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Jakelupisteet

Turun Salibandyareena (Virusmäentie 65), Räntämäen 

Liikuntakeskus (Siutlankatu 1), Holiday Club Caribia 

(Kongressikatu 1), Ravintola Pikku-Torre (Yliopiston-

katu 30), McDonalds Satashell (Aninkaistenkatu 15), 

Intersport Megastore (Viilarinkatu 10), TPS Shop 

(Aurakatu 3)

Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa.

Miesten ykkösdivarin keskimmäinen kolmannes oli Turun Palloseuralle 
vaikea. SBS Pori ja Nokian KrP ottivat TPS:n mukavanoloisen muutaman 
pisteen karkumatkan kiinni ja pakottavat liigakarsintaan mielivän 
turkulaisjoukkueen pelaamaan jokaisesta jaossa olevasta sarjapisteen 
murusestakin tosissaan.
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Pääkirjoitus

Kotiin voi aina tulla

V
almentajana minulle on hyvin tärkeää pyrkiä luo-

maan joukkueeseeni välittämisen ilmapiiri. Idea-

han on yksinkertainen. Minun pitää aidosti halu-

ta jokaisen joukkueeni pelaajan parasta. Näissä asioissa ei 

voi fuskata – pelaaja huomaa nopeasti, mikäli valmentaja 

vetää vain jotain roolia. Välittää ei voi näennäisesti. Et voi 

myöskään välittää aidosti pelaajastasi, mikäli tuntemuksesi 

hänestä rajoittuu siihen, osaako hän pelata vai ei, onko hän 

left vai right tai onko hänestä ”hyötyä” joukkueelle vai ei. 

Valmentajan tulee näyttää omalla esimerkillään, että jokai-

nen joukkueen jäsen on tärkeä. Sitä kautta pelaajat voivat 

rohkaistua välittämään myös toisistaan ja hyväksyä toisten-

sa erilaisuuden, ehkä puutteet ja ”viatkin”.  

 Välittäminen on myös rajojen asettamista. Meillä kaikil-

la on omat käsityksemme siitä, missä rajat menevät, mut-

ta niitä pitää olla. Pelaajan tulee ymmärtää, että hän ei ole 

joukkueessa yksin ja hänen tekonsa tai tekemättä jättämi-

sensä eivät vaikuta vain häneen itseensä. Itsekkyys on yk-

si tämän aikakauden ikävimmistä piirteistä ja sitä esiintyy 

myös luonnollisesti joukkueurheilussa. Välittämisen tulee 

olla kaksisuuntaista. Kukaan ei voi loputtomiin käyttää hy-

väkseen toista ihmistä ja olla ainoastaan sinä ottavana ja saa-

vana osapuolena. Ketään ei saisi pitää itsestäänsel vyytenä.

 Mitä sitten kun näitä rajoja ylitetään ja välittämistä to-

della koetellaan? Se onkin kinkkinen kysymys. Minun ko-

tonani sanottiin, että on sitten mitä tahansa tapahtunutkin, 

kotiin voi aina tulla. Voin rehellisesti kai todeta, että mitään 

sellaista ei koskaan tapahtunut, että olisi pitänyt kotiin tu-

lemista jännittää – asianomaiset korjatkoon jos olen vää-

rässä. Luonnollisesti voidaan olettaa, että jos rajat olisivat 

paukkuneet oikein urakalla, päätä ei olisi silitelty. Varmasti 

mielikuvitus olisi riittänyt kehittämään erinäisiä henkisiä ja 

taloudellisia ”pakotteita”, jotka olisivat saaneet nuoren po-

jan katumapäälle, ennemmin tai myöhemmin. Synkimpinä 

teiniangstihetkinäkin sitä saattoi kuitenkin LUOTTAA, 

että minusta VÄLITETÄÄN ja lopulta myös mahdolliset 

tekoni ANNETAAN ANTEEKSI. 

 Luottamus, välittäminen ja anteeksiantaminen. Isoja sa-

noja, joita kaikki varmasti pitävät hyvinä asioina. Pitäisin 

niitä jopa erittäin tavoiteltavina. Nämä kaikki ovat sellaisia 

asioita, jotka ovat helppoja hyvinä hetkinä. Toisen vahvuuk-

sista on helppo pitää. Välittämistä punnitaan silloin, kun 

menee huonosti. Joskus luottaminen on vaikeaa, anteek-

siantaminen vielä vaikeampaa. Pystytkö välittämään, per-

heestä puhuttaessa jopa rakastamaan toisen heikkouksia? 

 Voisiko joukkue toimia perheen tavoin? 

Erinomaista ja kaikin puolin menestyksekästä loppukautta,

Perttu Kytöhonka

päätoimittaja
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liigakarsintaan

Y
hdeksän ensimmäistä 

otteluaan miesten yk-

kösdivisioonan länsi-

lohkossa voittanut Turun Pal-

loseura näytti syksyllä olevan 

matkalla vakuuttavaan lohko-

voittoon, kunnes vuodenvaih-

teen molemmin puolin ker-

tyneet tappiot tiputtivat TPS 

tavallisten kuolevaisten jouk-

koon SBS Porin ja Nokian 

KrP:n rinnalle ja jopa taakse.

 Päävalmentaja Ray Back-
man tietää, miksi joukkueen 

kausi sai käänteen vaikeam-

paan suuntaan.

  Loukkaantumiset ovat ka-

sanneet vastuuta liiaksi muu-

taman pelaajan harteille, eikä 

joukkueemme ole kuitenkaan 

niin hyvä, että se voisi olla nä-

kymättä, Backman paljastaa.

 Pelillisesti joukkueesta on 

siltikin löytynyt tiettyä uutta 

rentoutta

 – Puolustimme alkukau-

desta paremmin kuin nyt, 

mutta maalinteko oli silloin 

väkinäistä. Nyt maalinteko on 

vapautunut, mutta puolustuk-

sessa on lievää löystymistä.

Turussa, Porissa ja
Nokialla jännitetään

Kaksi länsilohkossa tarjol-

la olevaa liigakarsintapaikkaa 

on kolmen joukkueen kauppa. 

Mahdollisuutta pelata nou-

susta maan korkeimmalle sar-

jatasolle haetaan Turun lisäksi 

Porissa ja Nokialla. Ray Back-

manin mukaan kullakin jouk-

kueella on omat, selvät vah-

vuutensa.

 – Olemme taitavampi kuin 

SBS ja liikkuvampi kuin KrP. 

KrP:tä vastaan pelaamme kui-

tenkin Nokialla, missä liik-

kuvuudesta ei saa etua. SBS 

puolestaan on hävinnyt vain 

meille, Campukselle ja No-

kialle, joten he ovat tehneet 

kiitettävää jälkeä sarjan muita 

joukkueita vastaan.

 TPS:n joukkuetta on koe-

teltu pahimmin sen vasem-

malla kaistalla, kun Jarkko 
Penttinen, Michael Fager ja 

Lasse Paju ovat kukin eri syis-

tä poissa kevään ratkaisupe-

leistä ja Mikael Laxin polvi on 

viime aikoina pitänyt miestä 

pois kaukalosta.

 Siirtorajan alla TPS:n pe-

laajisto sai vahvistuksia paik-

kaamaan menetyksiä, kun 

31-vuotias rightilta ampuva 

maalitykki Tero Astikainen 

muutti Turkuun ja liittyi mus-

tavalkoisiin. Astikaisen kak-

si ensimmäistä peliä olivatkin 

menestyksiä, kun hän saalisti 

niissä tehot 8+1.

 – Astikainen on päässyt hil-

jalleen pelisysteemiin mukaan. 

Hän pelaa päivä päivältä pa-

remmin, Backman lupaa.

 Mielenkiintoinen pelaa-

ja on myös 17-vuotias Mikko 
Hautaniemi, joka nousee lop-

pukaudeksi edustusjoukkuee-

seen kakkosdivarin farmijouk-

kueesta, Paimion Ruoskasta. 

Hautaniemi pelaajaprofi ili on 

Astikaisen tapaan vahvasti 

maalintekopainoitteinen.

Teksti Samuli Laukka

Kuva Anssi Koskinen

Miesten loppukausi
18.2. Nokian KrP – TPS
21.2. TPS – KOO-VEE
25.2. TPS – Nibacos
4.3. SBS Pori – TPS
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K
un neljä ottelua nuor-

ten SM-sarjan länsi-

lohkoa on pelaamatta, 

TPS:n A-pojat ovat lohkos-

saan kolmantena, pisteen loh-

kokärki SPV:tä jäljessä ja kol-

me pistettä pudotuspeliviivan 

yläpuolella.

 – Taistelemme enemmän 

pudotuspelipaikasta kuin loh-

kovoitosta. Käväisymme loh-

kon kärjessä oli hetkellinen 

näköharha, pohtii valmenta-

ja Ray Backman joukkueensa 

lähtökohtia alkusarjan viimei-

sille kierroksille.

 Alkusarja paisui viime kau-

den 14 ottelukierroksesta tälle 

kaudelle 21:een. Se laski yh-

den pelin tilastollista merki-

tystä, mutta antoi lisää haas-

teita pelaajien ja joukkueiden 

kehittymiselle.

 – Muutamien sarjapelien 

taso on viime kauteen ver-

rattuna ollut pettymys, mutta 

hyvää on ollut se, että olem-

me pystyneet voittamaan vä-

lillä heikommillakin peleillä 

ja että useat pelaajamme ovat 

kantaneet vastuunsa, niin että 

olemme pystyneet pelaamaan 

kolmella kentällä.

 – Toivottavasti yllämme 

pudotuspeleihin, sillä siellä 

vaatimustaso ja pelillinen anti 

nousee kuitenkin merkittäväs-

ti, Backman näkee.

Osa pelaajista 
aikuisten mukana

Iso osa A-junioreiden jouk-

kueesta on päässyt tällä kau-

della pelaamaan aikuisten 

pelejä joko TPS:n edustus-

joukkueessa ykkösdivarissa tai 

farmisopimuksen ansiosta 

Paimion Ruoskan kakkosdi-

variryhmässä.

 – Aikuisten sarjojen ja 

nuorten SM-sarjan välillä on 

henkisesti iso ero. Aikuis-

ten sarjassa pelaaminen ei ole 

nuorelle välttämättöntä kehit-

tymisen kannalta, mutta niille 

jotka lunastavat pelipaikkan-

sa, se on iso plussa, Backman 

analysoi.

 – Vaikka kakkosdivarin pe-

lillinen profi ili on pikku hil-

jaa muuttumassa “taitopallon” 

puolelle, sarjan paras anti on 

kuitenkin “tahtopallossa”.

 Ruoskan peleissä ovat 

edukseen esiintyneet esimer-

kiksi Mikko Hautaniemi ja 

Markus Järvinen, jotka ovat 

Ruoskan sisäisen pistepörssin 

kärjessä. Kaksikosta Hauta-

niemi on myös A-junioreiden 

paras pistemies.

Teksti Samuli Laukka

Pudotuspelit A-poikien 
tähtäimessä

C91-tytöt kärkkymässä 
kahdeksan parhaan joukkoon

X-lehden

Mitä kuuluu
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T
PS:n C91-tyttöjen 

kausi on sujunut 

vauhdikkaasti. Kau-

den alussa joukkueen tulok-

selliseksi tavoitteeksi asetet-

tiin selviytyminen kahdeksan 

parhaan joukkoon, ja tavoite 

on edelleen saavutettavissa.

 Suomen parhaaseen kah-

deksikkoon yltää länsiranni-

kon C-tyttöjen lohkosta kak-

si parhaiten sijoittunutta ja 

joukkuetta. Kymmenen sarja-

ottelun jälkeen 91-tytöt ovat 

lohkossaan toisena vain yhden 

ottelun hävinneenä. Kauden 

ainoa tappio on tullut sarja-

johtaja SB Naantalille maalein 

0–1.

 C91-tytöt kohtaavat Naan-

talin seuraavan kerran alku-

sarjan viimeisellä kierroksella, 

jolloin pelissä saattaa olla loh-

kovoitto.

 – Edellinen peli oli tasai-

nen ja se olisi voinut päättyä 

kumman hyväksi tahansa, ar-

vioi joukkueen valmentaja Ka-
ri Vellinki.

Menestyksen 
avaimet

C91-tyttöjen joukkue on ke-

hittynyt viime kaudesta mer-

kittävästi. Syy löytyy muun 

muassa yhdestä uudesta vii-

kottaisesta harjoituskerrasta, 

jolloin joukkue harjoittelee 

yhdessä B-tyttöjen kanssa. Ja 

kuusi tyttöä myös pelaa B-ju-

nioreissa. Joukkueen parhaat 

pistenikkarit, Anu Numme-
lin ja Emma Honkanen, ovat 

käyneet myös A-tyttöjen mu-

kana.

 – Tilastollisesti laskettu-

na maalieromme on parantu-

nut viidellä ja puolella maalil-

la peliä kohti viime kaudesta. 

Paitsi että olemme kehitty-

neet hyökkäyspäässä, samaa 

on tapahtunut puolustuksessa. 

Ja maalivahti Jennica Santala 

on kehittynyt huimasti, Kari 

Vellinki laskeskelee.

 TPS:n B- ja A-junioreis-

ta sekä naisten edustusjouk-

kueesta vastaava Petri Heino 

seuraa C91-tyttöjen edesotta-

muksia luottavaisena.

 – Kunhan pysyvät harkois-

sa, jatkavat hymyilemistä ja 

ryttäävät vaaleanpunaiset pal-

lonsa, tulevaisuus näyttää lu-

paavalta, Heino vitsailee ensin 

ja jatkaa sitten:

 – Ysiykköset kyllä seuraavat 

kehityksessä vanhempia TPS-

tyttöjä.

Teksti Samuli Laukka

Kuva Elise Syrjälä

A-pojat
C91-tytöt ja

katsauksessa 

TPS:n junioreille?
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Yön ratsastaja

K
yllä kutkuttaa katsella 2-divarin pistepörssiä! Siellä 

on Jussi Lännistö kuutosena, kun mies on tehnyt 

yli kaksi pistettä pelaamaansa ottelua kohden. Tä-

tä samaa kaveria ne sanovat länsirannikon parhaaksi maali-

vahdiksi... Kysymys kuuluu: voiko kuitenkaan miestä syyt-

tää “kykyjensä tuhlaamisesta”?

 No, Mikko Hautaniemi ei ainakaan ole kykyjänsä tuh-

laamassa. Aikamoinen veto 17-vuotiaalta poikaselta pelata 

2-divarissa yli kahden pisteen keskiarvolla putoamiskamp-

pailua käyvässä joukkueessa, joukkueen parhaana pisteteh-

tailijana.

 Hautaniemen osalta kysymys kuuluu: nähdäänkö hänet 

ratkomassa pelejä sarjatasoa ylempänä vielä tällä kaudella?

Nähdään, jos Ritari Ässältä kysytään.

* * *

Ohraset meinasi käydä, mutta TPS:n edustuksen paatti sai 

kuin saikin jatkettua matkaansa. Liigakarsintoihin ohjaavan 

majakan valo näkyy vielä. Se on hieno homma, sillä muu 

olisikin tämän kauden hienon joukkueen kykyjen tuhlausta. 

Kaikkien aikojen paras TPS on parempi kuin kevään 2005 

TPS, joka hävisi NST:lle ottelusarjan 1–3. Lohkokakkosel-

le ei toista mahdollisuutta annettu, eikä anneta vieläkään.

 Sen vuoksi tänä keväänä pitäisi napata lohkovoitto! Jos 

nousukarsinnan ensimmäisessä vaiheessa ei onnistu, saa 

vielä toisen mahdollisuuden.

 Mikä onkin hyvä. Kaikille pitäisi antaa toinen mahdol-

lisuus.

* * *

Karsintoja pelattaneen sarjakauden päätteeksi vähän joka 

puolella. TPS saattaa karsia liigaan ja Campus karsinee pu-

toamisesta kakkoseen. Kakkosesta pyrkii ylöspäin Uusikau-

punki ja Kaarina tai Säkylä tai Rauma. Kakkosesta karsi-

taan tietysti sieltäkin alaspäin – ja kolmosesta ylöspäin.

 Ja nuorten 1-divarista karsitaan sieltäkin tietysti ylös-

päin.

 Mahdolliset liigakarsinnat olisivat luonnollisesti karsin-

takevään kohokohta, mutta kyllä muutkin karsinnat tarjo-

avat mielenkiintoisia mahdollisuuksia... Miten kummallis-

ta olisikaan esimerkiksi 1-divari kaudella 2007–2008 ilman 

turkulaisjoukkueita!

 Vaikka se liigajoukkue sitten saataisiinkin tänne ensi syk-

syksi, niin Turku-salibandyn kannalta joukkue tai parikin 

1-divarissa olisi tärkeä juttu.

* * *

Miksihän muuten tässäkin nyt puhutaan vain miesten sa-

libandystä? Naisten salibandyssahan TPS:lla pyyhkii jopa 

paremmin kuin miehissä. Salibandyliiga-paikasta taistelee 

tällä kaudella kaksi TPS-joukkuetta. Toinen porskuttaa toi-

sen varjossa... Mutta miten on kevään pelien jälkeen? An-

netaan ajan kulua ja odotetaan kaikessa rauhassa. Tai jänni-

tetään ehkä vähän, jännittäminenhän on hauskaa.

Ritari Ässä

Yön ratsastaja! Matka vaaralliseen maailmaan, 

jossa elää mies jota ei ole olemassa: Ritari Ässä 

– kokenut soturi taistelee syyttömien ja alistettujen 

puolesta yhteiskunnassa, jossa rikolliset 

pitävät lakia pilkkanaan.
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K
uusi kuukautta Pra-

hassa tuli täyteen tä-

män kuun alussa ja 

aika on mennyt vaihtelevas-

ti. Olen viihtynyt ihan hyvin, 

eikä alku-”shokkien” jälkeen 

ole ollut suuria ongelmia. Jää-

kiekkopeleissä ollaan käyty 

aika ahkerasti ja tammikuus-

sa käytiin katsomassa suo-

malaisjoukkue Vsetinin peliä. 

Vsetinissä pelasi kaksi suo-

malaista, Simo Vehviläinen ja 

Matti Näätänen. Pelin jälkeen 

vaihdettiin herrojen kanssa 

muutama sana heidän koke-

muksistaan, ja täytyy sanoa, 

että urheilukokemukset olivat 

pitkälti samanlaiset kun meil-

lä. Vsetin on jääkiekkoliigan 

hännänhuippu ja molemmat 

halusivat siirtoa pois joukku-

eesta. 

* * *

Salibandyssä on myös tapah-

tumia riittänyt. Viime jäsen-

lehden ilmestyessä olin vaih-

tamassa joukkuetta, ja siirto 

myös toteutui. Uusi joukku-

eeni on SSK Future, joka on 

pelannut lupaavasti ja on tällä 

hetkellä taulukossa kolmante-

na. Minulla kauteni on  kui-

tenkin mennyt kaikin puo-

lin penkin alle. Kaikki näytti 

hyvältä uudessa joukkuees-

sa, kunnes toisissa treeneissä 

loukkasin polveni. Olen pys-

tynyt pelamaan ainoastaan 

yhden ottelun Futuressa. Sii-

tä tulikin oma kauden avaus-

voittoni.

 Loukkaantumisen myötä 

on tullut saatua “mielenkiin-

toisia” kokemuksia paikalli-

sesta lääkärikulttuurista, sillä 

olen käynyt kolmen eri lääkä-

rin vastaanotolla ja saanut kol-

me eri diagnoosia. Vamman ei 

pitänyt olla vakava ja kahden 

viikon huilin piti riittää, mutta 

nyt loukkaantumisesta on jo 

kulunnut kaksi kuukautta, en-

kä ole vieläkään pelikunnossa.

* * *

Ode teki onnistuneen come-

backin SKV-paitaan ja iski 

toisessa ottelussaan paluunsa 

jälkeen kauden avausmaalin-

sa. Peliaikaa Odelle on tullut 

viimeisissä peleissä mukavas-

ti, vaikka kummastuttaa, et-

tei joukkueen paras syöttäjä 

mahdu ylivoimaan. Karsinnat 

eli tosipelit odottavat SKV:tä 

maaliskuussa, sillä täällä yk-

sikään joukkue ei putoa suo-

raan.

* * *

Hauska huomata että Tepsin 

edustusmiehistö on taas löytä-

nyt hyvän pelivireen. Se lupaa 

hyvää loppukautta – ja toivot-

tavasti karsintoja – ajatellen.

Fredde

Fredrik Hollmérus on 

pelannut TPS:n edustus-

joukkueessa 105 ottelua. 

Otto Huttuselle otteluita 

on kertynyt 98.

Fredde ja Ode

Mitä tapahtuu, kun entiset TPS-pelurit 
Fredrik “Fredde” Hollmérus ja Otto “Ode” 
Huttunen lähtevät Tsekin Extraliigaan 
salibandyilemään? Fredde raportoi X:lle 
kaksikon kuu lumisista kaudella 2006–2007.

Tsekissä
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D
uell Offi  ce Oy on 

Pasi Nousiaisen ja 

Petteri Nevalaisen 

vuonna 1999 perustama toi-

misto- ja ATK-tarvikkeiden 

markkinointiyritys, joka tukee 

TPS Salibandyn toimintaa. 

Duell Offi  cen kummipelaaja 

TPS:n miesten edustusjouk-

kueessa on Mikael Lax.

 – Urheilu on aina ollut lä-

hellä minua ja Petteriä, kertoo 

Duell Offi  ce Oy:n hallituk-

sen puheenjohtaja Pasi Nou-

siainen.

 – Kilpaurheilu on itseasias-

sa hyvin samankaltaista kuin 

liiketoimintammekin: Mo-

lemmat ovat hyvin tulossi-

donnaisia ja kilpailuhenkisiä. 

Tämän vuoksi koemme erit-

täin luontevana tukea kil-

paurheilua.

 – Itse pelasin Atte Juu-
tin kanssa Savonlinnan Top 

Teamissä aina kakkosdivariin 

sakka, ennen kuin muutin Jy-

väskylään. Aten järjestelyiden 

ansiosta lähdimme nyt mu-

kaan myös yhteistyöhön TPS:

n kanssa.

 Duell Offi  ce Oy on mu-

kana tukemassa koko TPS 

Salibandyn kilpaurheilutoi-

mintaa, sillä yritys on lahjoit-

tanut seuran juniorijoukkueil-

le ensiaputarvikkeet kuluvalle 

kaudelle. Näin Duell Offi  ce 

Oy haluaa omalta osaltaa olla 

mukana luomassa turvallista 

kasvuympäristöä tulevaisuu-

den salibandytähdille.

 Paitsi näkyvyyttä, Duell 

Offi  ce on saanut TPS:n kaut-

ta myös arvokkaita kontakte-

ja.

 – Saimme kontaktin 

muun muassa Mainostoi-

misto Kanava.to:hon, joka 

on auttanut meitä yrityksem-

me brändin rakentamises-

sa. Hyvä yhteistyö on koko 

ajan syventynyt, Nousiainen 

kertoo.

Teksti Jarno Terho

RAISTEK OY
Pajakatu 3, 20320 TURKU

Puh. (02) 432 7884, fax (02) 432 7885

Kortteliliiga

Aurajoki 97&98: Mikael Pei-

limö

Hannunniittu 97: Sakari Sa-

vimäki

Hannunniittu 98: Alvar Ta-

pio

Ilpoinen 97: Eetu Halkio

Ilpoinen 98: Juho Tolonen

Lauste 97: Toni Salminen

Lyseo 97&98: Matias Mä-

kelä

Perno 97&98: Joni Mild

Rieskalähde 97: Mikko Mä-

kinen

Rieskalähde 98: Eero Knuut-

tila

Wäinö Aaltonen 97: Joona 

Pärnänen

Wäinö Aaltonen 98: Julius 

Vuori

Nassikat

Aurajoki: Kasperi Laiho

Lauste: Henri Holmberg

Lyseo: Ilmari Lehkonen

Rieskalähde: Olli Virtanen

Wäinö Aaltonen: Otto Pek-

kanen

Mimmiliiga

Kupittaa: Johanna Sippola

Pallivaha: Mira Ehrlund
Juniorikerho

Kupittaa: Wilhelm Wärn-

hjelm

Nunnavuori: Toni Salerma

Pääskyvuori: Miko Väistö

Lapsi-aikuinen

Kupittaa: Jere Kaasinen

Nunnavuori: Niko Saarinen

Wäinö Aaltonen: Oskari Fäl-

den

Kerhojen syksyn 2006 
tsempparit

Tammikuu – Tomi Vuorio

“Vuke” on tehnyt hyvää työtä 

A2 / M2 -joukkueen kanssa. 

Joukkue on löytänyt muka-

vasti oman identiteettinsä ja 

tämä kausi on tuonut tulles-

saan paljon uusia onnistujia. 

Yksi hyvä esimerkki mainios-

ta valmentamisesta on jouk-

kueen historian ensimmäinen 

keskeytysvoitto miesten 5. 

divisioonassa. Tomi ja hänen 

aisaparinsa Riku ovat erit-

täin pidettyjä koutseja pelaa-

jien keskuudessa, toivottavasti 

seura saa nauttia heidän pal-

veluksistaan myös ensi kau-

della.

Helmikuu – Katri Hotti

Toinen valmentajavalinta, 

mutta ei ilman syytä. Aloit-

tavan D-tyttöjoukkueen val-

mentajana Katri on tutus-

tuttanut tyttöjä salibandyn 

perusasioihin unohtamatta 

kaikkea muuta tärkeää. Pelaa-

jilla on treeneissä ja peleissä 

hauskaa. Se, että joukkue on 

ollut jo pitkään täynnä, ker-

too kaiken oleellisen.

Kuukauden Tepsiläiset

Duell Offi ce Oy TPS:n tukena
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Kuljetusliike
Kivikoski Oy

Nunnavuorenkatu 1
20360 TURKU

Puh: 0400 824 444
Sähköposti: kuljetusliikekivikoskioy@pp1.inet.fi 

V
uoden alussa TPS 

Salibandyssä aloitti 

työnsä uusi harras-

tetoiminnan päällikkö Jor-
ma Fisk. Edelliset seitsemän 

vuotta “Fisunakin” tunnettu 

41-vuotias kahden lapsen isä 

katseli Turun liikuntaelämää 

Turun kaupungin liikuntapal-

veluvastaavan tontilta. Niiltä 

ajoilta tutuksi tuli paitsi sali-

bandy, myös TPS Salibandy.

 – Olen seurannut lajia tar-

kasti jo vuosikausia ja Pallo-

seuran peleissä olen käynyt 

aina kun olen ehtinyt. Kun mi-

nua kysyttiin harrastetoimin-

nan päällikön työhön, hyvin 

nopeasti muodostui positiivi-

nen näkemys seuran toimin-

nan tulevaisuuden mahdolli-

suuksista, “Fisu” taustoittaa.

 Liikunta ja urheilu ovat 

Fiskillä vahvasti veressä, sil-

lä syntymäpaikkakunnallaan 

Rovaniemellä hän pelasi 7-

vuotiaasta lähtien kesät jalka-

palloa aina A-junioreihin asti 

ja talvet jääpalloa. Jääpallon 

pelaaminen jatkui RoPSis-

sa ja Porin Narukerässä aina 

mestaruussarjatasolle saakka, 

ja osallistuipa hän myös nuor-

ten maajoukkueen mukana 

kaksiin nuorten MM-kisoi-

hinkin.

 – Nykyään harrastaminen 

menee puhtaasti terveyslii-

kunnan puolelle salibandyn ja 

kaukalopallon “höntsäilyssä”, 

kuntosalilla sekä tietysti poi-

kieni kanssa pihapeleissä.

 Yleisurheilunkin parissa 

Fisk on vaikuttanut: hän veti 

10 vuoden ajan Turun Weik-

kojen urheilukoulua. Mies-

tä ei siis voi syyttää yksipuo-

lisuudesta, ja se näkyy myös 

koulutuksessa. Plakkarista 

löytyy niin merkonomin kuin 

liikunnanohjaajan tutkinnot 

– ja työn alla on kasvatustie-

teen opinnot avoimessa yli-

opistossa.

Harrastamista, kilpailua ja
muutakin kuin salibandyä

Ensimmäiset työviikot “Fisu” 

on viettänyt tutustuen TPS 

Salibandyn toimintojen koko-

naisuuteen sekä suunnitellen 

harrastetoiminnan kehittämi-

sen seuraavia askeleita.

 – Tarkoituksemme on luo-

da TPS:ään saumaton liikun-

nallinen polku, jota kulke-

malla seuraan liittyvä lapsi voi 

varttua yhdessä TPS:n kans-

sa. Sitä varten kiinnitämme 

entistä enemmän huomiota 

muun muassa ohjaajien kou-

lutukseen sekä laajennamme 

TPS Salibandyn palveluiden 

näkökulmaa salibandyn kil-

pa- ja harrastetoiminnan ul-

kopuolelle. Suunnitteilla on 

esimerkiksi yhteistyöprojekti 

Turun kaupungin liikuntapal-

velukeskuksen kanssa, Jorma 

Fisk päättää.

Teksti ja kuva 

Samuli Laukka

TPS Salibandyn satsaukset salibandyn 
harrastamiseen paranevat vuonna 2007 
entisestään. Siitä pitää huolen uusi 
harrastetoiminnan päällikkö Jorma Fisk.

“panokset kovenee”

6

Harrastesalibandyssä
Jorma Fisk vastaamaan harrastetoiminnasta



OP-bonusasiakas on Osuuspankin omistajajäsen,
jonka pankkiasiointi on vähintään 5 000 €/kk.

Pärssisten perheelle bonukset kertyvät lainoista ja säästöistä, joita heillä on yhteensä

150 000 euroa. Pärssiset käyttävät bonuksiansa pankkipalvelujen maksamiseen,

joten he saavat ne maksutta. Syksystä 2007 lähtien OP-bonuksia voi käyttää myös

Pohjolan vakuutusten maksamiseen. Jos et vielä ole OP-bonusasiakas, tervetuloa jut-

telemaan – ja jos olet, niin voimme vain onnitella. Lisätiedot op.fi tai p. 010 256 9213.

Pärssiset, 270 euroa OP-bonusta.



88

Turkulaisella salibandy-yleisöllä on vajaan kolmen vuoden ajan ollut 
etuoikeus päästä ihailemaan Mikael Laxin pelaamista TPS:n miesten 
edustusjoukkueessa sekä A-, B- ja C88-juniorijoukkueissa. Huittisten 
lahja Turulle ja koko salibandyilevälle maailmalle on kasvamassa 
suureksi suomalaiseksi salibandynpelaajaksi.

hieno miesMikael Lax,
Kapteeni jo syntyessään
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H
uittislainen saliban-

dyseura SBS Rupu 

on tunnettu erityi-

sesti naisten liigajoukkuees-

taan, mutta seuralla on antin-

sa myös miesten salibandylle. 

Syksyllä 2004 lupaava puolus-

taja Mikael Lax lähti seurasta 

maailmalle aloittaakseen ur-

heilulukion ja ottaakseen seu-

raavan askeleen peliurallaan.

 Mielessään Lax ehti olla jo 

matkalla Tampereelle, mutta 

TPS:n onneksi suunta muut-

tui länsirannikolle. 18-vuotias 

Lax on sen jälkeen kuulunut 

niin TPS:n edustusjoukkueen 

runkomiehistöön kuin junio-

rijoukkueiden kantaviin voi-

miinkin.

 – Turkuun asettuminen on 

ollut minulle helppoa. Muu-

timme kaverin kanssa Tur-

kuun ja samaan asuntoon, ja 

vanhempiakin olen ehtinyt 

nähdä mukavasti, Mikael Lax 

kertoo.

 – Salibandy ja koulu ovat 

yhdistyneet Turussa parhaal-

la mahdollisella tavalla, enkä 

varmaan pystyisi pelaamaan 

salibandyä näin korkealla ta-

solla, ellen olisi muuttanut 

Turkuun. Nuorten maajouk-

kueenkin pelit olisivat saat-

taneet jäädä haaveeksi, Lax 

miettii.

 Se saattaa olla turhan jyrk-

kä arvio. Lax on urheilulli-

nen lahjakkuus, joka on eh-

tinyt harrastaa – ja menestyä 

– myös yleisurheilussa, jalka-

pallossa, jääkiekossa ja lento-

pallossakin. Salibandy on ollut 

Laxin päälaji nyt viisi kuusi 

vuotta.

 – Viidennellä luokalla me-

nin Rupun salibandykerhoon 

ja kuudennella pelasin ensim-

mäistä kertaa sarjassa. Lajiva-

linnan tein 14-vuotiaana, kun 

pääsin Rupun edustusjouk-

kueeseen. Satuin menemään 

sählyn kesäharjoituksiin en-

nemmin kuin jalkapallopeliin, 

eikä jalkapallovalmentaja pi-

tänyt siitä, Lax muistelee nau-

reskellen.

Sentteristä 
pakiksi

Käydessään yhdeksättä luok-

kaa Lax pelasi C-junioreiden 

lisäksi jo miesten kakkosdi-

varia Rupun edustusjoukku-

eessa. Noihin aikoihin Laxin 

pelipaikka vaihtui sentteristä 

puolustajaksi.

 – Sain pelata miehissä kak-

kos-kolmoskentän pakkina ja 

se sujunut sen jälkeen sen ver-

ran hyvin, etten osaisi enää 

hyökkääjänä pelatakaan.

 Rupun kausi kakkosdivaris-

sa kaudella 2003–2004 päättyi 

kolmanteen sijaan Porin Kar-

hujen ja AFC Campuksen 

jälkeen. Tehopisteitä Laxille 

kertyi kauden aikana 5+3. Sen 

jälkeen tie toikin pojan Aura-

joen urheilulukioon ja Turun 

Palloseuraan. TPS:ssäkin Lax 

pääsi edustusjoukkueeseen.

 – Tepsissä oli selvästi vai-

keampi saada miehissä peli-

paikkaa. Se auttoi kuitenkin 

eteenpäin valtavasti, kun pääsi 

haistelemaan ilmapiiriä ja op-

pi taistelemaan peliajasta.

 Heti ensimmäisellä TPS-

kaudellaan Lax oli monessa 

mukana, kun C88-joukkue 

ja B-juniorit voittivat SM-

pronssia, A-juniorit nousivat 

ykkösdivarista SM-sarjaan ja 

miehet pääsivät pelaamaan 

liigakarsintasarjan NST:tä 

vastaan. Seuraavilla kausil-

la pelattavaksi on tullut lisää 

SM-tason junnuotteluita sekä 

aikuisten ykkösdivariotteluita.

 – Tulin tänne kehittymään 

pelaajana, ja kehittäviä pelejä 

on tullut enemmän kuin olisin 

etukäteen uskonutkaan. Muu-

tama SM-mitalikin on saavu-

tettu, Rupussa niistä vain haa-

veiltiin, Lax sanoo ja analysoi 

sitten tarkemmin:

 – Ennen olin puukäsi, jo-

ka osasi vähän juosta ja lau-

koa, mutta täällä tekniikkani 

ja pallovarmuuteni ovat pa-

rantuneet huimasti. Puolus-

taa olen oppinut entistä pa-

remmin, ja lisäksi Tepsissä on 

puolustajilla iso rooli myös 

hyökkäämisessä. Osaan ja us-

kallan hakea palloa ja tukea 

hyökkäyksiä syvälle.

Kapteenina nuorissa ja
nyt myös miehissä

Poikamaajoukkueuransa jou-

lukuussa päättänyt Mikael 

Lax opittiin tuntemaan paitsi 

maajoukkueen vakiokasvona, 

myös sen pitkäaikaisena kap-

teenina. Kansainväliset johto-

tehtävät seurasivat Laxia noin 

puolentoista vuoden ajan.

 Täksi kaudeksi Lax valittiin 

lähes sensaatiomaisesti myös 

TPS:n miesten edustusjouk-

kueen kapteeniksi.

 – Mietin pitkään, että alan-

ko kapteeniksi vai en. Että mi-

tä siitäkin tulee, nuori kaveri 

joukkueessa jossa on paljon 

kokeneita äijä. Rooli on kui-

tenkin sopinut hyvin.

 Mikä sitten tekee Laxista 

niin luonnollisen kapteenin? 

Kapteenin tehtäväähän ei ote-

ta, sillä joukkue antaa sen so-

pivimmaksi katsotulle henki-

lölle.

 – Olen määrätietoinen, vä-

lillä vähän turhankin tarkka 

asioista, mutta pyrin parhaani 

mukaan auttamaan itseäni ja 

muita tekemään kaikessa par-

haansa, Lax arvioi.

 Entä aiheuttaako nauha 

paineita?

 – Joskus aiempina vuosina 

tuntui pieneltä taakalta pelata 

nauha kädessä, mutta nyt sii-

hen on niin tottunut, että se 

tuntuu luonnolliselta.

Salibandyn 
kautta

Saamiinsa kokemuksiin nuor-

ten maajoukkueesta Lax on 

todella tyytyväinen.

 – Aina kun maajoukkue-

kutsu tulee, naama menee vä-

kisinkin virneeseen. Maajouk-

kue on salibandyn kohokohta. 

Kansainvälisistä peleistä saa 

itseluottamusta, mikä tekee 

seuratasolla pelaamisen hel-

pommaksi.

 Seuraava tähtäin Laxilla on 

liigassa, sillä liigapelien haas-

teet ovat luonnollinen jatku-

mo kenen tahansa salibandyn 

huippupelaajan uralla. Ja vain 

liigakokemusta kartuttamalla 

aikuisten maajoukkuepaikka 

voi joskus olla mahdollinen.

 Sitä ennen Laxilla on kui-

tenkin edessään varusmiespal-

velus ja opiskelupaikan valinta. 

Lax kuuluu siihen salibandy-

pelaajien sukupolveen, jolle 

oman urheilu-uran tavoitteet 

ovat jo tärkeä tekijä tulevai-

suudensuunnitelmissa.

 – Pelit ovat menneet sen 

verran hyvin ja laji jaksaa 

kiinnostaa, että ensiksi tulen 

etsimään hyvän pelipaikan 

ja sitten katson, minkälaisia 

opiskelumahdollisuuksia on 

tarjolla.

 Minne ikinä salibandy La-

xin tulee viemäänkään, sekä 

Huittinen että Turku saavat 

olla ylpeitä omasta pojastaan.

Teksti Samuli Laukka

Kuvat Anssi Koskinen



10

Janette Loposen peliuraa 

tarkasti seurannut Naissa-

libandy.netin päätoimitta-

ja Jyrki Paajanen tietää, miksi 

Loponen on hyvä maalivahti.

 – Pystyssä pysyvä peliasento 

ja sijoittuminen tekee Janetes-

ta ison näköisen ja peittävän, 

vaikka hän ei todellisuudes-

sa mikään jättiläinen olekaan. 

Janette on ketterä ja notkea, 

joten sivuttaisliikkeet sujuvat 

häneltä luontaisesti, Paajanen 

analysoi.

 – Janetella on myös poik-

keuksellisen nopeat reaktiot, 

mikä tekee hänestä loistavan 

lähitorjujan.

 Aikuisten maajoukkuelei-

rille valituksi tulleen maali-

vahdin täytyy olla aika korke-

Janette, voitit marras-
kuussa peliurasi toisen 
nuorten MM-hopean. 

Miten Saksan Leipzigissa 
pelattu turnaus sujui?

– Turnauksen alussa pääsin 

mukavasti kisafi ilikseen, mut-

ta sitten taitoin nilkkani ul-

kona joukkueen lämmittely-

leikissä ja pari päivää meni 

nilkkaa parannellessa. Nilkka 

haittasi pelaamista vielä väli-

erässäkin Tshekkiä vastaan.

Pelasit Suomen kovat pelit 
eli alkusarjassa Sveitsiä 
vastaan (4–1), välierässä 
Tshekkiä vastaan (4–3) ja 
fi naalissa Ruotsia vastaan 
(3–7). Millaisia nuo ottelut 
olivat?

– Olimme joka osa-alueella 

selvästi parempia kuin Tshek-

ki ja Sveitsi, mutta Ruotsi pe-

lasi uskomattoman hyvin. He 

olivat liian fyysisiä meille.

Pääsit ennen MM-kisoja 
kokemaan aikuisten maa-
joukkueleirin kautta aikain 
ensimmäisenä TPS-pelaa-
jana. Millainen kokemus se 
oli?

– Muistan että olin ensim-

mäisessä alkulämmössä ihan 

pihalla. Minulla on sarjako-

kemusta vain ykkösdivarista, 

missä peli on hitaampaa kuin 

liigassa, ja leirillä sitten olivat 

mukana liigan kärkinaiset. Se 

oli todella hyvää treeniä tyttö-

jen MM-kisoja ajatellen, sen 

huomasi etenkin fi naalipelissä 

Ruotsia vastaan.

Kuuluit tyttöjen maajouk-
kueeseen vuoden 2004 
syyskuusta lähtien vuoden 
2006 loppuun saakka. Min-
kälainen rupeama tuo parin 
vuoden aikakausi sinulle oli?

– Ensimmäisissä MM-ki-

soissa olin kokematon, ja tie-

sin kisoihin lähdettäessä, et-

tei peliaikaa ole juurikaan 

luvassa. Kisojen jälkeen pää-

sin pelaamaan kovia pele-

jä B- ja A-junioreiden SM-

sarjassa, harjoittelin poikien 

kanssa, sain pelikokemusta ja 

paineensietokykyä ja nousin 

maajoukkueen ykkösveska-

riksi. Saksan-kisoihin lähdet-

täessä maajoukkue oli ollut 

pitkään kasassa ja tunsimme 

hyvin toisemme.

Sinulla on 18-vuotiaaksi pe-
laajaksi aika lailla kokemus-
ta, muun muassa 20 peliä 
nuorten maajoukkueessa, 2 
MM-mitalia ja 4 SM-mitalia. 
Koetko itsesi vielä junioriksi 
vai oletko jo aikuispelaaja?

– Kyllä olen vielä junnu. Tep-

sissä naisten joukkuekin tun-

tuu enemmän junnuporukalta, 

kun naisia on mukana vain pa-

ri. Maajoukkueleirillä katselin 

muita pelaajia hiljaa ylöspäin. 

Oli ihan junnuolo.

TPS:n naisten edustus-
joukkue on pelannut tällä 
kaudella vakuuttavasti. Min-
kälainen joukkue TPS on?

– Olemme kokemattomia ver-

rattuna vastustajiin, joiden ri-

veissä on naisia, jotka ovat pe-

lanneet kymmeniäkin vuosia. 

Liikumme kuitenkin parem-

min kuin vastustajat, meillä 

on uskomaton joukkuehenki 

ja erilaisten yksilöiden omi-

naisuuksista muodostuu toi-

miva paketti.

Mitä odotat joukkueeltasi 
kevään ratkaisupeleistä?

– Olisi aikamoinen pettymys, 

jos emme nouse liigaan. Us-

kon että pärjäisimme siellä. 

Olemme jo haastaneet liigan 

kärkiporukoitakin tasaisesti 

harjoitusotteluissa. Liiga nousu 

yhtenäistäisi joukkuetta var-

masti entistä enemmän, en-

kä usko, että monikaan lähtisi 

hakemaan peliaikaa muualta 

liigasta.

Mitkä ovat omat tavoitteesi 
salibandynpelaajana?

– Olisi kiva päästä kokeile-

maan, miltä liigassa pelaa-

minen tuntuu, ja jos pärjäisin 

siellä, olisi mukava päästä uu-

destaan kokeilemaan naisten 

maajoukkueeseen. Se vaatii 

kuitenkin vielä todella paljon.

Teksti Samuyli laukka

Kuva Kimmo Pitkänen

“Ketterä, 
peittävä, 
loistava 
lähitorjuja”

18-vuotias maalivahti Janette Loponen 
on murtautumassa maamme maali-
vahtielittiin. Joulukuussa tyttömaa-
joukkueuransa päättänyt Loponen ehti 
aiemmin syksyllä tulla valituksi aikuis-
ten maajoukkueleirille kautta aikain 
ensimmäisenä TPS-pelaajana.

Maistiaiset naisten maajoukkueestakin

alla pelipaikkansa rankingissa. 

Paajasen mukaan Loponen 

kärkkyy paikkaa Suomi-ves-

kareiden kärkikymmenikössä.

 – Omassa ikäluokassaan, 

kasikaseissa, Janette on sel-

keä ykkönen, koko Suomen 

mittakaavassa oman arvioni 

mukaan siellä kymmenen hu-

jakoilla. Janette on poikkeuk-

sellisen lupaava, mutta hänel-

lä ei kuitenkaan ole takanaan 

montaa niin sanottua kovaa 

peliä. Loukkaantumisherk-

kyys on ollut Janeten viime ai-

kojen suurin heikkous.

 Nyt kun Loposen nuo-

risomaajoukkueura on ohi, 

katseet on käännetty tulevai-

suuteen liigatasolla sekä mah-

dollisesti jopa naisten maa-

joukkueessa.

 – Naisten maajoukkueessa 

pelatakseen Janeten on saatava 

alle reilusti kokemusta liiga-

peleistä. Vasta maan korkeim-

malla sarjatasolla säännöllisesti 

pelatessa alkaa maajoukkueen 

vaatima rutiinitaso kehittyä, 

Paajanen toteaa.

Teksti Samuli Laukka

Kuva Mika Hilska

Janette Loponen on 
loistava lähitorjuja.

Muuri joka on Janette Loponen
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N
yky-TPS:stä ja neljän vuoden takaisesta, mies-

ten Salibandyliigaan nousseesta Tapanilan Erän 

joukkueesta löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Kaudel-

la 2002–03 Erä paini samanlaisen ongelman edessä kuin 

TPS nykyään: miesten edustusjoukkue pitäisi saada liigaan. 

Erässä oli tuolloin takana kaksi pettymyksen vuotta, jolloin 

joukkueella oli kaikki mahdollisuudet nousta, mutta ”se jo-

kin” puuttui. TPS on samoin kuulunut divisioonan ennak-

kosuosikkeihin jo pari kautta, mutta nousua ei ole tullut.

 Erä ja TPS tunnetaan vahvoina junioriseuroina. Nousu-

kaudella Erässä nuoruutta edustivat muun muassa pienessä 

roolissa ollut nykyinen ykköspakki Jussi Kosola ja liiganou-

sun arkkitehtinä häärinyt 17-vuotias Lauri Kapanen. Täl-

laisia poikkeuksellisen lahjakkaita pelaajia ei kasva kovin-

kaan monen äidin vatsassa, mutta TPS:lla on esimerkiksi 

Mikael Lax puettavissa junnutähden viittaan. On kylmä 

fakta, että pelkillä omilla junioreilla liigaan ei nouse kukaan, 

eikä niin tehnyt Eräkään. Tarvitaan myös muutama koke-

neempi pelaaja. Pääkaupunkiseudulla pelaajien liikkuminen 

on useamman pääsarjaseuran takia tietysti hieman erilaista 

kuin Turun suunnalla, mutta TPS:ssa tällaisia kovia liigata-

son vahvistuksia ovat muun muassa Riku Kekkonen, Rami 

Lehtola ja Ville Veikkolainen.

 Vuonna 2003 Erä voitti karsinnoissa SB Pron voitoin 3–

0. Salibandyssa kaikki voi olla pienestä kiinni. Ottelut rat-

kesivat jatkoajalla, rangaistuslaukauksilla ja viimeinen voit-

to sinetöitiin nelisen minuuttia ennen loppua. Kuten TPS:

ssa nykyään, Erässäkin oli kolmen vuoden aikana vaihtu-

nut jonkin verran pelaajia. Silti uusienkin pelaajien pääs-

sä kolkutti se, että kolmatta perättäistä pettymystä ei oteta. 

Nämä kymmeneen vuoteen Erän suurimmat pelit olin it-

se tietysti angiinassa, mutta silti vaihtopenkillä. Ennen rat-

kaisevaa kolmatta ottelua näin nykyisen TPS-valmentajan, 

Ray Backmanin, kahviossa. Hän oli skouttaamassa valmen-

tamalleen Loviisalle vastustajaa otteluparin häviäjästä kar-

sintojen toiseen vaiheeseen. Kysäisin heidän karsintojen-

sa alkamispäivää, mihin hän vastasi: ”Parin viikon päästä.” 

Tajusin vasta myöhemmin, että kyseinen joukkue olisi yh-

tä hyvin voinut olla Erä. Sellainen vaihtoehto oli kuitenkin 

pyyhitty pois mielestä. Ilman mitään ylimielisyyttä.

 Tätä kirjoittaessa loppukauden ratkaisupelit ovat diva-

rissa vielä pelaamatta. Toivon Backmanin ja koko TPS:n 

puolesta, että jo tämän kauden TPS:ssa olisi suuri annos 

”sitä jotain” ja liigatoiveet vaihtuisivat vihdoin realismiksi. 

Tapahtuu loppukaudesta mitä tahansa, kannattaa muistaa, 

että pettymysten jälkeiset onnistumiset maistuvat elämässä 

ja urheilussa aina makeimmilta.

Timo Mäkynen

Kirjoittaja on Tapanilan Erässä pelannut 

vapaa toimittaja ja Tirsamaa-blogin kirjoittaja.

Erässä 2003, 
Tepsissä 2007?
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T
PS:n naisten kausi 

ykkösdivarin länsi-

lohkossa on sujunut 

vakuuttavasti. Sarjanousija-

joukkue on voittanut 17 ot-

telusta 15 ja hävinnyt vain 

kahdesti: kerran vieraissa 

molemmille sarjan ennakko-

suosikeille, SPV:lle ja KOO-

VEElle.

 TPS:n tuloskunto on ollut 

niin vahva, että joukkue var-

misti pääsynsä liigakarsintoi-

hin jo kolmanneksi viimeisellä 

sarjakierroksella. Toiseksi vii-

meisellä kierroksella varmistui 

6–8-tappiosta huolimatta ver-

tailuetu lohkokakkoseen SPV:

hen, sillä jos joukkueet pääty-

vät tasapisteisiin, TPS on pa-

rempi maalieron turvin.

 Viimeiselle sarjakierroksel-

le jää panokseksi lohkovoit-

to ja kotiedun varmistami-

nen liigakarsintoihin. Jos TPS 

voittaa Porissa FBT Karhut, 

itälohkon joukkueista mikään 

ei tule pärjäämään vertailussa 

TPS:n pistepotin kanssa. Se 

merkitsisi kotietua niin kar-

sintojen ensimmäisessä kuin 

mahdollisessa toisessakin vai-

heessa.

Parhaat näytöt 
vasta edessä

Naisten edustusjoukkueen tä-

tä kautta on rakennettu askel 

kerrallaan -hengessä. Vaik-

ka pelaajat ovatkin nuoria ei-

kä joukkuetta povattu kauden 

alla ennakkosuosikiksi, TPS:

n perinteikäs nimi ja monien 

pelaajien tyttömaajoukkueta-

usta on pitänyt joukkueen esil-

lä ykkösdivarin mielenkiintoi-

simpien ryhmien joukossa 

heti viime kauden päätteeksi 

varmistuneen sarjanousun jäl-

keen.

 Valmentaja Petri Heinolle 
naisten menestys ei ole tullut 

yllätyksenä.

 – Asetimme tähtäimen 

kauden alussa kahden parhaan 

joukkoon, ja vaikka vielä em-

me ole näyttäneet parastam-

me, olemme koko ajan eden-

neet parempaan suuntaan, 

Heino sanoo.

 – Nuoren joukkueen ko-

kemuksen puute on näkynyt 

siinä, että emme ole pelan-

neet vielä tasapainoisia 60-

minuuttisia, mutta voittojen 

määrä kertoo kyllä jotakin 

joukkueen hyvyydestä. Meil-

lä ei ole heikkoa lenkkiä, ja 

vaikka olemme olleet liikkeel-

lä pienellä materiaalilla, meillä 

on aina ollut kasassa ainakin 

kaksi oivaa ketjua.

 – Joukkueemme on länsi-

lohkon liikkuvin, ja se tarjoaa 

meille vapauksia pelata roh-

keasti. Silloin kun joukkue on 

saanut pelata paineettomassa 

tilanteessa, se on pystynyt jo 

erittäin näyttävään pallolli-

seen peliin.

 Erityisen hurjassa virees-

sä on ollut Eliisa Alanko, joka 

16:ssa pelaamassaan ottelus-

sa on tehnyt ällistyttävät 40 

maalia. Tehopisteitä Alankol-

la on kaikkiaan 51, mikä tekee 

hänestä ykkösdivarin tehok-

kaimman pistenaisen.

Karsinnoissa yllättäjästä 
haastajaksi

Tulee TPS:lle kotietua kar-

sintoihin tai ei, peleistä on 

tulossa tyystin toista luokkaa 

kuin runkosarjassa. Karsinto-

jen ensimmäisessä vaiheessa 

TPS saa vastaansa itälohkossa 

ensimmäiseksi toiseksi sijoit-

tuvan joukkueen paras viides-

tä -ottelusarjassa. Jos tuosta 

sarjasta tulee voitto, joukkue 

kohtaa liigan viimeiseksi tai 

toiseksi viimeiseksi sijoittu-

neen joukkueen niin ikään pa-

ras viidestä -sarjassa.

 Liigan mielivällä joukku-

eella on siis paljon pelattavaa 

ennen kuin kausi on päätök-

sessään.

 – Liigakarsinnoissa mie-

timme enemmän sitä, minkä-

laisia vastustajia kohtaamme. 

Niihin peleihin lähdemme 

haastajan asemasta, mutta 

luotan että pystymme haasta-

maan minkä tahansa joukku-

een, joka vastaamme asettuu, 

Petri Heino lataa.

Teksti Samuli Laukka

Kuvat TPS Salibandy

TPS:n naisten edustusjoukkue varmisti pääsyn liigakarsintoihin 
voittamalla ykkösdivarin kolmanneksi viimeisellä kierroksella 
Nicebandyn 10–2. Kotiedun takaamiseen naiset tarvitsevat 
runkosarjan päätösottelussa voiton Porin Karhuista.

Kotietu yhden voiton päässä

Naiset liigakarsintoihin
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