista, pallollista ja pallotonta
liikkumista, viisikkopelaamista sekä parantaa fyysistä kuntoa ennen treenejä
pidettävillä lenkeillä. Joukkue on kehittynyt selkeästi viime vuodesta ja tätä
suuntaa pyritään jatkamaan.
Kaudeksi 2014-15 joukkue ilmoittautui Länsirannikon C2-haastajasarjaan, jonka
tasonmittaus pelattiin turnausmuotoisesti syksyllä. Lyhyen, mutta ytimekkään
sarjan ja sen voiton myötä joukkue nousi ylialueelliseen Länsirannikon ja SisäSuomen Eliittiin!
Voitokkaan alkukauden jälkeen ovat pelit Eliitissä pääsääntöisesti SMkarsinnoista pudonneita joukkueita vastaan olleet haasteellisia, mutta
opettavaisia. Sarja päättyy maaliskuun alussa ja joukkueen tavoitteena on
voittaa vähintään yksi ottelu. Hyvää kokemusta ja kasvua on saatu joka
tapauksessa ensi kautta silmällä pitäen.
Kausi huipentuu tänä vuonna Tallinnassa pelattavaan Tallink Floorball
Tournament:iin, johon osallistutaan yhdessä 01- joukkueen kanssa.
Joukkueen valmennuksesta vastaa Jarmo Laaksonen ja Marko Kaunisharju.
Rahastonhoitajana toimi vuodenvaihteeseen asti Timo Itkonen. Uutena
rahastonhoitajana aloitti Päivi Aaltonen. Joukkueen johtajana toimii Veli-Petteri
Valkamo.

HirvHe AFC D1 (-01)

Hyökkääjä

Puolustaja

6
7
11
17
18
19
20
21
22
24

5
8
14
15

Hänninen Wiljami
Miilunpalo Markus
Suominen Juuso
Meronen Eemil
Leppänen Juuso
Maimonen Lauri
Noro Anton
Kapanen Renek
Hietanen Iiro
Lahti Santeri

Noro Aaron
Lehdonkivi Matias
Lehtonen Veeti
Raali Eetu

Maalivahti
1

Lehtinen Oskari

Toimihenkilöt
Valmentaja
Valmentaja
Jojo
Huoltaja

Kaunisharju Marko
Penttilä Jami
Toukola Kati
Lehdonkivi Jari

HirvHe AFC D1 (-01)
Joukkueen toimintaan osallistuu aktiivisesti 15 poikaa, joista yksi on maalivahti.
Harjoitukset on kolmesti viikossa, tärkeimmän kilpakauden aikana 4 kertaa
v i i ko s s a . J o u k k u e e m m e t a v o i t t e e n a o n p ä ä s t ä H a a s t a j a s a r j a n
loppuhuipentumaan eli olla Länsirannikon sarjataulukossa kahden parhaan
joukossa. Tavoite on myös että voitetaan pelejä enemmän kuin hävitään ja että
poikia käy treeneissä vähintään 75 % per treeni.
Treeneissä treenataan tehokkaasti, mutta hymyssä suin. Tärkeä on pitää hyvä
joukkuehenki yllä. Olemme sarjatilastoissa haastajasarjan kakkosena ja
menossa Haastajasarjan loppuhuipentumaan.
Olemme valmistautuneet sarjapeleihin pelaamalla monia harjoituspelejä
menestyksellisesti muiden turkulaisten joukkuiden kanssa mm. Yrmyt, FBC,
Loisto, TPS Panthers sekä Heiton -00 joukkueen kanssa. Lisäksi pelasimme
harkkapelejä Naantalin ja Maskun 01 joukkueita vastaan sekä syys- että kevät
kaudella. Kausi päätetään joukkueen omaan päätöstilaisuuteen sekä Tallink
Floorball Tournament:iin Tallinnassa.

HirvHe AFC E1 (-03)

Pelaajat
3
4
8
9
11
12
13
17
68
72
81

Leppänen Patrik
Blomqvist Julius
Lehdonkivi Tuomas
Leppäranta Tarmo
Tähtinen Matias
Räisänen Riku
Malmivirta Niilo
Uusitalo Jaakko
Salminen Henri
Koskenmäki Daniel
Renberg Jesse

MV

MV

Pienellä porukalla ollaan tänä vuonna
menty, mutta silti poikien kehitys
viime vuodesta on huomattavaa.
Kentällä on nähty komeita ja hienosti
harjoiteltuja kuvioita. Koska porukka
on pieni, ollaan toisinaan saatu apuja
04-poikien joukkueesta. Pelejä on
hävitty, mutta muutama voitto ja
tasapelikin on tällä kaudella
saavutettu. Harjoituksia on kolme
ke r t a a v i i ko s s a j a t u r n a u k s i a
keskimäärin kaksi per kuukausi.
Valmentajana on jatkanut Leo
Syrjälä ja apua valmennukseen on
antanut Jani Renberg.
Rahastonhoitaja on Miia
Tähtinen ja joukkueenjohtajana
toimii Nina Nummi.

Toimihenkilöt: Syrjälä Leo valmentaja, Renberg Jani valmentaja, Nummi Nina
jojo, Tähtinen Miia rahastonhoitaja

HirvHe AFC E2 (-04)

Pelaajat
4
6
7
8
14
15
16
18
19
20
26
31
44

Blomqvist Julius
Jokela Aaro
Vuorela Samuli
Lehdonkivi Tuomas
Tanner Aarne
Kiviranta Petteri
Puhakka Topias
Tenhu Alex
Maimonen Artturi
Lehtinen Jere
Ahtee Niklas
Anttila Eelis
Tähtinen Joona
Eloranta Jimi
Jokela Urho
Ohlsson Oliver

Hirvensalon Heiton E2 juniorijoukkue
(2004) perustettiin syksyllä 2014.
Rinkiin saatiin aluksi kymmenkunta
pelaajaa. Pelaaja määrää on saatu
kasvatettua vuoden vaihteen tienoilla
niin että ringissä on jo 17 junnua.
J o u k k u e p e l a a L ä n s i ra n n i k o n
haastajasarjaa.
Turnauksia on noin kaksi kertaa
kuussa ja pelejä kaksi/turnaus.
Hieman on annettu etumatkaa
kauemmin pelanneille joukkueille,
mutta joukkueessa on potentiaalia ja
voittokin on jo saatu. Joukkueellamme on potentiaalia ja hyvä henki
niin pelaajilla kuin vanhemmillakin.
Harjoituksia on kolme kertaa viikossa
ja ahkerasti ovat pojat myös
harkoissa käyneet.

Toimihenkilöt: Syrjälä Joel valmentaja, Hellman Tommi valmentaja, Tähtinen
Ilkka huoltaja, Puhakka Tony jojo, Tanner Mia rahastonhoitaja

2005–2006 salibandykerho

Pelaajat
Aaltonen Veikka
Ahremaa Aaron
Aro Olli
Eklund Aaron,
Hakkila Joel
Hiltunen Joonatan
Himanen Eino
Jokela Urho
Korkka Samu
Kytö Emil
Mehtomaa Tuukka
Nyman Eino
Pekkala Arttu
Pohjanjoki Atte
Rintanen Oskari
Rintanen Rasmus
Roslakka Jere
Sakkara Markus

Valmentajina kerholaisilla ovat Lea
Korhonen ja Marja-Leena Yrjönen,
jotka ovat pitäneet keskiviikkoisin
olleet harjoitukset. Lisäksi sunnuntaisin on ollut joulukuun alusta
lähtien vanhempien toivomuksesta
lisätty treenikerta, jota valmentavat
A-nuorten pelaajat Eetu Huila ja
Tuomas Silvola. Joukkueen vastaavana on Merja Pekkanen.
2005–2006-ikäluokka osallistuu
joukkueena Salibandyliiton
Länsirannikon Kortteliliigan 2005haastajasarjaan, jossa kauden
aikana on 16 peliä. Lisäksi kauden
aikana on pelattu kaksi harjoituspeliä.

Toimihenkilöt: Korhonen Lea valmentaja, Yrjönen Marja-Leena valmentaja,
Huila Eetu valmentaja, Silvola Tuomas valmentaja

2007–2008 salibandykerho
Pelaajat
Brandt Aava
Govenius Elias
Govenius Viljam
Hietanen Nuutti
Hiltunen Eemil
Jantunen Jaakko
Kankaanpää Oskari
Koivusalo Elias
Laakso Lassi
Laine Rasmus
Lancia Rocco
Lehtinen Elmeri
Lorentz Max
Malmberg Niko
Nelimarkka Akseli
Nummijärvi Jukka-Veli
Ruuska Janette
Ruuska Janna
Ruuska Joona
Siikarla Joel
Taipale Santeri
Tuominen Onni
Uusi-Jaakkola Miko
Warinowski Konsta
Toimihenkilöt
Laaksonen Jarmo,
valmentaja
Ranta Anu, jojo
Hirvensalon Heiton salibandykerhot -07 ja -08 harjoittelevat kaksi kertaa
viikossa. Lisäksi joukkueemme pelaavat kortteliliigaa länsirannikon aluesarjassa.
Pelaajia on tullut lisää pitkin kautta ja tällä hetkellä pelaajia on 24. Osa pelaajista
käy vain harjoituksissa ja osa haluaisi pelata vain peleissä. Kaikki halukkaat
pääsevät osallistumaan kortteliliigan turnauksiin tasapuolisesti.
Kuluvalla kaudella kerhojamme sponsoroi HUJ Invest Oy. Kerholaisia
valmentaa Jarmo Laaksonen ja joukkueenjohtajana toimii Anu Ranta.

Seuran tukeminen
AFC Campus on solminut yhteistyökuvioita, joiden avulla sekä pelaajat että
kannattajat voivat olla mukana tukemassa seuran toimintaa. Liity sinäkin
i kiinnostaa!
mukaan tukemaan yhteistä harrastustoimintaa!
Veikkaus:
Tuet seuraa pelaamalla Veikkauksen nettipelejä seuran nettisivuilta
kkokumppani
löytyvän mainosbannerin kautta.
Turkulaiset K-Citymarketit:
Rekistetöimällä itsesi AFC Campuksen tukijaksi www.plussa.com
-sivustolla kertyy ruokaostoksistasi tukea seuralle Plussa-korttia
vilauttamalla. Ostoksiesi hintaan tai omaan pistekertymääsi
tämä ei tietenkään vaikuta. AFC Campuksen
sponsorointitunnus: SP0559.
Tele Finland:
Tukea seuralle myös internetissä
tehdyistä puhelinliittymävaihdoksista.
AFC Campuksen sponsorointikoodi: BA01700.

