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Pääyhteistyökumppanit kaudella 2015-2016
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KOUTSIN PUHE

2. div.

Kausi 2015-2016 on jo täydessä tohinassa. Suomen Cup starttasi kotiluolassa 5.9., josta pääsimmekin
jatkoon. Uudessakaupungissa pelattu toinen kierros ei tuonut enää jatkopaikkaa. Varsinainen sarja alkoi
26.9. Joensuussa. Pelit pelataan naisten 2. divisioonassa turnausmuotoisesti.
Edellinen kausi näytti mihin meillä olisi rahkeita jatkossa, joten jatkopestiä oli helppo luvata Ulmattarille
molempien valmentajien osalta. Tähän pisteeseen on ollut helppo tulla valmentajien saappaissa. Fysiikkavalmennuksesta on vastannut Katja Saarivainio. Saarivainion opeilla olemme edenneet keväästä saakka ja
vedämmekin fysiikkaa läpi kauden. Janin kanssa me ollaan saatu pitää sporttisia ruhojamme
enimmäkseen vaaka-asennossa :)
Julmat Ulmattaret ovat vetäneet varhaisesta keväästä saakka peruskuntokauden ja ruuvia ollaan kiristetty
pikku hiljaa. Lenkkitohvelit ovat saaneet nyt raitista ilmaa koko kesän. Lenkkareita ei suinkaan jätetä nurkkaan pyörimään, vaan ulkoilutetaan niitä myös lajitreenien rinnalla.
Lajiharjoitteet aloitettiin elokuun alusta. Tossua on liikuteltu kesän aikana hyvästi, jonka huomaa liikuntahallin askin sisäpuolella. Vauhti on kasvanut viime kaudesta huomattavasti. Treeneissä ollaan menty
kovalla temmolla ja alusta asti ollaan keskitytty viisikko puolustamiseen, josta kaikki lähtee!
Meininki on ollut alusta asti sillä tasolla, että uskomme tavoitteeseemme.
Tavoite onkin päästä divarikarsintoihin!
Joukkuehengestä ja yhteisestä tekemisen tasosta se ei ainakaan tule jäämään kiinni.
Nyt vain täytyy jokaisen keskittyä oikeisiin asioihin, niin yksilönä kuin joukkueenakin. Eteenpäin mennään
maltilla, mutta maleksimaan ei voida jäädä. Treeneissä mennään askel kerrallaan ja keskitytään
enimmäkseen joukkueen kehittymiseen.
Jokainen pystyy vielä nostamaan rimaa, jolloin joukkueen rima nousee humisten.
Kaukalon laidalla Janin kanssa otteita katsellessa fiilikset on kyllä hyvät.
Kaukalon sisäpuolellakin näyttää siltä, että olemme edenneet suunnitellusti. Fiilistä vain nostattaa kolme
lisuketta, nimittäin Ulman Naiset ovat saaneet joukkueeseen kolme lisuketta kakkuun, joista voidaan
puhua selkeinä vahvistuksina.
Kakun kivijalka vankistuu vankistumistaan kun liigakentiltä tulevat maalivahti Marjo "Husse" Husso ja
taitava joka paikan hallitsija Essi Suni.
Lisäksi vankan pelikokemuksen omaava ja fyysinen Katja Parviainen pukee Ulma-paidan yllensä.
Kotiturnauksia tulevalle kaudelle saatiinkin kaksi, koska tänä vuonna pelataan
nelinkertainen sarja viiden joukkueen voimin.
Tervetuloa seuraamaan ja kannustamaan Ulman Naisten kautta!
Valmentaja Samuli Ruotanen

OTTELUOHJELMA & SARJATILANNE...

KAPTEENISTON KAJAUS
Pitelet käsissäsi Ulman Naisten kausijulkaisua 2015–2016.
Opuksen sivuilla pääset tutustumaan meidän hulvattomaan tiimiin sekä
matkalle mukaan lähteneisiin tukijoihin.
Sinäkin olet nyt jollakin tavalla osa Ulman Naisten matkaa, joten tervetuloa!
Ulman Naisissa on ollut kunnon tohina päällä kuluvalla kaudella. Kesällä aloitettiin jo hyvissä ajoin yhteisillä treeneillä mm. Kankaan juoksusuoralla ja siitä pikkuhiljaa elokuussa siirryttiin lajitreeneihin omaan
kotikömmäkköön Liikuntahallille. Osallistuimme ensimmäistä kertaa Suomen Cuppiin ja saimme järjestää Iisalmessa yhden osaturnauksen. Kotona saavutetun jatkopaikan jälkeen pelattiinkin sitten jatkokierrosta Uudessakaupungissa ja jatkopaikan jatkopaikkakin oli kiinni hyvin pienestä.
Kaiken kaikkiaan Suomen Cup oli uusi, erilainen ja huikea kokemus.
Päätavoitteemme on kuitenkin tohottaminen omassa sarjassa ja siellä menestyminen.
Joulukuun kotiturnauksen kynnyksellä kausi on siinä pisteessä, että takana on kolme pelattua turnausta
Savo-Karjalan naisten II divisioonassa. Sarja on ollut kovin tasainen ja jokaisesta ottelusta on muodostunut omanlaisensa trilleri. Jokaisen turnauksen jälkeen sarjasijoituksemme on heittänyt volttia ja sarjan ja
joukkueiden tasaisuuden vuoksi jokaisella pisteellä tulee olemaan suuri vaikutus lopulliseen tulokseen.
Joskus muinoin pystyi ennen ottelua ennakoimaan pelin lopputuloksesta jotakin, nyt jokainen ottelu on
kuin joululahjapaketti - ei mitään tietoa, ennen kuin avaa. On ollut todellinen ilo huomata, että nyt mennään Savo-Karjalan naisten kakkosessa kunnon ilmeellä, kaikki haluavat voittaa kaiken.
Joukkueemme janoaa menestystä ja jokaisesta ottelusta on tarkoitus ottaa täydet pisteet. Vastustajat
ovat kuitenkin kaikessa taitavuudessaan pistäneet ansiokkaasti hanttiin ja Ulmalaisittain takana on sekä
voittoja, tappioita että tasapelejä - mutta mikäs oikeasti onkaan sen siistimpää kuin tasainen sarja! Kentällä tunteet ovat pinnassa, taistelu on kovaa, jokaisesta pallosta väännetään kuin viimeisestä eikä loukkaantumisiltakaan ole vältytty. Pelaajistomme on kokenut useita valitettavia loukkaantumisia, mutta onneksi meitä on niin moneksi, kuten kausijulkaisun sivumääräkin kertoo.
Kokonaisuudessaan voimme jo tässä vaiheessa puhua onnistuneesta kaudesta. Kokemuksia karttuu joka
viikko, rakkaus lajiin on näemmä ehtymätön ja joukkuetoverit ovat valtava voimavara.
Urheilu on elämäntapa, Ulma on elämäntapa.
Kiitos joukkuekavereille, kiitos kaikille tukijoille sekä
kotijoukoille että sponsoreille - Ilman teitä ei olisi Ulman Naisia.
Olemme jännän äärellä, huhtikuussa tiedetään, mihin tämä homma meidät kantoi.
Ulma-sydämellä Hanne ja Jaana

Tule mukaan! Seuraa meitä!

www.ulmannaiset.net

Anna Silén
Siltsun urheiluidoleina toimii Piia Pantsu
(esteratsastaja) ja Teemu Selänne sekä muutama muu
lätkäpelaaja. Paras muisto urheilusta Siltsulla on viime
kauden vika peli, tai eka voitto TuuUn kakkosjoukkueesta, tai eka syöttöpiste mokkena, mikä tahansa nollapeli... näitä piisaa! Lempireeninä toimii mikä vaan liikettä vaativa vetoreeni, niin että varmastii tietää tehneensä jotain seuraavana päivänä. Nopeuskestävyydessä ne satasen sarjat...uuh! Pelifiiliksiin Annan sytyttää Emphatic: I am stronger. Säbän ohella Siltsu rentoutuu kuuntelemalla musiikkia ja töissä keskustelemalla henkeviä erinäisten märehtijöiden kanssa.

Maria Moilanen
Instagram: mariamoilane
Tero Pitkämäki on ollut aina Marian urheilijaidoli. Paras muisto urheilijana on ensimmäinen maali salibandyssa! Mieluisin harjoitus onkin maalintekotreenit.
Pelibiisi on The Offspring - You're gonna go far
kid. Kun Maria ei ole säbäkentällä, hän nauttii elämästään käymällä salilla ja pelailemalla kaikennäköisiä lajeja.

Iisalmi

Taru Kauppinen
Instagram: tarugram
Tarzan urheilijaidoli säbän saralla on Lassi Vänttinen. Vain pelillä on väliä ja muut hoitakoon puhumisen. Parhaat muistot urheiluun liittyen koostuu
ihan vaan niistä hetkistä milloin on pelattu urheilemisen ilosta. Tämän nopsakintun lempiharkkoja
ovat spurttiharkat ja muutkin nopeustreenit ovat
lähellä sydäntä. Pelibiisinä toimii JVG Iha Finaalis.
Tarza viihdyttää kentän ulkopuolella itseään koulukirjoilla, sillä nyt lukion vika vuosi menossa.
Vapaa-aika painottuu urheiluun ja sen ohella
viettää aikaansa kavereittensa kanssa.

Tiina Lempiälä
Tuska on fanittanut lapsena suomalaisia hiihtäjiä,
sittemmin idoliksi nousi Carl Lewis ja nykyään
ihailee kaikkia, jotka urheilevat voidakseen hyvin.
Paras muisto omalta urheilijauralta on suofutiksen maailmanmestaruus 2013 ja HFC-cupin
voitto. Pelibiisi on Scooter-4am. Säbän ohella
Tuska nauttii perheestään, työstään, lasten liikuttamisesta ja halakojen tekemisestä.

Hanna Hynynen
Instagram: hannamariahyny
Hannan urheiluidolina ja ehkä pienenä ihastuksen kohteena teininä olivat pesäpalloilijat Mikko
Kuosmanen ja Jarmo Heikkinen. Paras muisto
urheilijana on kun Hanna palkittiin junnuna pesäpallossa kauden parhaana pelaajana. Hän uskoo
saaneensa palkinnon kaikkensa antavan asenteensa vuoksi, ei niinkään pelillisten kykyjen tähden, mutta oli siitä silti niin onnellinen. Lempiharjoituksia ovat pienpelit ja kaikenlainen salitreeni. Pelifiiliksen saa päälle luukuttamalla Five
Finger Death Punchin Back for More. Salibandyn
ohella Hanna tykkää laiskotella, se on hänen
lempipuuhaa, vaikka henkilökohtaista treeniohjelmaa katsomalla voisi muuta kuvitella.

Tuulikki Kortelainen
Tämän pallotaiturin urheilijaidoli on Kaisa
Mäkäräinen. Tulixin urheilu-uran paras muisto on vuodelta 1995, jolloin hän voitti 800
metrillä pronssia koulujen välisissä yleisurheilukisoissa. Lempiharjoitus on mäkivedot. Lieneekö tästä johtuen pelibiisinä Elastinen –
Eteen ja ylös. Tuutikki harrastaa säbän ohella
jalkapalloa, kuntosalia, frisbeegolfia, lenkkeilyä, puutarhan hoitoa, marjastusta ja välillä
rentoutuu rantasaunan lauteilla löhöillen.

Tiina Pasanen
Tiinan urheiluidoli on kukapa muu kun Teemu
Selänne. Pasanen tunnetaan kovana ringettemimminä ja paras urheilumuisto on ringeten
nuorten mm-kisojen finaalista, jossa Tiina teki
avausmaalin Kanadan häkkiin Prahassa 2009.
Niin ja ne kultajuhlat! Lempiharjoitus on aitojen
hyppiminen tasajalkaa ja syöttömylly lajitreeneissä. Pelibiisinä toimii kaikki mitä Cheek laulaa tai anteeksi räppää. Salibandyn ohella Tiina
treffaa ystäviään ja katselee digiboxiin tallennettuja ohjelmia.

Miia Bovellan
Instagram: miuku9
Miukun elinikäinen urheilijaidoli on Teemu Selänne. Teemun ohella idoleihin kuuluu myös pikajuoksija Usain Bolt. Miukun urheilu-urasta ei
voi nostaa vain yhtä parasta muistoa esille, sillä
muistojen arkku pursuilee toinen toistaan hauskempia tapahtumia ja tarinoita. Lempiharkkoja
lajissa ovat pienpelit, syöttömyllyt ja juoksutreenit sekä salihommat ja fillarointi. Pelibiisinä on
Kipinän hetki. Salibandyn ohella Miuku viihtyy
juniorinsa harrastuksissa, höntsä- ja pihapeleissä
sekä hyvässä seurassa milloin missäkin.

Jaana Saarivainio

Pienenä Juakko fanitti Jari Litmasta (joka oli muuten nro 10) ja lajivaihdoksen myötä ruvennut tykkäilemään Kohosen Mikon meiningistä. Suurimpana ja merkittävimpänä idolina, urheiluun kannustajana ja esimerkkinä on ollut oma Isä. Paras muisto urheilijana on 10 kautta Ulmassa. Ne ovat rikastuttaneet Juakon muistopankkia sen verran, että
”En päivääkään vaihtais pois”. Odotetuin harjoitus
on aina harkkojen loppupelit. Pelifiiliksen sytyttää
Nightwish. Salibandyn ohella omat pikkunappulat
pitää päivät kiireisinä.

Katja Parviainen
Tämä voimanpesä fanittaa Tohmäjärven karhua,
Seppo Rätyä. Paras muisto urheilijana on LL-89
Say Cheese -ringettejoukkueen Rhodoksen reissu
vuonna – 98. Lempiharjoittelumuoto on puntinnostelu ja parhaaseen liitoon pelikentällä siivittää Myrskyluodon Maija. Salibandyn ohella
Kassu viihdyttää MUITA komediasketseillään!

Anri Saarivainio
Tälli fanittaa Lionel Messiä, sillä Tällin mielestä
Messi on nöyrä urheilija ja mahtava joukkuepelaaja. Paras muisto urheilijana liittyy myös jalkapalloon, sillä Tälli toimi tuomarina ottelussa U19 /naiset MM semifinaali Brasilia-Canada vuonna 2002. Tälli harjoittelee mieluiten pelaamalla.
Ja pelifiilikseen nostattaa Haloo Helsinki – Huuda. Salibandyn ohella Tälli viihdyttää itseään
aloittamalla uuden dieetin joka maanantai.

Essi Suni
Essin idoli on Pekka Pouta. Ei liity urheiluun millään tavalla, mutta minkäs teet. Parhaita muistoja
urheilijana ovat kaikenmoiset pelireissut kaikenlaisine kommelluksineen. Lempiharjoitus säbässä
on vetotreenit. Essin pelifiiliksen sytyttää Lost Frequencies feat. Janieck Devy – Reality. Kun Essi ei
ole pelikentällä, hän viettää aikaansa vesimeloniplantaasilla.

Heidi Jaukkuri
Jaukkiksen lapsuusajan idoli on Saku Koivu. Nyt
aikuisiällä on idolisointi unohtunut. Parhaita
muistoja on tasaisesti monesta lajista. Jaukkis
kokee, että hänellä on ollut aina huiput joukkuekaverit lajissa kuin lajissa, ja sitä kautta
muistot on kultaa! Joukkueurheilu. Lempiharjoitus on jatkuva 2-2. Sisupussin pelibiisi on
Cheek - Ei oikotietä. Jaukkis nauttii siellä sun
täällä, kaikissa eri hömpötyksissä, mihin mukaan houkutellaan .

Jannica Hagström
Jannican urheilijaidoli on Dafne Schippers. Parhaat muistot urheilijana ovat kaikki VKTP salibandyjoukkueen kanssa voitetut turnaukset. Mieluisimpia harjoituksia ovat iki-ihanat pienpelit. Parhaan pelifiiliksen tämä taituri saa päälle kuuntelemalla Foo Fighters’n Everlong. Salibandyn ohella
Janni viihdyttää itseään seuraamalla Kassun komediasketsejä!

Hanne Kurkinen
Hantan lapsuuden urheilijaidoli oli Raili Savolainen. Nykyään hän idolisoi niitä urheilijoita,
ketkä suhtautuvat tekemiseensä intohimoisesti, riippumatta lajista tai sarjatasosta. Hantan parhaita urheiluun liittyviä muistoja
MM95nevöföget, suofudiksen maailmanmestaruus ja kaikki ratkaisupelit, missä olen saanut olla mukana (laji ku laji). Lempiharjoituksia ovat 3 vs. 3 pienpeli ja kaikki tykitystreenit! Hantta tarkenee ja saa parhaan pelifiiliksen aina, kun kuuntelee JVG:n tuotantoa.
Hantta viihdyttää itseään osallistumalla kaikenlaiseen urheiluhölmöilyyn ja nukkumalla
paljon!

Laura Kärkkäinen
Laten urheilijaidoli on oma Isi ja Petteri Nummelin.
Paras urheilumuisto liittyy
junnuaikoihin, jolloin Pikku pohjola jäi positiivisesti
mieleen. Mieluisimmaksi harjoituksekseen Late
mainitsee viivajuoksun. Ja pelifiiliksen nostattaa
Alter Bridge - Addicted to pain. Kun Late ei ole säbäkentällä, hän kuluttaa aikaansa kuljailemalla
tutkaparinsa kanssa ja harjoittelemalla muita lajeja.

Marjo Husso
Tämän liimanäpin urheilijaidoleita ovat Patrick Roy ja Pekka Rinne. Urheilu-uraan liittyy
paljon hienoja muistoja, mutta viimeisimpänä Papas paidassa Classic voitto 1-0. Lempiharjoituksia ovat maalintekokisat ja jatkuva
2-2. Pelibiisinä toimii Darude – Sandstorm.
Salibandyn ohella Husso viihdyttää itseään
oheistreeneillä sekä koiravauvaa MaskottiKaapoa hoitamalla.

Outi Ronkainen
Instagram: pigubyy
Oden urheilijaidoli on Saku Koivu.
Paras muisto urheilijana on ekat maalit treeneissä. Lempiharjoitus säbässä on syöttely– ja maalintekoharkat. Pelifiiliksen nostaa Haloo Helsinki BEIBI. Salibandyn ohella Ode viihdyttää itseään
hengailemalla ystäviensä seurassa siellä sun täällä.

Armi Maksimainen
Silloin joskus, kun Rami oli vielä keskenkasvuinen
maan nisäkäs, niin hänen suuria idoleitaan olivat
Teemu Selänne ja Wayne Gretzy. Nyttemmin ei
ole suurempia idoleita, mutta Kikka-Rambo tuntee kunnioitusta kestävyys-urheilijoita ja joukkuepelaajia kohtaan. Parhaita muistoja ovat tiukat voitot ja tahtomaalit (toki myös mieliin on painunut muutamat räkämaalit) sekä se, että joukkueena yhdessä nauretaan ja itketään. Mieluisimpia
harkkoja ovat kaikki lajia tukevat harkat, maalinteko ja syöttelyharjoitteet eritoten. Pelifiiliksen
nostattavat kaikki energiasoivat rytmihumpat.
Rambo viihtyy perheen kanssa pelleilemällä kotona ja välillä taipaleella, röitä paiskien milloin missäkin, pyöräillen sekä muuten elämästä nautiskellen yksin ja yhdessä.

Meijerikatu 3, 74100 Iisalmi

Samuli Ruotanen
Meijän Kousti ei ennee pelloo, mutta on pelannut numeroilla #18 ja #24. Samun urheilijaidoleita: Saku Koivu ja Mark Messier. Paras urheilumuisto on nousu 2-divariin (ilmeisesti salibandyssa…). Kaikki syöttöön liittyvät harjoitukset
ovat mieluisimpia. Pelibiisinä Samulla toimii
Nightwish Crimson Tide. Kun Kousti ei ole hallilla, hän viihdyttää itseään järvellä.

Jani Kumpulainen
Kakkoskoustimme fanittaa entistä pelikaveriaan
Heekki "Lappari" Lapintaivalta. Paras muisto
omalta urheilu-uralta on korttelikiekon mestaruus pikkupoekana. Mieluisin harjoitus löytyy säbän sijaan keilaradalta ja se on 10. keilan paikkaaminen. Pelifiiliksen sytyttää "Katseet kenttään". Ja
rentoutumaan, viihtymään ja hikoilemaan koutsi
menee keilahallille.

Iisalmi

Sukevan
Sulttaani
Ulman Naisten lisäys:
Mika Hujanen on
SäbäKuningas!!

Rutakontie 34,
74300 SONKAJÄRVI
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