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Yhteistyokumppanimme kaudella:
Fat Pipe
Adidas
Kesport Ilomantsi
Ouneva Group
Joensuun kaupunki
Karjalan Heili
Intersport Joensuu
E. Hartikainen Oy
Feelmax
Tuupovaaran Osuuspankki
Koneurakointi J&M Väänänen
Painotalo Seiska Oy
Serile
Autoliike Mutanen Oy

Ilomantsin Lähivakuutus
Dolly
Joensuun Kumipörssi Oy
Öljypiste
Painotalo Seiska
Katatec Oy
Solenovo Oy
Tilitoimisto K. Palviainen
Opteam
Onnenpari Oy
Dexal
Keski-Karjalan linja Oy
Saher-Aidat Oy

Se näkyy jo pienistä
yksityiskohdista,
kun asiat tehdään
suurella sydämellä.
Olisiko sinunkin aika käynnistää
suhde joka toimii...

www.painotalo-seiska.fi
Helsingin konttori
Ari Järvinen GSM 040 865 5477
ari.jarvinen@painotalo-seiska.fi

Myynti/tuotanto Iisalmi
Henri Pietikäinen puh. (017) 821 2252
henri.pietikainen@painotalo-seiska.fi

Tuupovaaran Urheilijat ry.
Tuupovaaran Urheilijat on perustettu 15.7.1966, eli seura on toiminut jo yli
neljä vuosikymmentä. Seura on toiminut koko ajan ns. yleisseurana. Toiminnasta on vastanneet lajijaostot, joita on:
- hiihto
- yleisurheilu
- salibandy
- palloilu
- Hukat (juniori toiminta)
1960-1970 luvulla TuuU:n toiminnassa näkyvimpänä ja menestykkeenä
lajeina oli esillä hiihto ja lentopallo. Lentopallossa miesten joukkue oli ItäSuomen kärkijoukkue.
1990-luvun alussa mukaan tuli salibandytoiminta osittain uuden liikuntahallin valmistumisen vaikutuksesta. Samaan aikaan kasvoi salibandyn harrastus
voimakkaasti koko valtakunnassa.
Tästä saakka salibandy on ollut Tuupovaaran urheilijoiden näkyvin ja ylivoimaisesti eniten harrastettu laji. Parhaimmillaan Tuupovaaran liikuntahallilla
pelattavaan puulaakisarjaan osallistui n. 150 reikäpallon perässä juoksijaa.
Viimevuodet Tuupovaaran urheilijoiden menestyksekkäin on ollut naisten
I-divisioonaa pelaava joukkue. Tähän myös seura panostaa omassa toiminnassaan, unohtamatta myös muita eri sarjoissa pelaavia joukkueita ja alan
harrastajia.
Tuupovaaran Urheilijoilla on pitkäaikaiset yhteistyösopimukset paikkakunnan yritysten kanssa. Tässä yhteydessä on syytä lausua suuret kiitokset ja
menestystoivotukset sekä yhteistyökumppaneille että naisten I-divisioonan
ja II-divisioonan joukkueille.

Heimo Lyhykäinen
TuuU/sihteeri
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Naisten 1. divisioonan pelit:
29.09.07 14:30

NiceBandy - TuuU

09.12.07 12:00

TuuU - NiceBandy

06.10.07 13:00

TuuU - NST II

05.01.28 17:00

NST II - TuuU

14.10.07 13:00

TuuU - SB Vantaa

06.01.08 18:00

SB Vantaa - TuuU

11.11.07 13:00

TuuU - PaPaS

19.01.08 20:00

PaPas - TuuU

18.11.07 13:00

TuuU - Top Team

02.02.08 12:00

TuuU - OYUS

24.11.07 15:00

OYUS - TuuU

03.02.08 15:00

TuuU - OLS

25.11.07 15:00

OLS - TuuU

09.02.08 17:00

Indians - TuuU

08.12.07 14:00

TuuU - Indians

23.02.08 14:00

Top Team - TuuU

Naisten 2. divisioonan turnaukset Joensuussa:
27.10.2007 10:00

KSS I - TuuU II

Joensuun Intersport liikuntakeskus

27.10.2007 17:00

TuuU II - VarTa

Joensuun Intersport liikuntakeskus

26.01.2008 10:00

TuuU II - Lihamylly

Joensuun Intersport liikuntakeskus

26.01.2008 13:00

TuuU II - JorJy

Joensuun Intersport liikuntakeskus

Malmikatu 5, 80100 Joensuu | puh. 010 228 8300
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13. kausi naisten osalta käaäy ntiin
Tuupovaaran Urheilijoiden kilpailutoiminta salibandyn osalta alkoi jo v. 1991, naiset astuivat
ensimmäisen kerran parrasvaloihin v. 1995,
jolloin sarjataso oli 2-divisioona. Paljon on tapahtunut muutosta naisten joukkueessa näinä
12 vuoden aikana niin pelaaja puolella, valmennuksessa kuin välineissä ja varusteissakin.
Kuitenkin vielä tänä päivänäkin löytyy naisten
joukkueissa sekä seuran vaikuttajissa niitä alkuperäisiä ”Tupislaisia”, jotka ovat olleet seuran toiminnassa mukana alusta alkaen
Tulevalla kaudella seuran naisjoukkueita on
kaksin kappalein, joista edustusjoukkue pelaa
toiseksi ylintä sarjatasoa eli 1-divisioonaa ja IIjoukkue 2-divisioonaa. Lisäksi edustusjoukkue
osallistuu tänäkin vuonna Ylex Cupiin, puolustaen näin viime vuoden pikkuﬁnaalin voittoa.
1-divisioonan itälohkossa pelaa yhdeksän joukkuetta tällä kaudella. Sarja on kaksinkertainen
ja pelit pelataan yksittäisiä eli kahdeksan koti
–ja kahdeksan vierasottelua. Pelipaikkana sekä
myös pääharjoituspaikkana Joensuun Areena,
joka varmasti on jo sinänsä nähtävyys niin vierasjoukkueille kuin suurelle yleisöllekin.
Naisten edustusjoukkue lähtee tavoittelemaan
ykkösen kärkisijoja tulevalla kaudella. Kausi
alkaa Saarijärvellä 29.9 Nicebandya vastaan
ja ensimmäinen kotiottelu on heti seuraavana
viikonloppuna 6.10 NST II vastaan.
Naisten II joukkue pelaa turnausmuotoisesti
2-divisioonan Savo-Karjalan 6.lohkoa. Lohkossa on yhteensä seitsemän joukkuetta, sarja on kaksinkertainen ja turnauksia yhteensä
kahdeksan kappaletta. Kakkosen kotiturnaus
on 27.10 Intersport-liikuntakeskuksessa.
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Edustusjoukkueen tuleva kausi on mielenkiintoinen ja näin allekirjoittaneen näkökulmasta
voi jopa sanoa että joukkue on tasaisin kuin
koskaan TuuU:n historiassa. Tervettä kilpailua
jokaisesta pelipaikasta tulee takuulla olemaan.
Joukkueen vahvuus on 18 kenttäpelaajaa ja
kaksi maalivahtia, joista seitsemän puolustajaa
ja 11 hyökkääjää. Uudet pelaajat tuovat aina
lisäsäväystä joukkueeseen, tänä vuonna ”Tupiksen” paitaan pukeutuu viisi keltanokkaa;
Savonlinnan Top Teamista Suvi Lamberg, exJosbalainen Mari Hietanen, Joensuun Lihamyllystä Suvi Hiltunen ja viime kauden a-tytöistä
nostettuna joukkueeseen Isa Valkeinen ja Salla
Ryynänen.
2-joukkue koostuu niin entisistä TuuU:n ykkösen pelaajista, kuin viime kauden a-tyttöjen
joukkuepelaajista sekä uusista kasvoista jotka
ovat muuttaneet paikkakunnalle ja lajista innostuneista uusista pelaajista.
Mielenkiintoinen kausi edessä ja jään jännityksellä odottamaan minkälaisia juonija pelaajavalmentajat Lyhykäinen ja Turpeinen saavat
joukkueissa aikaiseksi.
Tervetuloa seuraamaan ja kannustamaan
iloista ”Tupislaista” naissalibandya!
Kiitokset naisten joukkueiden puolesta kaikille
yhteistyökumppaneille sekä tukijoille tulevasta
kaudesta 2007-2008!

Heli ”Kore” Kortelainen
Joukkueenjohtaja ”jojo”
www.tuuu.net

www.jormakka.fi
TSEMPPIÄ KAUDELLE 2007-2008!

MANTSIN RAUTA-SPORT

LAATIKAINEN
82900 Ilomantsi, puh. (013) 220 860, fax 220 865
Maatalous
Urheilu

220 861
220 863

Rauta
Kodinkone

220 862
220 864

TUUU
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Palvelus naissalibandylle –
..
..
Hikeaä ja kipeitäa lihaksia meille

Anne-Mari ”Höntsä” Lyhykäinen on 26-vuotias
pelaajavalmentajapelaajamme, joka päätyi haastateltavaksi tähän(kin) lehdykkään. Höntsällä on
pelaajauraa takana yhteensä 12 vuotta, joista
pari ensimmäistä meni Tupiksen riveissä, kahdeksan seuraavaa Josbassa ja nyt alkaa toinen kausi
jälleen Tuupovaaran paidassa. Höntsän seinältä
löytyy kolme maajoukkuepaidassa saavutettua mitalia, kaksi MM-kultaa vuosilta 1999 ja 2001 sekä
tämän kevään MM-hopea. Ensimmäiset maajoukkuepelit Höntsä kävi pelaamassa kaudella 1997–
1998 eli kymmenen vuotta sitten. Joukkueemme
peräsimessä on siis raudanluja ja kaiken kokenut
ammattilainen salibandyn saralla, vai onko?

Pystymetästä valmentamaan…
”Valmentaminen on ollut ihan erilaista, kun olen
kuvitellut”, Höntsä sanoo. ”Pitää käyttää kauheasti aikaa harkkojen suunnitteluun ja kuunnella
kaikkien mielipiteitä. Lisäksi pelaajista pitäisi löytää vahvuudet ja miettiä joukkueelle sopiva taktiikka sekä saada joukkue vielä toteuttamaan sitä
ja ennen kaikkea onnistumaan peleissä yhdessä”.
Ennen tavallisen rivipelaajan rooliin tottunut Höntsä sanoo, että kokee tulleensa valmennuspestiin
tavallaan vahingossa: ”Vuosi sitten ei ollut muita
vaihtoehtoja ja halu auttaa joukkuetta meni lopulta siihen, että valmentajan homma vaan jotenkin
tyrkättiin minulle. Pelaajavalmentajalle omat vaikeutensa tuo se, että pelin aikana pitäisi osata nähdä
peli kokonaisuutena, jokaisen pelaajan suoritukset
ja pystyä vielä keskittymään omaan pelaamiseenkin”. Valmentamisen saralla Höntsä pitääkin heikkouksinaan juuri kokemuksen puutteen, mutta
ajattelee, että peliuran jälkeen hän voisi alkaa valmentamaan ihan oikeasti.

Mikään ei tule helpolla
Monia vuosia pallon perässä juossut Höntsä ei ala
vertailemaan tämän kauden joukkuetta aikaisempiinsa, koska jokainen joukkue on aina erilainen.
Vahvuuksia ja heikkouksia hän kuitenkin osaa jo
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tämänkin kauden joukkueesta luetella. ”Ensinnäkin meitä on paljon, joka luo joukkueeseen terveen
kilpailutilanteen, pelipaikka ei ole kenellekään itsestään selvä. Vahvuuksiksi voi myös laskea sen,
että joukkueella on paljon kokemusta, mutta kokemuksella on myös kääntöpuolensa. Viime kausi meni joukkueeltamme todella hyvin ja päästiin
jotenkin helpolla, joten pitää panostaa siihen, että
joukkueen mieleen ei ole jäänyt sellainen ajatusmaailma, että kaikki tulee ilmaiseksi. Tavoitteiden
eteen täytyy tehdä hurjasti töitä tälläkin kaudella”,
Höntsä muistuttaa.
Pelaajavalmentajalla on omat haasteensa myös
henkisellä puolella. Kaukalossa Höntsällä ei saa
eikä voi olla kavereita, mutta peliasioiden ulkopuolella joukkuelaisten kanssa olisi kiva olla kaverikin. Höntsä itse sanoo pystyvänsä hyvin roolien
vaihteluun ja olevansa positiivisesti yllättynyt siitä,
miten myös muut pelaajat ovat suhtautuneet hänen valmentamiseensa. ”Harkoissa ja peleissä voin
olla tiukka ja laittaa pelaajia tarpeen tullen penkille
istumaan, eikä sitä oikeasti tarvitse pelätä. Valmentajalle jää kuitenkin aina muita suurempi vastuu
siitä, että yhteinen tavoite saavutetaan”, Höntsä
pohtii.

Divaristakin pystyy antamaan
näyttöjä maajoukkueeseen
Onko tämä 16-vuotiaana maajoukkue debyyttinsä
tehnyt pelaaja sitten jo saavuttanut kaiken mahdollisen? ”Ainahan pystyy kehittymään”, Höntsä
naurahtaa. ”Ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että
maajoukkue-ura on takana, mutta nyt on sitten
aika panostaa tähän meidän hommaan ja pelata
esimerkillisesti täällä”, hän jatkaa. Höntsän saavutuksiin voidaan lukea myös viime keväänä naissalibandy.netin myöntämä Palvelus naissalibandylle
– palkinto. Tunnustuksen takana on suuri naissalibandyn taustalla toimiva nettisivusto, joka perustelee palkintoa sillä, että Höntsä vaaransi oman
maajoukkue-uransa jäämällä Joensuuhun ja vaihtamalla sarjaporrasta alemmas pelaamaan Josban
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lopettaessa toimintansa naisten liigajoukkueen
osalta. Näin ollen Joensuu pystyttiin pitämään kartalla myös naisten salibandyn osalta. ”Todella odottamaton valinta”, kommentoi Höntsä saamaansa
palkintoa. ”En ajatellut, että maajoukkuepaikkani
vaarantuisi liigakenttien vaihtamisella divariin, mitä
muut ihmiset ovat kuitenkin ilmeisesti ajatelleet.
Uskon, että divaristakin pystyy antamaan näyttöjä,
mutta silloin peleissä onnistuminen on entistä tärkeämpää. Totta kai tuollainen tunnustus on mieltä
ylentävää”, Höntsä jatkaa.

Kotikaupunkina Joensuu
Höntsä ei pidä Joensuussa pysymistään uhrauksena
vaan sanoo, ettei olisi valmis vaihtamaan paikkakuntaa pelkästään pelaamisen takia, eikä muutenkaan pelaa salibandya vain mitalin kiilto silmissä.
”Muutama vuosi taaksepäin lähtö Bodeniin Ruotsiin oli ajatuksissa ja muutaman hetken ajan vakavammassakin harkinnassa, mutta rohkeus ei silloin
riittänyt ja nykyään en voisi kuvitellakaan lähteväni
ulkomaille”, Höntsä sanoo. Joensuussa Höntsä on
tyytyväinen elämäänsä, koska hänellä on omien
sanojensa mukaan unelmien työpaikka Kaprakassa liikunnanohjaajana. Myös perhe ja kaverit ovat
täällä lähellä. ”Joensuuta voisi mainostaa muillekin salibandypelaajille, koska onhan tämä yliopisto
kaupunki, mutta sopivan pieni sellainen, joka on
ehdottomasti positiivinen asia. Täällä ihmiset on
lepposia ja kenelläkään ei oo kiire mihinkään”,
Höntsä jatkaa Joensuun hyvien puolien kuvailua.

Joitain uhrauksia Höntsä on joutunut salibandyn
takia kuitenkin tekemään. ”Vuonna 1999 oli oman
urani ensimmäiset MM-kilpailut, ja niihin aikoihin
ei paljon muu kuin pallon ja mailan kanssa oleminen kiinnostanut, joten koulu jäi aika taka-alalle.
Pelaamisen takia se valkolakki jäi lukiosta puuttumaan, mutta lukion päättötodistus kuitenkin
löytyy!” Höntsä muistelee. Mitä Höntsän elämään
sitten kuuluisi ilman salibandya? ”Urheilun parissa
olisin siltikin ihan varmasti. Pelaisin varmaan jalkapalloa tai jääkiekkoa tai sitten ajaisin rallia”, Höntsä miettii naureskellen.

Höntsä ja auto
Joukkuelaisten mielestä Höntsän luonteenpiirteistä
voi nostaa esiin mm. sen, että hän on välillä ”hieman” tarkka tavaroistaan, ja Höntsä on saanutkin kuulla paljon kommentteja mm. suhteestaan
autoonsa ja moottoripyöräänsä. Mielikuvituksen
testaamiseksi Höntsän pitää vielä lopuksi kuvailla
tilanne, jolloin Räpsy tai Riksu voisi päästä hänen
autonsa rattiin. Höntsä maalailee: ”Oltaisiin jostain
ihmesyystä jossain kaukana syrjäseudulla ja minun
MOLEMMAT kädet tai jalat ois siinä kunnossa etten mitenkään pystyisi ajamaan autolla. Silloin tytöt
vois ehkä ajaa lähimmän talon pihaan asti, josta
etittäis sitten parempi kuski!”

Laura Röppänen ja Riikka Westman

HONKA – SOPPI
Pentti Kosonen
Ylätie 18, 82719 Kovero
p. 013 868243, p. 0400 172 653
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Naiset 1. divisioona
Hyökkääjät
Outi ”Outsa, Mörri” Ruokolainen # 5
Työ-/opiskelupaikka: Rajavartija
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
Äänestä (ainakin kentän ulkopuolella).
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Räpsyn ja Westiksen kuski.
Vahvuutesi pelikentällä?
Pystyn pelaamaan sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa.
Mitä ilman et selviä pelireissusta?
Puhelin, kukkaro ja riittävästi unta.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Selvitä ilman vammoja kaudesta.

15.08.1981

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Hönö, ajelisin koko päivän motskarilla.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Zonta,
ei puhu ikinä pahaa kenestäkään ja tulee toimeen kaikkien kanssa.

Parturi-Kampaamo Alexander
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Marjut ”Maikki, Stige, Igor” Lehikoinen # 6
Henkilökohtainen sponsori: Saher- Aidat
Työ-/opiskelupaikka: Tulikivi Oyj / PK-AMK
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? No pelinumerosta…
Vaikka kaikki minut sekottaa Laitsuun siitä huolimatta.
Vahvuutesi pelikentällä?
Ei ainakaan nopeus. Kai se veto on vahvuus.
Mitä ilman et selviä pelireissusta?Hikinauhaa…
hikee pukkaa niin törkeesti, jotta näkyvyys tahtoo kärsiä ilman sitä.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Onnistua tärkeissä peleissä ja jos on pakko epäonnistua,
niin teen sen sillon, kun siitä on vähiten haittaa.

10.05.1981

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja
miksi?Jennifer. Tahtoisin kokeilla ”koiran ulkoiluttamista”…
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoisit
voittavan ja miksi?Miisu, koska se vaan on NIIN!

Henna ”Hentsu” Lyhykäinen # 8
Henkilökohtainen sponsori: Tilitoimisto K. Palviainen
Työ-/opiskelupaikka: JoY, Sokla
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Ainakin kuuluvasta äänestä,
jos nyt olen sattunut vähän hermostumaan.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Riippuu päivästä.
Vahvuutesi pelikentällä? Taistelutahto.
Mitä ilman et selviä pelireissusta?
Bussimatkalle tarvii aina tyynyn ja ristikko-/sudokulehden.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle? Henk. koht. tavoitteena pelata
tasaisen vahva kausi ja vetää mahd. paljon maalia kohti!

15.10.1982

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Laitsu, osaisin puhua englantia hyvin!
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist voittavan ja miksi? Hietasen Marin, koska se tulee varmasti kaikkien kanssa
toimeen, eikä käy kenenkään ”hermoon”…

Ravintolamme on avoinna
ti-la klo 14.00-02.00
Elävää musiikkia joka toinen viikonloppu.
Meiltä löydät monipuolisen
olut- ja siiderivalikoiman.
Tervetuloa!
Old Dog Irish Pub
Niskakatu 10 Joensuu.
P.013-316520
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Kati Rissanen # 10
Työ-/opiskelupaikka: EHA
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
En näy laidan takaa, joten turha antaa tuntomerkkejä.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Hiljainen.
Vahvuutesi pelikentällä?
Oon kuin purkka tukassa.
Mitä ilman et selviä pelireissusta?
Tupla ja banaani.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Muutama maali ois kiva tehä.

05.01.1980

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Maikki. Pääsis kerrankin kokemaan sen kun huipulla tuulee.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi?
Miisu, koska muut olisivat poistuneet ”vapaaehtoisesti”…

Laitinen ”Laitsu” Minna # 12
Työ-/opiskelupaikka: Joensuun yliopisto,
humanistinen & kasvatustieteellinen tdk / Joensuun Intersport
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Fat Pipen hilkasta.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Siellä maalin edessä väännän ja koitan roiskia ribarit sisään..
Vahvuutesi pelikentällä?Rannelaukaus- lämäriä kun en osaa
Mitä ilman et selviä pelireissusta? No sitä hilkkaa.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Tehdä parhaani joukkueen tavoitteen
saavuttamiseksi – niin ja oppia se lämäri.

03.06.1984

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Höntsä, kun se on niin kurko.
(Ja sillä tuntuu olevan töissä aina niin hauskaa).
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Viivi. Fiksu, reilu ja neuvottelutaitoinen.
Niin ja kaunis nainen vieläpä – kyllähän sitä tahotaan kahtoa.

KAIVAN RAKENNUSTEN POHJAT, VESIKAIVOT
- metsäautotiet -talvisin lumityöt
- siirtolavakuljetukset
Seulottua ruokamultaa

KAIVUU JA KULJETUS Kari Kuivalainen Oy
Möhköläntie 28, Kuuksenvaara
p. auto 0400 273 740
14
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Laura ”Räpsy” Röppänen # 13
Työ-/opiskelupaikka: Joensuun yliopisto ja erityisopeopiskelija
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Loistavasta moken avauksien
hakemisesta, jonka varmasti kaikki osaa esittää pantomiimina..
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Maskotti.
Vahvuutesi pelikentällä?Tsemppaaminen ja hermostumattomuus.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Maikin kehittelemiä
jännityksenestopillereitä, jotka alkaa muuten olla lopussa VINKVINK.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Jo viime kaudella oppi itsehillintää,
niin tällä kaudella voisi sitten keskittyä pelillisiin asioihin.

02.10.1983

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Isa. Tekisin ihmisille niin hurjia kampauksia,
että ne todella näkyisivät Joensuun katukuvassa.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist voittavan ja miksi? Katin, koska kukaan ei keksisi antaa sille häätöääniä.

Aino ”Aikku” Lappalainen # 14
Työ-/opiskelupaikka: Joensuun yliopisto, erityisluokanope
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Mankka peleihin… aina silloin kun satun muistamaan.
Vahvuutesi pelikentällä? Sitkeys.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Battery, mp3, tyyny.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Oppia paljon uutta kaikkea, ansaita mahollisimman paljon peliaikaa.
Ja olla myöhästymättä kovin paljoo mistään
Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Höntsä, ajaisin koko päivän motskarilla.

17.09.1988

Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Laura ”Räpsy” Röppänen,
menee varmasti innolla kaikkeen hulluimpaankin mukaan,
joukkuehenkinen ja muutenkin mukava. Hauska.

Finn-Pylväs Oy
Ostetaan mäntytukkileimikoita ja pylväitä
Ilomantsissa ja Tuupovaarassa.
-Tommi Mononen 040 707 3184
- Pauli Mononen 0400 374 765
finn-pylvas@co.inet.fi
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Riikka ”Riksu, Westis” Westman # 16
Työ-/opiskelupaikka: Erityisope-opiskelija
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Huomaamattomuudesta.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Hiljainen hölösuu.
Vahvuutesi pelikentällä? Niitä etsiessä.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Lämpimiä vaatteita.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle? Pelata iloista ja rohkeaa peliä.
Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Hönö. Koska haluisin tietää millasta olis, jos ois kaksoissisko.

16.01.1983

Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi?
Miisun, koska sillä on niin pöpit jutut, että katsojat ei ikinä äänestäs
sitä pois. Subin katsojaluvut kasvas räjähdysmäisesti.

Suvi ”Lamperi” Lamberg # 21
Työ-/opiskelupaikka: FysioSarit
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Takatukasta ja ajokoiran pohkeista.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Uusi kasvo, joten rooli vielä vähän hakusessa.
Vahvuutesi pelikentällä?
Rauhallisuus, pitkä pinna ja laitojen kaataminen toisten tieltä.
Mitä ilman et selviä pelireissusta?
Omaa tyynyä ja hauskoja juttuja toisten hölmöilyistä.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Saada Virve unohtelemaan vähemmän tavaroita kotiin…
Ja sit myös kehittyä pelaajana ja auttaa joukkuetta.

02.10.1982

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Miisu, koska saisin olla taas päivän pitkillä hiuksilla ja
sit saisin tietää, et onko blondina oikeesti erilaista.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Massisen Jennin,
koska se innostuu lähes kaikesta eikä hermostu juuri mistään….

Arskan Kone Ky

.Vaihtolavakuljetukset
.Kaivin- ja pyöräkonetyöt
.Jätevesi- ja imeytyskentät
.Tienhoitotyöt
.Ruokamullan toimitus
.Maalaus- ja kolarikorjaus
.Raskaan kaluston huolto ja korjaustyöt
(013) 881582, 0500 273 422
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Mari ”Hietsu” Hietanen # 33
Työ-/opiskelupaikka: Joensuun OKL
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Lisätä joukkueen keski-ikää.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Periksi antamattomuus ja tsemppaus.
Vahvuutesi pelikentällä?
Pystyn pelaamaan sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? ”Hilkka” on oltava mukana.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Selvitä kaudesta ilman loukkaantumisia!!

13.08.1980

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Mörri, koska haluaisin tietää miten rajaa vartioidaan ja onnistuisiko
se minulta.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist voittavan ja miksi? Miisu on vahvoilla. Iloinen ja huumorintajuinen tyyppi,
joka tulee toimeen kaikkien kanssa.

Minna”Miisu, Raisu” Ratinen # 78
Henkilökohtainen sponsori: Koneurakointi J&M Väänänen
Työ-/opiskelupaikka: Ammattiopisto Luovi / Lähiohjaaja
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Pienin ja hintelin.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Kiusanhengetär,
lempinimien keksijä sekä äitihahmo, mutta pelkästään vain iän takkii!
Vahvuutesi pelikentällä? Tuuletukset..
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Piänsärkytablettii…
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Et ei ois ainakkaa huonoin kaus!
Ja jos sitä vanaha koira vielä jottain uutta oppis!??

23.02.1978

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Outi ”Mörri” Ruokolainen. Rajamiesten ja ”lehmäfarmin” takkii…
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Mörri, kukkaan ei uskalla iänesttee sitä…
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Puolustajat
Jenni”Jennifer, Jepa” Massinen # 11
Työ-/opiskelupaikka: PKAMK/fysioterapia
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Liehuletistä.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Mustin emäntä.
Vahvuutesi pelikentällä?
(Ehkä joukkueen kovin) laukaus.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Kännykkä.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Oppia/pystyä juoksemaan kahdella jalalla.

02.03.1980

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Ryyni, muistaisin miltä tuntui olla teini.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi?

Leea ”Lepa” Nieminen # 17
Työ-/opiskelupaikka:
Luonto- ja matkailualan perustutkinto
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
Punaisesta naamasta.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Myöhästelijätär.
Vahvuutesi pelikentällä? Pitkä pinna.
Mitä ilman et selviä pelireissusta?
Makari, otsalamppu ja lukemista.

17.04.1981

Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle? Itseluottamus kasvuun.
Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Maikki, pitkän huiskee ja hyvä veto.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Miisu, päivän piristys.
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Anne-Mari ”Höntsä” Lyhykäinen # 18
Työ-/opiskelupaikka: Kaprakan kuntoutuspalvelukeskus, liikunnanohjaaja
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Ylhäällä olevista pelisukista..
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? ”Hengenluoja” ja ”kannustaja”
Vahvuutesi pelikentällä?Periksi antamattomuus, ikinä en halluu hävitä.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Pitkkee pinnoo ja kovia hermoja!
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle? Löyttee uussii kiusattavvii ja jotta en
ikinä joutus alakulämpässä hipaks! Ja ennen kaikkee suaha porukka
puhaltammaan yhtteen hiileen ja onnistummaan YHESSÄ!

08.01.1981

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Oisin Miisu, koska Miisulla on aivan mahtava ystävä Höntsä! Halluisin
nähä, jotta onko se Höntsä oikkeesti niiiiin älyttömän hyvä tyyppi niinku
kaikki puhhuu.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist voittavan ja miksi? Mulla ois monta ehotusta ensimmäiseks tippujaks, mutta
voittajasta ei hajjuukkaa. Ehkä Zonta?! Se tekköö mitä käskettään, uskalla ei valittoo ja sen olemassa ollokkaa ei huomattas vasta kun viimesenä,
on se niin laihakkii!

Jonna ”Zonta” Hirvonen # 24
Työ-/opiskelupaikka:
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
Selässä olevasta 24 numerosta.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Miun pittää kuulemma ”olla vaan”.
Vahvuutesi pelikentällä?Pieni ja huomaamaton.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Ipodia ja Batterya.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Pelata ehjä kausi, ei kiitos sairasteluille.

06.12.1987

Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist voittavan ja miksi? Jenni Massinen, koska se on aina mukava kaikille enkä
usko, että Jenni ärsyttäisi ketään.

MISSUKAN KENNEL
Kultaisen noutajan
rekisteröityjä pentuja

P. 040 537 1603
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Salla ”Ryyni” Ryynänen # 26
Työ-/opiskelupaikka: Jyk
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
Huimasta pituudesta ja jonkillaine panta aina päässä.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Joukkueen nuorin ja keltsi.
Vahvuutesi pelikentällä? Ennakkoluulottomuus.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Mp3, Teho.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Kehittyä pelaajana ja oppia uutta ja saada peliaikaa.
Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Maikki, koska olisi varmaan jännä nähä asioita niin korkeelta.

29.09.1990

Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi?
Massisen Jenni, koska on niin ystävällinen ja tsemppaa ja jos jalkaan
koskee sen hoitaa.

Isa Valkeinen # 27
Työ-/opiskelupaikka: Parturi-Kampaaja
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
Kovasta yrittämisestä, mutta kaikkihan meistä yrittää kovasti...
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Hmm.. mä oon varmaan se hiusten laittaja..
Vahvuutesi pelikentällä?
Jospa sitä katsellaan kun kausi etenee niin sit osaa parhaiten vastata..
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Ne on ehdottomasti hiuspanta ja ponnari. Myös pelikamat ois kiva kaikki aina muistaa..
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Pelata luotettavasti ja varmasti!

03.04.1987

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Pitkän miettimisen jälkeen niin en vieläkään tiennyt kuka voisin olla...
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Mun mielestä kyllä Miisu koska hän on vaan niin
hauska, iloinen ja mukava kaikkia kohtaan..

an

ar
Niiniva

Soita ja tilaa!
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Virve ”Viivi” Auvinen # 87
Työ-/opiskelupaikka: Mainostoimisto Fabrik
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
Ajokoiran pohkeista ja pinkistä huivista.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Se kolmas joka on aina myöhässä.
Vahvuutesi pelikentällä?
Ööö..no ei ainakaan ne nopeet jalat ja kädet .
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Kilo karkkia ja paljon unta.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?
Saada itseluottamus takaisin ja oppia lämäri.
Yrittää olla ajoissa treeneissä, kaikki treenivermeet mukana.

16.03.1982

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Ryyni, olis kiva tietää miltä tuntuu nopee ja juosta muista ohi.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist voittavan ja miksi? Kati, ei kukaan äänestäis Katia pois talosta.

Maalivahdit
Suvi ”Hilde ” Hiltunen # 22
Työ-/opiskelupaikka: SKV Isännöinti Oy
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Jaa-a, maalivahti onkin niin vaikee
tunnistaa, että… Sanotaan, että se toinen niistä.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa? Vaikeaa sanoa vielä tässä
vaiheessa, kun uutena pelaajana tulin joukkueeseen. Jorkin kanssa
varmaan analysoidaan mokke-juttuja, joita muut ei ymmärrä..
Vahvuutesi pelikentällä? Voi kun niitä heikkouksia ois niin paljon helpompi luetella… No sanotaan vaikka, että lähitorjunnat.
Mitä ilman et selviä pelireissusta? En selviä ilman mahottoman isoa
pelikassia..
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Kehittyä maalivahtina ja näyttää
itselle, että pystyn pelaamaan tällä tasolla..

02.04.1982

Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Mie voisin olla vaikka Räpsy, kun se on niin hyvällä päällä aina.
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi?
Hönö tai Miisu, kun ne höpöttää ja vittuilee vaan koko ajan.
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Jonna ”Jorkki” Mäkihonko # 88
Työ-/opiskelupaikka: PK-AMK
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä?
Toppahousuista ja hiksapannasta.. (aika noloo..)
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Noi roolijutut ei oo oikeen mun juttu..
Vahvuutesi pelikentällä?
Taistelutahto ja hyvät hermot (yleensä)
Mitä ilman et selviä pelireissusta? Purkkaa ja muksuja.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Ainakin olla olematta huonompi.
Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?
Olisin Kati pelireissupäivänä, ku sil on niin hyvät eväät..nam!

05.06.1985

Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi? Miisu voittas,
ku sielt tulis varmasti sellasta settii mitä katsojat tykkäis kattella.

Joukkueenjohtaja
Heli ”Kore” Kortelainen
Työ-/opiskelupaikka: Kesport Ilomantsi
Mistä sinut tunnistaa pelikentällä? Pelikentän laidalla ainakin Adidaksen
paidasta, kuuluvasta äänestä ja Pepsi-Maxi pullosta.
Millainen rooli sinulla on tässä joukkueessa?
Toimin JoJona eli joukkueenjohtajana
Mitä ilman et selviä pelireissusta?
Ilman ”Kepsiä” eli GPS-paikanninta ei tulisi matkanteosta mitään.
Omat tavoitteesi tulevalle kaudelle?Huolehtia joukkueen asioista niin
kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Tavoitteena päästä siihen, että
pelaajien tarvitsee vain keskittyä pelaamiseen.
Jos saisit olla yhden päivän joku joukkuekavereistasi, niin kuka olisit ja miksi?

27.08.1971

Maikki, haluaisin vaan nähdä mitä ihmettä se siellä Juuassa aina
päivät puuhastelee,
Jos elettäisiin joukkueen kesken Big Brother-talossa, niin kenen uskoist
voittavan ja miksi?
Aikku, vaan on niin huoleton tyyppi eikä ota asioista stressiä.
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Extreme valmennus
Jokkmokkissa
Miltä kuulostaa retki koiravaljakolla pohjoisissa erämaissa? Sääolosuhteet vaihtelevat äärimmäisyydestä toiseen, lunta
voi olla parhaimmillaan useita metrejä,
Lapin taivas salpaa hengen, aurinko ei
paista samalla tavalla missään muualla
ja ilma on kirkasta kuin kristalli.
Onnenpari on rakentanut jo vuosia valmennuksia, joissa on vahva seikkailullinen

elementti. Työyhteisön avainhenkilöiden
vieminen ympäristöön, joka poikkeaa
kaikesta totutusta, on kehittänyt myönteisesti sekä omia voimavaroja että kykyä
toimia yhteisen tavoitteen hyväksi.
Kun ryhmä keskustelee valmentajan
kanssa elävän tulen loisteessa upean
päivän jälkeen, asioilla on kummasti tapana loksahdella paikalleen.

L u e l i s ä ä os oi tte e s ta w w w. onnenpari . f i
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Ylärivi vasemmalta: Kortelainen Heli, Auvinen Virve, Lappalainen Aino, Lamberg Suvi, Massinen Jenni, Nieminen Leea, Laitinen Minna, Lyhykäinen Henna,
Lehikoinen Marjut, Westman Riikka, Röppänen Laura, Ratinen Minna

Keskirivi vasemmalta: Valkeinen Isa, Rissanen Kati, Ruokolainen Outi, Lyhykäinen Anne-Mari, Hirvonen Jonna, Ryynänen Salla
Alarivi vasemmalta: Mäkihonko Jonna, Hiltunen suvi
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Lämpökarelia Oy
Lämpökarelia Oy on itäsuomalainen voimakkaasti
kasvava LVI-alan yritys, joka myy, asentaa ja
huoltaa lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä
Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Salpakankaankatu 40
80100 Joensuu
puh.0424 4751

www.lampokarelia.fi
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Naiset 2. divisioona

Tuupovaaran Urheilijat saivat kasaan uuden joukkueen, edustusjoukkueen ja miesten joukkueen
lisäksi, kaudelle 2007-2008. Tuupovaaran Urheilijoiden naisten II-joukkue aloittaa kautensa Lokakuun alussa syksyllä -07. Joukkueesta löytyy viime
kaudella TuuU:n A-tytöissä pelanneita, seuran Ijoukkueesta pudonneita pelaajia, sekä “vanhoja
kettuja”, jotka ovat sapaattivuosien jälkeen astuneet takaisin salibandykaukaloon.
”Kukas tuo on?” Tuupovaaran Urheilijoiden IIjoukkueen treeneissä on viime aikoina toisteltu
tuota niin ikuiselta kuulostavaa lausetta. Tuntuu
välillä että eihän täällä treeneissä ole ketään tuttua. Tosiasia on se, että joukkueeseen on virrannut
uutta verta aivan todenteolla. Porukkaa on tullut
mm. Lappeenrannasta ja pääkaupunkiseudulta.
Pirtsakat uudet kasvot ovat tuoneet joukkueeseen
uutta verta ja intoa treenata tulevaa kautta varten. Ikähaitari joukkueessa on suuri, nuorimmalla
ja vanhimmalla on ikäeroa lähes 20 vuotta, mutta
ikäeroa tuskin huomaa. Kaikki ollaan yhtä perhettä . Nuorilta löytyy intoa ja vauhtia(sekopäisyyttä)
kun taas vanhemmilta enemmänkin sitä malttia ja
järkeä. Näistä ominaisuuksista on hitsautumassa
yhtenäinen joukkue, joka tulee tulevalla kaudella
haastamaan II- Divisioonan kovimmat joukkueet,
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kuten ”verivihollisemme” Lihamyllyn (Joensuu) ja
Kuopion KSS: n.
Tällä hetkellä joukkueen runko kostuu 20 kenttäpelaajasta ja yhdestä maalivahdista. Monet pelaajat ovat jo vuosia pelanneet, mutta joillekin tämä
kausi tulee olen heidän ensimmäinen. Kapteenia
II-joukkue ei ole vielä valinnut, mutta kuka ikinä
hän sitten tuleekaan olemaan, uskon kapteenin
olevan kokenut, määrätietoinen ja kykenevä johtamaan joukkuetta hyvinä että huonoina hetkinä.
Joukkueen pelaajavalmentajana toimii monelle
salibandya seuranneelle tuttu henkilö, Johanna
Turpeinen. Voisiko parempia lähtökohtia kaudelle
enää olla?
Kauden tavoitteena on saada mahdollisemman
paljon kokemusta ja onnistumisia, joukkue kuin
myös henkilökohtaisilla tasoilla. Tuleva kausi tulee varmasti olemaan tapahtuma rikas ja antoisa.
Pääsemme tutustumaan uusiin pelitovereihimme,
nauttimaan voitoista ja ehkä jopa kärsimään niistä karvaista tappioista. Mutta tärkeintä on pitää
hauskaa ja nauttia salibandystä ilman ulkopuolisia
ja sisäisiä paineita.
Riikka Torniainen

Ylärivi: Terhi Heinonen, Maiju Kokko, Teija Moilanen, Inga Agonen, Henna , Riikka Rojo, Johanna Turpeinen,
Taija Putkuri, Marjut Leirilaakso, Susanna Hukka, Piia Alanko.
Alhaalla: Riikka Torniainen, Tiia Tanskanen, Karoliina Taulio.
Kuvasta puuttuu: Kaisa Toivinen, Anna Uunila, Mari kahelin, Laura Jehkonen, Susanna Jokela, Päivi Suo-Yrjö,
Erika Myller, Heli Kortelainen

Asianajotoimisto
Ranta & Väänänen Oy
Kauppakatu 23 b A 23, 80100 JOENSUU
puh. (013) 127 300 fax (013) 127 340
www.vaananen-law.fi
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Toppista Tupikseen
Suvi Lamberg siirtyi tänä syksynä Tuupovaaran Urheilijoiden väreihin Savonlinnan Top
Teamista, jossa Suvi kuului joukkueen parhaimmistoon olemalla mm. 1-divarin itälohkon pistepörssin kakkonen. Kotipaikkaansa
Suvi pitää edelleen Savonlinnassa, mutta pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan Joensuuhun
reeneihin ja muihinkin tapahtumiin aina aikataulujen salliessa. Halusimme vähän selvittää,
miksi Suvi on valinnut meidän joukkueemme
ja harjoittelupaikakseen Areenan, joka on
muutaman kilometrin kauempana, kun Savonlinnan entinen kotihalli.

Moi Suvi!
Sait kunnian päästä haastatteluun, miltäs
tuntuu?
No moi! Aikamoinen kunnia, toivottavasti
osaan vastailla tosi ﬁksuja..
Kerro itsestäsi hieman..
Kerronko koko tarinan? No ei.. Oon koko
ikäni viihtyny pallopelien parissa, ensin
jaltsia, sitten kymmenen vuotta jäkistä ja nyt
lähtee neljäs kausi salibandyä. Oikeestaan
se on miun veljen vika ettei miusta tullu
esim. voimistelijaa, kun sen perässä piti
joka paikkaan mennä.. Pelailin jäkistä välillä
Kuopiossa ja Jyväskylässäkin, mut sit pääsin
Savonlinnaan kouluun ja palasin kotiin. Nyt
mie oon ammatiltani fysioterapeutti ja työskentelen Savonlinnassa yksityisellä sektorilla.
Mikä sai sinut tulemaan Joensuuhun?
Päätös syntyi pikku hiljaa Lyhykäisen AnneMarin houkuttelemana. Reissaaminen ensin
vähän mietitytti, mut eiköhän tää oo sen
arvosta. Ja sit tietysti päätöstä helpotti se,
että joukkueessa pelaa jo valmiiksi yks miun
hyvä ystävä! Haluan vielä kuulua sellaseen
joukkueeseen, jolla on tavoitteita ja halua
eteenpäin.
Miten kuvailisit itseäsi pelaajana?
Tää on jo pahempi.. Oon ainakin periksantamaton ja vaativa itselleni. Oon yleensä paljon
äänessä niin kentällä kuin pukukopissakin.
Ehkä täälläkin kohta.. :)
Olit viime kaudella itälohkon pistepörssin
kakkonen. Luoko se paineita tulevalle
kaudella?
En noista henkilökohtaisista pisteistä niin
välitä, mutta haluun onnistua ja auttaa näin
joukkuetta. Sama kai se on kuka ne maalit
tekee, kuhan meidän joukkue voittaa!
Luulen kuitenkin, et niitäkin miulta ootetaan,
joten kai se tavallaan vähän tuo paineita..
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Millaiset odotukset sinulla on joukkueelta ja
itseltäsi?

Tähän mennessä miellyttävin yllätys joukkueessamme?

Uskon, että myö taistellaan ehdottamasti
lohkon kärkisijoista. Mie haluun löytää oman
paikkani uudessa joukkueessa ja auttaa omalta osaltani joukkuetta onnistumaan.

Kaikki otti miut tosi hyvin vastaan ja heti
alkoi pieni kettuilu.. Se on hyvä, pysyy mieli
virkeenä ja hymy huulilla.

Millainen käsitys sinulla oli joukkueesta
ennen tänne tulemista ja onko se muuttunut
jotenkin?

Ehkä se, kun keksivät heti paljon uusia lempinimiä, joista en kaikista niin välitä!

Tunsin jo aika paljon tyttöjä tänne tullessa
ja mukavan käsityksen olin heistä saanut!
Tiesin,et täältä löytyy kokemusta pelikentiltä
ja halua kehittyä edelleen. Ei vielä ainakaan
ole käsitys yhtään muuttunut.

Mikä asia on tuntunut vaikeimmalta joukkueeseen tai joukkueen pelitapaan sopeutumisessa?

Mitä asioita täällä tehdään eri tavalla kuin
Savonlinnassa?
Täällä harjoitellaan yhdessä enemmän ja
kovempaa.
Onko reissaaminen raskasta ja harrastaminen
sen arvoista?

Entäs ikävin?

Vaikea sanoa jotain yhtä tiettyä asiaa.. Vielä
on kaikki yhtä uutta ja ihmeellistä..
Kyllä mie uskon, että sopeudun tänne
nopeesti ja hyvin!
Terveiset Tupiksen faneille?
Kaikkemme varmasti tehdään ja maaleja
kovasti tuuletellaan!

Ei ainakaan vielä ole siltä tuntunut. Aina oon
paljon reissannut pelien perässä, joten aika
tuttua puuhaa. Kyllä tämä on sen arvosta,
saan taas uusia kavereita ja saan harrastaa
kunnolla sitä mistä tykkään!

Kiitti Suvi ”Lamppu, Lapanen, Lamperi”!
Jouluun mennessä oot varmasti tottunut jo
lempinimiinkin…

Mitä tavoitteita sinulla on salibandyn saralla?

Laura Röppänen ja Riikka Westman

Haluan oppia uutta ja kehittää koko pakkausta.. Täällä on siihen hyvä mahdollisuus, kun
on paljon kokemusta ja tietämystä ympärillä.

Puhelin 0400-264 100
TUUU
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Salibandyn pelaajan
.. ..
arkea -ja väaähäa n juhlaakin

Aina ei voi olla helppoa. Ei edes salibandyn pelaajalla. Rakas harrastus tuo mukanaan paljon uusia
haasteita, joista pitää yrittää selvitä tuurilla, taidolla tai todella hyvällä mielikuvituksella. Esimerkiksi
harjoituksista poissa oleminen tuo omat vaikeutensa elämään. Harjoituksistahan ei saa olla poissa ja
kukaan ei tietenkään haluakaan, mutta pakottavan tarpeen edessä kannattaa keksiä ainakin hyvä
selitys. Perinteiset ﬂunssat ja työesteet ovat kuluneita fraaseja, onneksi joukostamme löytyy myös
hieman uudemman sukupolven tyyppejä, jotka
eivät voi tulla reeneihin esimerkiksi, koska ulkona
tuulee liikaa.

Reissutyttöjen arkea…
Pelimatkat ja bussissa istuminen tulevat pitkän ja
kylmän talven aikana tutuksi ja mieluisaksi puuhaksi jokaisella ahkeralle pelinaiselle. Ilmaisena
vinkkinä voin kertoa, että herätyskello kannattaa
laittaa soimaan jo hetki ennen sitä kellon lyömää,
kun bussin on tarkoitus startata. Myös varusteiden
kanssa kannattaa olla pelireissulla tarkkana. Vielä
monien pyyntöjen jälkeenkään joukkueenjohtajamme ei ole hankkinut ea-laukkuun ylimääräisiä
yhden koon alushousuja tai urheilurintsikoita mahdollisten unohduksien varalle. Pelihalleille voi myös
antaa pyyhkeitä puuttuvien varapyyhkeiden takia.
Kaikillahan ei yksinkertaisesti voi olla omaa mukana. Muita jo pelkästään valmistautumisen kannalta
tärkeitä varusteita joukkueellamme on mankka ja
cd-levyt, koska kaikkihan tietävät, että sukat tulee
pukea silloin, kun kuuntelen Tomppaa ja hiuslakka
taas suihkutetaan tummien silmien ja ruskean tukan aikana. Valittavan usein vaan mukaan sattuu
pelkästään toinen näistä valmistautumisvälineistä
ja silloin ei auta edes yksittäisten pelaajien kauniit
soololaulut tai mukana oleva valmentajalta piilotettu pallopussi penkin alla.
Jos haluaa jännitystä elämäänsä, ei missään nimessä kannata lähteä merta edemmäs kalaan.
Jännittäviä hetkiä pelikaudelle luo ennen kaikkea
yöpymistä vaativat reissut. Huonekavereiden arvonta saa heikkohermoisimmat voimaan pahoin
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ja tieto siitä, että pelimatkalla nukutaan kahden
hengen huoneissa luo ilmoille jo shokinomaisia
piirteitä. Vielä toistaiseksi ei ole kukaan kuitenkaan bussiin jäänyt nukkumaan. Tietysti myös
pelit saavat perhoset lentelemään vatsanpohjissa.
Valitettavasti tosilla nämä kyseiset siivekkäät kasvavat alkuvihellyksen lähetessä suorastaan kotkan
kokoisiksi, joten vaiheesta ei voi selvitä ilman asianmukaista lääkitystä. Toivottavasti kukaan ei joudu
kauden aikana törmäämään näihin kotkanpesiin.

…ja juhlaa
Talkoiden ja pelireissujen lisäksi joukkueen viikonloput voivat kulua erinäisten juhlien merkeissä.
Ainahan löytyy syy juhlia jotain, mutta joukkueen
perinteisiä juhlia on sekä kauden alottajaiset että
päättäjäiset ja pikkujoulut. Meidän joukkueellamme on ollut perinteisenä kaavana mennä jonnekin
mahdollisimman kauas keskelle ei mitään, ja ratkoa siellä visaisia tehtäviä sekä tehdä fyysisiä suorituksia erilaisten pelien merkeissä. Laulu- ja näyttelemistaidot on jo testattu. Vasaralla on hutkittu ja
lehmäjalkapalloa pelattu. Tässä vaiheessa voimme
lopettaa ihmettelyn siitä, miksi juhlat kannattaa pitää jossain korvessa.
Miten kukaan voi jaksaa tällaista elämää? Samat
naamat niin arjessa kuin juhlissa, joka viikko ja viikonloppu läpi vuoden. Ilmeisesti me vaan ollaan
niin ihania. Vai mitä mieltä katsojat on?

Laura Röppänen ja Riikka Westman

www.htahvanainen.fi | p. 010 396 1400
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Kun meidaän joukkueesta tuli meidäa n joukkue

Alussa oli suo, kuokka ja meidän joukkue. Paitsi,
että ei ollut meidän joukkuetta. Oli kaksi erillistä
joukkuetta ja päälle vielä ne muutamat ”ei kumpaankaan joukkueeseen” kuuluvat. Joukkueen
toiminta tällaisessa muodossaanhan alkoi keväällä 2006, kun Josban naisten liigajoukkue lopetti
toimintansa ja Tuupovaaran Urheilijoiden naisten
1.divisioonan kausi oli päättynyt sarjatasolla pysymiseen vasta karsintojen kautta. Tässä vaiheessa
joukkueet yhdistivät voimansa ja Josban A-tytöt
tulivat siivellä Tuupovaaran riveihin. Kesällä harjoiteltiin porukalla ja alettiin etsiä yhteistä säveltä,
joka löytyikin jostain jalkapallon ja Lykynlammen
portaiden välimaastosta.
Syksyn ensimmäinen palaveri pidettiin Onttolan
kodalla saunoen ja makkaraa paistaen. Kaikkien piti kertoa omia tavoitteitaan ja taustojaan,
ja nohevimmat opettelivat tässä vaiheessa vasta
muistamaan kaikkien nimiä. Olihan kauden alkuun kuitenkin vielä hetki, joten meillä ei ollut mitään hätää. Niin kuin ei koko loppu kaudellakaan.
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Tuolta he saapuvat poneillansa!
Kun loppujen lopuksi saatiin pelaajalista valmiiksi, olivat ensimmäiset pelit jo käsillä ja meillä oli
vielä kauheasti asioita käsiteltävänä. Vielä ei ollut päätetty tanssittaisiinko alkulämmittelyssä
letkistä jonossa, letkassa vai sittenkin rivissä, ja
saapuivatko he tuolta suurilla ja lihavilla vai pienillä ja söpöillä poneillansa. Myös alkulämpimiin
suunnitellut Fröbelin Palikat olivat vasta niin harjoitteluvaiheessa, ettei ensimmäiseen YleX-cuppiin matkatessa kaikki malttaneet edes pysähtyä
pissitauolle. Kaikesta tästäkin selvittiin, cupissa
päästiin jatkoon ja ensimmäisten voitettujen
sarjapelien jälkeen olivat ponitkin jo löytäneet
muotonsa.
Pelit jatkuivat hyvin sekä cupissa että sarjassa.
Ensin päästiin otsikoihin tiputtamalla hallitseva
Suomenmestarin NST:n cupin jatkokierroksilta
hurmoksisella pelillä ja hetki sen jälkeen luettiinkin jo ikävämpiä uutisia, kun meiltä vietiin
kahden ensimmäisen pelin pisteet lisenssiepäsel-

vyyksien takia. Tämä vaikutti kuitenkin yllättävän
vähän joukkueen menemiseen ja tekemiseen,
vaikka hopeajoukkue Classic näyttikin meille
kaapin paikan murskavoitolla YleX-cupin neljännellä kierroksella. Ennen joululomaa oli sarjasta
pelattu noin puolet, takana oli yksi tappio sarjapeleissä ja YleX-cupin pikkuﬁnaalin voitto pokaaleineen. Kun vielä oli pikkujouluissa piirrelty
viiksiä, ostettu ihania joululahjoja ja tunnistettu
joukkuelaistemme ominaisuuksia alkoi meillä
olla yksi tavoite täyttynyt. Meillä oli kasassa joukkue. Yksi joukkue.

Kun pikkupojat suksillaan…
Uusi vuosi jatkui vanhoin kujein. Pelejä meni ja
voittoja tuli. Ensimmäinen takaisku sattui, kun
joukkueemme kapteeni Miisu kävi hiihtelemässä sillä seurauksella, että jalkaa koristi välillä väriä vaihtava kipsi. Siinä ei paljoa auttanut edes
verenluovutustempaus, jossa joukkueestamme
luotiin uusia hengenpelastajia. Viimeiset kolme
sarjapeliä veivät meidät Ouluun ja Kajaaniin,
joissa peli kulki huomattavasti tahmeammin kuin
ennen. Sarjapaikan ykköstila olisi ollut omissa
käsissämme menetetyistä pisteistä huolimatta,
mutta täysin hengetön esitys Papasia vastaan
runkosarjan viimeisessä pelissä tiputti meidät

kärjestä ja karsintoja kohden lähdimme aikamoinen apina selässä.
Liigakarsinnoissa vastaamme tuli TPS Turusta
ja, jos eräs lauantainen matka Turkuun päin oli
pitkä, kivasta tekemisestä huolimatta, niin vielä
pidempi se oli kotiin päin tultaessa tappio niskassa ja Jennin polvi solmussa. Aamuyön tunteina
Joensuu tuntui taas rakkaalta, mutta sunnuntaipäivä raskaalta. Selvä häviö kotona katkaisi tien
liigaan ja lopetti pelit lyhyeen. Liian lyhyeen.

Kevät sää lämmittää
Keväällä aurinko alkoi kuitenkin paistaa ja naamat loistaa. Kauden päättäjäiset pidettiin kartanolla ja Idols-huuma oli korkeimmillaan loistavien
esityksien merkeissä. Kaikesta selviää hengissä,
joistakin jutuista voi jopa oppia. Kesällä etsimme
taas itseämme Lykynlammelta ja sählykin alkoi
maistua osalle porukasta jopa suolla ja kaduilla
asti. Tähän kauteen on tarkoitus lähteä uusin kujein. Nyt meillä on lähestulkoon valmis joukkue,
lähestulkoon hyvin reenattu kesä takana ja lähestulkoon huippukova motivaatio. Tällä kaudella voi
siis odottaa lähestulkoon täydellisiä suorituksia.
Laura Röppänen ja Riikka Westman

TUUPOVAARA
Lähdetie1, Tuupovaara
PALVELEMME ma-pe 9-17
PUH. 013-861139

KIIHTELYSVAARA
Mäkräntie 8, Kiihtelysvaara
PALVELEMME ma-pe 9-16.30
PUH 013-791106

Terveydeksi apteekista!

Heinävaaran lääkekaappi
K-market Marjuskassa
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Anja Taulio
Anni Kurki
Jonna Timoskainen
Terttu Hakola
Taru Lampén
Raija Lampén
Raija Rissanen
Juhani Kummunmäki
Mikko Rissanen
Ronja Rissanen
Ida Rissanen
Maarit Karhunen
Emma Karhunen
Eetu Karhunen
Maija Pietiläinen
Anja Miettinen
Hilja Rissanen
Toni Väistö
Kimmo Tanskanen
Tuija Tanskanen
Miikka Tanskanen
Mirjam Tanskanen
Tauno Tanskanen
Hannu Ruokolainen
Marjatta Ruokolainen
Sylvi & Paavo Pastinen
Reetta Ruokolainen
Jukka Kärki
Nea-Janette Simonen
Hilkka ja Martti Ruokolainen
Kalle Tanskanen
Mika Sivonen
Janne Kaasinen
Eila Pynnönen
Minna Suihko
Riitta Niinioja
Arja Kaasinen
Antti Sirviö
Rauni Myller
Helga Parviainen
Ritva Tahvanainen
Rasmus Venäläinen
Auvo Sinkkonen
Petri Punnonen
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Jussi Lamberg
Sirpa Lamberg
Marko Huupponen
Jarkko Auvinen
Anu Turtiainen
Sari Nurmi
Antti Pietikäinen
Henri Valkeapää
Eeva Silventoinen
Mikko Kokkonen
Sami Toroi
Jaana Riihelä
Esko Riihelä
Orvokki Hedberg
Simo Malm
Päivi Surakka
Heikki Mäkihonko
Jouko Mäkihonko
Meri Mäkihonko
Anja Mäkihonko
Kari Mäkihonko
Arto Mäkihonko
Aamu Mäkihonko
Tuisku Mäkihonko
Minna Mäkihonko
Kimmo Ruotsalainen
Lassi-Pekka Mikkonen
Petri Kemppainen
Kalle Laamanen
Sami Lahtinen
Petri Mustonen
Mika Toivanen
Jukka Hirvonen
Sari Kurki
Niina Hirvonen
Lari Turunen
Miika Lehtomaa
Seppo Kurki
Salme Kurki
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Luuka Kurki
Jaakko Koponen
Bertta Turpeinen
Matti Tolvanen

Raija Pulkkinen
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Erkki Penttinen
Pekka Turpeinen
Tarja Rytkönen
Seija Hyttinen
Päivi Kiiski
Mirja ja Reijo Jeskanen
Pentti Pölönen
Leila ja Sauli Ratinen
Sisko ja Jouko Mononen
Pasi Ronkainen
Markku Kareinen
Pekka Pesonen
Marja Heikkinen
Janne Lemmetty
Arja Massinen

Sylvi Filppula
Marja- Liisa Filppula
Esko Tuunanen
Janne Massinen
Tomi Lautanen
Jussi- Pekka Tiainen
Terhi Auvinen
Paavo Auvinen
Arja Auvinen
Erkki Penttinen
Kaisa Karvonen
Seppo Ryynänen
Sampo Ryynänen
Senja Juntunen
Eero Seppänen
Anneli Kyllönen
Aki Puruskainen
Miikka Hulmi
Kyösti Piipponen
Jesse Virtanen
Matti ja Leena Laitinen
Juha Mäkihonko
Sirpa Lehikoinen
Esko Lehikoinen
Jonne Martikainen
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