
Punkari ja Tiitu Turkuun pelaamaan – yleisöryntäys?   Sivu 5

mustaa 
valkoisella 

Nro 3
2005–2006

Virtuaalinen
Turku     Sivu 8

Punkari ja Tiitu Turkuun pelaamaan – yleisöryntäys?

Luvassa 
parempaa 

tuomarointia     
Sivu 10

SALLITTU KOKO PERHEELLE  Sivu 2

Liiganousu edellytys näkyvyyden lisääntymiselle

Salibandy palsta-
millimetrien perässä Sivu 9

Sanoja ja kuvia 10-vuotiaasta TPS Salibandystä

Tepsin salibandy-
vuosia juhlittiin

Sivut 5–7



2

Julkaisija: TPS Salibandy ry Osoite: Virusmäentie 65, 20300 Turku Puhelin: 020 7431 366 Faksi: (02) 250 3886 
Sähköposti: x-lehti@tpssalibandy.fi Päätoimittaja: Timo Tuominen Toimitussihteeri: Samuli Laukka 
Ulkoasu & taitto: Mainostoimisto Kanava.to Painos: 5000 kpl Painopaikka: TS-Lehtipaino, Artukainen

Jakelupisteet: Turun Salibandyareena (Virusmäentie 65), Räntämäen Liikuntakeskus (Siutlankatu 1),
Holiday Club Caribia (Kongressikatu 1), Ravintola Pikku-Torre (Yliopistonkatu 30),
McDonalds Satashell (Aninkaistenkatu 15), Intersport Megastore (Viilarinkatu 10), TPS Shop (Aurakatu 3)

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2006. Materiaalit toimitukseen 10.3. mennessä.

PÄÄKIRJOITUS

Syrjälät ovat tuttu näky Turun saliban-
dykentillä ja kenttien laidalla. Pojat Leo, 
Joel, Max ja Axel sekä vanhemmat 

Elise ja Kimmo harrastavat kaikki salibandyä, 
niin yhdessä kuin erikseenkin. Perhe ajautui la-
jin pariin vähitellen sen jälkeen, kun nykyään 
D91 Falconsissa pelaava Leo aloitti korttelilii-
gan.
 – Leo pelasi vuoden kortteliliigaa Tomi 
Lindroosin ryhmässä, ja Julle (Lindroos) sai 
kipinän syttymään meissä muissakin, Elise ja 
Kimmo kertovat.
 Kun ysiykköset siirtyivät kortteliliigasta kil-
pakentille, Elise ryhtyi joukkueen tilinkäyttä-
jäksi, ja sittemmin vanhemmat ovat mielellään 
ottaneet muitakin tehtäviä. Nykyään Kimmo 
on muun muassa Falconsin huoltaja ja Elise 
Joelin joukkueen, D93 Thunderin, manageri.
 Perheen nuorimmaisista Max (s. 1995) pe-
laa kortteliliigassa ja Axel (s. 2000) lapsi–aikui-
nen-ryhmässä. Maxin ryhmän ohjaajana toimii 
isoveli Leo ja Axelin ohjaajana toinen isoveli 
Joel. Isä Kimmo on molemmissa ryhmissä oh-
jaajan apulainen.
 – Joku on joskus kysynyt, että jos meillä olisi 
tyttöjä, olisivatko he mukana salibandyssä. Jos 
äiti on, niin mikseivät sitten tytötkin olisi, to-
teaa Elise, joka toimihenkilötehtäviensä lisäksi 
salibandyilee äitiryhmä Fenixissä sekä kuuluu 
TPS Salibandyn hallitukseen.

SALIBANDY ON SOSIAALINEN 
YMPÄRISTÖ
Turun Salibandyareena saa Syrjälöiltä kiitosta. 
Se on oiva paikka päästä oppia tuntemaan niin 
salibandyä kuin uusia ihmisiäkin.
 – Areenalla pääsee hyvin lajiin sisälle ja ym-
päristönä se on sosiaalinen. Siellä tutustuu mui-
hinkin lapsiin kuin omiinsa sekä toisiin van-
hempiin, joiden kanssa voi jutella muustakin 
kuin vain lapsen harrastuksesta, Elise sanoo.
 – Lapselle Areena on hyvä ympäristö, missä 
voi itsenäistyä turvallisten aikuisten ja muiden 
ihmisten keskuudessa. Lapset näkevät valmen-
tajia ja kuuntelevat heitä ja oppivat heiltä. Kun 
esimerkiksi Atte Juuti sanoo jotain aamupa-
lan tärkeydestä, siitä ei sen jälkeen tarvitse pu-
hua kotona erikseen, jatkaa Kimmo.
 Perheen lapsista Leo ja Joel ovat alkaneet jo 
harrasteryhmien ohjaajiksi. Poikien isän mie-
lestä se on erinomainen asia.
 – Harrasteryhmän ohjaaminen on aivan oma 
maailmansa, josta pojat ovat oppineet nautti-
maan. Pari kolme vuotta TPS:ssä pelanneet 
juniorit ovat kortteliliigalaisille puolijumalia, 
joita ihannoidaan. Ohjaajana oppii myös ar-
vostamaan omia valmentajia enemmän, kun 
ymmärtää, miten harjoitukset suunnitellaan ja 
vedetään, Kimmo selvittää.
 Lapsille vanhempien mukanaolo ei ole koi-
tunut harmiksi.
 – Olemme välillä kysyneet pojilta, rasittaako 
heitä se, että vanhemmat ovat mukana saliban-

dyssä. Ainakaan vielä se ei ole ollut ongelma. 
Lisäksi on tärkeää, että lapsille ei tule olo, että 
salibandyä pitäisi harrastaa väkisin. Muutakin 
saa harrastaa, Elise painottaa.
 Nuorimmaisista Max käy myös partiossa. 
Axel sen sijaan on kiinnostunut valmentami-
sesta.
 – Axel halusi viime jouluna lahjaksi fläp-
pitaulun, ja nyt he Ray Backmanin kans-
sa miettivät yhdessä kuvioita TPS:n miesten 
edustusjoukkueen peleihin, Kimmo ja Elise 
nauravat.

MUKAAN, MUKAAN, 
MUKAAN
Syrjälät rohkaisevat muita vanhempia mukaan 
harrastamaan.
 – Jos on vähänkin kiinnostusta, kannattaa 
kysyä, mitä voisi tehdä. Ei tarvitse ryhtyä toi-
mihenkilöksi ollakseen aktiivinen. Kun asioita 
tehdään yhdessä, se ei käy liian raskaaksi. Par-
haimmillaan yhteistyö on silloin, kun hommat 
hoidetaan porukassa. Kenenkään ei tarvitse yk-
sin selviytyä vastuuhommistakaan, sillä ne joil-
la on kokemusta auttavat varmasti. Niin van-
hemmat kuin junioritkin voivat vapaasti tulla 
kysymään meiltä mitä tahansa, emmekä me 
heti ole rekrytoimassa väkisin, lähettävät Elise 
ja Kimmo terveisinä.

Teksti ja kuva Samuli Laukka

Sallittu koko 
perheelle

Ihan totta: koko perhe voi harrastaa salibandyä. 
Kysykää vaikka Syrjälöiltä.

Kenen 
suoritus-
motivaatio 
ohjaa juniori-
urheilijaa

Meillä kaikilla aikuisilla, nuorilla 
ja lapsilla on vahva taipumus 
hakea ja kokea onnistumisen 

hetkiä kyltymättömyyteen asti. Tahdom-
me menestyä ja olla hyviä jossakin. Lap-
silla se tapahtuu leikin muodossa, nuorilla 
paljolti koulun ja opiskelun parissa ja van-
hemmilla vaikkapa työssään. Harrastukset 
tarjoavat meille hyvinvointiamme vah-
vistavan ympäristön. Joukkueurheilussa 
kohdallemme osuu asioita, jotka toisaalta 
vetävät meitä puoleensa toisaalta työntä-
vät pois sen piiristä. Kykymme, luonteen-
piirteemme ja motivaatiomme vaikuttavat 
suorituksiimme vastuullisina yksilöinä ja 
osana joukkuetta. Tavoitetietoisina kyke-
nemme saavuttamaan tuloksia paremmin 
kuin tahdottomina ja tavoitteista piittaa-
mattomina. 
 Aktiivisuus harrastuksessa riippuu mo-
nista asioista.  Kiinnostus on yksi tärkeä 
tekijä, joka johtaa innostumiseen ja yrit-
tämiseen. Yritteliäs elämänasenne lisää 
kunkin itsensä tuntemista, itsearvostusta 
ja luottamista omiin kykyihinsä. Tahtom-
me kehittää itseään lisääntyy. Suhtautu-
malla harrastukseen ja sitä ympäröivään 
yhteisöön myönteisesti vaikutamme par-
haiten omalla käyttäytymisellä lajimme 
parissa toimiviin ihmisiin. Asettamalla 
itsellemme tavoitteet ja omaksumalla oi-
keat toimintamallit niiden toteuttamiseen 
edistämme parhaiten omaa ja nuortemme 
hyvinvointia. 
 Aikuisina meillä on mahdollisuus olla 
oikeasti tukena nuorillemme antamalla 
heille mahdollisuus fyysisen ja henkiseen 
valmentautumiseen ja näin parempaan 
vastuuseen itsestään. On luonnollista, että 
haluamme kukin poimia kunnon hedel-
mäsadon. Antakaamme siksi aikaa kasvul-
le, huolehtikaamme vahvistavasta ohjaa-
misesta ja ennen kaikkea malttakaamme 
itse jaksaa odottaa ja olla heijastamatta 
omia ambitioitamme nuortemme suori-
tuksiin. Oikein mitoitettu harrastus antaa 
onnistumisen tunteen mahdollisimman 
monelle. Meillä kaikilla on sijamme.

Jarmo Kytöhonka
TPS Salibandy ry

Kunniapuheenjohtaja

Syrjälät Leo, Max ja Joel, sekä Elise, Axel ja Kimmo harrastavat salibandya koko perheen voimin.
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OSUMIA!

”Salibandyssa 
ei toistaiseksi liiku 

suuri raha.”

TIESITKÖ, ETTÄ...

82% tepsiläisistä asuu Turussa. Loput 18% 
asuvat 31:ssa eri postitoimipaikassa, joista 

Raisiossa eniten (40).

Batatran Oy
Koneistus-, hitsaus-, asennus- ja levytyöpalvelua

Pansiontie 56
20240 TURKU
Puh. 02-230 5533

Turussa on nähty aikaisemminkin 
liigakokemuksen omaavia pelu-
reita. Osa on ollut toki kelpo pe-

limiehiä, mutta osa olisi rehellisesti sa-
nottuna saanut ehkä jäädä tulemattakin. 
Punkarin ja Tiitun kohdalla takuuvarmasti 
tietää saavansa sitä mitä tilaa.
 Punkari täyttää loppuvuodesta 29 vuot-
ta eli hän on pelimiehenä parhaassa iäs-
sä. Tampereen Gunnersin luottopakin 
170-senttinen kroppa on täyttä dynamiit-
tia. Huippu-urheilijan olemusta huokuva 
Punkari on mainio hankinta kehittämään 
turkulaisen salibandyn nousua kohti liigaa 
tamperelaisuudestaan huolimatta.
 Tero Tiitun, liigan pisterohmun, ottaisi 
kiljuen vastaan kuka tahansa salibandyval-
mentaja. Tiitun fyysinen kunto lienee lii-
gan tämän hetken kovin. Ei siis ihme, et-
tä valmentaja Nykky 
teki 185-senttises-
tä jässikästä keskus-
hyökkääjän, joka jak-
saa raataa molempiin 
suuntiin. 24-vuotias 
Tiitu on mies isol-
la M:llä, ja häneltä 
löytyy taitoa, tahtoa 
ja tekoja. Kerrassaan 
mainio hankinta.

RISKI ON PIENI
Kahden huippunimen saapuminen Tur-
kuun koetaan ennen kaikkea esikuvan 
tuojina. Värväykseen liittyy vähän riskejä, 
koska molempien pelaajien työmoraali on 
tunnetusti korkea. Miesten urheilullisen 
esimerkin uskotaan tarttuvan koko jouk-
kueeseen. Lisäksi on olettavaa, että uusi-
en maajoukkuetason vahvistuksien myötä 
muutkin haluavat pelata samassa joukku-
eessa.
 Juniorityö on tällä hetkellä Turussa 
mallillaan. Tasoa löytyy laajalla rintamal-
la. Huippuvahvistusten myötä kehittyvä 
juniori saa kasvaa kovemmassa harjoitus-
ryhmässä kuin mihin Turussa on totuttu. 
Enää ei ole pelkoa, että junnutähti jää di-
varitähdeksi tai muuttaa aikanaan liiga-
paikkakunnalle. 
 Huippuvahvistusten saapuminen jo di-
varivaiheessa Turkuun on viisas ratkaisu 
siinäkin mielessä, että se olisi ajankohtaista 
joka tapauksessa liigaan nousun tapahdut-

tua. Tosiasia kuitenkin on se, että turkulais-
ten omat eväät eivät aivan riitä liigassa py-
symiseen. Hissijoukkueeksi ei turkulaisten 
kannata ryhtyä.
 Huippumiesten hankintaan liittyy myös 
vähän taloudellisia riskejä. Salibandyssa ei 
toistaiseksi liiku suuri raha. Yhden käden 
sormissa on laskettavissa ne pelaajat, jot-
ka tässä lajissa jäävät taloudellisesti plussan 
puolelle. Salibandy on kuitenkin elämysur-
heilua parhaimmillaan. Ja Turussa katsoja-
luvut ovat olleet jo nyt tyydyttävällä tasolla. 
Vauhdikas laji itsessään ja hyvä ottelutapah-
tuma kiinnostavat yleisöä.

LISÄÄNTYVÄT LIPPUTULOT 
RIITTÄVÄT
Oman kylän pojat kiinnostavat aina turku-
laista yleisöä, se on selvää. Mutta huippu-

nimet ja  menestyvä 
joukkue on se, joka 
saa turkulaiset kat-
sojat tulemaan run-
saslukuisina paikalle. 
Oletettavaa on, että 
jo Punkarin ja Tiitun 
sekä räväkän ottelu-
markkinoinnin avulla 
katsojamäärät kolmin-

kertaistuvat. Positiivinen kierre kasvattaa 
vuorostaan medianäkyvyyttä ja siitä sponso-
ritkin tykkäävät.
 Otetaan yksi esimerkiksi: 800 maksavaa 
katsojaa per ottelu ei olisi suurikaan yllätys. 
Toisin sanoen 6 euroa kertaa 800 katsojaa 
tekee lähes 5 000 euroa lipputuloja per mat-
si. Kaudessa siis yhteensä vähintään 80 000 
euroa. Pienimmilläkin summilla pyöritetään 
jo tällä hetkellä koko divarijoukkueen kausi-
budjettia. Yksinkertaista, eikö totta. 

Tai ei aivan sittenkään, sillä Turusta nimit-
täin puuttuu sisäpalloiluhalli, johon mahtui-
si 800 maksanutta katsojaa.

Ja on tässä  yksi toinenkin pikku ongelma: 
kukaan ei ole vielä Turussa hoksannut soit-
taa Vesa Punkarille ja Tero Tiitulle.

Jousimies

Kirjoittaja seuraa Turun salibandyelämää 
jousensa kantomatkan päästä.

HUIPPUVAHVISTUKSIA!
Vesa Punkari ja Tero Tiitu Turkuun pelaamaan!
Yleisöryntäys odotettavissa

Kohuhankinnat Vesa Punkari ja Tero Tiitu ovat mitä 
lämpimimmin tervetulleita Turkuun pelaamaan. Vah-
vistuksien hankinnoissa Turussa ei pidäkään tyytyä 
tavanomaisuuteen. Punkari ja Tiitu kuuluvat tämän 
hetken suomalaisen huippusalibandyn eliittiin.
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Mustavalkoinen juhlavuosi 2005 hui-
pentui lauantaina 22.10. Holiday 
Club Caribiassa, kun TPS Saliban-

dy vietti 10-vuotissyntymäpäiväjuhliaan. Cari-
bian lämmössä herkuteltiin ruualla ja juomalla, 
seurusteltiin hyvässä seurassa, palkittiin seura-
aktiiveja tärkeästä työstä, kannustettiin TPS 
voittoon SB Vaasasta ja pidettiin ja kuunnel-
tiin puheita.
 Kutsuvierastilaisuuden avannut TPS Sali-
bandyn puheenjohtaja Harri Lindblom pu-
hui vuonna 2001 tehdystä viisivuotissuunnitel-
masta, Visio 2006:sta.
 – Suunnitelmassa on paljon tavoitteita, joi-
hin kaikkiin ei päästä, mutta hyvien saavutusten 
innoittamana seura tekee uuden suunnitelman 
jatkoa varten. Kiitos kaikille vapaaehtoisille 
tehdystä työstä, joka on mahdollistanut seuran 
kehittymisen, Lindblom lausui.

EMO-TEPSIN 
TERVEISET
Turun Palloseura ry:n puheenjohtaja Antti 
Kasi välitti emoyhdistyksen terveiset saliban-
dyväelle.
 – Turun Palloseura on ikoni ja brändi, jon-
ka viiriä TPS Salibandy on kantanut kunniak-
kaasti. Salibandylle on sosiaalinen tilaus, ja on 
ollut mukava nähdä, että salibandy on säilyttä-
nyt henkisen yhteyden lajin alkuaikojen leik-
kimielisyyteen. Toivottavasti TPS Salibandy 
välttää teini-iän kriisit ja kasvaa suoraan aikui-
seksi. Menestystä ja peli-iloa tulevaisuuteen, 
toivotti Kasi.

PITKÄAIKAISEN  
YHTEISTYÖKUMPPANIN 
ONNITTELUT
Kuluva kausi on kymmenes, jona TPS Saliban-
dy ja Liedon säästöpankki tekevät yhteistyötä 
keskenään. Liedon säästöpankin toimitusjoh-
taja Jussi Hakala onnitteli syntymäpäiväsan-
karia tyytyväisenä.
 – Lähdimme pienestä liikkeelle, mutta yh-
teistyömme on laajentunut tasaisesti koko ajan. 
Olemme iloisia, että olemme olleet tukemassa 
kasvavaa salibandyseuraa. TPS Salibandystä on 
tullut TPS:lle kolmas tukeva tukijalka, Haka-
la sanoi.

LIIGASSA JA LIITOSSA 
TYKÄTÄÄN
Salibandyliigan toimitusjohtaja Risto Kaup-
pinen on ollut tänä vuonna juhlimassa mui-
denkin seurojen syntymäpäiväjuhlissa.
 – Salibandyseurojen syntymäpäiväjuhlia on 
alkanut olla, ja on hienoa, että porukat haluavat 
juhlia. Se kertoo talkoohengestä ja oman työn 
arvostamisesta, Kauppinen kertoi.
 TPS Salibandyä Kauppinen halusi kiittää 
laadukkaasta toiminnasta.
 – On ollut tärkeää saada perinteiset moni-
lajiseurat mukaan salibandyynkin, sillä se on 
tuonut lajille lisää huomiota. TPS:llä on laajaa 
ja monipuolista toimintaa, ja Turkuun on luotu 
hyvät olosuhteet, joiden kehittäminen entises-
tään on kuitenkin tärkeää.
 Kuluvasta kaudesta Kauppinen oli mietteliäs. 
 – Olisi hienoa, jos Turusta nousisi joukkue 

liigaan. Länsilohkosta on tulossa todella tasai-
nen ja voitot on menossa ristiin. Saa nähdä mi-
ten käy, Kauppinen pohti.
 Salibandyliiton varapuheenjohtaja Miikka 
Seppälä katseli TPS:ää päivätyönsä eli Tam-
pere Unitedin toimitusjohtajan kannalta.
 – Kadehdin ja ihailen TPS:ää. Tepsissä yh-
distyy turkulaisuus positiivisella tavalla, ollaan 
sekä ylpeitä että nöyriä. Jokaisen tepsiläisen 
kannattaa ihan oikeasti olla ylpeä seurastaan, 
kehotti Seppälä.

MENNEITÄKIN MUISTELTIIN
Salibandyliiton hallituksen jäsen ja paikalliskil-
pailija FBC Turun kunniapuheenjohtaja Peter 
Hoffström valotti, millaiset välit FBC:llä ja 
TPS:llä oli hänen puheenjohtaja-aikanaan.
 – Hautasimme TPS-kollegani Jarmo Ky-
töhongan kanssa sotakirveen ja kerroimme 
avoimesti toisillemme seurojemme asioista. 
Päätimme, ettemme kilpaile junioreista emme-
kä vaadi siirtokorvauksia. Seurat sopeutuivat 
toisiinsa, Hoffström kertoi.
 TPS Salibandyn ensimmäinen puheenjohta-
ja Toni Sjöroos muisteli päivänsankarin en-
simmäisiä askeleita.
 – Fuusion ongelmat, TPS-nimen velvoitteet 
ja pula tekijöistä olivat ensimmäisiä kohtaa-
miamme asioita. Kymmenen vuotta myöhem-
min voidaan sanoa, että seuran kehittyminen 
on ollut merkittävä teko, Sjöroos tiivisti.

Teksti Samuli Laukka

”Tepsissä yhdistyy turkulaisuus positiivisella tavalla”

Sanoja 10-vuotiaasta 
TPS Salibandystä

TPS Salibandyn 10-vuotisjuhlissa pantiin Tepsin salibandy-
vuodet pakettiin. Yhteistyökumppanit, päättäjät ja kilpailijat 
onnittelivat ja kiittivät kuluneista vuosista. JUHLAVUODEN KUNNIAKSI 

TPS SALIBANDY JAKOI 
ENSIMMÄISET OMAT 
HUOMIONOSOITUKSENSA 

KULTAINEN ANSIOLEVYKE
Vähintään kymmenen vuoden aktiivisesta 
toiminnasta ja merkittävästä panoksesta 
myönnettävän kultaisen ansiolevykkeen 
ensimmäinen kappale luovutettiin Tomi 
Aaltoselle. 

HOPEINEN ANSIOLEVYKE
Vähintään viiden vuoden ansiokkaasta 
toiminnasta kertovia hopeisia ansiolevyk-
keitä jaettiin 18. Palkittuja olivat:
1.  Toni Lahtela
2.  Jari Hänninen
3.  Janne Aho
4.  Antero Lindén
5.  Juha Pyyhtiä
6.  Jani Rantanen
7.  Jarmo Virta
8.  Timo Mattila
9.  Janette Heino
10.  Irmeli Rantala
11.  Esa Koskinen
12.  Anssi Koskinen
13.  Pauli Jalonen
14.  Seppo Näreoja
15.  Tomi Lindroos
16.  Markku Liimatainen
17.  Atte Juuti
18.  Teppo Vihervä

Kunniakasta TPS-joukkoa. TPS 
Salibandyn kunniapuheenjohtaja 
Jarmo Kytöhonka (keskellä)  
ja kunniajäsenet Toni Sjöröös 
(vas.), Raili Pajula, Kirsti Viitanen 
ja Jari Hänninen yhteispotretissa.
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Ansioituneita TPS-tekijöitä sankoin 
joukoin. Yhteiskuvassa TPS Saliban-
dyn historian kaikki puheenjohtajat ja 
suurin osa 10-vuotisjuhlien yhteydes-
sä palkituista henkilöistä.

Emo-TPS mukana juhlassa. TPS:n pu-
heenjohtaja Antti Kasi luovutti Timo 
Tuomiselle Turun Palloseuran hopei-
sen ansiomerkin yhdessä Harri Lind-
blomin kanssa.

Juniorijoukkueiden edustajia. TPS E94 Warriors -joukkueen joukkueenjohtaja 
Heikki Orpana (vas.) ja  C-tyttöjen tilinkäyttäjä Ismo Vesterinen juhlatunnelmis-
sa aveciensa kanssa.

Turun Parhaassa Seurassa. Holiday 
Club Caribian avainasiakaspäällikkö 
Markku Moberg sekä kunniajäsenet 
Toni Sjöroos ja Jari Hänninen keskus-
telivat salibandyasioista hyvän ruuan 
ja juoman säestyksellä.
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Yritysjohtajat saman pöydän ääressä. 
Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja 
Jussi Hakala ja TPS Salibandyn varapu-
heenjohtaja Jukka Lavi nauttivat lep-
poisasta juhlatunnelmasta tyytyväisin 
mielin.

Liiton herrat. Salibandyliiton hallituk-
sen jäsenet Henrik Rantanen (vas.), 
Peter Hoffström ja Miikka Seppälä pa-
ransivat salibandymaailmaa yhdessä 
Salibandyliigan toimitusjohtaja Risto 
Kauppisen (toinen vas.) kanssa.

Hyvällä tuulella. Junioripäällikkö Juha 
Pyyhtiä (toinen oik.) ja puheenjohta-
ja Harri Lindblom juhlivat seuran 10-
vuotista taivalta kotoisissa merkeissä 
avecien seurassa.

Tyylikkäät yrittäjät. Mainostoimisto Kanava.to:n Tommi Riisiö 
(oik.) ja Tomi Lindroos hioivat busineksia kuntoon taloushal-
linnon asiantuntijan Kari Kuikan kanssa. Mukana neuvotte-
luissa myös kauniimman sukupuolen edustajat.
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Mielikuvani turkulaisesta saliban-
dysta on siis syntynyt lähinnä 
netissä surffaamalla.

 Turussa on näköjään TPS-niminen sali-
bandyseura, joka pyrkii pyörittämään laa-
dukasta toimintaa ja nousemaan korkealle. 
Paitsi säännöllisesti haastateltu Ray Back-
man -niminen mies, joka kertoo joka viikko, 
että ei TPS oikeastaan ole pyrkimässä mi-
hinkään, ainakaan vielä, ja kaikki pelaajatkin 
ovat loukkaantuneina. En vielä tiedä, keitä 
TPS:ssä pelaa, kun ennakoissa ja raporteis-
sa puhutaan lähinnä niistä, jotka eivät pelaa. 
Backman tuntuu kuitenkin tietävän, mistä 

puhuu, koska TPS:n pelit eivät toistaiseksi ole 
viitanneet suureen menestykseen ja sekös pilk-
kakirveitä riemastuttaa. Saattaa olla sattumaa, 
että voitettuaan paikallisottelun muut turku-
laisjoukkueet mielellään uutisoivat ”nöyryyt-
täneensä” TPS:ää, ja maalivahtien taistelun ne 
ovat näköjään aina ”voittaneet 100-0”.
 Menestyvin turkulainen joukkue näyttää 
olevan AFC Campus, joka ei kuulemma sat-
saa eikä harjoittele vaan pelaa rennosti ja siksi 
pärjää. Jonkinlainen paikallinen AC HaKi siis. 
Campuksen nettisivuissa on sama ongelma 
kuin TPS:n: ne ovat mustat, joten silmä kaipaa 
mahdollisimman nopeasti johonkin muualle, 

Virtuaalinen Turku

tässä tapauksessa FBC:n sivuille.
 FBC:n multimediat ja videot ovat teknisesti 
liian mutkikkaina jääneet minulta näkemättä, 
mutta foorumi pitää käydä lukemassa päivit-
täin. Täälläkin vieraat ja pullasorsat piiskaavat 
tuomareita ja pohtivat, kuka on senjasen jun-
nusarjan kovin jätkä, mutta mielenkiintoisia-
kin avauksia on. Minulle muuten tuntematon 
nimimerkki HT on eräistä saamistaan vasta-
uksista päätellen jotenkin epäsuosiossa, mutta 
minä muistan lukeneeni häneltä monta hyvää 
puheenvuoroa, joista luento pelaajia hankki-
massa oleville managereille oli aikanaan suo-
rastaan klassikko.

En ole koskaan nähnyt TPS:n edustuksen pelaavan. 
FBC:ltä näin aikanaan ylimääräisen liigakarsinnan ottelun 
Loviisaa vastaan Nurmon Jymyn luovuttua sarjasta.

 Tänään huomasin HT:n kirjoittaneen, et-
tä kunnianhimoisten turkulaisten seurojen 
pitäisi yhdistää voimansa liiganousun eteen. 
Tästä aiheesta olen tainnut kuulla puhutta-
van ennekin, ja mikäpä ettei. Kaipa ne yh-
distyvät siinä missä jääkiekossa TPS ja Tu-
Tokin.

Mika Hilska

Kirjoittaja on vapaa kirjoittaja, joka 
työskentelee muun muassa 

Salibandyliigalle.
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Näkyvyys mediassa on maaginen asia. 
Se on tärkeää esimerkiksi poliitikoille 
ja muusikoille, mutta yhtä lailla se on 

tärkeää urheilulajille. Ja urheiluseuroille.
 Salibandy on saanut kamppailla näkyvyy-
destä pitkään. Kesti aikansa ennen kuin laji 
alettiin ottaa vakavasti, mutta pikku hiljaa sa-
lipallo pyöri suurimpiin sanomalehtiin ja te-
levisioonkin. Vaikka Turussa ei ole onnistuttu 
vakiinnuttamaan paikkaa salibandyn korkeim-
malla sarjaportaalla, lajin näkyvyyttä on kiitelty 
ja ihmetelty. Ainakin muilla paikkakunnilla.
 Alueen suurin sanomalehti, Turun Sanomat, 
seuraa salibandyä aktiivisesti. Lajia harrastaa 
noin 350 000 suomalaista, mikä on huomattu 
lehden toimituksessa.
 – Se on iso määrä, ja vahvin kriteeri siinä, 
miksi salibandy pitää ottaa vakavasti, peruste-
lee urheilutoimituksen päällikkö Kalle Virta-
pohja lehden kiinnostusta.
 Varsin luonnollisesti 
turkulainen salibandyvä-
ki kaipaisi lehteen enem-
män asiaa omasta lajis-
taan. Turun Sanomien 
toimituksessa joudutaan 
kuitenkin tekemään va-
lintoja, mikä mahtuu ja 
mikä ei mahdu lehteen.
 – Lehdessä on karke-
asti 1200 sivua urheilua 
vuodessa. Eniten tilaa saavat formulat, jääkiek-
ko, jalkapallo ja yleisurheilu. Salibandyä on kä-
sitelty melkein koripallon ja lentopallon tapai-
sena, vaikka lajin aikaisempi painoarvo ei sitä 
edellyttäisikään. Toisaalta salibandyn harras-
tajamäärä antaa painetta tilan kasvattamiseen, 
mutta silloin turkulaisen joukkueen pitäisi pe-
lata Salibandyliigassa, Virtapohja selittää.

KANSAINVÄLISTYMISESTÄ 
SALIBANDYN VALTTIKORTTI?
Urheilutoimituksen päättäessä, miten mistäkin 
lajista kerrotaan, tärkeitä kriteereitä harrastaja-
pohjan lisäksi ovat myös katsojamäärät ja tele-
vision kiinnostus sekä lajin kansainvälinen le-
vinneisyys ja suomalaisten menestyminen.
 – Täytyy miettiä esimerkiksi sellaista asi-
aa, mikä merkitys on salibandyn MM-kisoil-
la. Voisi sanoa, että tällä hetkellä salibandy on 
ainakin Itämeren alueen laji. Kansainvälisten 
pelien kautta salibandy saa lisää julkisuutta ja 
uskottavuutta, ja kuten itsenäisyyspäivän maa-
ottelutapahtuma, tuo lisäarvoa myös turkulai-
selle salibandylle, Virtapohja kertoo ja jatkaa:
 – Meillä on Suomessa joitakin perinteisiä 
urheilulajeja, jotka saavat ison huomioarvon, 
koska siihen on totuttu. Sitten on myös näi-
tä salibandyn kaltaisia uusia lajeja, joissa vuo-
sikymmenien tuomaa tukea ei ole. Lajin pai-
noarvoon lehden kannalta vaikuttaa myös se, 
kuinka paljon lajissa on oheistoimintaa.

LEHTIJUTTUJEN 
RAKENNEOSASET
Turun Sanomien salibandyjutut ovat enim-
mäkseen otteluraportteja ja -ennakoita. Joskus 
tekstin yhteydessä on valokuva, joskus taas ei 
ole. Turkulaiset salibandyihmiset ovat halun-
neet lehteen lisää kuvia.
 – Karkeasti ajatellen jokaisella sivulla on pää-
kuva ja yhdestä kahteen pikkukuvaa. On vaikea 
sanoa yleispätevää sääntöä kuvien valitsemises-
ta, sillä päivittäinen tilanne ratkaisee tarpeen. 
Kuvia saattaa olla maailmalta tai paikallisista 
tapahtumista, esimerkiksi raveista, koripallosta 
tai uintikilpailuista, ja meidän pitää ratkaista, 
mitkä pääsevät lehteen. Salibandy on siinä ase-
massa, että ykkösdivisioonaotteluun ei välttä-
mättä lähetetä valokuvaajaa kuvaajien kiireestä 
tai tarjonnan paljoudesta johtuen, Virtapohja 
perustelee.
 Turkulaiset ovat myös kaivanneet vaihtelevia 

juttuja otteluraporttien 
ja -ennakoiden rinnal-
le. Kolumnit ja henkilö-
kuvat saavat kuitenkin 
odottaa vielä turkulaisen 
joukkueen liiganousua.
 – Jos Turusta tulee lii-
gajoukkueen kautta val-
takunnallisesti merkittä-
vä salibandykaupunki, se 
asettaa lajin uuteen ase-

maan ja painotus lehdessä täytyy miettiä uu-
delleen. Kolumnit ja henkilökuvat ovat silloin 
seuraava askel. Toisaalta pitää kysyä, onko sa-
libandy tällä hetkellä kiinnostavampaa, kun 
alueella on kolme joukkuetta samassa sarjas-
sa. Liigaan nouseva joukkue tulee ryöstämään 
huomion muilta, Virtapohja toteaa.
 Turun Sanomien salibandyavustaja Jouni 
Kontiota Virtapohja haluaa kiittää julkisesti.
 – Jounin aktiivisuuden ansiosta salibandystä 
on kirjoitettu jo ennen kuin salibandy oli niin 
vakiintunut ja uskottava laji kuin nykyään. Jou-
ni on ollut määrätietoisesti tuomassa lajia Tu-
run Sanomien sivuille.

Teksti ja kuva Samuli Laukka

Liiganousu edellytys näkyvyyden lisääntymiselle

Salibandy palsta-
millimetrien perässä

Turkulainen salibandyväki haluaa lukea enemmän omasta 
lajistaan. Miltä lajimme näyttää Turun Sanomien urheilutoi-
mituksen päällikkö Kalle Virtapohjan silmin?

”Liigaan nouseva joukkue 
tulee ryöstämään 
huomion muilta.”

– Salibandyä on käsitelty melkein koripallon ja lentopallon tapaisena, vaikka 
lajin aikaisempi painoarvo ei sitä edellyttäisikään, toteaa Turun Sanomien 
urheilutoimituksen päällikkö Kalle Virtapohja.
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Pöytyän Koneistuspalvelu
Puh.02-486 8232 Fax 02-763 3232

www.pkpkoneistus.net

Samalla kun sähly on muuttunut saliban-
dyksi ja salibandy urheiluksi, lajista on 
tullut uusi. Kausi kaudelta taitavammat 

ja parempikuntoisemmat pelaajat pelaavat ai-
na vain nopeampaa ja fyysisempää peliä, missä 
”kovaa pelaamisesta” on kehkeytynyt jatkuvasti 
keskustelua aiheuttava käsite.
 Syksyn aikana hallien käytävillä ja netin 
keskustelupalstoilla ihmisiä on ihmetyttänyt 
eniten juuri kovaa pelaaminen ja siihen epä-
järjestelmällisesti reagoiva tuomarilinja. Se on 
näkynyt myös länsirannikon erotuomarivastaa-
va Esa Hoikan saamassa palautteessa.
 – Kauden alettua on monelta taholta tullut 
ilmoituksia eri ottelutapahtumista, ja kaikissa 
on ollut sama aihe eli kovaa pelaaminen, Hoik-

ka vahvistaa.
 Niin pelaajien, valmentajien, katsojien 
kuin erotuomareidenkin mielestä saliban-

dyssä kuuluu saada pelata kovaa, mutta 
mitä tuo kova peli lopulta on, siitä ei ole 

olemassa yhtä, yhtenäistä linjaa. Ja mi-
ten kova peli eroaa ylikovasta pelaa-

misesta?
 – Kovaa pelaaminen on rehtiä, 

fyysistä peliä, jossa pelataan pal-
loa ja kunnioitetaan vastustajaa. 

Jos 80-kiloinen ja 60-kiloinen pelaaja tavoitte-
levat rehdisti samaa palloa ja 60-kiloinen len-
tää yli laidan, on se sääntöjen mukaista kovaa 
pelaamista. Jos toinen kuitenkin ehtii palloon 
ensin ja toisen on vain tarkoitus pelata vastus-
taja ulos tilanteesta, se ei ole kovaa peliä, Hoik-
ka selvittää.
 Myös maajoukkuepelien yhteydessä kovaa 
pelaaminen on herättänyt keskustelua. Kan-
sainvälisillä pelikentillä saa pelata selvästi ko-
vempaa kuin Suomen sarjoissa, ja nyt kun Tu-
rusta on rynnistetty nuorten maajoukkueisiin, 
täällä pelattavat pelit vaikuttavat myös suoma-
laisen salibandyn kilpailukykyyn. Siitä näkö-
kulmasta ajatellen esimerkiksi A-junioreiden 
SM-sarjassa pilliin on vihelletty toisinaan liian 
herkästi.
 – Kansainvälistymisen näkökulma on tärkeä, 
mutta vielä sitä ei ole otettu huomioon, Hoik-
ka kertoo.
 Kovaa pelaaminen on yksi esille otettavista 
asioista keskusteluissa, joihin Hoikka kutsuu 
alueen valmentajat ensi vuoden alussa.

VUOROVAIKUTUS LISÄÄ 
ARVOVALTAA
Esa Hoikka haluaa lisätä vuorovaikutusta ja 

Kun laji kehittyy, tuomarienkin tulee kehittyä

Luvassa parempaa 
tuomarointia

Haluatko antaa palautetta 
tuomareiden toiminnasta?

Oletko kiinnostunut 
osallistumaan tuomari-
kursseille?

Ota yhteyttä Esa Hoikkaan:
Puhelin: 040 566 9685
S-posti: esa.hoikka@delta-auto.fi 

Esa Hoikka 
toimii Etelä-Suomen 

erotuomarivastaavana.

Salibandy on nuori laji, jonka kehittymisestä on puhuttu 
paljon. Paljon on puhuttu myös salibandyn erotuomaritoi-
minnasta. Länsirannikon erotuomarivastaava Esa Hoikka 
kertoo, miten erotuomarointi tulee Turun seudulla kehitty-
mään muun lajin mukana.
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avoimuutta kaikkien salibandyn piirissä toimi-
vien kesken, ja pitää sitä tuomaroinnin kehit-
tämiseen tähtäävän suunnitelmansa keskeise-
nä tekijänä. Alkuvuonna valmentajien kanssa 
käytävien keskustelujen lisäksi Hoikka pyrkii 
käymään henkilökohtaisia kehityskeskusteluja 
mahdollisimman monen tuomarin kanssa.
 – Vuorovaikutus ei vähennä tuomarin arvo-
valtaa, vaan kasvattaa sitä, Hoikka toteaa.
 Länsirannikon 85 tuomarista Hoikan arvion 
mukaan noin 60 viheltää aktiivisesti.
 – Tuomareiden vähyys on jokaisen alue-
vastaavan ongelma. Uusia tuomareita on vai-
kea saada, ja tuomareiden ikärakenne näyttää 
huolestuttavalta. Viime vuonna aloitti kymme-
nen uutta tuomaria, joista kuusi jatkaa tänäkin 
vuonna. Sitä pidän kuitenkin erittäin hyvänä 
saavutuksena.
 Tuomaritoiminnan kehittämisessä tärkeä 
osa on keskittyä junioripelien tuomarointiin.
 – Joskus juniorisarjoissa on ollut ongelmia 
tuomareiden asenteen kanssa, mutta nyt tuo-
marit ovat oivaltaneet, että jokainen sarja ja jo-
kainen peli on tärkeä. Tavoite on saada juni-
oripeleihinkin motivoitunutta, sitoutunutta ja 
tasapuolista tuomarointia, Hoikka sanoo.
 Uusia tuomareita silmällä pitäen juniori-
sarjoihin on luotu kummituomarijärjestelmä, 
jossa uudet tuomarit puhaltavat kokeneiden ja 
motivoituneiden tuomareiden kanssa. Hoikan 
mukaan järjestelmä on onnistunut, mutta hän 
myös tunnistaa ongelman, että joskus tuomari-
parista tulee tällöin epätasapainoinen.
 – Tärkeää on ottelun jälkeen annettava pa-
laute, jossa vanhempi tuomari käy pelin läpi.

TUOMARI HALUAA JA 
TARVITSEE PALAUTETTA
Tuomareiden otteita seurataan ja tuomareiden 
tekoja kritisoidaan, mutta harva tietää, mitä 
tuomarointi tuomarille antaa.
 – Tuomarointi antaa mahdollisuuden esi-
merkiksi kehittää itsehillintää ja oppia käsitte-
lemään kritiikkiä. Siitä saa henkisiä voimava-
roja, joista varsinkin nuori tuomari saa hyvän 
kivijalan tulevaisuutta ajatellen, Hoikka sum-
maa.
 – Sanon nyt niin, että tuomarointi lähtee sy-
dämestä. Kunnioitan sellaista ihmistä, joka us-
kaltaa mennä ihmisten eteen ja panna itsensä 
likoon. Oli peli mikä tahansa, vatsassa on aina 
pieni kutina. Huonoja päiviä tulee ja virheitä 
sattuu, mutta hyviä päiviä tulee paljon enem-
män. Nykyään tuomareille uskalletaan antaa 
positiivistakin palautetta, ja se antaa hirveän 
paljon pontta, tunnustaa Hoikka.
 Palautteesta riippumatta tuomari tietää, mi-
ten ottelu on sujunut.
 – Tuomari tietää ja tuntee varmasti aina itse, 
onko hän onnistunut pelissä vai ei.
 Vuorovaikutukseen panostavan erotuoma-
rivastaavan viesti alueen salibandyihmisille on 
selvä:
 – Minuun voi olla aina yhteydessä saliban-
dyyn liittyen, niin hyvässä kuin pahassa. On 
kaikkien etu, että saamme suoraa palautetta ja 
asioihin voidaan tarttua heti, Hoikka lopettaa.

Teksti Samuli Laukka

Jani Penttilä
AFC Campus

”Tuomareiden ja seurojen välillä ei ole juuri-
kaan yhteistyötä. Peleissä selkeää linjanvetoa 
vaatisi ylikova pelaaminen eli se, kun pelaa-
jien ensisijainen tarkoitus ei ole pelata palloa 
vaan saada vain mahdollisimman kova fyysi-
nen kontakti vastustajaan.”

Mats Backlund
FBC Turku

”Peleissä mallia voisi ottaa Ruotsista, missä 
tuomarit kommunikoivat paljon pelaajien ja 
valmentajien kanssa. Sitä pitäisi lisätä Suomes-
sa joka paikkakunnalla. Lisäksi kauden alussa 
tuomareiden pitäisi viestittää linjastaan seu-
roille selvästi.”

Turkulaisten miesten 
1. divisioonaa pelaavien 

joukkueiden valmentajilta 
pyydettiin kommenttia 
tuomaritoiminnasta. 
Ja tässä vastaukset:

KOM
MENT

TI

TILATAXI
1–16 henkilölle
Autossa pyörätuolivarustus

Soita 0400 532 511
Vihdanmäki

TILATAXI
1–16 henkilölle
Autossa pyörätuolivarustus

Soita 0400 532 511
Vihdanmäki

Ray Backman
TPS

”Viime kauden aikana tuomareiden toimin-
ta kehittyi selvästi aiemmasta. Pelissä suurin 
ongelma on roikkuminen, mitä voisi verrata 
jääkiekon kahvaamiseen. Pitäisi vetää selvä 
raja siihen, mikä on kiinnipitämistä ja mi-
kä ei.”

KOM
MENT

TI
?



Tarjoukset voimassa Turun ja Raision
McDonald’s -ravintoloissa 31.1.2006 saakka.
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2 x PLUS-ateria
sis.
2 x Hampurilainen (ei premium-tuote)
2 x Isot ranskalaiset perunat
2 x Iso juoma L

L

Norm. alkaen
12,20 €

Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.
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sis.
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10 €10 €
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Norm. alkaen
12,20 €

Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.

10 €10 €

sis.
McChicken™–hampurilainen
Ranskalaiset perunat
Juoma

M
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Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.

5 €5 € Norm. 5,60 €

sis.
McChicken™–hampurilainen
Ranskalaiset perunat
Juoma

M
M

Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.

5 €5 € Norm. 5,60 €

McChicken™-ateria McChicken™-ateria

5 €5 €
Norm. 7,20 €

Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.

2 x Big Mac™ -kerroshampurilainen

Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.

1 €1 €
Norm. 2 €

McFlurry

Piristystä
kaamokseen
McDonald’s kupongeilla

Piristystä
kaamokseen
McDonald’s kupongeilla

M
M

sis.
Big Mac™–kerroshampurilainen
Ranskalaiset perunat
Juoma
Happy meal™–ateria

Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.

7,50 €7,50 € Norm. 9,10 €

Voimassa 31.1.2006 saakka Turun ja Raision McDonald’s -ravintoloissa.

7,50 €7,50 € Norm. 9,10 €

M
M

sis.
Big Mac™–kerroshampurilainen
Ranskalaiset perunat
Juoma
Happy meal™–ateria

Big Mac™-ateria + Happy Meal™ Big Mac™-ateria + Happy Meal™

Turun McDonald’s-ravintolat:

TURKU ITÄHARJU PRISMA, Jaanintie 24
TURKU SATASHELL, Aninkaistenkatu 15

Raision McDonald’s-ravintola:

RAISIO, Haunistentie 15


