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PÄÄKIRJOITUS

Kymmenvuotias TPS Salibandy ei ole 
vielä ehtinyt edes murrosikään, mutta 
on silti yllättävän aikuismainen. Mo-

ni huomattavasti vanhempi seura ei ole saanut 
hoidettua toimintaansa ammattimaiseksi vaik-
ka resurssit ja oman lajin perusta olisi luotu jo 
vuosikymmeniä sitten. Harva salibandyn ulko-
puolinen ymmärtääkään, miten paljon laji ja 
sen seurat, kuten TPS, ovat kehittyneet lyhy-
essä ajassa. Asioita tehdään ammattimaisesti, 
mutta suurimmaksi osin amatööri- ja talkoo-
pohjalta.
 TPS Salibandy halusi koota taipaleensa ta-
pahtumia yksiin kansiin. Miksi, kysyisi kyy-
ninen vanhan polven urheiluniilo. Miksi ei? 
Ensimmäisen kymppinsä saavuttaneen TPS:n 
menneisyyttä on helpom-
pia tonkia kuin seuran, 
joka miettii historiikkinsa 
kasaamista ensimmäistä 
kertaa 70-vuotisjuhliensa 
kynnyksellä.
 Kymmenvuotiaan seu-
ran perustajajäseniä ei 
vielä vaivaa kuin korkein-
taan keskinkertainen dementia ja lisäksi monet 
heistä ovat yhä tavalla tai toisella toiminnassa 
mukana. Internet ja ylipäätään tietokoneet ovat 
nykyajan upeimpia keksintöjä. Arkistoiminen 
sähköiseen muotoon tuo mahtavan avun seu-
raavienkin sukupolvien seurahistorian tutki-
joille. Enää eivät mapit ja pöytälokerot pursu 
epämääräisistä lappusista... Jaa, tai ehkä vielä 
sittenkin.
 TPS Salibandyn internetsivut ovat lähes sa-
man ikäiset kuin seura eli siinäkin asiassa seu-
ra on tietynlainen edelläkävijä. Päivittämättö-
mistä ja tyhjyyttä täynnä olevista nettisivuista 
ei ole kuin haittaa, mutta TPS:n sivuilta saa 

niin paljon taustamateriaalia, että valittamista 
ei löydy.

KEHITYSTÄ JA 
KASVUKIPUJA
Tämän päivän nuorimmat TPS-juniorit ei-
vät olleet edes syntyneet, kun I.K.A:n, XL:n ja 
Bundysin pojat kävivät allekirjoittamassa pa-
perin, joka merkitsi TPS Salibandyn perusta-
mista. Siksi TPS:n historiakirjasessa valotetaan 
erityisesti niitä aikoja, jolloin seurasta oli vasta 
tulossa oikea seura ja sitä, millaisia kasvukipuja 
pioneerit joutuivat kohtaamaan. Kirjassa kerra-
taan myös sählyn syntyä, sitten salibandyn syn-
tyä, lajin rantautumista Suomeen ja Turkuun 
sekä ensimmäisten yliopistojen ulkopuolisen 

salibandyseuran perusta-
mista Turkuun. Pääpaino 
on kuitenkin kausikoh-
taisessa käsittelyssä ni-
menomaan TPS-ajalta.
 Allekirjoittanut oli 
1990-luvun puolivälissä 
reilusti aikuisikäinen ja 
muistaa lämmöllä kym-

menen vuoden takaisen elämän ja maailman-
menon. Maailma oli joissain asioissa erilainen, 
joissain ei, mutta ainakin TPS Salibandyn ke-
hitystarina osoittaa, miten erilainen Turku oli 
palloilukaupunkina 1990-luvun alkupuolella. 
Ja millaisessa asenneilmastossa salibandy on 
kaupungissa joutunut etsimään elintilaansa. 
Tulevaisuus on aina mielenkiintoinen, mutta 
menneisyys sitäkin kiehtovampi.

TAKAPENKILTÄ ISO ASKEL 
ETEENPÄIN
TPS on saavuttanut vuosien aikana mielettö-
män määrän rajapyykkejä. Ensimmäinen pe-

laaja maajoukkueessa, ensimmäinen pelaaja 
arvikisoissa, ensimmäiset SM-mitalit, edustuk-
sen tuhannes maali... Lista on pitkä ja piteni 
komeimmaksi viime kaudella, joka oli juhlan 
kunniaksi historian menestyksekkäin.Vuosi oli-
si ollut täydellinen, jos miesten edustusjoukkue 
olisi noussut Salibandyliigaan. Ennen päätty-
nyttä kautta TPS:n toimihenkilöt ja puuhaih-
miset viestittivät, että seurassa on koettu lähes 
kaikki muu paitsi suuri urheilullinen menestys. 
Joko tavoite on pian täyttymässä?
 Vanhojen aktiivien puheiden mukaan TPS:
n kehityksen kannalta tärkein asia on ollut en-
simmäisen täyspäiväisen työntekijän eli Timo 
Tuomisen palkkaaminen. Timppa tuskin ra-
kastaa ylisanoja, mutta näin asian on täytynyt 
olla. Nuori seura teki seitsemisen vuotta sit-
ten ison satsauksen. Raili Pajulan auton taka-
penkiltä tekemä työtarjous edessä istuneelle 
Tuomiselle on kantanut hedelmää. Erityisesti 
Tuominen sai kiitoksia jaksamisesta uuvutta-
van Virusmäentien Salibandyareena-projektin 
aikana, joka sekin on ollut merkittävä teko tur-
kulaisen lajitulevaisuuden kannalta.
 TPS on 10-vuotias, koska seura on perustet-
tu heinäkuussa 1995. Yksinkertaista matema-
tiikkaa. Totuus voisi olla toisenlainenkin. Voi-
si nimittäin olla, että juhlat olisivat vasta parin 
vuoden kuluttua... Pioneereilta oli alkuhässä-
kässä jäänyt muutamat erittäin tärkeät paperit 
hoitamatta viranomaisille. Mutta se on taas eri 
tarina.

Teksti Teemu Nurmi

Kymmenen vuotta kansissa
TPS Salibandyn kymmenvuotisjuhlajulkaisu kertaa, mitä 
kaikkea onkaan salibandyseuran matkalla sattunut.

TPS Salibandyn vuoden 1997–1998 
miesten joukkuekuvasta löytyy monia 
seuran syntyhistoriaan liittyviä henki-
löitä. 

Tulevaisuus on 
aina mielenkiintoinen,

mutta menneisyys
sitäkin kiehtovampi.

Vuosikokous

TPS Salibandy ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään maanantaina 
19.9.2005 klo 19.00 Turun Saliban-

dyareenalla. 
 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ko-
kouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa. 

Hallitus 

Nyt saa 
huutaa

Taitaa olla niin, että tänä vuonna 
on TPS Salibandyn jäsenlehden 
pääkirjoituksessa mahdotonta 

yrittääkään olla mainitsematta meneillään 
olevaa juhlavuotta. TPS kun on pelannut 
salibandyä nyt 10 vuotta. Seuran ikä lip-
sahti toiselle kymmenelle heinäkuun hel-
teisessä hiljaisuudessa, mutta onneksem-
me syntymäpäivän johdosta järjestettävät 
juhlallisuudet ovat vasta edessä – lauan-
taina lokakuun 22. päivänä.
 Osan lahjoista olemme jo saaneet. Ke-
vään menestykset juniorisarjoissa ja nais-
ten cupissa sekä liigakarsintamaistiaiset 
miesten ykkösdivarista ovat vielä mie-
lissämme kirkkaina ja maukkaina. Jos ei 
täysin identtistä, niin ainakin varsin sa-
manlaista urheilullista tulosta odotamme 
varmasti myös alkavalta kaudelta.
 Menestystä mitataan perinteisesti mi-
taliasteikolla. Niin epäilemättä tehdään 
myös keväällä 2006. Lasketaan, kuka 
voitti mitäkin missäkin ja kuinka paljon. 
Vanhan tutun tavan rinnalle voisi kuiten-
kin nostaa toisen vaihtoehdon: haastei-
siin vastaamisen. Todellista menestystä on 
asennoituminen itsensä haastamiseen ja 
vahva halu kehittyä. Mitalien lisäksi myös 
siitä tarjoaa TPS onneksemme hyviä esi-
merkkejä. Muun muassa 13 maajoukkue-
pelaajan verran.
 Lokakuun 2. päivänä tarjoutuu erin-
omainen tilaisuus haastaa itsensä. Mies-
ten I divisioonan avauskierroksella TPS 
kohtaa Caribiassa Kirkkonummen Ran-
gersin. Vaiettu fakta on se, että TPS:llä ei 
koskaan ole ollut niin taitavaa joukkuet-
ta kuin nyt. Rangersin kaatamista katso-
maan tulevat näkevät huikeaa tekniikkaa 
ja vauhtia. Sille sopii osoittaa suosiota. 
Nyt saa huutaa.

Samuli Laukka

P.S. Hyvä lukija, jäsenlehden toimituk-
selle saa – ja pitää – kertoa kaikenkarvai-
sista lehteen liittyvistä ideoista sähköpos-
titse osoitteeseen x-lehti@tpssalibandy.fi. 
Myös valokuvat ovat tervetulleita!
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Kaikkiaan 13 tepsiläisjunioria sai elo-
kuussa aluejoukkueiden Pohjola cu-
pin jälkeen kutsun alle 19-vuotiaiden 

maajoukkueleirille. Tyttöjen seitsemän valit-
tua ovat Eliisa Alanko, Annika Eisanen, 
Paula Haijanen, Hanna Hyrsky, Janet-
te Loponen, Kristiina Simolin ja Minna 
Tuovinen.
 – Pari kolme vuotta tähän on tullut tähdät-
tyä tosissaan, ja nyt olemme saaneet työstäm-
me tunnustuksen. Se tuntuu älyttömän hyväl-
tä, tiivistävät ensikertalaiset Hanna Hyrsky ja 
Paula Haijanen.
 Lokakuun lopussa pelattaavaan Latvian 
MM-turnaukseen valmistautuvaan poikien 
joukkueeseen tepsiläisiä tuli valituksi kuusi: 

Ville Forsman, Janne Hyrsky, Teemu 
Jaakkola, Markus Järvinen, Mikael Lax 
ja Lasse Paju.
 – Jokainen heistä on ansainnut paikkansa 
taidoillaan ja kovalla työllä. Heidän harjoit-
telumääränsä ovat huikeat, kertoo TPS:n val-
mennuspäällikkö ja poikien maajoukkueen 
valmentaja Atte Juuti.
 Poikien leiritykseen valittiin yhteensä 23 
pelaajaa. Heistä 20 on lopullisessa kisamie-
histössä.

Teksti ja kuvat Samuli Laukka

Sinivalkoiset mustavalkoiset

Turun Palloseuran miesten salibandyn 
edustusjoukkue ”jätti kesän taakseen” 
heinäkuun puolivälissä, kun se aloitti 

valmistautumisensa lokakuun alussa alkavaan 
salibandyn 1-divisioonaan. 
 Harjoitusvahvuudessa on ollut mukana tule-
van kauden joukkueen pelaajien lisäksi yli ken-
tällisen verran A-nuorten SM-sarjaan osallis-
tuvia pelaajia. Syy tähän on osin ollut siinä, että 
loukkaantumiset ovat kiusanneet joukkuetta 
kesän aikana. Sivussa ovat olleet eri vammojen 
vuoksi Anssi Savilampi, Jukka Multisilta, 
Renny Niemi ja Jarkko Penttinen. 
 – Mukana olleet junnupelaajat ovat 
kuitenkin mahdollistaneet kunnon 
treenaamisen, kertoo joukkueen 
valmentaja Ray Backman.
 Kesän aikana harjoituk-
set on jaettu eri osiin. Laji-
harjoitteita on tehty kaksi 
kertaa viikossa ja kaksi 
kertaa viikossa on keski-
tytty puhtaasti fysiik-
kaharjoituksiin. Laji-
harjoittelussa on menty 
kovaa, enemmän fyysisiin 
harjoitteisiin ja tekniikkaan 
keskittyen. Fysiikkapuolella puo-
lestaan on ollut kuntopiiriä, interval-
lia, lenkkejä ja rappusia.

NUORET PELAAJAT 
VASTUULLISEEN ROOLIIN
Kun lähtijöiden listalta löytyy muun muassa 
sellaisia nimiä kuin Ville Veikkolainen, Aki 
Halko, Jussi Lännistö ja Tomi Sairanen, 
on varmasti pakko myöntää, että lovi on mel-
koinen.
 – Tuskin kovinkaan moni löisi tässä vaihees-
sa kanssani vetoa nousukarsintoihin selviämi-
sestä, mutta en minä nyt niin huolestunut olisi. 
Kyllä tässä edelleen nousukarsinnat ovat tavoit-
teena, kuittaa Backman epäilijöiden puheita.
 Backmanin puheisiin on monella tapaa 
helppo yhtyä, sillä onhan poislähteneiden ti-
lalle saatu kuitenkin mitat täyttäviä pelimiehiä. 
Unohtaa ei myöskään sovi, että vaikka joukkue 
on vahvasti nuorentunut, on jalkeilla ehkä jopa 
aikaisempaa taitavampi joukkue. 
 Kesäkuussa julkistettuun joukkueeseen uu-
sina pelaajina mukaan ovat liittyneet Ville 
Forsman (SalPa), Lasse Paju (jun.), Mi-
ka Gottshcalk (FBC Turku) ja koesopi-
muksella mukana oleva kovan vedon omaava 
Jukka Eronen (Team 17). Jobin postiakin 
matkan varrella on tullut muun muassa Län-
nistön veljesten työkiireiden vuoksi ja Robert 
Oleniuksen muutettua takaisin pääkaupun-
kiseudulle.
 Nuorten pelaajien esimarssissa Backman 
odottaa läpimurtoa divisioonatasolla esimer-
kiksi FBC Turusta tulleelta Teemu Jaakko-
lalta.
 – Teemu on positiivinen pelaaja, joka tekee 

paljon töitä ja tulee kantamaan vastuuta maali-
en teossa. Uskon, että hän myös pystyy kanta-
maan sen vastuun. Nuori ja nopeasti kehittyvä 
pelaaja.

 Myös maalivahtipuolella joudutaan tyyty-
mään nuoriin, mutta kehityskelpoisiin maali-
vahteihin. Lännistön Jussin ansiot tiedetään, 
mutta Juho Villa ja Matti Veijola ovat kui-
tenkin mitat täyttäviä maalivahteja.

MYÖS KOKEMUSTA 
LÖYTYY
Parin vuoden tauon jälkeen paluun TPS:n ri-
vistöön tehnyt Rami Lehtola tulee kauden 
aikana varmasti olemaan seurattu pelaaja, sil-
lä joutuuhan hän tavallaan astumaan melko 
kookkaisiin saappaisiin.
 – Rami on erittäin hyvässä kunnossa sil-
lä onhan hän pelannut koko kesän jalkapalloa 
3-divisioonassa. Sanoisin, että testeissä aivan 
varmasti joukkueen kovakuntoisimpia. Vanha 
kettu, johon voi luottaa, toteaa Ray Backman.
 Kokeneiden pelaajien rivistöön kuuluu myös 
Janne Pekkarinen, jonka harjoittelua on 
kesän aikana häirinnyt lopputyön tekeminen 
opiskeluissa. Mies on myös joutunut reissaa-
maan Turun ja Hämeenlinnan väliä melko ah-
keraan.
 – Mielenkiintoista nähdä miten tämä vai-
kuttaa Pekkarisen otteisiin, Backman pohtii.
 Kokeneeseen ryhmään voidaan myös laskea 
pelikentän ulkopuolella uuteen rooliin astu-
nutta Tommi Seestoa, joka liittyi joukkueen 
valmennusryhmään kesäkuussa. Tuolloin Sees-
ton rooli oli vielä avoin, ja Backmanin mukaan 
rooli ei ole vieläkään täysin selvillä.
 – Seeston rooli selviää pitkälti harjoitusotte-

lukauden aikana. Tärkeää 
kuitenkin on, että pe-

laaja ovat Tommille 
tuttuja ja hän pystyy 
entisenä pelaajana 
olemaan hyvä linkki 
pelaajien ja valmen-
nuksen välissä. Suu-

rin apu lienee henki-
sellä puolella ja 

ennenkaikkea Tommi on persoona isolla P:llä!
 Kaiken kaikkiaan luvassa on siis mielenkiin-
toinen salibandykausi ja vanhaa sanontaa lai-
naten TPS etenee tällä kaudella ”vaikeuksien 
kautta voittoon” edelleen liigakarsinnat selkeä-
nä tavoitteenaan.
 Tätä juttua kirjoitettaessa joukkueen hankin-
talistalla on vielä yksi puolustaja ja yksi hyök-
kääjä. Eri asia sitten on, mistä sellaisia löytyy 
siirtomarkkinoiden oltua kesän aikana muu-
tenkin melko nihkeät.

Teksti Timo Järvenpää
Kuva Samuli Laukka

”Ei aina käy niinkuin haaveillaan”
TPS luottavaisin mielin kohti 
divisioonakautta

edustusjoukkue ”jätti kesän taakseen” 
heinäkuun puolivälissä, kun se aloitti 

valmistautumisensa lokakuun alussa alkavaan 
salibandyn 1-divisioonaan. 
 Harjoitusvahvuudessa on ollut mukana tule-
van kauden joukkueen pelaajien lisäksi yli ken-
tällisen verran A-nuorten SM-sarjaan osallis-
tuvia pelaajia. Syy tähän on osin ollut siinä, että 
loukkaantumiset ovat kiusanneet joukkuetta 
kesän aikana. Sivussa ovat olleet eri vammojen 

, Jukka Multisilta, 
Jarkko Penttinen. 

 – Mukana olleet junnupelaajat ovat 
kuitenkin mahdollistaneet kunnon 
treenaamisen, kertoo joukkueen 

Ray Backman.
 Kesän aikana harjoituk-
set on jaettu eri osiin. Laji-
harjoitteita on tehty kaksi 

kovaa, enemmän fyysisiin 
harjoitteisiin ja tekniikkaan 
keskittyen. Fysiikkapuolella puo-
lestaan on ollut kuntopiiriä, interval-

en teossa. Uskon, että hän myös pystyy kanta-
maan sen vastuun. Nuori ja nopeasti kehittyvä 
pelaaja.

kuitenkin on, että pe-
laaja ovat Tommille 
tuttuja ja hän pystyy 
entisenä pelaajana 
olemaan hyvä linkki 
pelaajien ja valmen-
nuksen välissä. Suu-

rin apu lienee henki-
sellä puolella ja 

TPS Salibandyn miesten edustusjoukkueen pe-
laajat Rami Lehtola (vas.), Lasse Paju ja Jere Joki-
nen odottavat jo innolla kauden alkua.

Kuvissa TPS Salibandyn alle 19-vuotiaiden maajoukkueleirille kutsuttu-
ja pelaajia.



4
OSUMIA!

Divaripelit peruutetaan
Syy: Finnsta Pro on liian ylivoimainen
Jos kohujoukkue Finnsta 
Pron virallisia nettisivuja 
ja etenkin sen vieraskirjaa 
on uskominen, on jouk-
kue tällä kaudella täysin 
ylivoimainen. Länsilohkon 
divarimatseja ei kannata 
edes pelata, sillä muilla 
joukkueilla ei tule olemaan 
mitään mahdollisuuksia.

Salibandy on nuori ja trendikäs laji, 
jonka parissa pyörivät useat pelaajat 
ja taustahenkilöt luovat fantasioita 

menestyksestä “mulle kaikki heti tänne nyt” 
-ajattelutavallaan. Nopeimman ja helpoim-
man tien menestykseen uskotaan löytyvän 
keräämällä samaan joukkueeseen vain sta-
roja, tai ainakin sellaisiksi itseään luulevia. 
 Tätä lyhytnäköis-
tä keinoa on yritetty 
hyödyntää kautta ai-
kojen useasti mones-
sa muussakin palloi-
lulajissa. Ani harvoin 
se on tuottanut tulos-
ta. Sen sijaan nopeas-
ti torsoiksi osoittautu-
neita tekeleitä on eri 
palloilusarjoissa ollut ihan riittämiin. Ja aina 
voidaan kysyä: kuka siitä loppujen lopuksi 
hyötyy?
 Rohkeudesta Finnsta Prota ei voi syyttää, 
mutta räväkkä ja itseriittoinen markkinoin-
ti ja toimintatavat kääntyvät helposti itse-
ään vastaan. Etukäteen rummutettu illuusio 
joukkueen ylivoimaisuudesta lataa pelaajien 
korvien väliin megatonnin edestä menestys-
paineita, jotka saattavat poksauttaa kuplan 
puhki nopeammin kuin moni arvaakaan. 
 Finnstapromainen toimintatapa johtaa 
aina samaan lopputulokseen; koko toimin-

nan hiipumiseen, ennemmin tai myöhem-
min. Vastaavanlaisia esimerkkejä on urheilu-
historia valitettavasti pullollaan. 
 Jokainen tietää tutun kuherruskuukauden 
tuoman huuman, joka nopeasti tappioiden 
myötä kääntyykin kivisen reen vetämiseksi. 
Finnsta Pron ylivoimaisen ennakkosuosikin 
asema antaa vastustajien valmentajille hel-
pot keinot motivoida joukkueensa taisteluun 
Goljatia vastaan. Pääkaupunkiseudun starat 
saanevat Pohjanmaata ja Pirkanmaata myö-
ten aina vastaansa kotijoukkueen, jonka in-
tohimona on nylkeä ennakkosuosikin pää-
nahka. 
 Rohkenen väittää, että “nurmijärviläisten” 
starojenkaan nuppi ei kestä yllättävien tap-
pioiden tuomaa turhautumista. Muukalais-
legioonajoukkueen sitoutuneisuus on kovasti 
koetuksella ongelmien kasaantuessa. “Eihän 
tämä olekaan enää kivaa” -ajatus alkaa pyöriä 
pelaajien aivolohkoissa.
 Tietysti voi olla, että joukkue etenee lii-
gakarsintoihin. Mutta entä, jos siellä ei tu-

lekaan menestystä? Ei 
hätää, sillä ainahan pe-
laaja voi kuikuilla uu-
teen joukkueeseen, jos-
sa ruoho viheriöi sitten 
seuraavalla kaudella.
 Suurin kompastus-
kivi edellä kerrotussa 
virityksessä on kuiten-
kin talouspuolen pet-

täminen. Pienen seuran kunnianhimoiset 
visiot kulminoituvat aina vain pariin puuha-
mieheen, jotka repivät rahaa toiminnan pyö-
rittämiseen minkä ehtivät. Kun sillä puolen 
käy väsymys käpälään, alkaa nopea alamäki. 
Talkootyöhön tottumattomat tähtipelaajat 
ovat ensimmäisenä kitisemässä, kun uutta 
krippiä ja lapaa ei olekaan enää saatavana.

Jousimies

Kirjoittaja seuraa Turun salibandyelämää 
jousensa kantomatkan päästä.

”Talkootyöhön
tottumattomat 

tähtipelaajat ovat 
ensimmäisenä
kitisemässä.”

STRYNI OY
puh.  (02) 5513 266
fax.  (02) 5513 236
www.stryni.fi
Kievarintie 12, 29790 Tuorila

• CNC-jyrsintää vaakakaraisilla työstökeskuksilla, 
 joista osa on FMS-linjassa
• Palettikoot: 300x300, 400x400, 500x500, 630x630 
 ja 800x800
• CNC-sorvausta, istukka ja tankovarustus
• Kiinnitinsuunnittelua

Pyydä tarjous!

TIESITKÖ, ETTÄ...

TPS Salibandyn yleisimmät etunimet ovat 
Aleksi, Antti ja Tuomas. Heitä kaikkia on 

seurassa 18.

Valiotiimin leiri Kisakeskuksessa 3.–
5.8. sujui valmentajien näkökulmasta 
hyvin. Saimme kuvaa pelaajien hen-

kilökohtaisista taidoista, mikä oli leirin pää-
tarkoitus. Neljä lajiharjoitusta, perinteinen 
tennisturnaus ja koordinaatio-osio sekä vielä 
omatoimiset ”liikkumiset” uinteineen ja venei-
lyineen tuntui varmasti pelaajien jäsenissä lei-
rin päätyttyä, mutta se oli tarkoituskin.
 Leirin aikana seurattiin myös sosiaalista toi-

mintaa kentällä ja sen ulkopuolella. Käytös ja 
tavat olivat tälläkin Valiotiimi-ryhmällä hyvät, 
ja eri joukkueista tulleiden yhteishenki toimi 
yhtenä ryhmänä hienosti.
 Tennismestariksi itsensä pelasi Atte Juuti ja 
finaalissa niukasti hävinnyt Janne Hellsberg oli 
Valiotiimin paras.

Teksti Juha Pyyhtiä

Valiotiimi 
Kisakeskuksessa

TPS Salibandyn Valio-
tiimi leireili Kisakes-
kuksessa.
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TPS SALIBANDY
ESITTÄYTYY 3.9.

TERVETULOA!

Tepsi ja 
salibandy 
tutuiksi

Tule mukaanainutlaatuiseen koko perheen salibandytapahtumaan. Merkkaa heti kalenteriin!
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KEHITTYMINEN

Kuten mille tahansa urheiluseuralle, 
myös TPS Salibandylle nuorisotyö 
on tärkeä asia. Kun seitsemän vuotta 

sitten seuran ensimmäisissä harrasteryhmis-
sä 150 lasta aloitti tutustumisen salibandyyn, 
tänä syksynä, kuten parina edellisenäkin 
vuonna, harrastajia on jo 450. Kaikkiaan har-
rastetoiminnassa on ehtinyt olla mukana yli 
2000 ihmistä.
 – Osallistujamäärät 
ovat enemmän kuin 
kaksinkertaistuneet ja 
toiminta on kasvanut 
melkoisesti. Toivotta-
vasti samalla myös laa-
tu on parantunut, to-
teaa harrastevastaava 
Markus Lahti.
 Harrasteryhmät on tarkoitettu saliban-
dystä kiinnostuneille lapsille ja myös heidän 
vanhemmilleen. Nuorimmat harrastajat ovat 
alle kouluikäisiä, jotka leikkien ja pelaten tu-
tustuvat mailaan ja palloon vanhempiensa 

Harrastus meille kaikille
Salibandy on Peli Meille Kaikille, sanoo Suomen 
Salibandyliitto. Samaan asiaan uskotaan TPS Salibandyn 
harrastetoiminnassa.

kanssa lapsi–aikuinen-sählyissä.
 Nassikkakerhoissa eka- ja tokaluokkalai-
set sekä Kortteliliigassa kolmas- ja neljäs-
luokkalaiset jatkavat pelaamista ja lajitaitojen 
harjoittelua. Mimmiliiga puolestaan tarjoaa 
3.–6.-luokkalaisille tytöille oman harrastus-
mahdollisuutensa.
 Näiden jälkeen moni siirtyy pelaamaan 

TPS:n juniorijoukkuei-
siin, mutta 5.–8.-luokka-
laiset pystyvät jatkamaan 
harrastustaan myös juni-
orikerhoissa.
 – Juniorikerhot sopivat 
hyvin esimerkiksi muiden 
lajien harrastajille, joiden 
aika tai into ei riitä sali-

bandyyn kuin kerran viikossa, selvittää Lahti.

HAASTEENA INNOSTUKSEN 
HERÄTTÄMINEN
Ohjaajina harrasteryhmissä on niin lasten van-
hempia kuin TPS:n junioreitakin.

 – Kokemustemme mukaan lasten vanhem-
mat ovat hyviä ohjaajia. Mutta hyviä ovat myös 
juniorimme, jotka toimivat mallikkaina esiku-
vina nuoremmilleen. Kun ryhmät kokoontuvat 
ensimmäistä kertaa nyt syksyllä, toiminnas-
sa mukana olleet vanhemmat tulevat kerto-
maan kokemuksistaan. Ohjaajaksi ryhtymis-
tä helpottaa myös harrasteohjaajan opas, 
joka on kattava paketti ohjaajatieto-
utta, Lahti kertoo.
 – Haasteena on tietenkin 
saada kaikki innostumaan 
salibandystä, niin että har-
rastus jatkuisi ryhmissä ja 
joukkueissa ja myöhem-
min elämässä mahdol-
lisimman pitkään. Sii-
nä meillä varmasti 
on kehitettävää, 
mutta toisaal-
ta kyllä seuras-
sa on tehty jotain 
oikeinkin, kun sil-

”Juniorikerhot
sopivat hyvin 

esimerkiksi muiden 
lajien harrastajille.”

Lounet on Elisa-konserniin kuuluva tie-
toliikenneyhtiö, joka palvelee Länsi-
Suomessa yrityksiä ja yksityisasiakkaita 

heidän tietoliikennetarpeissaan. TPS Saliban-
dyn kanssa Lounet on ollut tekemisissä jo use-
amman vuoden ajan, sillä Lounetin ja TPS:n 
yhteisellä taipaleella on alkamaisillaan kuudes 
kausi.
 – Pitkäaikainen kumppanuus on mahdollis-
tanut yhteistyön kehittämisen vuosi toisensa 
jälkeen. Yhteiselomme on ollut joustavaa puo-
lin ja toisin, nyökyttelevät Lounetin viestintä-
johtaja Juha Lehtonen ja TPS Salibandyn 
toiminnanjohtaja Timo Tuominen.
 – Lounet haluaa olla mukana tukemassa pai-
kallista urheilua ja erityisesti sellaista urheilua, 
jonka taustalla on perusteellinen nuorisotyö. 
Teemme TPS:n kanssa yhteistyötä kokonais-
valtaisesti salibandyn lisäksi myös jääkiekon 
ja jalkapallon puolella. Kyllä Turussa pitää olla 
TPS:n toiminnassa mukana. Meillä tunnuste-
taan rohkeasti väriä, Lehtonen kertoo.

TUKEA JA TUNNELMAA 
MOLEMPIIN SUUNTIIN
Urheiluseuroille yhteistyökumppanit ovat 
luonnollisesti tärkeitä, jotta toiminnalle ja sen 
kehittämiselle tarjoutuu taloudellisia edelly-
tyksiä. Lehtosen mukaan kumppanuudesta on 
etua myös yrityksille.
 – Oleellista on se, että me emme sponsoroi 
ketään, mutta teemme kyllä yhteistyötä. Sali-
bandyssä harrastajamäärät ovat kasvaneet val-
tavasti ja yleisömäärät ovat hyvät, joten saam-
me parannettua Lounetin tunnettuutta ja 
näkyvyyttä. Meidän pitää myös pystyä tarjoa-
maan elämyksiä ja kokemuksia omalle henkilö-
kunnallemme. Salibandyssä on helppo olla mu-

kana, koska lajissa on puhtaat arvot, Lehtonen 
perustelee.
 Lounet tukee TPS:ää myös ammattitaidol-
laan ja ydinosaamisellaan, sillä TPS:n tietolii-
kenneyhteydet ovat Lounetilta.
 – Kuuluminen Elisa-konserniin takaa, et-
tä meillä on alan johtava tietous sekä viimei-
simmät palvelut ja tuotteet. Hintammekin ovat 
varmasti kilpailukykyiset, luettelee Lehtonen 
Lounetin vahvuuksiksi.
 Tänä syksynä alkaa Caribian 994-hallis-

sa TPS:n historian toistaiseksi mielenkiintoi-
sin kausi. Viime keväänä kolkuteltiin jo liigan 
portteja, ja seuran visioon on kirjoitettu nousu 
liigaan keväällä 2006. Mitä yksi edustusjouk-
kueen pääyhteistyökumppaneista odottaa TPS:
ltä?
 – Onhan se erikoinen tilanne, että salibandy 
on kasvanut Suomessa vauhdilla mutta Turussa 
yliopistokaupunkina ei ole pääsarjatason jouk-
kuetta. Odotamme tietenkin sarjanousua, mut-
ta ennen kaikkea odotamme hyvätunnelmaisia 

otteluita, Lehtonen kertoo.
 TPS:n Timo Tuominen paljastaa, että tun-
nelmatoiveissa Lehtosella on oma lehmä ojas-
sa: käydessään otteluissa hän istuu mielummin 
yleisön joukossa kuin aitiossa.
 – Siellä on paras istua, Lehtonen myöntää.

Teksti ja kuva Samuli Laukka

Lounet tunnustaa rohkeasti väriä
”Kyllä Turussa pitää olla TPS:n toiminnassa mukana”, täräyttää Lounetin Juha Lehtonen. 
Lounet ja TPS Salibandy ovat tutut toisilleen jo viiden vuoden ajalta.

Juha Lehtonen Lounetista ja Timo Tuominen TPS Salibandystä ovat tehneet yhteistyötä jo kuuden kauden ajan.

loin ihan ensimmäisissä ryhmissä seitsemän 
vuotta sitten aloittaneet ovat parhaimmillaan 
edenneet aina nuorten maajoukkueeseen as-

ti, sanoo Lahti lopuksi.

Teksti Samuli Laukka
Kuva Timo Tuominen

juniorimme, jotka toimivat mallikkaina esiku-
vina nuoremmilleen. Kun ryhmät kokoontuvat 
ensimmäistä kertaa nyt syksyllä, toiminnas-
sa mukana olleet vanhemmat tulevat kerto-
maan kokemuksistaan. Ohjaajaksi ryhtymis-
tä helpottaa myös harrasteohjaajan opas, 
joka on kattava paketti ohjaajatieto-
utta, Lahti kertoo.
 – Haasteena on tietenkin 
saada kaikki innostumaan 
salibandystä, niin että har-
rastus jatkuisi ryhmissä ja 
joukkueissa ja myöhem-
min elämässä mahdol-
lisimman pitkään. Sii-
nä meillä varmasti 
on kehitettävää, 
mutta toisaal-
ta kyllä seuras-
sa on tehty jotain 
oikeinkin, kun sil-

Lounet tunnustaa rohkeasti väriä

edenneet aina nuorten maajoukkueeseen as-
ti, sanoo Lahti lopuksi.

Teksti Samuli Laukka
Kuva Timo Tuominen

TPS Salibandyn Harrasteryhmät, lue lisää www.tpssalibandy.fi 
• Juniorikerhot 91–94-syntyneille pojille
• Ronald McDonald kortteliliiga 95–96-syntyneille pojille
• Mimmiliiga 93–96-syntyneille tytöille
• Nassikkakerhot 97–98-syntyneille tytöille ja pojille
• Lapsi-aikuinen kerho 99–00-syntyneille lapsille ja heidän vanhemmille
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Jo useamman vuoden ajan ovat alkukesän 
salibandyleirit tuoneet Turkuun huippu-
pelaajia, joita liigaottelujen puuttumisen 

vuoksi täällä on harvemmin nähty. Tänä ke-
sänä leirillä oli ohjaajina muiden muassa Esa 
Jussila ja Otto Moilanen, kaksi Itä-Suomen 
lahjaa maamme salibandylle.
 Turun leiri on molemmille kesän ainoa. 
Kaikkiaan Jussilalle tämä on jo neljäs kerta Tu-
russa, mutta Moilanen on keräämässä koke-
muksia ensimmäistä kertaa.
 – Leirit tulevat älyttö-
män hyvään saumaan, sil-
lä ne katkaisevat rankan 
kesän normaalin rytmin 
mukavasti. Täällä näkee 
uusia naamoja ja pääsee 
lataamaan kunnolla ak-
kuja, tähdet kertovat.
 On kuitenkin turha 
luulla, että pelaajat vain lepäisivät laakereillaan 
leireillä, sillä päivien ohjelmaan kuuluu myös 
omatoiminen harjoittelu.
 Jussila ja Moilanen kuuluvat salibandynpe-
laajien urheilijasukupolven ensimmäiseen aal-
toon. Molemmat ovat syntyneet vuonna 1979, 

molemmat ovat debytoineet liigassa 90-luvun 
lopulla ja molemmille on kertynyt tilille maa-
otteluja: Moilaselle 10, Jussilalle jopa 58. Pelaa-
jat ovat nähneet suuren osan huippusalibandyn 
kehityksen kaarta.
 – Nykyään pelaajat ovat paljon taitavampia 
kuin ensimmäisellä kaudellani 1998–99. Pelin 
jokainen osa-alue on kehittynyt ja pelin ul-
kopuolella kaikki on paremmin organisoitua, 
miettii Moilanen.
 – Fyysisesti liigassa ja kansainvälisissä pe-

leissä pelataan nykyään 
paljon kovempaa kuin 
ennen. Taktinen osaami-
nen on kehittynyt valta-
vasti, ja treenaaminen on 
ammattimaistunut, tu-
kee Jussila.
 Samaan aikaan peli-
varusteet ovat kehitty-

neet harppauksin. Paremmilla varusteilla pa-
remmat pelaajat pelaavat parempaa peliä. Lajin 
kehittyminen on kaikkea muuta kuin pysähty-
nyt, ja Jussilalla ja Moilasella on käsitys lajin 
tulevaisuudesta.
 – Samojen asioiden parantuminen jatkuu 

Nuoret kehäketut ovat 
nähneet salibandykenttiä 
laidasta laitaan
Jussila ja Moilanen. Pelimiehet idästä
Esa Jussila ja Otto Moilanen ovat huomanneet, että lännessä 
on oltu pitkään hiljaa. He ovat huomanneet myös sen, että 
asiat ovat muuttumassa.

varmasti. Seuraavat pelaajapolvet ovat taita-
vampia, fyysisempiä ja taktisempia. Toivot-
tavasti fyysiselle pelaamiselle löytyy yhteinen 
linja, ettei pelistä tule liian vaarallista, Jussila 
toivoo.
 – Myös maalivahtien taso tulee nousemaan. 
Pahimmillaan liigassa on puolella joukkueista 
ollut heikko maalivahti. Pelejä on saatu ratkais-
tua liian aikaisin ja liian helposti veskareiden 
vuoksi, paljastaa puolestaan Moilanen.

ULKOMAAN MUSTIKAT, 
KOTIMAAN MANSIKAT
Salibandy ei ole vielä missään ammattilaisur-
heilua, mutta lajin parissa on tarjolla haastei-

ta kotimaan ulkopuolellakin. Esa Jussila pelasi 
viime kaudella Sveitsissä Alligator Malansissa, 
ja seuran kanssa on sopimusta vielä vuosi jäl-
jellä.
 – Ulkomailla pelaaminen ei ole mikään 
edellytys salibandynpelaajalle missään suhtees-
sa. Siinä on kyse enemmänkin halusta saada 
uusia elämänkokemuksia ja näyttää itselle, et-
tä pystyy sopeutumaan vieraaseen kulttuuriin, 
Jussila kertoo.
 Otto Moilanen lähti Ruotsiin Storvreta 
IBK:hon, kun Joensuun Josba keväällä 2004 
hävisi SM-finaalisarjan kolmannen kerran pe-
räkkäin.
 – Takki oli silloin niin tyhjä, että Josban 

Otto Moilanen ja Esa Jussila ovat saaneet salibandykokemuksia niin Suomen 
maajoukkueesta, Salibandyliigasta kuin ulkomailtakin.

”Seuraavat 
pelaajapolvet ovat 

taitavampia, fyysisempiä 
ja taktisempia.”

Kausikorttien 
myynti alkaa 1.9.
Kausikorttien ennakkomyynti Turun Salibandyareenalla. 
Kauden aikana kausikortteja myydään Turun Salibandyareenalla sekä 
kotiotteluissa.

Kausikortin hinta on 30 euroa.

Kausikorttiedut:
 
Holiday Club Caribia
• vapaa pysäköinti otteluin aikana
• 15%:n alennuskortti Caribian palveluihin 
 (voimassa 2006 loppuun saakka)
• limua ja olutta Happy Hour -hintaan ottelupäivinä
 
Ravintola Pikku-Torre
• Kotiotteluiden jälkeen Happy Hour -hinnat klo 23 saakka
• Alá Carte ruokailut -10%
 
Viking Line
• Viking Linen bonuskortti kaikille kausikortin ostajalle
 
Sis. miesten edustusjoukkueen ja A-poikien kaikki ottelut, Caribian 
edut voimassa myös A-junioreiden otteluiden yhteydessä.
 
Yksittäiset liput kotiotteluihin:
• 5 eur miesten edustusjoukkue
• 2 eur A-pojat
• TPS:n kausikortilla ilmaiseksi
• alle 12-vuotiaat ilmaiseksi

Kotiottelut 
kaudelle 2005–06
Miehet edustus, 1. divisioona, Caribia

su 2.10. klo 18.30 TPS - Rangers
ke 12.10. klo 18.30 TPS - Finnsta Pro
la 22.10. klo 18.30 TPS - SB Vaasa 10-v. juhlaottelu
ma 14.11. klo 18.30 TPS - FBT Pori
ke 23.11. klo 18.30 TPS - AFC Campus Paikallisottelu!
to 1.12. klo 18.30 TPS - PirPi
la 10.12. klo 18.30 TPS - Nibacos
ti 20.12. klo 18.30 TPS - FBC Turku Paikallisottelu!
su 15.01. klo 18.30 TPS - Blue Fox
ti 24.01. klo 18.30 TPS - FBT Pori
ti 07.02. klo 18.30 TPS - Finnsta Pro
su 12.02. klo 16.00 TPS - Nibacos
ti 21.02. klo 18.30 TPS - AFC Campus Paikallisottelu!
to 02.03. klo 18.30 TPS - Rangers

A-pojat, SM-sarja, Caribia

to 20.10. klo 18.30 TPS - Oilers
ti 8.11. klo 18.30 TPS - Gunners
la 10.12. klo 12.00 TPS - OLS
ke 18.1. klo 18.30 TPS - FBC Turku Paikallisottelu!
to 26.1. klo 18.30 TPS - Ilves
to 23.2. klo 18.30 TPS - HIFK
ma 27.2. klo 18.30 TPS - Karhut*
*) Ottelu pelataan poikkeuksellisesti Turun Salibandyareenalla, 
Virusmäentie 65.
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Seuraa näitä  
liigapelaajia
valitsijamiehinä Esa Jus-
sila ja Otto Moilanen

SANTTU MANNER
SSV, HELSINKI
Vaikka oli viime kaudella toinen pudotus-
pelien pistepörssissä, ei saa ansaitsemaan-
sa arvostusta. Pelaa JP Lehtosen ja Mikael 
Järven kanssa loistavassa ketjussa, mutta 
koska tekee ”vain maalit”, Mannerin pa-
nosta aliarvioidaan.

OSSI LAHTI
NST, LAPPEENRANTA

Voi olla hirvittävän hyvä. Todella poten-
tiaalinen kaveri, joka torjui TPS:n nurin 
kevään liigakarsinnoissa.

JUHANI TUOMAINEN
JOSBA, JOENSUU
Isokokoinen rightin kaveri, joka aloittaa 
ensimmäisen kauden liigassa. Potentiaalia 
löytyy, mutta liigatasolla pärjääminen on 
tietenkin vielä kysymysmerkki.

JANI HELENIUS
TAPANILAN ERÄ
Tästä osoitteesta lähtee vähintään 30 
maalia ensi kaudella.

HENRI KORHOLA
ESPOON OILERS
Voittaa ensi kaudella maalivahtipörssin 
torjuntaprosentillaan.

eteen ei olisi voinut kuvitella tekevänsä hom-
mia. Turusta katsottuna Ruotsiin muuttaminen 
ei ehkä vaikuta isolta muutokselta, mutta Joen-
suuhun verrattuna kulttuuri muuttui merkittä-
västi. Ruotsista sain lisää intoa ja näin, miten 
siellä hoidetaan asioita. Sieltä voi tuoda paljon 
ideoita Suomeenkin, Moilanen selittää.
 Nyt Lappeenrannan NST:n kasvatti on pa-
lannut Suomeen, Joensuuhun ja Josbaan.
 – Meillä on selvästi kovempi joukkue kuin 
viime vuonna, ja uskon, että seuraavalla kaudel-
la vielä sitäkin kovempi. Tärkein syy palaami-
seen on silti opiskelut. 
 Kesän siirtomarkkinat ovat totta tosiaan 
tehneet Josbasta yhden sarjan ennakkoon ko-
vimmista joukkueista. Moilasen lisäksi Itä-
Suomen ykkösjoukkuetta tulevat vahvistamaan 
myös esimerkiksi Teemu Häkkinen ja Mar-
kus Suntila. Esa Jussila veikkaa kasvattaja-
seuralleen hyvää kautta.
 – Uskallan väittää, että missään muualla ei 
salibandyjoukkue harjoittele yhtä lujaa kuin Jo-
ensuussa. Josba tulee pelaamaan mitaleista, ai-
noa kysymys on vain minkä värisistä. SSV pe-
laa totta kai finaalissa, mutta muuten kärki on 
tasainen.
 Liigamelskettä toistaiseksi vailla oleva Tur-
ku ei salibandykaupunkina ole kummallekaan 
tähtipelaajalle kovin tuttu.
 – Muissa isoissa ja keskisuurissa kaupun-
geissa on tullut pelattua, mutta Turun ja Rau-
man kohdalla on musta aukko. Tämä kuulostaa 
nyt vähän tylsältä, mutta junnuaikoinani län-
sisuomalaisia joukkueita vastaan pystyi lähte-
mään takki auki. Nyt kaikki näyttää onneksi 
aivan toiselta. Turku on yksi parhaista junnu-
salibandykaupungeista, Moilanen sanoo.
 – Viimeisen vuoden aikana on tullut vietet-
tyä niin paljon aikaa netin kimpussa, että pys-
tyisin kyllä luettelemaan ainakin kentällisen 
TPS:n pelaajista. Lisäksi Backe (TPS:n pää-

valmentaja Ray Backman) on tämän leirin 
aikana kertonut paljon Turun tilanteesta, ker-
too puolestaan Jussila.
 Kysymykseen, voisivatko Jussila ja Moilanen 
kuvitella pelaavansa TPS:ssä, molemmat vas-
taavat kiltisti myöntävästi.
 – Salliiko elämäntilanne sitä sitten koskaan, 
onkin toinen juttu, Moilanen muistuttaa.

UUDEN KAUDEN KUJEET – 
GULD I GLOBEN?
Kotimaan kamaralla alkavan kauden yksi mie-
lenkiintoisimmista keskustelunaiheista on lii-
gan laajeneminen.
 – Se on positiivinen juttu vain siinä tapauk-
sessa, että liigaan nousee innokkaita salibandy-
kaupunkeja, joista liigaedustus on puuttunut, 
sanoo Jussila.
 – Tärkeintä on saada kaikki parhaat pelaajat 
liigaan. Vielä sitä ei ole tapahtunut, sillä ama-
tööripohjalta kun pelataan, muut seikat määrä-
vät missä asutaan ja mitä tehdään. Jos Ruotsin 
sarjassa liigatason pelaajia riittää vain 10 jouk-
kueeseen 12:sta, pystytäänkö Suomessa pelaa-
maan liigaa 14 joukkueella? kysyy Moilanen.
 Ykkösdivisioonassa kesän kuumimpia pu-
heenaiheita on ollut länsilohkoon tuleva 
Finnsta Pro. Sekä Jussila että Moilanen ovat 
pelanneet Finnsta IBK:ssa, josta Pro on saanut 
innoituksensa.
 – Kun olemme Oton kanssa pelanneet 
Finnstan riveissä turnauksissa ulkomailla, jouk-
kueessa on ollut aina taitoa ylivoimaisesti vas-
tustajaan verrattuna. On kokonaan toinen jut-
tu, miten nykyinen Finnstan porukka muistaa 
tehdä hommia. Lätyttelemällä ei divaripelejä 
hoidella, varoittaa Jussila.
 Henkilökohtaiset tavoitteet pelaajilla on 
yksinkertaiset: voittaa kaikki kilpailut, joihin 
osallistuu.
 – Kolmena viimeisimpänä Suomen-kau-

Tähtitaimia
Ketju Lasse Paju—Jere 
Jokinen—Ville Forsman 
pyöritti peliä upeasti har-
joitusottelussa, luin Avo-
katsomosta.
 Olisiko vaikkapa heissä 
ainesta turkulaisen sali-
bandyn tähdiksi?

Salibandy tarvitsee näkyvyyttä ja sa-
libandy tarvitsee tähtiä, toistellaan. 
Ryhtykäämme siis tekemään tähtiä. 

Niitä ei synny pelkästään sillä, että joku pe-
laa hyvin. Tähdistä pitää kertoa ihmisille. 
Pitää ottaa kuvia ja kirjoittaa juttuja, ker-

toa upeista harhautuksista, haamutorjunnois-
ta, unohtumattomista maaleista. Pitää kertoa 
lempiaineesta koulussa, lemmikkieläimestä, 
musiikkimausta ja esikuvista.

Entä osaako tähtiehdokas muutakin kuin pela-
ta? Soittaako hän rokkia kuten Reeo Tiiainen, 
laukooko hauskoja kommentteja kuten Seppo 
Räty, näyttääkö hyvältä kuvissa? 
 
Kestääkö pelaaja tähteyden? Kipsaantuuko 
hän lehtijutuista ja haastatteluista tai nouseeko 
pissa päähän? Pystyykö hän tähtenäkin keskit-
tymään olennaiseen, harjoittelemaan ja pelaa-
maan hyvin?

Valmentajat eivät yleensä pidä tähdistä. Se joh-
tuu siitä, että vaikka joukkueella menisi kuinka 
hyvin, valmentaja näkee joka puolella katast-
rofin aineksia. Jos yhtä pelaajaa aletaan kehua 
julkisesti, joukkuekemia kärsii, kehuttu pelaaja 

laiskistuu ja tappioputken pää häämöttää. Siksi 
valmentaja kieltäytyy voittopelin jälkeen nos-
tamasta esiin onnistujia. Joukkueena voitetaan 
ja joukkueena hävitään, hän sanoo, ja puhuu 
asenteesta ja kovasta työnteosta. Korkeintaan 
voi vähän kehaista junioripelaajaa, joka tarvit-
see rohkaisua.

Entä kestääkö pelaaja suomalaisen mentalitee-
tin? Se luulee olevansa, se on ylpeä, se leijuu, is-
ketään kohta nimettömillä keskustelupalstoilla, 
oli syytä tai ei. Se tunkee itseään esiin, luullaan, 
vaikka toimittaja on jahdannut ja maanitellut 
poseeraamaan kuvassa ja antamaan haastatte-
lun. Poiminut sitten sivulauseesta otsikon.

Entä voiko salibandyssa muka olla tähtiä? 
Sählyssä. Totta kai voi. Voihan jääkiekossa ja 
jalkapallossakin olla. Ihmisiä nekin ovat, syö-
vät aamulla muroja ja lukevat samalla Turkka-
ria, käyvät vessassa ja kastuvat sateessa. Ihmiset 

tenani olen voittanut – tai hävinnyt – hopeaa. 
Olisi vaikea motivoitua pronssin tai hopean ta-
voittelemiseen, Moilanen miettii.
 Salibandykausi 2005–06 tulee päättymään 
MM-kisoihin Ruotsissa. Moilanen on ollut 
maajoukkueessa viimeksi MM-kisoissa 2004.
 – En ole ansainnutkaan maajoukkuekutsua. 
Ensiksi pitää saada oma itseluottamus takaisin 
kuntoon. Jos Josba voittaa mestaruuden, voin 
päästä kisoihin, mutta muuten voi tehdä tiuk-
kaa, arvelee Moilanen.
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vuotta erään toisen lajin ikimuistoisen MM-fi-
naalin jälkeen. Niiltä ajoilta tuttu guld i Glo-
ben -teema on herännytkin uuteen eloon.
 – Allekirjoitan täysin guld i Globen -mani-
festin. Kellään, jota se vähänkään koskee, ei ole 
mitään muuta tavoitetta, päättää Jussila.

Teksti Samuli Laukka
Kuva Suomen Salibandyliitto

ovat mielenkiintoisia ja peli on mielenkiin-
toista.

Lasse Paju, Jere Jokinen, Ville Forsman. Ja-
nette Loponen, Annika Eisanen ja Kristiina 
Simolin tiedetään jo ympäri Suomea. Entä 
muut? Turussa ja TPS:ssä riittää potentiaa-
lisia tähtipelaajia. Mutta halutaanko Turus-
sa tehdä tähtiä? Jos halutaan, osataanko? 

Entä uskaltaako joku olla tähti?

Mika Hilska

Kirjoittaja on vapaa kirjoittaja, joka 
työskentelee muun muassa 

Salibandyliigalle.




