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Akatemiaan haku lukuvuodelle 2021–2022 
käynnistyy 23.2.21 ja päättyy 23.3.21 klo 24.00.  

Sähköinen hakukaavake löytyy akatemian 
sivuilta www.iuakatemia.fi urheilijalle-
palkin alta. Sivuilta löytyvät myös tär-
keimmät tiedot urheiluakatemian toi-
minnasta.

Jos kysymyksiä jää leijumaan ilmaan, 
niihin vastaa mielellään akatemian 

koordinaattori Tommy Ekblom,  
puh. 044 2308 183 tai sähköposti  

tommy.ekblom@iuakatemia.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

H yppäsin tuntemattomaan veteen pää edellä syksyl-
lä, kun aloitin puheenjohtajana seurassa. Seura-
toiminta on tullut tutuksi minulle aikoinaan oman 

harrastamisen ja nykyään lapseni harrastamisen kautta. 
Hyppy tähän pestiin on ollut yllätyksiä täynnä koko syksyn, 
enkä kadu hetkeäkään, että otin homman vastaan.

Edellinen kausi loppui koronaan ja uusi kausi alkoi sillä. 
Korona on piinannut meitä harrastajia lajissa, kun lajissa, 
eikä loppua ole näköpiirissä. Korona ei säästele seuraa, sen 
toimintaa, vapaaehtoisia tai harrastajia myöskään tällä kau-
della. Seuralla on edessään suuria haasteita pitää harrasta-
jat lajin parissa ja tarjota laadukasta toimintaa nyt ja jatkos-
sa, on se sitten etänä tai ulkona. 

Vaikeista ajoista huolimatta on hienoa nähdä me hengen 
kasvavan koko ajan lisää ja huomata, että me olemme ai-
nutlaatuinen yhteisö. Yhteisö, joka pitää ääntä monella eri 
tavalla, kun katsomoissa ei voi kannustaa. Tässä seurassa 
on syksyn aikana ollut upeaa yhteen henkeen puhaltamista 
eri joukkueiden välillä. Monien joukkueiden menestys syk-
syllä on ollut mukavaa katseltavaa. Kehitystä tapahtuu koko 
ajan ja aina sitä ei mitata myöskään menestymällä. Tulok-
sia saadaan kovalla ja pitkäjänteisellä työllä. Onnistuminen 
on usein myös sitä, että harrastaja saa ystäviä, tulee harjoi-
tuksiin ja jatkaa lajia tasosta riippumatta mahdollisimman 
pitkään. 

Valmentajien aktiivisuus ja osaaminen näkyvät laajassa 
osaamisessa omatoimitreenien suunnittelussa ja korvaa-
vien harjoitusten toteuttamaisessa kekseliäästi. Näitä har-
joituksia olen myös itse saanut todistaa pyöriessäni Aurora 
hallin ympäristössä harjoitus kauden aikana. Oli se sitten 
mäen laskua, luistelemista, hankifutista, kuminauhajump-
paa ulkona, sauvakävelyä, pipolätkää tai ulkosäbää on mo-
nipuolinen liikunta ja harrastajien pitäminen joukkueessa 
mukana tärkeintä juuri nyt. 

Liikunta vaikuttaa harrastajiin monin positiivisin tavoin: 
Liikunnan avulla harrastaja saa ystäviä, vertaistukea sekä 
psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Meillä seurana on vas-
tuu kantaa näitä elementtejä mukana, kun suunnittelemme 
toimintaa. Tällä hetkellä kuitenkaan emme pääse toteutta-
maan tätä ajatusta parhaalla mahdollisella tavalla. Joukku-
een ja valmentajien lisäksi näin vaikeina aikoina, vanhem-
pien rooli motivoivina aikuisina korostuu, sillä pelkona on, 
että me menetämme harrastajia motivaation takia. Ymmär-
rän tämän hyvin, sillä onhan eri asia harjoitella sisällä sali-
bandyä kuin jumpata ja juosta ulkona. Jokainen meistä te-
kee varmasti tämän asian eteen juuri nyt parhaansa. 

Toivoin kuitenkin, että me yhteisönä ja seurana voimme 
pitää lippua korkealla niille keinoilla, joita meillä tässä het-
kessä on. Yritetään pitää mieli ja ajatukset positiivisena sekä 
nähdä tämä mahdollisuutena myöhemmin. Vaikeat olot kas-
vattavat luonnetta ja vaikeuksien kautta pääsemme myös 
voittoon.

Kiitos kaikille valmentajille, pelaajille, taustajoukoille, jä-
senille ja huoltajille, että olette pysyneet matkassamme mu-
kana. Kiitos kuluneesta syksystä ja alkaneesta keväästä. Toi-
vottavasti nähdään halleilla pian. 

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,
JENNA PEROKORPI

PUHEENJOHTAJA
PORVOON SALIBANDYSEURA

PSS liikunnallinen

Kesäleiri
6–12 vuotiaille!

Alkaen 7.6.2021. Paikka: Aurora halli, Jääkiekkotie 4.

Leiri viikkoja järjestetään kaksi, joihin kumpaankin kuuluu  
lämmin lounas sekä ohjattua toimintaa. Jaamme leiriläiset  
kahteen eri ryhmään iän perusteella. 

vko 1.   7.6. - 11.6. klo 9-15  
vko 2.   14.6. - 18.6. klo 9-15

Hinta:  
150 euroa/vko  
sis. lämpimän 
lounaan.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
www.porvoonsalibandyseura.net

Itä-Uudenmaan Urheiluaka-
temia toimii Porvoon alu-
eella ja se tarjoaa II-asteel-

la opiskelevalle, kilpaurheilua 
harrastavalle nuorelle, mah-
dollisuuden yhdistää opiskelu 
ja laadukas harjoittelu keske-
nään.

Valitsemalla vapaavalintai-
sista aineista akatemian kurs-
sin, opiskelija voi kartuttaa 
lukioissa kurssipisteitään ja 
Careeriassa vastaavasti osaa-
mispisteitään. Oppilaitoksis-
ta mukana ovat akatemia toi-
minnassa, Linnankosken lu-
kio, Borgå Gymnasium, Asko-
lan lukio, Prakticum, Haaga-
Helia ammattikorkeakoulu ja 
Careeria.

Ohjattuja aamuharjoituksia 
on keskiviikko- ja perjantai-
aamuisin klo 8.00–9.15. Lisäk-
si I- ja II-tason urheilijoille on 
tarjolla maanantaiaamuisin 
kehonhuoltoharjoitus fysiik-
kavalmentaja Kalle Tolsan ve-
tämänä. 

Salibandy on ollut akatemi-

an suurin ryhmä akatemian 
perustamisesta v. 2016 lähtien. 
Ryhmän koko on vaihdellut 15 
– 25 urheilijan välillä. Janika 
Martinsalo on vastannut ryh-
män vetämisestä tähän saak-
ka, mutta hänen jäädessä äi-
tiyslomalle vuoden alusta, on 
puikkoihin tarttunut nyt Mika 
Vilen.

Apunaan hänellä on use-
ampi valmentaja omilla vah-

vuuksillaan, joten aamuval-
mennukseen on tulossa moni-
ilmeinen ja laadukas paketti.

HAKU ITÄ-UUDENMAAN URHEILUAKATEMIAAN

” Urheiluakatemian toiminta on jatkunut hyvällä urheilijamaisella otteella vuodesta toiseen. 
Nuoret ovat tunnollisesti valmiita haastamaan omia yksilötaitojaan ja kehittymään. On 
mahtava huomata, että eritoten asenne kehonhuoltavaan harjoitteluun on vuosien saatossa 
muuttunut erittäin positiiviseen ja pysyvään suuntaan. Tänä päivänä heiltä löytyy ymmärrys 
siitä, että se on osa harjoittelun kokonaisuutta sekä havainneet sen merkittävän vaikutuksen 
omiin urheilusuorituksiinsa ”

Janika Martinsalon terveiset kauden 20–21 harjoituksista:

PSSPSS MIEHET EDUSTUS
Pelaajat: 
Maalivahdit  
51 Vanhatalo Antti 
65 Toivola Teppo 
73 Halttunen Sakari 
Pelaajat  
3 Saario Roope 
6 Tetri Roni 
10 Eriksson Toni 
11 Arrhenius Henry 
13 Leino Aku 
15 Törnqvist Rasmus 
16 Liimatainen Jaakko 
18 Pitkänen Janrik 
23 Hartmanis Emils 
28 Aug Elvis 
36 Karavirta Jere 
37 Skippari Markus 
41 Kurki Jarkko 
44 Fredriksson Alex 
45 Perttula Emppu 
47 Vaniala Erkko 
48 Timi Lindroos 
67 Matti Vapaniemi 
70 Carlsson Casper 
71 Färlin Teemu 
74 Mäklin Toni 
80 Pylkkänen Miika 
81 Kareinen Konsta 
89 Vaara Tuomas 
96 Kulmala Markus 
97 Ervast Joakim 
98 Anttila Miro 
  
Päävalmentaja:
Mika Ahonen 
Valmentaja:
Iiro Granroth 
Fysiikkavalmentaja:
Deina Imjack 
Huolto:
Keijo Sainio 
Eriksson Rolf 
Manageri:
Erkko Vaniala 
Joukkueenjohtaja:
Teppo Toivola 

l 
Salibandyyn syntyi täk-
si kaudeksi uusi sarjata-
so, kun valtakunnallisen 

miesten Divarin ja alueellisesti 
pelattavan 2.divisioonan väliin 
perustettiin uusi valtakunnalli-
nen sarjataso.  Uusi sarjataso sai 
nimekseen Suomisarja ja se on 
miesten puolella kolmanneksi 
korkein sarjataso.  Sarjaan osal-
listuu 29 joukkuetta ympäri suo-
mea, jotka on jaettu kolmeen loh-
koon maantieteellisen sijainnin 
mukaan. 

PSS Miesten edustusjoukkue 
nousi mukaan uuteen sarjaan ja 
pelaa Suomisarjan lohkossa C, jos-
sa vastaan asettuu rakas paikallis-
vastustaja Loviisan Tor sekä nip-
pu ennestään tuntemattomampia 
joukkueita Itä-, ja Keski-Suomesta. 
Täten miesten edustusjoukkue pa-
lasi valtakunnallisiin sarjoihin vii-
den vuoden tauon jälkeen. Viime 
taival valtakunnallisissa sarjoissa 
kesti yhdeksän kautta, kun PSS pe-
lasi Divarissa kaudet 2006–2015. 

Kauteen 2020–2021 päätettiin jo 
aikaisin keväällä panostaa enem-
män kuin aikaisempiin kausiin, 
vaikka varmaa tietoa seuraavan 
kauden sarjapaikasta ei vielä ol-
lut. Tässä yhteydessä panosta-
minen ei tarkoittanut rahallista 
panostamista, vaan joukkueessa 
päätettiin alkaa tekemään asioi-
ta paremmin kuin aikaisemmilla 

kausilla jotta pelaamisesta tulisi 
hauskempaa. Joukkueen runko 
on ollut sama jo useamman vuo-
den ja monet pelaajista ovat nyt 
tai ovat juuri tulossa pelaamisen 
kannalta parhaimpaan ikään. Jos 
nykyrungolla haluttaisiin jotain 
saavuttaa, tulisi työnteko aloittaa 
viimeistään nyt. Tämä tarkoitti 
myös valmennuksen laittamista 
kuntoon, sillä joukkueelle ja sen 
ulkopuolelle haluttiin antaa sel-
keä viesti: Nyt tai ei koskaan.

Toukokuun 20. päivänä moni 
hieraisi silmiään: Yllätysnimi 
PSS:n päävalmentajaksi – lii-
gan kestomenestyjä Mika ”Amu” 
Ahonen Suomi-sarjaan. Kymme-
nen suomenmestaruutta voitta-
nut valmentaja on harvinaisuus, 
ja sellaisen henkilön löytyminen 
PSS:n valmennuksesta on ennen-
kuulumatonta. Ahosen mukaan 
tulon myötä kaikille oli selvää, 
että joukkueen tekemisen tasoon 
oli tulossa valtava muutos.

Ahosen lisäksi valmennukseen 
saatiin toinenkin kovan tason 
ammattilainen, kun Porvoolais-
lähtöinen Deina Imjack lähti uu-
distamaan joukkueen fysiikka-
harjoittelua. Vaikka Ahosen mu-
kaan tulemisella on ollut valtava 
vaikutus joukkueen tekemiseen, 
on Imjackin vaikutus joukkueen 
tämän kauden ryhdikkäämpään 
ilmeeseen vähintään yhtä suuri. 

Kun hieman kauden alkamisen 
jälkeen joukkueen valmennusryh-
mään liittyi vielä Iiro Granroth, 
oli paletti viimein valmis.

Miesten edustusjoukkue aloit-
ti kauteen valmistautumisen 
3.6.2020 jolloin joukkue kokoon-
tui ensimmäisen kerran korona-
kevään jälkeen. Edellisen kauden 
viimeisen tapahtuman ja uuden 
kauden aloituksen välissä oli pe-
räti kolme kuukautta, joka jouk-
kueurheilussa on poikkeukselli-
sen pitkä aika. Monelle pelurille 
koronakevään tuoma tauko teki 
kaikesta huolimatta hyvää. Toisil-
la takana on jopa 20 vuotta tauot-
ta lajin parissa, joten kolmen kuu-
kauden totaalitauko salibandysta 
antoi mahdollisuuden hengähtää 
ja kasvattaa omaa motivaatiota 
lajia kohtaan. Tauko teki varmas-
ti hyvää monen pelaajan kohdalla 
myös fyysisesti, kun esimerkiksi 
vanhoja vammoja pääsi kerran-
kin parantelemaan kaikessa rau-
hassa.

Uuden valmennusryhmän 
opeilla ja tauon tuoman lisämoti-
vaation avulla joukkue veti ensin 
yhden laadukkaimmista kesähar-
joittelujaksoista ikinä. Kesän lop-
pupuolella joukkue siirtyi kauka-
loon, jossa joukkueesta alettiin 
leipoa energisempää ja ennen 
kaikkea iloista hyökkäyspeliä esit-
tävää Pessiä. Aiemmasta, passii-

visesta pelitavasta haluttiin pääs-
tä eroon ja tilalle haluttiin peliä 
hyökkäyspäässä dominoiva jouk-
kue. Tämä on näkynyt myös tulos-
taululla, kun kauden kahdeksas-
ta ottelusta saalina on seitsemän 
voittoa ja yksi tappio. Voitoista 
viimeisin irtosi Loviisassa ran-
gaistuslaukauksilla, kun miehet 
voittivat paikallisvastustaja Lo-
viisan Torin ensimmäistä kertaa 
kahdeksaan vuoteen. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteista 
on ollut koota ennen kaikkea Por-
voolainen ja hyvin harjoitteleva 
joukkue josta pelaaja voi olla ai-
dosti ylpeä. Joukkueeseen on ha-
luttu saada takaisin omia kasvat-
teja, ja tässä tämän kauden jouk-
kueen osalta onnistuttiin. Joukku-
eeseen liittyi peräti neljä Porvoo-
laislähtöistä paluumuuttajaa. 

Toinen tärkeäksi koettu asia on 
ollut oman junioritoiminnan hyö-
dyntäminen, eli nuorien lupaa-
vien pelaajien nostaminen edus-
tusjoukkueeseen. Tällä kaudel-
la edustusjoukkueen riveissä on 
debytoinut kaksi omaa B-juniori 
ikäistä pelaajaa ja muutama muu 
kolkuttelee jo ovella. Paluumuut-
tajien ja omien juniorien lisäksi 
joukkueeseen liittyi vielä kaksi 
pelaajaa, joiden avulla joukkuee-
seen saatiin kaivattua kokemusta 
ja tietotaitoa lajista. Tämän myötä 
kasassa oli 30 pelaajan joukkue, 

jota voi hyvällä omallatunnolla 
sanoa parhaaksi miesten edustus-
joukkueeksi kuuteen vuoteen.

Miesten edustusjoukkueen tule-
vaisuus näyttää koronasta huoli-
matta juuri nyt valoisalta, ja usko 
uuteen tulemiseen on kova. Me-
nestyksen luotetaan tulevan laa-
dukkaan harjoittelun ja pelistä 
nauttimisen myötä. Lisäksi taus-
toilla on alettu luomaan pohjaa 
myös tulevaisuuden menestyksel-
le, panostamalla vanhimpien poi-
kajunioreiden joukkueisiin tulevi-
na vuosina. 

Joukkueen toiminta ei olisi 
mahdollista ilman hienoja yhteis-
työkumppaneita, jotka ovat pysy-
neet tukena myös vaikean koro-
natilanteen keskellä, kiitos Teille!

PORVOOSTA KUULUU VIELÄ!

PSS MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE 2020–2021
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PSSPSS NAISET EDUSTUS

Pelaajat:
Maalivahti
1 Pölönen Emmi  
32 Askola Pinja  
40 Salo Arla  
Puolustaja
3 Hautojärvi Annika  
14 Stettler Celine
15 Törnqvist Linda
37 Lehmusvuori Kia 
46 Väliaho Marianne  
Hyökkääjä
4 Juures Iida  
8 Tarvainen Kalpana 
9 Mikkola Taimi  
10 Turunen Julia
12 Sundström Ella
18 Holmberg Ella
21 Levälampi Annina
24 Heikkinen Aada
25 Kortelainen Olivia
31 Hautojärvi Elina  
33 Holmberg Fanny
44 Björkman Noona
66 Kettunen Alisa  
87 Saarikoski Milja

Päävalmentaja:  
Kouvalainen Jukka ”Kode”  
Valmentaja: 

Ukkonen Tiia  
Fysiikkavalmentaja:  
Rosti Katri  
Maalivahtivalmentaja:  
Keinänen Paolo  
Joukkueenjohtajat:
Janne Levälampi  
0400 486 975
janne.levalampi@porvoon-
salibandyseura.net
Tero Nurme 040 128 0900
tero.nurme@porvoonsali-
bandyseura.net

l 
PSS Liiganaiset on 
pelannut saliban-
dyn pääsarjassa 

kaudesta 2005–06 alkaen, 
joten naisilla on meneillään 
16. kausi pääsarjatasolla. 
Edellinen ja nyt meneillään 
oleva kausi ovat olleet ko-
ronan ja brändiuudistuk-
sen vuoksi poikkeuksellisia, 
nämä kaudet tullaan muis-
tamaan vielä pitkään. Viime 
kausi lopetettiin juuri, kun 
pudotuspelit alkoivat. Tämä 
kausi on ensimmäinen F-lii-
ga-kausi ja sitäkin on korona 
varjostanut. 

Naisten ja miesten Sali-
bandyliigat siirtyivät yhtei-
sen F-liiga brändin alle. Nais-
ten F-liigaa pelataan kahdes-
sa tasosarjassa, NLA ja NLB. 
PSS pelaa NLA:ssa. Tätä kir-
joittaessa päättyi juuri run-
kosarja ja katseet on suun-
nattu parin viikon päästä 
alkaviin sijoitussarjan otte-
luihin. Toivotaan että saam-
me pelata tämän kauden lop-
puun asti. 

Joukkueen runko on py-
synyt pelaajiston, valmen-
nuksen sekä taustojen osalta 
samana usean vuoden ajan. 
Tämä kausi on päävalmenta-
ja Jukka Kouvalaisen 7. kausi 
ja valmentaja Tiia Ukkosen 
neljäs kausi. Kuluvalle kau-
delle saimme pelaajistoon 
myös ulkomaalaisvahvistuk-
sen, kun 19-vuotias sveitsi-
läinen Celine Stettler aloitti 
pelaamisen Porvoossa. Celi-
ne on Sveitsin U19-maajouk-
kuepelaaja. 

Joukkueessa on jo rutkas-
ti enemmän kokemusta kuin 
3–4 kautta sitten ja olemme 
palkinnut useassa ottelussa 
pelaajia 50, 100 ja 200. pää-
sarjaotteluiden johdosta. 
Maalivahti Arla Salolle tuli 
täyteen 200. ottelua tammi-
kuussa Koovee- PSS -ottelus-
sa ja jos pelit jatkuvat vielä 
runkosarjan jälkeen, niin 
PSS kasvatti Henna Uljualle 
tulee myös 200. ottelua täy-
teen ensimmäisessä sijoitus-
sarjan ottelussa, toki jatku-

vuuttakaan ei ole unohdet-
tu, vaikka konkareita jouk-
kueessa on. Liiganaisten 
harjoitusrinkiin on nostettu 
joka vuosi uusia PSS kasvat-
teja, jotka ovat pikkuhiljaa 
vakiinnuttaneet paikkansa 
joukkueessa. On ilo seurata, 
kuinka Porvoon Salibandy-
seurassa pelaajapolku toimii 
ja antaa pelaajille mahdolli-
suudet päästä salibandyssa 
pitkälle.

Erityiskiitokset ansait-
sevat joukkueen ”taustat”. 
Taustoilla tehdään suuri 
näkymätön työ, joka ei näy 
yleisölle taikka lehtien pals-
toilla. Ilman näitä taustoja 
ei ole joukkuetta eikä mah-
tavia kotipelejä. Olisi muka-
va nähdä taustoille kehitetty 
”pelaajapolku” samaan ta-
paan kuin pelaajillakin. 

Toki myös uudet toimijat 
ovat aina tervetulleita, sillä 
se tuo monipuolisuutta teke-
miseen ja ajatteluun, tule siis 
rohkeasti mukaan, sillä si-
nunkin panostasi tarvitaan.

Joukkueemme ei toimisi 
myöskään ilman yhteistyö-
kumppaneita, joita korona-
aika ei ole säästänyt, mutta 
he ovat pitäneet tärkeänä 
olla PSS Liiganaisten mat-
kassa myös tällä kaudella ja 
arvostamme sitä suuresti. 

Kiitämme teitä yhteis-
työkumppaneita suurella 
sydämellä ja toivotaan, 
että korona hellittää, jot-
ta pääsette paikan päälle 
katsomaan joukkueemme 
pudotuspelejä!

Olemme pelanneet mar-
raskuusta lähtien ilman 
katsojia ja nyt sitä huomaa 
kuinka katsojat luovat tun-
nelman peliin ja ovat se kuu-
des kenttäpelaaja tiukassa 
paikassa. 

Hyvä porvoolainen ylei-
sö, kaipaamme teitä. 

TOIVOTTAVASTI  
NÄEMME PIAN!

NAISTEN EDUSTUS Korona on vaikuttanut tähänkin kirjoitukseen,  
joten otetaan tähän loppuun lajiin liittyvä kevennys: 

- Mikä on Peppi Pitkätossun lempilaji?
- En tiedä
- Salibandy. Sehän laulaakin siitä. 
 ”Täs säbä-Peppi Pitkätossu..”

 @PSSNAISET  PSS NAISET  @PSSNAISET

PSSPSS TYTTÖAKATEMIA

PSS Tyttöakatemia
Pelaajat: 
Kenttäpelaajat
Forsell Lotta
Halonen Aleksiina
Holmström Matilda
Huuskonen Roosa
Kahila Sanni
Killinen Emma
Lindgren Ida
Lindström Alisa
Nousiainen Venla

Oinonen Natalia,
Oras Eevi
Parta Emma
Puumalainen Anni
Rytkönen Matilda
Söderström Alina
Tallberg Emmi
Tiihonen Emilia
Timonen Sara
Tiri Viivi
Vasama Nea
von Schantz Fanny 

Maalivahdit
Junkkari Jade
Lindqvist Emma
Parviainen Elette

Yhteystiedot
Lars-Erik Söderström, 
joukkueenjohto  
les.soderstrom@gmail.
com                                  

l 
Kyseessä on tyttö-
jen akatemiaryhmä 
ryhmä, joka harjoit-

telee yhdessä kuten joukkue. 
Ryhmä edustaa kaudella 20–
21 sekä A-sm että B-sm sar-
jaa. Koska ryhmä osallistuu 
useaan sarjaan pystyvät val-
mentajat paremmin tuke-
maan ja antamaan sellaisia 
otteluita, jotka parhaiten so-
pivat pelaajan kehitykselle.

Alkukausi näytti jo lupaa-
valta, mutta haasteena oli 
saada jaettua ottelut tasa-
puolisesti pelaajien kesken 

koska ryhmästä ei saanut 
kahta täyttä joukkuetta. Val-
mentajat kuitenkin onnistui-
vat siinä hyvin ja molemmis-
sa sarjoissa saatiin hyviä ot-
teluita.

Hyvän alun jälkeen tuli 
keskeytys, joka perui kaikki 
ottelut tähän asti. Harjoitte-
lu kuitenkin jatkuu täysillä 
ja ryhmässä pyritään panos-
tamaan niihin asioihin, jotka 
tilanne sallii.

Harjoitukset ovat olleet 
hyvin fysiikkapainotteisia. 
Välillä on käyty hakemas-

sa pienryhmissä hikeä sa-
lin puolelta, mutta mitään 
joukkuepeliä ei ole pystynyt 
järjestämään. Muutamalla 
pelaajalla on ollut mahdol-
lisuus päästä mukaan lii-
ganaisten kanssa harjoitte-
lemaan, ja muutamat jopa 
päässyt peliin asti.

Seurassa on keskeistä val-
mentajien yhteistyö, jotta 
pelaajat saavat oman tason-
sa mukaiset haasteet.

Valmennuksesta vastaa 
Christian Bremer ja  
Janne Kangasluoma.

Kivikko

JOUKKUEEN YHTEISTYÖKUMPPANIT:
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l 
PSS B-pojissa pelaa-
vat kaudella 2020-
2021 seuran 2003 

syntyneet ja sitä nuoremmat 
pelaajat. B-pojat on raken-
nettu 2004 ikäluokan ympä-
rille ja mukana peleissä on 
myöskin 2005 syntyneitä ja 
jopa 2006 syntyneitä poika-
junioreja. Treenit vedetään-
kin yhdessä B/C1 poikien 
kesken.

Edellisen kauden upean 
SM-menestyksen johdosta 
B-pojille lohkesi automaat-
tinen paikka ikäluokan SM-
karsintoihin ja sitä kautta 
päädyttiin valtakunnalliseen 
1-divisioonaan, joten muka-
via pelireissuja on kaudella 
ollut pitkin Suomea.

Kesä harjoiteltiin hyvin ja 
treenaaminen on ollut ak-
tiivista. Koronatauon alka-
essa joulukuussa, joukkue 
harjoitteli omatoimisesti ja 
vastuu harjoittelusta oli pit-
kälti pelaajien omilla harteil-
la. Normaalioloissa joukkue 
treenaa kolme kertaa vii-
kossa ja kun sarjaa pelataan 
yksittäisinä otteluina, on ta-
pahtumia viikossa yleensä 
neljä tai jopa viisi.

Tammikuussa on treenail-
tu myös joukkueen kesken 
ulkona mm. pipolätkän mer-
keissä.

Salien auettua palataan 
normaaliin treenirytmiin.

Joukkue on uusiutunut vii-
me kaudesta ja on harjoitel-

lut uutta pelitapaa, joka on-
kin mennyt aimo harppauk-
sin eteenpäin. Tämä lupaa 
hyvää loppukautta ajatellen. 
Joukkue on hyvässä vauh-
dissa jo kohti seuraavaakin 
kautta, sillä B-ikäisinä ovat 
silloin juurikin 2004-2005 
syntyneet, jotka silloin ovat 
treenanneet ja pelanneet jo 
vuoden yhdessä. 

B-pojat tekevät myöskin 
yhteistyötä miesten edustus-
joukkueen kanssa ja lähes 
viikoittain on poikia ollut 
mukana edustuksen tree-
neissä ja joskus myös toisin 
päin. B-poikia on myöskin 
nähty miesten edustuksen 
sarjapeleissä.

”Useita isoja muutoksia 

edelliseen kauteen ja kärsi-
vällisyys on nyt avainsana. 
Luotto poikiin on kova. Ko-
valla duunilla ja sitoutumi-
sella päästään maaliin kyl-
lä. Se ei kuitenkaan tapah-
du hetkessä ja töitä on vielä 
tehtävä. Toivotaan, että kau-
si päästään pelaamaan kun-
nialla loppuun ja seuraava 
kausi olisi ”koronavapaa”, 
pohdiskelee joukkueenjoh-
taja.

PSSPSS B-C1 POJAT

 @PSS_B_POJAT

 PSS_B_POJAT

Pelaajat: 
1 Peltonen Elias 
4 Männikkö Pietu 
10 Kangasluoma Niko 
11 Häggqvist Johannes 
14 Lindholm Lukas 
20 Johansson Jerry 
21 Saukko Samuel 
23 Wulff Aatu 
25 Markkanen Kaapo 
28 Miettinen Niko 
31 Hartikainen Vesa 
35 Kovanen Joel 
45 Eteläniemi Eemil 
46 Kemppainen Okko 
55 Salminen Christoffer 
86 Backman Pauli 

88 Alhonen Lenni 
93 Hatunpää Mikko 
97 Liimatainen Jaakko 
  
Vastuuvalmentaja:
Lall Risto 
Valmentaja: 
Laakkonen Jouni 
Joukkueenjohtaja:
Liimatainen Tuomas 
050-3794091, tuomas. 
liimatainen@pp1.inet.fi
Huoltaja:
Määttänen Pekka 
Rahastonhoitaja:
Wulff Sari 

PELEISSÄ MUKANA:

l 
Edellisen vuoden 
hienon nosteen jäl-
keen, pojat C1-jouk-

kue on kutistunut vuodessa 
harmillisen pieneksi, mutta 
jäljellä olevat pojat ovat si-
täkin kovemmalla taistelul-
la raivanneet itsensä syksyn 
kilpasarjasta jatkoon ja pe-

laavat kevään C1 alueellista 
kilpajatkosarjaa.

 Joukkue harjoittelee jat-
kuvasti ja osin myös pelaa 
B-poikien divarijoukkueen 
kanssa, joten vauhtia löytyy 
myös harjoituksissa ja eten-
kin peleissä. 

Tavoitteena on päättää ke-

vät voitokkassti aluesarjojen 
lopputurnauksessa.

 Motivaatiota lisää tuleval-
le kaudelle 2021-22 siirtymi-
nen B -ikäluokkaan ja yhdis-
tyminen nykyisen B (04) ikä-
luokan kanssa, jolloin luvas-
sa on erittäin tasokas nippu 
ensi kaudelle. 

Pelaajat: 
35 Kailo Harjunen 
91 Albin Johansson 
34 Tuomas Kuisma 
87 Max Laiti
67 Elliot Mattila

16 Aleksi Nuutinen
77 Benjamin Reinistö
22 Leni Suojama

Valmentaja: 
Jouni Laakkonen

Joukkueenjohtaja: 
Mikko Nuutinen
nuutimikko@gmail.com

PSSPSS C-TYTÖT

Pelaajat:   
9 Vasama Ella  
19 Kinnunen Alexandra
28 Manner Aada 
30 Rytkönen Melissa 
41 Salminen Hanna 
42 Sola Aada 
44 Kangas Beatrice 
47 Vierikko Nella  
52 Raatikainen Maaru
53 Sund  Nelli 
54 Latva-Valkama Anni 
66 Vasama Eva   
70 Luiskari Vilma 
73 Liljavirta Inka  
87 Sandvik Minttu 
88 Cabo Aulanko Daniela 
90 Lindberg Cecilia 
97 Gröndahl Matilda  
Maalivahdit
55 Pulkkinen  Elsa 
94 Kuisma  Eerika  
    

Päävalmentaja:
Heikkinen Jussi
Valmentajat:
Koskelainen Jesse   
Levälampi Alisa
Videovalmentaja:
PulkkinenVesa
Huoltajat:
Pulkkinen Katri   
Kaasalainen Juha   
Joukkueenjohtaja:
Sund Sami   
Joukkueenjohtaja:
Lindberg Susan   
+358 40 590 4471
susanlindberg2 
@gmail.com
Rahastonhoitaja:
Simolin Eeva   
     
     
 

PELEISSÄ MUKANA:
C1-POJAT

D-POJAT

l 
PSS C tytöt aloitti-
vat kautensa tou-
kokuussa, ja koro-

na-ajan tapaan ensiaskeleet 
otettiin etänä. Kesällä pääs-
tiin kuitenkin normaalitah-
tiin, ja joukkue harjoitteli 
sitoutuneesti ja iloisella il-
meellä läpi kesän.

Alkusyksyn valmistavat 
ottelut eivät sujuneet aivan 
toivotusti; FBA-leiriltä ja pe-
rinteisestä Turun Loisto-
Cupista ei juurikaan tulok-
sellisesti iloista kerrottavaa 
jäänyt. Pallo ei aivan pomp-
pinut toivotusti, mutta pelin 
sisältä näkyi lupaavia asioita 
paljonkin.

Valmennuksessa tapahtui 
myös kesän aikana, kun pää-
valmentajana kauden aloit-

tanut Vesa Pulkkinen muut-
ti Turkuun ja siirtyi samalla 
pienempään rooliin ottaen 
videovalmennuksesta vas-
tuuta. Jyväskylän SM karsin-
toihin lähdettiin Jussi Heik-
kisen ja Sami Ronkolan joh-
dolla kuitenkin varsin vah-
valla itseluottamuksella. 

Karsinnoissa joukkue 
näytti kyntensä ja kolme en-
simmäistä peliä toivat kolme 
voittoa ja SM-sarjapaikka 
varmistui tyylikkäästi jo en-
nen viimeistä peliä. 

Karsintojen jälkeen val-
mistautuminen sarjaan jat-
kui mukavasti, rajoituksia ja 
sääntöjä noudatettiin kuuli-
aisesti ja Oulussa päästiin-
kin starttaamaan sarja suun-
nitellusti. Kauden alkua mu-

kaillen tasaisista väännöistä 
pisteitä ei toivotusti tippunut 
matkaan ja sarjasijoitus ei 
tällä hetkellä ole ihan tavoit-
teiden mukainen. Ronkola 
jäi karsintojen jälkeen pois 
ja joulun alla saatiin apuja 
valmennukseen, kun Jesse 
Koskelainen liittyi remmiin 
ja vuoden vaihteen jälkeen 
myös ex-huippu maalivahti 
Alisa Levälampi pääsi mu-
kaan.

Harmillisesti pelit ja si-
säharjoittelun pysäyttäneet 
koronamääräykset harmit-
tavat edelleen kovasti, mutta 
joukkue on jaksanut harjoi-
tella tämän ajan aivan upe-
asti.  Olemme pyrkineet ve-
tämään harjoitukset ulkona 
mahdollisimman monipuo-

lisesti, lähiliikuntapaikkoja 
sekä päiväkotien pihoja on 
kierrelty ahkerasti ulkosä-
bän merkeissä.

Fyysisesti joukkue on var-
masti iskussa ja valmiina. 
Pallotuntuma on pikkuinen 
arvoitus, mutta tässä koh-
taa koetaan tärkeämpänä 
ylipäätään päästä lajia har-
joittelemaan ja pikkuhiljaa 
myös pelaamaan. Peli-iloa 
varmasti joukkueella riittää, 
sillä ilmeet ovat olleet iloiset 
ja pilke löytynyt silmäkul-
masta myös talvimyrskyn 
kylmissä fysiikkatreeni-il-
loissa!

TEKSTI BY 
JUSSI HEIKKINEN
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PSSPSS C2-POJAT

l 
PSS 06 pojat ovat lä-
hinnä porvoolaispo-
jista ja 07 poikien tä-

män hetken kehittyneimmis-
tä pelaajista koostuva reipas 
ja taitava joukkue, joka tais-
telee tosissaan pääsystä ke-
vään SM-sarja SM- pudotus-
peleihin aluelopputurnaus-
ten kautta. 

Lisäksi joukkueeseen kuu-
luu uusia lupaavia pelaa-
ja, jotka pelaavat ylempää 
haastajasarjaa täydennetty-
nä 07 pojilla. Lisäpelejä kai-
kille pojille on tarjolla myös 

alueliigaan osallistumisen 
kautta.

Valmentajan toimii Marko 
Kalmari. Marko valmentaa 
myös 07 joukkuetta ja tree-
nejä pidetään usein yhdessä, 
mikä lisää ikäluokkien vä-
listä yhteistyötä ja tuo pien-
tä mukavaa kilpailuhenkeä 
joukkueisiin. Myös 05 jouk-
kueen kanssa tehdään yh-
teistyötä ja haetaan lisä-är-
sykettä pelaajille.

Pelaajat: 
27 Niko Falck
88 Juho Hietanen
4 Justus Jokinen
25 Eeti Kannas
6 Ilari Kokkonen
11 Valtteri Laine
8 Eino Lehtinen
9 Elmer Lönnberg
35 Aaro Nurme
3 Jonathan Nyman
43 Tino Olander
2 Mikael Perälä
45 Lari Pietarinen
31 Leevi Tervola

29 Eric Winqvist
37 Mico Winqvis

joukkueenjohtaja:
Penni Winqvist
penni.winqvist@
porvoonsalibandyseura.net
0400 848 094

vastuuvalmentaja:
Marko Kalmari

rahastonhoitaja:
Tommi Falck

 PSS_POJAT_06

Poikien kommentteja (tai taustojen)  
ja mielipiteitä
” eteenpäin tähtäävä ryhmä, joka haluaa kehittyä  
ahkeran treenaamisen kautta”

” vaikka emme ihan päässeet C2 SM-sarjaan ja tipuim-
me viimeisten joukossa, olemme osoittaneet kehitty-
neemme ja pystymme haastamaan kenet vain oman 
ikäluokkamme kärkijoukkueista. Ensi kaudella olem-
me vielä askeleen taitavimpia ja pelillisesti pykälän 
korkeammalla. Sitä kohden innolla – C2 kapteenisto”

PSSPSS D1-POJAT 07

l 
PSS 07 poikien jouk-
kueessa pelaa pelaa-
jia Porvoosta, Asko-

lasta, Pornaisista ja Sipoosta. 
Kolmisenkymmentä iloista 
urheilijan alkua pelaa vauh-
dikasta ja taitavaa saliban-
dya kahdella sarjatasolla. 
Joukkue on myös mukana 
FBA-maajoukkuetie toimin-
nassa.

Tällä kaudella joukkue on 
päässyt nauttimaan myös 
menestyksestä. Elokuussa 
tuli voitto Kirsi Westerlund 
Memorial Cupissa ja kannua 
päästiin nostamaan myös 
Mestareiden Cupissa Turussa.

Elokuussa osa pelaajistam-
me sai kokea SM-karsintojen 
kovuutta 06- joukkueen ri-
veissä. Yhteistyö 06 ikäryh-

män kanssa on tuonut jouk-
kueen pelaajille kehityksen 
kannalta tärkeitä lisäpele-
jä samoin kuin pelit 05 poi-
kien sarjassa. Pelaajan ke-
hitystä pyritään tukemaan 
henkilökohtaisen taitotason 
mukaisissa peliryhmissä. 
Yhteistreenit 06-ikäryhmän 
kanssa ovat hitsanneet hy-
vin näitä kahta ikäluokkaa 

yhteen ja rakentanut polkua 
tulevaisuuteen. 

Joukkue treenaa kolme 
kertaa viikossa niin Porvoos-
sa kuin Askolassa. Lisäksi 
pelaajille on tehty harjoitus-
ohjelmat omatoimiseen har-
joitteluun.

Pelaajat: 
5 Lucas Bremer
8 Kasper Keskipasma
11 Valtteri Lommi
12 Justus Nurmi
13 Aleksi Huuskonen
14 Jesse Mällinen
15 Miro Nevanperä
18 Oliver Sveholm
20 Aaro Piispanen
22 Tomi Timonen
25 Oliver Ottosson
26 Onni Hauhio
30 Joona Patomeri
32 Axel von Schantz
38 Luukas Penttinen
40 Pyry Rikala
42 Sebastian Borg
44 Eeli Heikkinen
47 Elias Sipiläinen
51 Topi Nyqvist
61 Vincent Kalmari
66 Kaarlo Strandström
71 Aki Pietarinen
74 Lauri Kuisma

78 Oskari Oksanen
87 Lucas Nurmi
88 Oliver Sandberg
89 Severi Kovanen
91 Matias Palomäki
92 Väinö Kinnunen
98 Elias Lehtinen
99 Samuli Alanko

Joukkueenjohtaja:
Tomi Nevanperä
p. 0400 242 178
pss.pojat07@gmail.com

Vastuuvalmentaja:
Marko Kalmari
p. 040 770 98 21
marko.kalmari@porvoon-
salibandyseura.net

Rahastonhoitaja:
Heidi Nurmi 

 PSS_POJAT07

Upea ryhmä innokkaita ja oppimishaluisia poikia. Pojat ottavat nyt isoja loikkia kohti urheilijaelämää ja tavoitteel-

lista kokonaisvaltaista kehittymistä kohti. FBA toiminta tukee ja sparraa hyvin myös valmennusta. Samalla saamme 

hyvin tilastotietoa siitä, miten etenemme suhteessa ikäluokan kansalliseen tasoon. Meille saa tulla kehittymään ja 

oppimaan myös uusia pelimiehen alkuja. 

www.porvoonsalibandyseura.net

PSS / 13-16 vuotiaille

KesätaitokouluKesätaitokoulu
Loistava mahdollisuus päästä  
kehittämään omia yksilötaitoja ja 
oppia lisää uutta lajin parissa.

Voit ilmoittautua viikoksi tai kahdeksi.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: www.porvoonsalibandyseura.net

ma-pe 7.6.- 18.6.2021 klo 14.30-16. 
Paikka: Auroran halli.

Hinta: 25 e/vko 
 joka laskutetaan MyClubin kautta
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PSSPSS LI/D-TYTÖT

Joukkueen huoltajana toimii Tommi Spring

Pelaajat: 
5 Isomäki Marija
91 Johansson Amelia
74 Jäävaara Nella
7 Keskinen Netta
10 Kyytsönen Joanna
11 Laine Emma
76 Lehti Valma 
73 Linnapaasi Julia
20 Luiskari Helmi
28 Martiskainen Annika

6 Männikkö Vieno
48 Oras Olga
80 Partanen Jessica
12 Ruotsalainen  
 Katariina
55 Rusanen Kerttu
16 Ruuskanen Vilma
67 Saksa Nuppu
61 Seitaniemi Avilla
97 Spring Ida
26 Talka Lumi

24 Tikkanen Lilia 
62 Tiri Viola 
25 Turunen Kerttu
8 Ulmanen Anna
17 Vilkko Vadelma
   
Joukkueenjohtajat:
Kari Ruotsalainen 
kari.ruotsalainen3 
@pp.inet.fi
p. 0400 703 609 

Antti Nissi 
antti.nissi73@gmail.com 
p. 044 5145181 

Päävalmentaja:
Katja Ulmanen 
Valmentajat: 
Melina Rissanen
Anne Sonkajärvi

l 
PSS/Light Iron on D-
tyttöjen yhdistelmä-
joukkue, jossa pelaa 

n. 25 pääasiassa 2007 - 2008 
syntynyttä tyttöä Pornaisista 
ja Porvoosta. Joukkueen pe-
liryhmät osallistuvat D-kilpa 
ja D-haastaja sekä C-haasta-
jan sarjatoimintaan. Lisäksi 
PSS/Light Iron on mukana 
Salibandyliiton FBA-maa-
joukkuetiellä. Yhdistelmä-

joukkueelle kuluva kausi on 
toinen yhteinen.

PELEISSÄ MUKANA:

Yksi joukkueen pelaajista on Kerttu T.
Miltä on tuntunut pelata yhdistelmäjoukku-

eessa?
- kivalta, on mukavaa, kun saanut uusia 
kavereita. 

Mitä odotat keväältä?
 - sitä että päästäisiin koronan jälkeen 

harjoittelemaan ja pelaamaan täysillä! 

Miksi pelaat salibandyä?
 - se on hauskaa, kivaa ja saa sa-

malla uusia ystäviä.

Lempituote turnausbuffetissa?
 - kaikki itsetehdyt leivonnai-
set.

Onko sinulla tavoitteita pelaa-
misen suhteen?

- päästä pelaamaan edustusjouk-
kueessa.

Milloin ja miten aloit joukkueen huolta-
jaksi?
- syksyllä 2015 aloin olla vakituisem-
min penkin takana ja samoihin aikoihin 
osallistuin huoltajakoulutukseen. Siitä 
se lähti.

Miksi olet mukana?
- haluan osaltani auttaa joukkuetta. 

Valmentajilla on parempi mah-
dollisuus keskittyä valmentami-
seen kun joku hoitaa huollon.

Mikä on hommassa parasta?
- parasta on se, että pääsee 
niin iholle peleissä, penkin 
takana elää täysillä tyttö-
jen mukana, ylä- ja ala-
mäet. Tunneskaalat sa-
dasta nollaan. 

Mitä tehtäviisi kuuluu?

- juomapullojen täytöt (ja muistutk-
set juomisesta), kylmäpussien heitte-
ly, laastaroinnit ja pienet teippaukset, 
suojalasien puhdistukset. Pelipaikoil-
la myös muut juoksevat asiat, jos on, 
kaikki hommat mitkä on vaan pois val-
mennukselta. Valokuviakin räpsin mah-
dollisuuksien mukaan.

Terveiset vanhemmille?
- tehdään me vanhemmat ja taustat 
hommamme niin priimasti kuin osa-
taan niin jää valmennukselle 100% 
aika siihen tärkeimpään, valmen-
nukseen. Ja jos on kipinää tul-
la mukaan taustalle, tervetuloa, 
varmasti riittää tehtäviä.

Kiitos Tommi ja todettakoon, 
että tyttöjen pelit ovat parhaim-
millaan suoranaisia nitrotrillereitä!

PSSPSS D2-POJAT

l 
D2-poikien joukkue 
on täynnä innokkai-
ta, iloisia, reippaita, 

ja taitavia vuonna 2008 syn-
tyneitä salibandypelaajia. 
Joukkueen toiminnassa on 
tekemisen meininki, ja yh-
teisten joukkuesääntöjen ja 
erinomaisen yhteishengen 

avulla saavutamme loistavia 
tuloksia niin kentällä kuin 
sen ulkopuolellakin. Muiden 
lajien harrastaminen ei ole 
este salibandyn pelaamisel-
le - me koemme muiden har-
rastusten täydentävän toisi-
aan.

Joukkueen valmentajana 

toimii kokenut ja ammatti-
taitoinen Risto Lall, apunaan 
reippaita apuvalmentajia. 
Valmennus on nousujohteis-
ta ja huomioi pelaajien eri-
laiset taitotasot. Tällä tavalla 
mahdollistamme kehittävän, 
mutta samalla mielekkään 
harjoitteluympäristön.

Tervetuloa mukaan  
treeneihin - aina on tilaa uu-

sille pelaajille!

Pelaajat: 
2 Janne Tervo
4 Olli Hentunen
8 Roope Kangas (C)
9 Milo Juumajärvi
10 Aku Ruotsalainen
11 Emil Kemppainen

15 Iiro Uronen
18 Valtteri Kangas
19 Eliel Kinnunen
21 Kristian Brandt
22 Oliver Brandt
24 Iivari Piispanen
25 Verneri Sund

Valmentaja:
Risto Lall
Apuvalmentaja:
Lari Juumajärvi
Apuvalmentaja:
Sami Kangas

Rahastonhoitaja:
Leila Kangas
Joukkueenjohtaja:
Henri Ruotsalainen
Henri Ruotsalainen
pss.pojat08@gmail.com, 
050-5441698

Ajatuksia  
pelaajilta: 
”Parasta on joukkuehen-
ki, joka näyttäytyy posi-
tiivisesti myös vapaa-
ajalla”

”Salibandyliiton turna-
usten ulkopuolisia har-
joituspelejä on paljon 
eri joukkueita vastaan. 
Pelit ovat hyvä lisä har-
joitteluun”

”Valmentajat ovat vaati-
via, mutta reiluja”

www.porvoonsalibandyseura.net
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Milloin aloitit salibandyn?
Vincent: 2013 syksyllä, 6-vuotiaana eskaris-
sa.
Miro: Samana vuonna ja sama syksy mulla. 

Miksi aloitit salibandyn?
Miro: Silloin tuli telkkarista Galaxin säbä-
mestari ja aina sunnuntaisin se tuli aamulla. 
Jos piti lähtee jonnekin niin mä jäin jumittaa 
kattoo sitä ja sitte sanoin äitille, että mä ha-
luan lähtee kokeilee säbää.
Vincent: Se oli muuten kova. Ite aloitin sen 
takii, että iskä oli pelannut jossain divarissa 
ja sitte mun isoveli aloitti pelaamaan vähän 
aikaisemmin. Niin mäkin sitten aloitin, kun 
se houkutteli mut mukaan.

Mikä on sinun paras saavutus tähän men-
nessä säbässä?
Vincent: Voitettiin syksyllä mestareiden 
cuppi, mutta varmaan 
henkilökohtaisesti 
paras saavustus on, 
kun pääsin Unitediin 
tossa 2019. Se oli siis-
tiä. Sen jälkeen on menty joukku-
eena.
Miro: Joo kyllä ollaan. Itellä on sama mes-
tareiden cuppi syksyllä. Se oli tosi siis-
ti viikonloppu. Yks peli hävittiin ja 
sitte ja muuten voitettii kaikki.
Vincent: Joo se oli alkulohkos-
sa. 

Maali vai syöttö?
Miro: Se riippuu syötöstä, 
jos se on kaks ykkösestä 
joku nätti syöttö pakin 
puikoista ja sen saa lait-
taa tyhjään niin sitten 
syöttö. Muuten kyllä 
se, että teet maalin ja 
pääset tuulettaa. Kyllä 
se maali maistuu.
Vincent: Mulla on vähän sama, 
jos se on joku hieno diagonaali 
toiselle puolelle ja siitä kaveri 
pistää suoraan takatolpille niin 
onhan se hieno syöttö. Mut kyl 

mä mieluummin, vaikka joukkueelle pela-
taan niin maalin tekeminen on myös jouk-
kueelle pelaamista. Kyllä se on hieno tunne, 
ku sä teet maalin, ihan mikä peli tahansa.

Kuka on sinun idolisi salibandyssä?
Vincent: No varmaan tärkein idoli on Mika 
Kohonen. Kävin Mika Kohosen leirillä 2016.
Miro: Itellä on Tero Tiitu. Se oli pakki ja pe-
las tosi hienon uran, kyllä se on se meitsin 
idoli.

Eka turnaus missä olet pelannut?
Miro: 2016 Helsinki juni-
or challenge tais olla 
meikäläisen eka. 
Olin 

silloin kapteeni ja tiputtiin puoliväri erässä, 
en muista millä joukkueella. Mutta muistan, 
että oli tosi tasainen peli.
Vincent: Mä muistan, että se oli PSS järjes-
tämä Borealis cup 2016. 2015 taisi olla ihan 
eka, mutta siellä kaikille jaettiin mitalit ja 
pullat tyyliin.
Paras muisto salibandystä?
Vincent: Tää on paha, mutta varmaan jotain 
ekoja turnauksia ja niistä joku HFC turnaus, 
josta saatiin pronssia. Hävittiin välierässä 
rankkareilla ja saatiin pronssia. Se oli var-
maan paras muisto joskus 4-5 vuotta sitten.
Miro: Mulla on varmaan eka FBA. Se oli tosi 

siistiä, se oli niin erilais-
ta ku normaali har-

joittelu. Se on kyl-
lä paras muisto 
tähän mennes-
sä.

Mitkä ovat sinun henkilökohtaiset tavoittee-
si salibandyssä?
Miro: Kehittyis sen verran, että pääsis joko 
F-liigaan tai sitte ruotsin liigaan, kyl myös 
maajoukkue houkuttelee aika paljon. Olis se 
siistiä edustaa isänmaata MM kisoissa.
Vincent: Ei paljo itellä lisättävää, aika sa-
manlaista. Sitte tietysti kanssa sellainen, että 
pääsis pelaa mahdollisimman pitkään. Ettei 
tarvi lopettaa 30 vuotiaana.
Miro: Joo kyl se pitkä ura olis, kyllä sitä itek-
ki tavottelee. Pysyis mahdollisimman ehjänä 
eikä tulis loukkaantumisia. Sain monta kaut-
ta.
Vincent: Nii ja maajoukkue on kyllä se mitä 
mä haluun. 

Mitkä ovat sinun vahvuutesi ja heikkoudet 
säbässä?
Vincent: Vahvuudet mulla on omasta mie-
lestä monipuolisuus. Mulla ei ole mitään 
kauheen isoja heikkouksia, mutta isoin heik-
kous on varmaan kuitenkin se, että vaikka se 
on itellä kehittynyt niin kaksinkamppaillut. 
Niihin pitäis mennä vaan lujempaa. 
Miro: joo mä sanon, että ehkä mun mieles-
tä mun isoin heikkous on joko nopeus, mitä 
oon lähtenyt kehittää tai sitten veto. Se välil-
lä lähtee silleen aika hehtaari pyssynä. Kyllä 
mä vahvuudeksi annan ittelleni ton fyysisen 
pelin ja kropan käytön, meen kaksinkamp-
pailuihin aika kovaa.

Mikä on sinun unelma kentällinen, jos saisit 
pelata aikuisten kanssa?
Miro: Maalin Aki Karjalainen, nuori huippu 
lupaus ja tosi hyvä veska. Pakki pariksi mun 
kanssa tulis oma Idoli Tero Tiitu. Hyökkäyk-
seen sitte varmaan sentteriksi Kainulaisen 
Justus. Oikeeseen laitaan Ville Lastikka ja 
vasemmalle Eemeli Salin.
Vincent: Maalin laittaisin Eero Kososen ja 
toinen pakki Kristian Salonen. Ja nyt tulee 
toinen pakki aika yllätyksenä Petri Akanen 
SBV:stä. SBV on mun lempi jengi, sen takia. 
Keskelle minä. Vasempaan laitaan Eemeli Sa-
lin ja oikeeseen laitaan Ville Lastikka tai Ras-
mus Kainulainen.
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D1 poikien Vincent Kalmari ja Miro Nevanperä ottivat 
toisistaan mittaa juttelemalla mukavia salibandystä.
Haastattelu löytyy myös PSS somesta videona. 

Vincent Kalmari Miro Nevanperä

PSSPSS E1-POJAT

l 
PSS E1-pojat on vuonna 2019 syn-
tyneiden pojankoltiaisten joukkue, 
toiset pojista tosin ovat joku vuotta 

nuorempia ja toiset vanhempia. Edellisen 
menestyksekkään, mutta lyhyeksi jääneen 
kauden jälkeen lähdettiin alempaan kilpa-
sarjaan. Kyyti oli kuitenkin syksyllä kovaa ja 
kevään pelejä odotettiin jo innolla. 

Hankalan kauden aikana on treenattu sa-
libandyn perusasioita ja paljon fysiikkaa. 
Fysiikkatreenit ovat jatkuneet ulkona salien 
sulkeuduttua ja pojille on tullut tutuiksi apu-
välineiksi niin hyppynarut, tennispallot kuin 

jumppakuminauhat. Talven tultua olemme 
päässyt porukalla kolaamaan myös Gammel-
backan ulkokenttää kuin laskemaan pulkka-
mäkeä.

Rosteri on vuosien varrella kaventunut ja 
vuodenvaihteessa 20–21 pelaajia oli 20. Jotta 
kaikille löytyisi sopiva peliryhmä ollaan kau-
den mittaan tehty tiivistä yhteistyötä pää-
sääntöisesti 2010 ja 2008 joukkueiden kans-
sa, mutta on meidän peleissä nähty myös 
niin tyttöjoukkueiden kuin poikien 2011 
joukkueen pelaajia.

Pelaajat: 
82  Aaltonen Eero 
90 Hallikainen Oliver
37 Huittinen Lenni
25 Kannas Oiva
5 Kotiniitty Eerik
24 Kotkavuori Jonathan
21 Lindholm Walter
56 Nevanperä Tino
32 Niskanen Anton
2 Oksanen Ozzy
64 Palomäki Kasper
44 Rämä Aarni

16 Salmi Kevin
31 Salo Iikka
11 Sepäntalo Elias
33 Silvennoinen  
 Sebastian 
88 Telama Roope
7 Tervonen Luka
4 Vainio Atte
19 Åberg Niilo

Valmennustiimi: 
Jarkko Salo
Jenna Perokorpi

Anssi Kannas
Joukkueenjohtaja: 
Minna Rautavirta
Rahastonhoitaja: 
Jonna Helander

Ota yhteyttä:
Vastuuvalmentaja
Jarkko Salo
puh. 040 576 9691
jarkko.salo@porvoon- 
salibandyseura.net

Team Robbex Oy

Lisätietoja ilmoittautumisesta: www.porvoonsalibandyseura.net

Paikka: Kokonhallin A- sali
Aika: perjantai klo 17-18
Ajanjakso: 1.3.2021- 31.5.2021

Tarvitset:  
sisäliikunta vaatteet ja kengät, juomapullon, oman mailan ja suojalasit

Uusi Harrasteryhmä 
6-9 luokkalaisille
PSS aloitta 6-9 luokkalaisille lapsille suunnatun harrasteryhmän 
jonka ideana on puhtaasti pitää hauskaa pelaten rennosti säbää!

Hinta: 40 euroa/kevät  
joka laskutetaan MyClubin kautta
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www.porvoonsalibandyseura.netMiro 
Nevanperä

PSSPSS E2-POJAT

l 
E2-pojat ovat reilun 20 reippaan pojan joukkue, har-
joitukset otamme tosissaan mutta pidämme kuiten-
kin pilkkeen silmäkulmassa. Tällä hetkellä pelaam-

me Etelä-Suomen aluesarjaa yhdellä joukkueella. Koronasta 
huolimatta ulkotreeneissä on riittänyt vilskettä ja tohinaa.  

Pelaajat: 
16 Seba Ahlberg
9 Jasu Ahola
99 Jaakko Airas
20 Eeli Asikainen
86 Sampo Backman
29 Touko Backman
61 Alexander Björkman
88 Nooa Jantunen

19 Max Jäävaara
93 Joni Karlsson
4 Kaapo Keskipasma
1 Jesse Korkalainen
6 Lenny Ksenzak
7 Robin Kynsijärvi
15 Reino Lindblad
91 Veeti Partanen
60 Onni Sorvisto

37 Heikki Stenbäck
26 Taavi Sundström
32 Aksu Suojama
82 Veikko Verronen
32 Lenni Wiiala

Valmennustiimi/ 
joukkueenjohto:
Tommi Karlsson

tommikarlsson76
@gmail.com
Petri Jantunen
petri.jantunen@pp2.inet.fi
Mikael Björkman
Janne Korkalainen
Rahastonhoitaja: 
Jaana Korkalainen

GAMMELBACKA

PORVOON MITTALETKU OY
SPONSOREINA JOUKKUEELLA TOIMII:

Uudet pelaajat 

ovat aina 

tervetulleita 

 joukkueeseen!

PSSPSS E-TYTÖT

l 
E- tyttöjen lähtökoh-
ta on pelata iloista ja 
hauskaa salibandyä, 

viihtyä kavereiden kanssa 
mukaansa tempaavissa tree-
neissä, liikunnallisia ominai-
suuksia monipuolisesti ke-
hittäen ja vahvistaen, sekä 

totta kai rikastuttaa peli- ja 
lajitaitoja!

E-tytöt osallistuvat sali-
bandyliiton aluesarjaan. 
Joukkue tekee tiivistä yhteis-
työtä sekä D- että F-tyttöjen 
kanssa, joiden kautta avau-
tuu mahdollisuus lisätree-

neihin ja -peleihin.
 Tytöt pelaavat ilman otte-

lu- tai sarjakohtaisia tulosta-
voitteita.

 Aikaisempaa saliban-
dytaustaa ei tarvitse olla. 
Tärkeintä on, että olet kiin-
nostunut lajista ja liikunnas-

ta, haluat oppia uutta, sekä 
olet valmis heittäytymään 
mukaan ja pitämään poru-
kassa hauskaa!

Tervetuloa mukaan 
loistavan lajin pariin!

Pelaajat: 
99 Blomfelt Linea
13 Forsman Sienna
28 Heikkilä Aada
38 Hyttinen Kirsikka
43 Häyry Hilla
71 Laine Lotta
23 Lindström Anni
57 Markkanen Matilda
47 Park-Björklund Stella
84 Rauhala Julia

69 Reinikka Laura
3 Sobott Isabelle
56 Sundström Saga
22 Suojama Kiia
39 Söderberg Madeleine
96 Tervola Saaga
68 Vihmo Vivi
63 Virta Viivi
4 Wiiala Iia

Valmentaja:
Uljua Henna 
Oksman Mira
Martinsalo Janika
Apuvalmentaja:
Laine Hannu 
Lindström Kalle
MyClub10:
Andersson Sanna 
Rahastonhoitaja:
Heikkilä Susanne

Huolto10: 
Sundström Max
Varuste10:
Söderberg Johanna 
 
Joukkueenjohtaja:
Tero Hyttinen
+358 40 8316370
t-j-h@hotmail.com

Mutta mitä mieltä tytöt ovat? 
”Mun mielestä parasta säbässä on pelaaminen, kaverei-
den näkeminen ja haasteet!”
”Minun mielestä säbässä on kaikista parasta se kun nä-
kee kavereita, pelaaminen, ja se että on tarpeeksi haasta-
vat harjoitukset!”
”Pidän eniten siitä, että oppii paljon, voi samalla olla ka-
vereitten kanssa, ja on hauskaa pelata!”
”Mun mielestä sählyssä on parasta se, kun oppii uusia 
asioita ja näkee kavereita!”
”Minun mielestä säbässä on parasta, kavereiden kanssa 
olo ja pelaaminen!”
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PSSPSS F1-POJAT

l 
Syksy säbäiltiin, sit-
ten meni luisteluksi ja 
pulkkailuksi.

PSS:n Karhuina ja Susina 
tunnetut 11-syntyneet pojat 
pääsivät aloittamaan kolman-
nen joukkuesyksynsä suht nor-
maalisti. Salivuorot käynnis-
tyivät elokuussa ja säbämailan 
kanssa saatiin veivata marras-

kuun lopulle asti.  Koutseillakin 
ääni ja kunto riitti, vaikka loka-
marraskuussa vedettiin maskit 
naamoilla.  

Kauden huippuhetki tähän 
mennessä on ollut kakkossi-
ja Tupla Cupissa Helsingissä 
26. syyskuuta. Lokakuussa al-
koivat sarjaturnaukset, joihin 
osallistuttiin yhdellä joukkueel-

la. Kotiturnaus Auroralla ehdit-
tiin järjestää ja pelata, ennen 
kuin koronatauko taas alkoi.

Pandemian suljettua salit on 
pyritty siihen, että pojat tapaisi-
vat toisiaan ulkoliikunnan mer-
keissä 1-2 kertaa viikossa. Joulu-
kuussa ennen lumentuloa käy-
tiin yhdessä juoksemassa ja luis-
telemassa. Tammi-helmikuus-

sa on tavattu pulkkamäessä ja 
höntsätty Pallokentän tekojäällä. 

Parinkymmenen pojan ryh-
män toive on, että loppukau-
desta päästäisiin vielä saleihin 
kokeilemaan ilmaveivejä. Ky-
sehän on kuitenkin salibandy- 
eikä pulkkailuseurasta.

Pelaajat: 
25 Fredlund Anton
9 Heiman Miko
3 Kannas Eliel
11 Karvala Paavo 
 Kuru Valtteri
15 Lalu Eetu
23 Lehesvirta Kaius
8 Lehtoranta Sampo
32 Lindfors Max
37 Lindqvist Wilhelm
17 Lysak Oliver
61 Pajunen Felix
82 Panganniemi Samu

30 Pääkkönen Veeti
18 Rekonen Linus
41 Rytkönen Aake
7 Sihvonen Jussi
12 Suominen Sebastian
29 Söderberg Joacim
4 Vieira de Melo Joel

Valmentaja:
Fredlund Mauri
Karvala Samu
Rytkönen Jyrki
Suominen Simo
Söderberg Thomas

Joukkueenjohtajat:
Ilkka Lehtoranta
ilkka.lehtoranta@gmail.com
0407627979
Kristian Lindfors
kristian@bo.fi
0503269090
Varustevastaava:
Heiman Mari 
Rahastonhoitaja:
Jukka Pääkkönen
jppaakkonen@gmail.com
0405874488

PSSPSS F2-POJAT

l 
Pojat lähtivät intoa 
täynnä kohti uut-
ta sarjaa ja sarjak-

si päätettiin yhteistuumin 
Haastajasarja, johon ilmoit-
tauduttiin kahden tasaväki-
sen joukkueen voimin. Po-
jatharjoittelivat siten, että 
tiistaina ja keskiviikkona oli 
enemmän tekniikkaharjoit-
telua poikien jakaantuessa 
tasaisesti molemmille päivil-
le. Lauantaisin pelattiin sit-
ten koko ryhmän kesken.

Pelaajat ovat saaneet ko-
keilla kaikkia pelipaikkoja 
aina maalivahdista hyök-
kääjään ja hauskanpito niin 
harjoituksissa kuin peleissä 
on ollut tärkeää. Kilpailulli-

sia tavoitteita ei todellakaan 
ole ollut vaan keskeisenä 
toiminta-ajatuksena on ol-
lut tarjota nuorille mahdol-
lisuus hienon ja mukavan 
lajin harrastamiseen turval-
lisessa, kannustavassa ja am-
mattitaitoisessa valmennuk-
sessa. Toki harjoituksissa 
pojat ovat kehittyneet isoin 
askelin ja pistäneet itseään 
hienosti likoon päävalmen-
taja Iiron mainiosti suunni-
telluissa harjoitteissa. Tree-
neissä on menty kovaa ja 
asenteella. Pojat muistavat 
varmasti jatkossakin lanku-
tuksen jalon taidon. Sitoutu-
minen on ollut kauttaaltaan 
hyvää, sillä myös harjoituk-

sissa on vilissyt pelaajia en-
tistä enemmän.

Sarja oli joukkueille hyppy 
tuntemattomaan, jossa tär-
keintä oli saada kokemusta 
ja oppia pelaamisesta kauka-
lossa uusia vastustajia vas-
taan. Pelit menivät molem-
milla joukkueilla hienosti ja 
ennen kaikkea nousujohtei-
sesti ja myös voittoja alkoi 
tulemaan alun ihmettelyn 
ja totuttelun jälkeen. Harmi, 
että korona keskeytti kau-
den, mutta pojat tulevat var-
masti tauon jälkeen takaisin 
pelikentille vielä entistä ko-
vemmalla tarmolla.

Pelaajat: 
Aapo Ahonen
Oskar Asikainen
Joa Eriksson
Mio Eriksson
Lenni Friman
Akseli Granroth
Alec Grönqvist
Elmo Gustafsson
Theo Haavisto
Eemeli Isojärvi
Alex Jern
Mikael Karvonen
Santtu Keravuori
Eetu Korpilammi
Kasper Koskela
Erik Kullström
Valto Lauhikari

Vincent Lappi
Lauri Myllynen
Vili Mäkelä
Aaro Nakari
Joonatan Palomäki
Olavi Peltoniemi
Leevi Pohjola Korhonen
Benjamin Pousár
Oliver Rif
Oscar Saxlund
Joona Seppinen
Tatu Simi
Noel Tavastila
Ennu Terävä
Peetu Vaittinen
Joel Valtari
Elja Verronen
Ato Väistö

Lucas Välimaa
Veeti Westman
Wictor Winqvist

Vastuuvalmentaja:
Iiro Granroth 
Valmentajat:
Johan Grönqvist
Eddie Jern
Jarkko Väistö
Joukkueenjohtaja:
Olli Vaittinen 
puh. 0405370443
pss.2012.pojat@gmail.com
Rahastonhoitaja:
Nina Helin
Varustevastaava:
Mari Rif 

www.porvoonsalibandyseura.net
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l 
G-pojat ovat joukko 
innokkaita ekaluok-
kalaisia pojanvii-

kareita, joissa virtaa riittää 
eikä treeneissä askel paina! 
Syksyllä päästiin mukavas-
ti treenaamisen makuun ja 
pojat ovat päässeet perehty-
mään salibandyn perustei-
siin useankin eri valmenta-
jan opastuksella. Osa on viih-
tynyt jo kauemminkin maila 
kädessä ja osallistunut mm. 
PSS:n nappulakerhotoimin-
taan, osalle laji on uusi tut-
tavuus. Kaikki pojat selvästi 
nauttivat lajista ja hauskinta 
on tietenkin yhdessä pelaa-
minen. Hyvänä kakkosena 
taitaa tulla kinuski. 

PSSPSS G-POJAT

Pelaajat: 
Asikainen Noel 
Karjalainen Lauri 
Krakhmalev Daniel 
Kupsu Aleksi 
Liedes Frans 
Lindqvist Alvar 
Martikainen 
Devin 
Nenonen Venni 
Niemelä Aaron 
Nieminen Eliel 
Rinne Niklas 
Rönkkö Noel 
Salonen Benjamin 
Tillman Walter 
Toivola Kosti 
Toivonen Lenni 
Tuomainen Joona 
Uljas Oliver 
Ylönen Manuel 
Åkermarck Rasmus
  
Valmentajat:
Jukka Anssi 
Lall Risto
Vilen Mika
Lindqvist Elina
Yhteystiedot:
Mika Vilen
Puh: 040-8305224
mika.m.vilen 
@gmail.com

” Nappulakerhon ohjaukset jo nel-
jättä vuotta on mennyt oikein mu-
kavasti. Aina löytyy uusia innokkai-
ta sählyn pelaajia ja ne, jotka ovat jo 
vuoden- kaksi ollut kerhoissa muka-
na, tulevat koko ajan taitavammak-

si salibandypelaajaksi ja liikkujaksi. 
Ilo onnistumisista ja uuden oppimi-
sesta on kerhoissa käsin kosketelta-
vaa! 

Monipuolinen tunnin rakenne 
sekä innokkaat ohjaajat antavat 

lapselle parhaat mahdolliset virik-
keet innostua liikunnasta ja sali-
bandysta! ”

JANIKA MARTINSALO
VASTUUOHJAAJA
NAPPULAKERHOT

Nappulat

UUSI KAUSI 

STARTTAA TAAS 

SYKSYLLÄ 2021

PSSPSS F-TYTÖT

SPONSOREINA JOUKKUEELLA TOIMII:

l 
F-tytöt ovat vuonna 
11–13 syntyneitä tyt-
töjä, joiden tavoit-

teena on oppia ja kehittyä sa-
libandyn saloissa sekä pitää 
hauskaa. Harjoittelemme 2 
kertaa viikossa, mikäli vallit-
seva tilanne sallii. Pelaamme 
myös sarjapelejä n.1-2krt/kk. 
Normaalioloissa teemme tii-

visti yhteistyötä E-tyttöjen 
kanssa, tarjoten kaikille sopi-
van tason pelata ja treenata.

”Tytöt ovat todella hienos-
ti omaksuneet joukkuepe-
laamisen, sekä toisten huo-
mioon ottamisen. Tytöillä on 
todella hauskaa yhdessä ja 
kaikki treenit ja pelit vede-
tään 100 lasissa. Ei voi olla 

muuta kuin super- ylpeä jo-
kaisesta tytöstä, sekä jokai-
sen huimasta kehitysvauh-
dista! Valmennus toivookin, 
että päästään taas yhdessä 
treenaamaan” 

-JUSTUS 
(VASTUUVALMENTAJA)

Pelaajat: 
Alakoski Naomi
Andersson Sanna
Anttonen Emilia
Eteläniemi Isla
Forsman Selma
Hirvonen Isabel
Isojärvi Eveliina
Killinen Enni
Laine Tilda

Lampi Viivi
Leino Kaisla
Lindroos Venla
Merikko Odessa
Uljua Henna
Vaara Annina
Vaara Eevi
Vaara Mea
Verronen Hilla
Vilkko Vuokko
Ylönen Kaisla

vastuuvalmentaja:
Justus Forssman
valmentaja:
Tomi Anttonen
Juho Vaara
Olli Leino
jojo:
Niklas Lindroos 
Joukkueenjohto:
pss.ftytot@gmail.com

www.porvoonsalibandyseura.net
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

PSSPSS NAISET II, 1. div.

l 
PSS Naisten 1-divarijoukkue koottiin 
kaudeksi 2020–21 yhteistyössä Light 
Iron joukkueesta siirtyneiden pelaaji-

en sekä PSS B ja A-junioreiden kesken. Pelaa-
jien yhteen hiileen puhaltaminen osoittautui 
hienoksi projektiksi ja tämä kannustaa meitä 
jatkamaan kohti seuraavaa kautta.

Kaudella 20–21 joukkue pelasi divarin c-
lohkossa, jossa pääsimme haastamaan todel-
la hienosti nimivahvoja Jokereita, o2:sta sekä 
ä-lastia.

Joukkue harjoittelee tavoitteellisesti ja pää-
harjoittelu paikkana toimii Askola-areena.

Koronan takia lohkot jaettiin pienempiin 
alueellisiin lohkoihin ja pelasimme ennen sul-
kua c1 lohkossa.

Tämän kauden kokemuksen pohjalta on 
mahtavaa jatkaa kohti seuraavaa divarikautta 
ja näin ollen joukkueen kokoaminen tullaan-
kin aloittamaan hyvissä ajoin kevään aikana.

Joukkueen valmennuksesta vastaa Mika Vi-
len.

 Pelaajat: 
8 Eklund Matilda
97 Gröndahl Matilda
92 Heinonen Tuija
10 Heiskanen Tiia
15 Miettinen Janina
40 Olander Heidi 
80 Partanen Jasmine
48 Rissanen Melina
88 Rissanen Melissa
19 Saarikko Anna
71 Viitanen Verna
5 Vilen Elina

Yhteystiedot:
Mika Vilen
Puh: 040-8305224
mika.m.vilen@gmail.com

PSSPSS MIMMIT

l 
PSS Mimmit on ener-
ginen naisjoukkue, 
jolta ei into ja haus-

kuus puutu. Emme pelaa 
hampaat irvessä vaan nau-
timme pelaamisesta ja tois-
temme seurasta. Tärkeintä ei 
tosiaankaan ole se voitto vaan 
se, että saamme harrastaa ra-
kasta lajia ja kehittyä siinä jo-

kainen omana itsenämme ja 
omaan tahtiin. Teemme yh-
dessä myös kaikkea muuta 
mukavaa, pieniä matkoja las-
kettelemaan tai pelaamaan 
säbää naapurikuntiin tai ihan 
vain nauttimaan toistemme 
seurasta. Luontopolkujakin 
olemme tallanneet ja frisbee-
golfia käyneet heittelemässä. 

Kesällä mimmejä näkyy myös 
jalkapallokentillä potkupal-
lon parissa.

Tästä joukkueesta löytää 
varmasti jokainen uusia ystä-
viä, joita ei muuten ehkä olisi 
koskaan tavannut. 

Todellinen huippujengi!

Pelaajat: 
Aalto Minna
Andersson Annika
Andersson-Holmi Lotten
Antinluoma Sanna
Asikainen Jaana
Ceder Mia

Cheng Hong
Kortelainen Ghita
Kronberg Petra
Kyttälä Taina
Kyytsönen Anne 
Kärnä Johanna
Lehto Paula

Miettinen Nina
Niinikoski Leena
Nousiainen Minna
Odiah Liisa
Oikkonen Mervi
Paljakka Kiia
Paljakka Sanna

Patey Katariina
Pesonen Hanna
Pietiläinen Sanna-Kaisa
Pursiainen Satu
Saastamoinen Annika
Sandell Marja
Seppälä Katriina

Sipiläinen Katja
Sivula Elisa
Suikkanen Tiina
Wahlman Tiina

Yhteyshenkilö:
Marja Sandell
040 733 8661
marja.sandell 
@luukku.com

Mimmien mietteitä joukkueesta: 
¨ Huippu jengi ja hyvä tekemisen meininki. Kaikki tsemppaa  ja kannustaa.¨

¨ Ratkiriemukas porukka ja perjantaihiki.¨

¨ Kaipaan pelaamista & missing you.¨

¨ Häviön sattuessa ¨ joskus¨ kohdalle, ollaan silti aina   hirmu hyviä.¨

PSSPSS NAISET III

l 
Naiset III on harras-
tejoukkue täydellä 
sydämellä. Osa po-

rukasta on edustanut seuran 
väreissä jo vuosia, osa uutta 
intoa puhkuen hiukan lyhy-

emmän aikaa. Joukkueesta 
löytyy taitoa, innokkuutta ja 
kovaa ääntä eri yhdistelmis-

sä, mutta ei välttämättä aina 
kaikkea samassa paketissa.

Joukkueemme on valmen-

tajaa vailla, joten jos sinä tai 
tuttavasi on kiinnostunut 
taatusta hermojen koettele-

muksesta ja huonoista vit-
seistä, sekä tiedät jotain val-
mentamisesta, ota yhteyttä!

Pelaajat: 
Maalivahdit:
44 Kata Boxström 
34 Sonja Mäkinen
40 Heidi Suuronen
Kenttäpelaajat:
73 Emilia Brusas
13 Miisa Eriksson
10 Satu Kilpiä 
7 Päivi Koivisto 
5 Ella Kröger
3 Kia Kunttu
21 Hanna Nokelainen
30 Susanna Nortamo
22 Veera Nousiainen
26 Venla Olander
17 Inna Sund 
11 Ida-Maria Tigerstedt
6 Trude Tigerstedt
33 Lena Törnqvist 
23 Matilda Törnqvist 
2 Mira Uusitalo
4 Ronja Virta

Joukkueenjohtaja: 
Lena Törnqvist
041 4490022
lena.tornqvist
@edu.porvoo.fi
Rahastonhoitaja: 
Hanna Nokelainen
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