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Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kirjoittaja: Jani Saukko
Kuva: Tero Takalo-Eskola

Vuonna 2021 Tukirahastoa tukeneet yritykset
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yleensä
sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään,
etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan
ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön
liittyvästä syystä. Tasa-arvolla taasen viitataan
yleensä sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Salibandyn vision ytimessä on tarjota jokaiselle kiinnostavia ja mielekkäitä tapoja
kilpailla, harrastaa ja olla mukana salibandy-yhteisössä. Yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin avulla laji pysyy avoimena kaikille ja kynnystä astua lajiyhteisöön
on mahdollista madaltaa.
Seurasta löytyy matalan kynnyksen ryhmät

erityistä tukea tarvitseville lapsille ja aikuisille.
Toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus siirtyä myös seuran muihin joukkueisiin ja moni
näin on tehnyt kun laji ja toimintatavat ovat
tulleet tutuksi.

20-vuotiaita juniorijäseniä harrastamiseen
liittyvissä kuluissa.
Rahasto jakaa tukea harkinnanvaraisesti
hakemusten perusteella, ensisijaisesti sellaisille jäsenille, jotka ovat omaehtoisesti ilmaisseet tarpeensa tukeen.

Toivomme, että kaudella 2021 - 2022
voimme lähettää joukkueen erityisryhmien
salibandyn SM-turnaukseen. Turnaus on tarkoitettu sekä kehitysvammaisille, että niille
pelaajille, joilla on joku muu diagnoosi kuten
esimerkiksi ADHD. SM-turnaus järjestetään
kausittain ja siihen osallistuu noin parisataa
pelaajaa useassa eri sarjassa.

Lahjoituksia tukirahastoon tulee O2-Jyväskylältä ja Salibandyn Tuki - säätiöltä sekä
seuran ulkopuolisilta julkisilta ja yksityisiltä
toimijoilta. Lisätietoa rahastosta ja tuen hakemisesta osoitteessa www.o2-jkl.fi --> seura
--> Tukirahasto

Tukirahasto

O2-Jyväskylän tukirahastoa voit hyödyntää
esim. kesällä treenaamiseen Kesäamppariliigassa www.o2-jkl.fi --> Harrastejuniorit -->
Kesäamppariliiga tai Kesäleirillä www.o2-jkl.
fi --> Tapahtumat --> Ampparileirit

O2-Jyväskylällä on vähävaraisille perheille tarkoitettu tukirahasto, jolla tuetaan alle

Keski-Suomen Osuuspankki
Rakennus Auvinen Oy
Loimua
Ohjelmistoyhtiö Visma
Alexandria Pankkiiriliike
Kasbitek
Ukon-Ilma
Salibandyn Tuki ry
Osuuskauppa Keskimaa - Ilo Auttaa

PIZZAT KUUMANA

Valmistautumista Ampparit pistääloppuhuipennukseen

MYÖS KOTIOVELLE
Kotipizza KUOKKALA, PALOKKA, MUURAME
Kuljetustilaukset JOKA PÄIVA
www.kotipizza.fi
Muista käyttää tilatessasi O2- etukoodia

Perhesähly ensikosketus
salibandyyn

O2:sen etukoodi verkkokauppaan:
O2ETU10
Voimassa toukokuun loppuun!
Perhesähly on tarkoitettu 3-6-vuotiaille
lapsille ja heidän vanhemmille. Perhesählyssä leikitään yhdessä, harjoitellaan rasteilla salibandyn perustaitoja sekä pelataan
lyhyitä otteluita keskenään. Perhesählyssä
lapsi saa ensikosketuksen salibandyyn oman
vanhemman ja ohjaajan tukemana. Lapsella
on mahdollisuus tehdä harjoituksia ja osallistua aktiviteetteihin oman innostuksensa
sekä kehitystasonsa mukaan. Kun lapsi on
valmis aloittamaan itsenäisen harjoittelemisen ilman vanhempaa, voi hän siirtyä juniorijoukkueeseen. Tärkeintä perhesählyssä on
hauska yhdessä tekeminen, leikkimielinen
harjoitteleminen, onnistumisten kokeminen
sekä monipuolinen liikkuminen.

Myös NOUTO tilaukset kätevästi verkosta!

JYVÄSKYLÄ PALOKKA

Liitä K-Plussakorttiisi sponsorikoodi
ja kauppias tukee jokaisella ruokaostoksellasi O2-Jyväskylän seuratoimintaa.

“Seura haluaa, että salibandyn harrastamisen aloittamisen kynnys on mahdollisimman
matala. Oman vanhemman kanssa aremmatkin uskaltavat tulla mukaan. Nuorimmat ovat
tulleet toimintaan mukaan jo ennen 2v synttäreitä!”, kommentoi seuran toiminnanjohtaja
Jani Saukko.
Kysyimme muutamalta perheeltä, miksi
heidän lapsi käy perhesählyssä ja mistä lapsi
tykkää siellä eniten.

Näin vanhemmat kuvailivat miksi halusivat
lapsensa osallistuvan perhesählyyn:
”Veeti saa siellä vaihtelevaa ja erilaista ohjattua liikuntaa sekä leikkiä monipuolisesti.
Veeti oppii toimimaan eri ympäristössä ja eri
ihmisten kanssa, ” Niko kommentoi/ 3 vuotiaan lapsen isä.
”Miro syntyi marraskuussa 2016 ja aloitti
perhesählyn jo syksyllä 2018. Halusimme perheelle yhteisen mukavan uuden harrastuksen.
Mirolle tuli uusia kokemuksia ja oppi toimimaan ryhmässä. Pojan kehitystä oli myös mukava seurata vuoden aikana. Toisena vuonna
toiminta olikin jo todella mukavaa, kun poika
oli vähän vanhempi. Perustimme myös uuden
ryhmän Keljonkankaalle,” toiminnanjohtaja
kommentoi.
”Kristian on aina ollut energinen ja on tykännyt kovasti liikkua sekä pelata pallopelejä
yhdessä. Perhesählyssä Kristian pääsee purkamaan energiaa, oppimaan uusia taitoja
monipuolisesti niin liikunnan kuin ryhmässä
toimimisen kannalta. Perhesähly tukee Kristianin motoristen taitojen sekä koordinaation
kehittymistä,” 3-vuotiaan lapsen äiti/Krista

kommentoi.
Tällaisia vastauksia saimme puolestaan
lasten suusta:
“Tykkään riippuuroikkua voimistelurenkaissa ja leikkiä hippaleikkejä”. Kristian 3v.
“Perhesählyssä on kiva käydä, kun saa pelata
sählyä. On kiva leikkiä hippaa, kun saa ottaa
toisia kiinni”. Veeti 3v.
Tällä kaudella Miro on käynyt Amppariliigan 2015 -16 syntyneiden joukkueen harjoituksissa sekä Perhesählyssä.
“Tykkään perhesählystä, koska toiminta on
vapaampaa verrattuna Amppariliigaan”, Miro
4v kommentoi. Amppariliigan treeneissä
opetellaan jo enemmän lajitaitoja sekä joukkueena toimimista, Miro saanut paljon lisää
haastetta kun varsikin vuotta vanhemmat
pojat ovat jo todella taitavia.

Teksti ja kuvat:
Krista Karhunen

Perhesählyssä treenataan pieniä peliharjoituksia,
joiden välissä pidetään leikkitaukoja

Sponsorikoodi:
SP0802

Liitä koodi osoitteessa:
www.plussa.com/sponsorointi
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”Monen asian summa se oli, eikä niistä mikään yksinään peliä kaatanut. Tietysti tämä
korona-aika amatööriurheilussa oli kaikille
todella vaikea asia käsitellä ja se loi jatkuvaa
epävarmuutta etenkin pelaamiselle. Lisäksi
joukkueessa vaihtuvuus oli aikaisempia kausia huomattavasti suurempi, ja kun aiemmin
totuttuja ryhmäytymistapahtumia ei pystytty
järjestämään, loi se myös omat haasteensa
ryhmäytymiselle ja sitä kautta ryhmässä toimimiselle myös kentällä. Itse jouduin myös olemaan valmentajan tehtävistä sivussa kahteenkin otteeseen burnoutin ja väsymyksen takia,
mikä loi luonnollisesti myös omat haasteensa
toiminnalle.”

Miesten Edustusjoukkueen
vuoristoradan kyydissä
Teksti Joona Kaski
Kuvat Esa Jokinen

”Eriskummallinen kausihan se oli”
Näin voidaan tiivistää päävalmentaja Joonas Kaasalaisen sanat kysyttäessä päättyneestä salibandykaudesta 2020-2021. Ampparit lähti kauteen kovin odotuksin; kasassa
oli paperilla jopa kaikkien aikojen joukkue,
kun kesän aikana haaviin oli tarttunut pääsarja- ja jopa ulkomaiden kenttien kokemusta
usean uuden pelaajan myötä. Koronan sävyttämä kausi toi kuitenkin mukanaan useita
muuttujia, jotka vaikuttivat myös joukkueen iskukykyyn. Vuoristoratamaisen kauden
päätteeksi tulos oli lopulta sama kuin kahdella
edelliselläkin eli putoaminen puolivälierissä,
siitäkin huolimatta, että Ampparit onnistui
nyt kuitenkin puolivälierävastustaja SaiPaa
vastaan yhden pelin voittamaankin, mutta
Lappeenrannassa pelattu kolmas ja ratkaiseva ottelu päättyi isäntien voittoon lukemin
7-3 ja edessä oli jälleen kerran kesäloma liian
aikaisessa vaiheessa. Nyt on kuitenkin aika
perata hieman Kaasalaisen kanssa läpi, mitä
kaikkea kausi oikeastaan sisällään piti.
Kauteen valmistautuminen poikkesi vallitsevasta tilanteesta johtuen edellisistä huomattavasti, mutta se toi myös uusia ulottuvuuksia joukkueen toimintaan.
”Positiivista oli, että meillä oli jo hyvissä
ajoin paljon tärkeitä sopimuksia kasassa,
joten joukkueen rakenteen kannalta tilanne
oli todella hyvä. Korona-aika toi kuitenkin
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omat haasteensa, kun harjoittelua ei päästy
aloittamaan yhteisesti kuin vasta kesäkuussa.
Kuitenkin jo huhtikuussa, kun joukkue alkoi
muodostumaan, pidimme viikoittain tai
ainakin joka toinen viikko yhteisiä etätapaamisia Zoomin kautta, joissa käytiin läpi muun
muassa joukkuetaktisia asioita ja pelaajat
saivat myös pienryhmissä hieman pohtia
yhdessä pelaamisesta, niin yksilönä kuin
joukkueena.”
Pikkuhiljaa pääsi joukkue myös aloittelemaan fysiikkaharjoittelua; huhtikuun puolesta välistä alkaen omatoimisesti ja huhti-toukokuun taitteessa myös pienryhmissä.
Fysiikkavalmentaja Joel Wenningin johdolla
laadittiin jokaiselle harjoitusohjelmat, joita
seurattiin harjoituspäiväkirjojen avulla. Kaasalainen kiittelee joukkuetta erittäin hyvästä
motivaatiosta harjoittelua kohtaan, sillä se ei
vallitsevassa tilanteessa ollut mikään itsestäänselvyys.
Kesäkuun alusta pääsi joukkue sitten vihdoin myös irti joukkueharjoitusten muodossa.
”Yhteinen toiminta alkoi tosiaan hieman
totuttua myöhemmin, mutta heti päästiin
hyvin peliin käsiksi. Harjoitusohjelmaan kuuluivat lajiharjoittelun osalta paljon pelitaktisia
asioita, olihan ryhmä muuttunut edellisestä
todella paljon. Erityisesti puolustuspelaamiseen haettiin uudistusta edelliseen kauteen
verrattuna. Treeneissä oli alusta lähtien
todella hyvä pöhinä, kun päästiin pitkän ajan
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jälkeen taas laitumille kirmaamaan. Kesällä
saatiin myös erittäin hyviä ja tasokkaita
treenipelejä F-Liigan joukkueita (Welhot ja
Nurmon Jymy) vastaan, joten joukkue oli
todella valmiina kauden aloituksen alla.”

Vaikeuksista huolimatta joukkue kuitenkin
taisteli itsensä ylös ja Kaasalainen jakaakin
isosti kiitosta jokaiselle yksilölle.
”Mikään näistä ei meitä kaatanut. Joukkue
osoitti isoa eforttia, nousi vaikeuksista ja
yhteinen sävel löytyi lopulta! Iso kiitos myös
valmennukseen Pauno Kajoksiselle ja Ismo
Nybackalle, jotka hoitivat sekä valmennuspuolen että joukkueen arjen pyörittämisen
silloin, kun itse olin huililla.”
Syyskautta sotkivat vielä myös sekä joukkueen oma että muiden joukkueiden karanteenit, jotka muovasivat sarjaohjelmaa jonkin
verran. Vuoristoratamaiset esitykset jatkuivat

myös vuoden 2021 puolella kun erinomaista
ottelua saattoi seurata ihan täysi rimanalitus.
Runkosarjan loppua kohden joukkue kuitenkin osoitti oikeilla hetkillä vaarallisuutensa,
voitti helmikuun viidestä ottelustaan neljä
(ainoa tappio mestarijoukkue Karhuille) ja
runkosarjan lopulliseksi sijoitukseksi tuli viides tila. Puolivälierissä se ei isosta ollut kiinni,
mutta Lappeenrannassa SaiPa nappasi ratkaisevat voitot ja hienosta Palokan kotivoitosta
huolimatta kausi päättyi sitten puolivälieriin.
Tuloksellisiin tavoitteisiin ei siis päästy, kun
Divarin mestaruus jäi saavuttamatta, mutta
pettymyksenkin takaa paistaa ennen kaikkea
tyytyväisyys kuitenkin siitä, miten upeasti
joukkue selätti vaikeutensa ja nousi todella
komeasti synkkyydestä valoihin ja osoitti
etenkin kauden ratkaisevilla hetkillä, että
kyllä steppejä pelaamisessa oli jälleen kerran
eteenpäin otettu!
Samalla päättyi myös Joonas Kaasalaisen
kahden vuoden päävalmentajapesti Amppareiden peräsimessä, ja ensi kaudesta lähtien
joukkue jatkaa uudessa komennossa. Ennen
päävalmentajakauttaan Kaasalainen toimi
myös yhden kauden apuvalmentajan pestissä, joten yhteensä hän sai todistaa Amppareiden matkaa kolmen vuoden ajan. Mitä
kaikkea tässä ajassa kerettiin saavuttaa?

”Jos lähdetään ihan ensimmäisestä kaudesta ja sen pohjalta tehdyistä huomioista, niin
silloinhan joukkueen pelaaminen oli hyvin
yksinkertaista; vahvuudet löytyivät tiiviistä
puolustamisesta, vahvasta vastaiskupelaamisesta sekä erikoistilanteista. Seuraaville kausille haluttiin lähteä tätä pelillistä identiteettiä
muovaamaan. Pallottomaan pelaamiseen
kiinnitettiin tarkoituksella entistä vähemmän
huomiota, ja keskittyminen pidettiin pallolla
pelaamisessa ja siihen liittyvissä rakenteissa.
Lajitreenaaminen saatiin muutenkin todella
hyvälle tolalle ja yhteistyö Akatemian kautta
varmisti sen, että treeneissä oli aina riittävästi
ukkoja ja näin treenin fokus saatiin pidettyä
oikeissa asioissa ja sitä kautta myös laatu
nousi huomattavasti. Nyt kahdessa vuodessa
saavutettiin jo paljon näissä tavoitteissa ja
lähtökohdat tulevaisuudellekin ovat hyvät,
mutta tekemistä on vielä todella paljon, jos
tuloksellisiin tavoitteisiin halutaan päästä!
Lisäksi tulevaisuudessa myös fysiikkaharjoitteluun sekä kokonaisvaltaiseen urheilijan
elämään tulee kiinnittää entistä enemmän
huomiota, sillä näiden osalta emme vielä
aivan toivottuihin tuloksiin päässeet. Kokonaisuudessaan urheilullista tekemisen kulttuuria
pitää vieläkin pystyä viemään eteenpäin,
jos hautaan taistella Liigapaikasta ja siellä
säilymisestä.”

Kovat odotukset näkyivät myös joukkueen
itse asettamissa tavoitteissa; tuloksellisena
tavoitteena oli vain ja ainoastaan Divarin
mestaruus. Toiminnallisiksi tavoitteiksi Kaasalainen listasi isossa kuvassa aktiivisuuden,
sekä pallollisena että pallottomana; tällä kaudella O2-Jyväskylä halusi olla se joukkue, joka
määräisi pelien tahdin!
Ampparit sai kauteen todella lentävän
lähdön, kun joukkue voitti kaikki kolme ensimmäistä otteluaan maalierolla 24-7 ja muun
muassa Markus Manninen paukutti kaikkiin
noihin otteluihin hattutemput. Sitten kuitenkin jotain tapahtui.
”Erittäin lupaava alku kauteen saatiin, ja
onnistuimme toiminnallisissa tavoitteissamme pelillisesti todella hyvin. Kuitenkin, noin
ensimmäisen kuukauden jälkeen tuli pelaamisessa ns. kuoppa ja peli alkoi rönsyillä. Asioita
käytiin yhdessä läpi ja jossain vaiheessa käyrä
saatiin myös nousujohteiseksi.”
Mitkä olivat sitten näitä vaikeuksia, jotka
pelaamisen tuon mainitun kuopan aiheuttivat? Asian kertaaminen saa jopa Kaasalaisen
vakavoitumaan hetkeksi.
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Pelaamisen ohella joukkueessa korostettiin myös paljon sosiaalisia aspekteja.
”Haluttiin luoda alusta lähtien avoimen
keskustelun ilmapiiriä. Toivottiin, että pelaajat
pystyisivät entistä rohkeammin tuomaan
julki omat mielipiteensä pelaamisesta, niin
joukkueen edessä kuin pienryhmissäkin. On
kuitenkin paljon asioita, jotka pelaajat näkevät hieman eri kulmasta kuin valmentajat, ja
siksikin on erityisen tärkeää, että jokainen saa
äänensä kuuluviin.”
Kaasalainen kertaa vielä myös omaa op-

pimisprosessiaan joukkueen peräsimessä.
Vaikka valmentajapesti päättyikin, jatkaa
Kaasalainen edelleen O2-Jyväskylän valmennuspäällikön työssään salibandyn ja sen
kehittämisen parissa.
”Koskaan ennen en ollut miesten joukkueen
valmentajana, joten paljon oppia untuvikkona kerkesi kyllä kertyä. Virheitäkin tehtiin,
niistä opittiin ja uskallettiin kokeilla myös
paljon uutta. Uskon saaneeni tästä prosessista
myös paljon työkaluja työelämään, ja kun
joku päivä taas jonkun joukkueen valmennushommiin palaan, uskon olevani huomatta-

vasti entistä valmiimpi!”
Loppuun lähtee vielä terveiset uuteen komentoon siirtyvälle Ampparijoukkueelle:
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”O2-Jyväskylän edustusjoukkue on pikkuhiljaa vuosien aikana mennyt paljon eteenpäin ja toiminnan laatu kehittynyt samalla
todella paljon, mutta jos tavoite Liigassa pelaamisesta voidaan saavuttaa joku päivä, on
hommia vielä jäljellä paljon. Ei siis muuta kun
työhaalareita niskaan ja eteenpäin; hyvällä
tiellähän tässä valmiiksi kuitenkin ollaan!”
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jytalent ma

29.-30.5.2021
Sarjat
C1-Juniorit
c2-juniorit
D-Juniorit
E1-Juniorit

e2-juniorit
F1-Juniorit
F2-Juniorit
G-Juniorit

Areenat
Ampparipesä
Palokan koulu
Hipposhalli
Kuokkalan Graniitti
Vaajakosken liikuntahalli
Kilpisen koulu

C-, D- ja E1-junioreiden sarjat pelataan kaksipäiväisenä
Joukkuemaksu 200€/joukkue
Pelipassi 2PV 20€/pelaaja (sis. 2x Lounas + kisapaketti)
E2, F- ja G-junioreiden sarjat pelataan ykspäiväisenä
Joukkuemaksu 100€ / Joukkue
Pelipassi 1PV 10€/Pelaaja (sis. Lounas ja kisapaketti)
Lisätietoa
Tuomas Pulkkinen tuomas.pulkkinen@o2-jkl.fi
040 966 3816
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Kaudella päävalmentajamme Seppo Pulkkinen ilmoitti, että lähtee ensi kaudeksi kohti
uusia tuulia Sveitsin maalle, joten viimeinen
peli Jyväskylän monitoimitalolla eli Monnarilla oli hyvin tunteellinen. Pulkkiselle on kerääntynyt pelejä ja hienoja hetkiä Monnarilla
aikamoinen kasa, joita kaikki me saamme
yhdessä ihastella.
Kauden viimeisessä pelissä myös annoimme Sepolle unohtumattoman läksiäislahjan,

ettei hän ihan heti meitä unohda.
Katseet on suunnattu kohti eteenpäin, eikä
taakse ole enää tarkoitus katsella. Viime kauden virheistä on otettu opiksi, ja kokoajan kehitytään ja kehitetään toimintaa paremmaksi,
kohti NLA:n tasoa. Päävalmentajan vastuun
otti tuttu valmentajamme Jaakko Saavalainen, joka on laittanut töpinäksi ensi kauden
osalta. Sopimuksia ensi kaudelle on kirjoitettu
jo hyvä kasa, joista pääset lukemaan enem-

män meidän Instagram-tilillämme. Kunnon
pöhinä joukkuetoiminnassa aloitetaan toukokuun alussa, joten tiliämme kannattaa
muutenkin seurailla, sillä sieltä näkee parhaiten, mitä joukkueessamme tapahtuu!
Toivotaan, että koronatilanne helpottaa ja
pääsemme näkemään taas ensi kaudella peleissä. Sitä ennen treenataan kohti parasta
versiota itsestämme!

Kausi 2020-2021 - naiset 1
Seppo Pulkkisen läksiäistunnelmia

Teksti: Mariia Hietikko
Kuvat: Esa Jokinen

Kausi 2020–2021 on ollut kaikella tavalla
mielenkiintoinen ja erilainen mitä edelliset
kaudet. Kesällä Salibandyliiga muutti nimensä uuden brändin alle, joka kantaa nimeä F-liiga. Pääsimme kauden aikana osallistumaan
F-liigan pitämiin huippunaissalibandywebinaareihin, joissa vieraina olivat esimerkiksi
Pasi Mustonen, joka kertoi toiminnan laadun
edistämisestä jääkiekon näkökulmasta, sekä
Jenni Hiirikoski, jolta saimme kuulla hänen tarinansa kohti maailman parasta puolustajaa.
Korona oli seuranamme koko kauden ja se
piti huomioida kaikessa tekemisessä. Onni oli,
että saimme pelata koko kauden, koska sekään ei ollut itsestäänselvyys viime kaudella.
Ainoastaan yhtä peliä jouduttiin siirtämään
koronatilanteen vuoksi, joten otteluohjelma
sinänsä ei muuttunut paljoa kauden aikana.
Koronatilanteesta johtuen ainoastaan kauden ensimmäisiin peleihin saimme ottaa
yleisöä paikalle, mutta loppukausi menikin
striimaten Ruutu+:aan lähetyksiä, josta pelejä sai seurata.
Kaksi viikkoa ennen sarja-avausta yksi NLB:ssä pelaava joukkue luopui sarjapaikastaan.
Tällä aikataululla uutta joukkuetta ei sarjaan
värvätty, joka tiesi kolmea ottelua vähemmän
mitä alun perin oli tarkoitus pelata. Liigapelejä
kerääntyi kauden aikana yhteensä 18 ottelua,
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jonka lisäksi pääsimme pelaamaan Suomen
Cupin pelejä neljän ottelun verran. Vastustajiamme olivat Saipa Lappeenrannasta, Pirkat
Pirkkalasta, ÅIF Sipoosta, Welhot Kuopiosta,
Steelers Hämeenlinnasta sekä LoSB Lohjalta.
Kautemme eteni hyvin vaihtelevasti. Pystyimme haastamaan kovia joukkueita ja ottamaan otteluista myös onnistuneita voittoja,
kun taas toisinaan haparoimme lohkon häntäpääjoukkueita vastaan. Pelit olivat tiukkoja ja tasaisia, ja toisinaan jännitystä oli koko
rahan edestä. Heti kauden alusta mieleeni
on jäänyt hyvin tilanne Pirkkalasta Pirkkoja
vastaan, jossa kaksi meidän joukkueestamme
istui jäähypenkillä ja Pirkat otti kentälle kuudennen kenttäpelaajan. Lisäksi vastustaja sai
tilanteesta vielä lähivaparin. Ettei tilanne olisi
ollut liian helppo, niin pelikello näytti 59.58 ja
tilanne oli meille 4–5. Ei auttanut kuin mennä
isoksi maalin eteen ja toivoa, että vastustajalla ei ole sihti kunnossa. Torjunta. Tolppa.
Torjunta. Pelikello soi. Vihdoin piinaavat kaksi
viimeistä sekuntia olivat ohi. Peli oli päättynyt
ja voitto otettu kotiin.
Ensimmäinen F-liiga-kausi päättyi nelossijaan ja pettyneisiin mieliin. Tavoite oli asetettu
karsintoihin, jotka jäivät tällä kaudella turhan
kaukaiseksi haaveeksi. Joulun kummallakin

AMPPARISURINAT

puolella vallinnut seitsemän pelin tappioputki koitui kohtaloksemme, kun pelien kurssia
ei saatu käännettyä ajoissa.
Suomen Cupin aloitimme Uusikaarlepyyssä, jossa vastaan saimme 2.divisioonasta SBSV:n sekä 1.divisioonasta Blue Fox:n.
Näistä peleistä hienot voitot ja matka jatkui
kohti seuraavia otteluita. Seuraavaksi pääsimmekin matkustamaan Kempeleeseen
(vai Kempeleelle..? Siinäpä olikin miettimistä), jossa vastaan saimme 2.divisioonassa
pelaavan HaHe:n. Tästä pelistä myös voitto ja
matka jatkui kahdeksan parhaan joukkoon.
Suomen Cup myös hieman toisti itseään,
sillä niin kuin jo muutamana edelliskautena
seuraavaksi vastaan asteli mestaruuksia voittanut SB-Pro Nurmijärveltä. Joukkueemme
oli kuitenkin sitä mieltä, että mitään ei heille
ilmaiseksi anneta. Jonkinlainen tuurikin kävi,
sillä saimme tämän kotipeliksemme ja pääsimme ensimmäistä kertaa Ampparipesään
pelaamaan. Sinä päivänä pelasimme kauden
parhaimman pelimme ja saimme ottelun tasoitettuakin. Valitettavasti se tapahtui vain
sekunti loppusummerin soittaessa, joten vieraat veivät voiton 4–5 ja pääsivät jatkamaan
Cupin pelejä.

Seuraa naisia instagramissa
o2jklnaiset
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O2-Jyväskylä, D-tytöt
O2-Jyväskylän D-tyttöjen kausi 2020–2021
oli vahvasti täynnä uuden oppimista, vauhtia
ja urheilun iloa. Nämä asiat kuvaavat joukkueen kautta hyvin, sillä tyttöjen lukumäärä
kasvoi 12 pelaajasta 18 pelaajaan jo ennen
joululomille siirtymistä. Samalla osaaminen,
rohkeus ja into kasvoivat isoin harppauksin
koko joukkueessa. Joukkue koostui 20072010 syntyneistä pelaajista.
Tyttöjen timanttinen sitoutuminen joukkueeseen, urheilullisuuteen ja into pelaamiseen
näkyi hienosti pelikentillä. Tyttöjen asenne
loisti salibandykentillä tiukoissakin tilanteissa
ja treeneissä he pelasivat alusta asti sitkeällä
tyttöenergialla! Osa tytöistä oli harrastanut lajia useamman vuoden, osalle kulunut kausi oli
ensimmäinen.
Kauden 2020–2021 toiminta
Koronapoikkeusvuosi luonnollisesti vaikutti joukkueen kauteen otteluiden ja peli-

reissujen peruuntumisena sekä ajoittaisena
omatoimitreenaamisena. Yhteensä kaudella
oli 97 lähiharjoitusta ja 12 etäharjoitusta.
Tytöillä oli poikkeustilanteissa kuitenkin jo
viime keväästä tutut viikoittaiset, selkeät
etäohjeet sekä raportointiohjeet suorituksistaan. Pelaajat ja valmentajat pitivät yhteyttä
WhatsAppin ja Zoomin välityksellä.

Joukkueen treenit sisälsivät lajiharjoittelun
lisäksi fysiikkaharjoittelua. Valmentajina toimivat Ella Mikkonen, Sami Joronen ja Lotta
Ahlström. Joukkueenjohtajana toimivat Anna
Palviainen ja Katariina Puurula, rahastonhoitajana Sami Joronen.

Joukkue osallistui kauden aikana Intersport-liigaan (4 ottelua) sekä D-tyttöjen
Sisä-Suomen aluesarjaan (16 ottelua), Derby-liigaan (2 ottelua) sekä Talent Cupiin (5
ottelua). Lisäksi joukkue pelasi 6 harjoitusottelua O2-Jyväskylän joukkueita vastaan. Intersport-liigan otteluissa joukkueen tavoite
oli treenata harjoiteltuja kuvioita saman ikäluokan poikien joukkueita vastaan, ja aluesarjan otteluissa onnistua ja vahvistua joukkueena. Tavoitteisiin päästiin.

Joukkueen talous oli koko kauden ajan
hyvällä mallilla. Kuukausimaksuilla katettiin
säännöllisesti kulut, ja kun uusia pelaajia
liittyi joukkueeseen, kulurakenne tasaantui
kauden edetessä. Kotiturnauksista ei juuri
taloudellista tukea tullut, sillä ne järjestettiin
Liikuntakeskus Buugissa. Varainhankintakeinoina käytettiin Gutz-vaatemyyntiä sekä
talkoot Jyväskylän Kärkkäisellä. Joukkueen
talkoohenki oli koko kauden varsin mallikas,
ja plussalle jäätiin kauden lopussa reilusti.

Kausi aloitettiin elokuussa treeneillä, joita
joukkueella oli tällä kaudella 3 kertaa viikossa.

Teksti ja kuva
Anna Palviainen

Joukkueen talous

C-tyttöjen kausi 2020-2021
Kauden 2019- 2020 päättyessä lockoutin takia juuri ennen loppuhuipentumaa oli
tiukka paikka. Olimme harjoitelleet paljon
ja tavoitteet olivat korkealla. Keväällä 2020
joukkueeseen liittyi myös uusia pelaajia.
Heille kausi jäi lyhyeksi, koska pandemian
kiihtyessä kaikki sarjapelit peruttiin, ja kausi
loppui kesken.
Kesällä 2020 rajoitusten keventyessä pääsimme viimein harjoittelemaan yhdessä joukkueena, joka oli upea asia pitkältä tuntuneen
kevään jälkeen. Kevät oli nimittäin treenattu
etänä, kukin kodeissamme kameroiden välityksellä. Tavoitteenamme oli olla parhaassa
mahdollisessa kunnossa syksyn karsintoja
varten. Tiesimme etukäteen, miten kova taso
tulisi olemaan. Treenasimme kovaa ja paljon.
Intoa harjoitteluun lisäsi se, että saimme järjestettäväksi SM-karsintaturnauksen tänne
Jyväskylään Monnarille.
Korona alkoi näytellä turhan suurta osaa
joukkueessamme vain reilua viikkoa ennen
kotiturnausta. Viimeiset harjoituspelit peruttiin ja jännittyneenä odotimme tietoa, että
onko koko joukkue karanteenissa karsinnoissa. Pelaajiamme oli altistunut virukselle
ja odottelimme epätietoisina mitä tulevan
pitää.
Lopulta karsintojen aika koitti. Jokaista
jännitti, emmekä olleet varmoja, mitä olisi
edessä. Joukkueesta pari oli karanteenissa,
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mutta onneksi testit osoittautuivat negatiivisiksi eikä muu joukkue ollut altistunut.
Toki karanteenit osuivat pahaan paikkaan ja
harmitus karanteenissa olevien puolesta oli
suurta. Syntynyttä pelaajavajetta täydennettiin D-tytöistä. Pelit itsessään eivät menneet
kovin hyvin, mutta kokemusta saimme paljon. Kaikki yrittivät parhaansa, mutta se ei sillä
kertaa kuitenkaan riittänyt.
Syksyn myötä aloitimme aluesarjapelit
ja kokeilimme “siipiämme” myös naisia vastaan III-divarissa. Aluesarjassa pelasimme
Savo-Karjala-lohkoa, ja pelit menivät hyvin.
Kaikki pääsivät pelaamaan, ja sarjataulukossa oltiin kärkipaikoilla. Syyskausi pelattiin
aluesarjassa otteluohjelman mukaisesti, ja
reissumme suuntautuivat aina Kontiolahdelle saakka. Naisten sarjassa rajoituksia alkoi
olla heti syksyllä ja pelit loppuivat melko nopeasti rajoitusten iskiessä päälle. Tästä syystä
pelipäivien välit venyivät pitkiksi, mikä alkoi
vaikuttamaan intoon tehdä harjoituksissa
asioita kunnolla. Lopulta alue-sarjankin pelit
loppuivat tammi-helmikuussa 2021. Pelien
puute laski motivaatiota, mutta silti jaksoimme yrittää eteenpäin haasteista välittämättä.

ajan, ne eivät silti täysin korvaa sarjapelejä ja
niihin kuuluvia pelireissuja. On kuitenkin ollut
mahtavaa päästä pelaamaan jossain muodossa, kun kunnon sarjapeleihin ei ole ollut mahdollisuutta pandemiatilanteen takia.
Kysyessämme tytöiltä koronatilanteen vaikutuksesta joukkueeseen, moni sanoi kaipaavansa pelireissuja ja pääosin itse pelaamista.
Pandemia-aika on koetellut joukkueen harjoittelumotivaatiota, mutta joukkueen pohja
on kuitenkin vahva, ja sitä pyritään parantamaan koko ajan. Sen avulla kestämme yhdessä haastavankin ajan. Lopulta täytyy kuitenkin
olla iloinen siitä, että Jyväskylässä harjoittelu
on ollut koronan takia tauolla ainoastaan kaksi viikkoa. Siinä mielessä tilanteemme on ollut
hyvä moniin muihin joukkueisiin verrattuna.
Sekä tietysti siitä, että joukkueemme on säästynyt vakavilta sairasteluilta.

Kirjoittajat: Martta Kainulainen ja Oona
Leskinen
Kuva: Martta Kainulainen ja Oona Leskinen

Harjoituspelit sarjapelien tauoilla antoivat
ajoittain herätyksen siitä, missä kunnossa
olimme, miten ymmärtää peliä ja millaista se
olikaan ylipäätään pelata. Ne myös antoivat
valmiutta sarjapelejä varten. Vaikka harjoituspelejä on ollut lähes koko rikkonaisen kauden
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Kesäamppariliiga ja kesälomaleirit!
Salibandyn perustaitoja ja monipuolista liikuntaa.
KesäAmppariliiga

O2-Jyväskylän kesälomaleirit

2011 - 2014 syntyneet tytöt

2007 - 2014 syntyneille tytöille ja pojille.
Liikuntakeskus Buugilla Ampparipesässä

Ke klo 17.00 - 18.00 Mankolan koulu

2011 - 2013 syntyneet

Leiri 1:
7.6. - 11.6.

Ma klo 18.00-19.00 Mankolan koulu
Ti klo 19.00-20.00 Cygnaeuksen koulu

Ohjattua toimintaa klo 8.00 - 16.00
Koko viikko 100€ tai 25€ pv

2014 - 2016 syntyneet

Leiri 2:
14.6. - 18.6.

Ma klo 17.00 - 18.00 Mankolan koulu
Ti klo 18.00 – 19.00 Cygnaeuksen koulun sali

Ohjattua toimintaa klo 12.00 - 16.00
Koko viikko 60€ tai 15€ pv

60€ koko kesä + 20€ jäsenmaksu

Leiri 3 ja 4:
26.7. – 6.8.

D2 pojat 2008 kausi 2020-21
Kausi on ollut varmasti kaikille seurassa
poikkeuksellinen. D2 poikien osalta kauteen
on suhtauduttu niin, että se mitä on voitu
järjestää, se on järjestetty. Kausi on opettanut pelaajille omatoimisen harjoittelun
merkitystä ja oman liikkumisen tärkeyttä.
Joukkueen valmennukselle se on opettanut
kärsivällisyyden lisäksi pelaajien omatoimisen harjoitteluun ja liikkumiseen motivoimista. Joukkue on tehnyt erilaisia haasteita

mitä on sitten omalla aikaa tehty kilpaillein
itseä ja joukkuekavereita vastaan. Tämä asia
on erittäin tärkeää, koska se liikunnallinen
arki tekee pelaajan sekä pitää mielen virkeänä tällaisina haastavina aikoina. Vaikeuksiakin
on välillä ollut, mutta niistä on päästy yllättävän hyvin ylitse muuttamalla harjoittelua.
Pelaaminen on ollut joukkueen keskiössä
myös harjoituksissa. Välillä on päästy myös
haastamaan muitakin mikä on ollut mukava

poikkeus arkeen. Joukkueena odotamme jo
kovasti kevättä ja mahdollista Talent Cupia ja
muita yhteisiä hetkiä ilman rajoituksia. Lukuvinkkinä pojat 2008 suosittelee kaikille Lokki
Jonatania. Vapauta itsesi kahleista ja lähde
liikkeelle avoimin mielin.
Teksti Kari jauhiainen
Kuva Kari Jauhiainen

harjoitukset alkavat 24,5,2021
Kesäamppariliigaan ja kesälomaleireille ilmoittautumiset:
https://www.o2-jkl.fi/
Lisätiedot
Joonas.kaasalainen@o2-jkl.fi, 0409663996

Hammashoitoa sinun ehdoillasi
Hammashoitoon hakeutumisessa voi joskus olla korkea kynnys.
Meille PlusTerveys Hammassirkussa on tärkeintä pitää tuo kynnys mahdollisimman
matalana.
Saat meiltä laajat valikoimat yleishammaslääkäreiden sekä erikoishammaslääkäreiden
palveluita. Koko Hammassirkun huippuosaava tiimi toimii yhteistyössä sinun parhaaksesi
- sinun ehdoillasi.

HS

Löydät meidät Jyväskylästä, Saarijärveltä, Jämsänkoskelta, Jämsästä, Äänekoskelta ja
Laukaasta.
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Hammaslääkäri Katarina Matilainen
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E2 Kuokkala/Palokka - Kehitysaskeleita
Tähän kauteen lähdettiin E2 Kuokkala/
Palokka joukkueen kanssa uusista lähtökohdista, kun sarja vaihtui Amppariliigasta Intersport Liigaan, harjoitusten määrä lisääntyi
ja valmennusryhmä vaihtui. Joukkueen varhaisessa vaiheessa opeteltiin joukkueena
toimimista ja sisäisiä pelisääntöjä. Vallitseva
maailmantilanne tietenkin toi kauden alkuun
kysymysmerkkejä siitä, voidaanko sarjoja
pelata kokonaisuudessaan ja millä tavalla.
Myöskin joukkuehenkeä lisäävät aktiviteetit,
joita harjoitusten ulkopuolella yleensä järjestetään, oli vedettävä minimiin. Alkukauteen
saatiin lisää väriä, kun Kuokkalan ja Palokan
joukkueet yhdistettiin, jotta saatiin optimoitua pelaajien määrä. Tästä aloitettiinkin
toinen tutustumisjakso niin pelaajien kuin
valmentajienkin osalta.
Osallistuimme Intersport Liigaan kahdella
joukkueella, joiden sisällä pelaajia kierrätettiin, jotta jokainen pääsi pelaamaan mahdollisimman monen joukkuekaverin kanssa. Heti
ensimmäisessä Intersport Liigan turnauksessa Vaajakoskella nähtiin merkkejä siitä, kuinka

oltiin kehitytty ja menty eteenpäin kauden
alussa järjestetystä Talent Cupista. Molemmat joukkueet nappasivat vakuuttavat voitot omista vastustajistaan tiukan viimeisen
erän puolustamisen päätteeksi. Jo tämä
ensimmäinen turnaus päästiin lopettamaan
melkoiseen herkkupalaan, nimittäin joukkueemme kohtasivat O2-derbyssä, josta pisteet
lopulta A-joukkue nappasi. Seuraava turnaus,
johon pääsimme mukaan, järjestettiin Uuraisilla ja pelaajilla oli silminnähden kivaa päästä
ensimmäistä kertaa tällä kaudella vieraskentälle pelaamaan. Tässä turnauksessa vastustajat laittoivat meidät todella ahtaalle ja toinen
joukkue nappasi pari tiukkaa voittoa, kun taas
toinen joukkue koki pari karvasta tappiota.
Näistä tappioista huolimatta pukuhuoneessa
näkyi kaikkensa antaneita, väsyneitä, mutta
ennen kaikkea iloisia pelaajia. Ja eikös se ole
kaikkein tärkeintä, sillä eihän tässä lajissa ole
aina kyse voittamisesta ja häviämisestä vaan
siitä, että tämä on kivaa.

voitu enää viranomaismääräyksistä johtuen jatkaa. Pelien loppumisen jälkeen onkin
keskitytty treeneissä enemmän näihin peliosuuksiin, jotta kompensoitaisiin menetettyjä pelejä. Kehitysaskeleet ovat olleet suuria tällä kaudella, ei pelkästään taidon vaan
myöskin joukkueena toimimisen puolella,
siitä suuri kiitos pelaajien yritteliäisyydelle ja
periksiantamattomuudelle.
Kohti kesää tässä kovaa vauhtia mennään
ja näyttää siltä, ettei pelaajien salibandykiintiö tule vielä täyteen niin kesällä jatketaan
treenaamista yhtä hyvällä fiiliksellä kuin aina
ennenkin. Tässä joukkueessa on hieno porukka nuoria urheilijoita, joiden mielenkiinnon
toivotaan pysyvän mahdollisimman pitkään
lajin parissa. Ensi kausi toivon mukaan on pidempi ja päästäisiin tekemään yhdessä myös
harjoitusten ulkopuolella jotakin. Kiitos kaudesta!
Kirjoittaja: Eetu Laurinmäki

Tämä turnaus jäi tämän kauden osalta
viimeiseksi Intersport Liigassa, sillä pelejä ei

Metallinkeräyskampanja
Fincumetin kanssa
keräyskampanja on metallinkierrätykseen erikoistuneen
Fincumet Oy:n ja O2-Jyväskylän yhteinen tempaus.
Yhteistyöllä halutaan saada kaikki mukaan kierrättämään
metalleja ekologisesti ja samalla tukea seuran toimintaa.

KIERRÄTTÄMÄLLÄ

METALLIROMUSI

TUET SALIBANDYN
HARRASTUSTOIMINTAA

Kierrätykseen
kelpaavat mm.
Vanhat polkupyörät, kiukaat,
kattopellit, auton rautapitoiset
osat, katiskat, metalliaidat,
kaapelit, sähköjohdot ja huonekalujen metalliosat.

Killeri
Buugin hiekkaparkkipaikka

Kuokkala
Pohjanlammen koulu

Saarijärventie 81
40270 PALOKKA
PUH. 020 743 6740
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Keljonkangas
Tukkutalon piha
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Palokka
Citymarketin piha
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C1-poikien uniikki tarina päätökseen
eriskummallisen kauden päätteeksi
Taas päättyi yksi C-poikien kausi kesken kaiken. Mutta mitäs kaikkea sitä kauden aikana
kerettiinkään kokemaan?

siis seuraavaksi lukuun kaikille halukkaille
poikkeuksellisten ”Pörriäisten” poikkeuksellinen tarina!

Jos kaikki olisi suunnitellusti mennyt tällä
kaudella, niin tässä vaiheessa olisi puhuttu
ja kirjoitettu varmasti vielä C1-ikäluokan
pudotuspeleistä. Mutta ei kirjoiteta. Kausi
2020-2021 päättyi 26. päivä maaliskuuta,
kun Liitto ilmoitti, että pelejä ei enää tällä
kaudella jatketa. Yllätyksenä päätös ei tullut,
joten verrattuna vuoden takaiseen, ei järkytys
mikään suuri ollut.

Kausi alkoi verrattain hyvin myöhään hyvin tiedostetuista syistä johtuen ja tämän
kauden try outit miteltiin vasta kesäkuussa.
Niiden pohjalta muodostuneella, erittäin
lahjakkaalla ja motivoituneella joukkueella
lähdettiin hieman totuttua lyhyempää kesäharjoittelujaksoa kesyttämään kohti syksyn
karsintoja. Valmennus tunnisti alkuvaiheessa viime kaudelta oppineena tärkeimmät
kehityskohteet ja niitä lähdettiin heti alusta
lähtien jumppaamaan. Samaan aikaan pikkulinnut lauloivat, kuinka ympäri Suomen monet joukkueet vahvistuivat ja kuinka meidän
kohtalomme oli jäädä kelkasta tällä kaudella,
koska... noh, syitä ei kukaan edes Pääkallon
palstoilla keksinyt.

Harmitellahan asiaa voidaan vielä vaikka
kuinka, mutta se ei tule mitään auttamaan
eikä muuttamaan. Totuus on kuitenkin, että
se mitä tehtävissä oli, niin sen me myös itse
aika näyttävästi ja kunnialla teimme. SM-sarjan päättyessä sijoitukseksemme jäi sarjan
kärkipaikka, seitsemän kolmen pisteen
voittoa, kaksi kahden pisteen voittoa, yksi
rankkaritappio ja ainoastaan yksi täysi pistemenetys. Ihan hirveän paljoa paremmin ei
sitä omaa osaamme olisi siis voitu tehdä, eikä
tällä kaudella saavutettua tule meiltä kukaan
pois ottamaan, vaikka mitään konkreettista
palkintoa tästä huikeasta suorituksesta ei
jäänytkään.
Mutta joo. Vanhaa sanontaa kun mietitään, että ”ei se saavutus vaan se matka” niin
voidaan ilman varsinaista saavutusta ruveta
sitä matkaa ruotimaan. Kuten otsikosta voipi
käännellä, oli tämä monella aspektilla hyvinkin poikkeuksellinen kausi, mutta meillä monella oli etuoikeus viettää se myös erittäin
poikkeuksellisen joukkueen kanssa. Tässä
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Kuitenkin jo ensimmäiset harjoitusottelut
osoittivat, että nyt valitulla tiellä kulkeminen
tulisi kauden aikana kannattaan isosti, joten
hommia jatkettiin läpi kesän hyvällä höngällä.
Sitten alkoivat pienet ja vähän isommat koettelemukset mm. joidenkin pelaajien loukkaantumisten suhteen ja mm. osa elokuun
valmistavista harjoitusotteluista jouduttiin
pelaamaan hyvinkin kapealla rosterilla. Karsintoihin saatiin kuitenkin yhtä vaille täysi
rosteri mukaan ja avauspäivänä näytettiin
Varkauden ja Kirkkonummen pojille jo vähän,
että missä mennään. Kakkospäivän sykkeet
tuhanteen nostattava kamppailu Kooveeta
vastaan oli nihkeä, mutta pilkuilla käännettiin
erittäin tärkeä voitto ja varmistettiin SM-paikka monien tunneskaalojen siivittämänä. En-
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simmäinen este oli ylitetty!
Karsintojen jälkeen alkoi valmistautuminen SM-sarjan huippupeleihin, joita osattiin
tuossa vaiheessa toivoa vielä ihan koko kauden mitalta. Lähtökohdat olivat ne, että edellisenä kautena oli onnistuttu nousemaan käytännössä tuntemattomuudesta sinne aivan
ikäluokan kärjen tuntumaan, ja jotta paikka
etenkin suurien ja hurjien OLS:in, ErVin sekä
Classicin rinnalla olisi mahdollista sementoida, täytyi sen eteen myös hommia tehdä ja
pitää edelleen keskittyminen joukkueen vahvuusalueissa; enää ei haluttu lähteä vain taistelemaan vaan selviytymään ja enemmänkin
”hajota ja hallitse”- pelikirjalla.

ja seuraavassa pelissä Steelers saikin jäädä
nollille! Mutta mitäs sitten tapahtui? Seuraavan päivän Porin reissu olisi voinut mennä
Tommi Läntisen Via Dolorosan tahtiin, sillä
Karhut oli kotonaan parempi ihan kaikessa
ja aiheutti meillä kauden ensimmäisen nollapäivän. Onneksi pelitahti oli marraskuussa
tiukka ja korjausliikkeitä päästiin hakemaan
seuraavaksi taas kotona, kun vastaan saatiin
nälkäinen ja liikkuva LeBa. Loppulukemat
rallateltiin tällä kertaa ennätysmäisesti 19-4.
Ailahtelevat otteet oli kuitenkin huomioitu ja
seuraavan viikonlopun Oilers- kohtaamista
lähdettiin lähestymään teemalla ”ei lähdetä luulemaan”. Voitto tästäkin selkeästi eikä
luultu oikeastaan missään vaiheessa, joten
ihan 6/5 homma. Marraskuun lopulla alkoi
kuulua jo huolestuttavia uutisia siitä, että joulukuussa ei välttis pelattaisi ollenkaan, koska
osassa Suomen tilanteet olivat eskaloituneet
taas huolella. Kuitenkin vielä kerran päästiin
vääntämään, ja vastassa olikin ikäluokan pyhästä kolminaisuudesta Classic. Ja niin vaan
taas noustiin voittajina tästäkin väännöstä ja
päätettiin pelivuosi 2020 sarjan jaetulla kärkipaikalla.
Vuosi 2021 olikin sitten yhtä epävarmuuden aikaa. Tammikuun alussa ei pelattu
eikä puolivälissäkään, kuun lopussa saatiin
sentään Merikoskelle lupa tulla Jyväskylään
ja meille lupa ihan pelatakin heitä vastaan.
Yksi harkkapeli oli alkuvuodesta pelattu,
mutta kyllä pitkä pelitauko tosipeleistä näkyi
enempi tai vähempi, joskin vakuuttava voitto ja hyvä jälki-show tuostakin käteen jäi. Ja
tuon pelin jälkeen menikin sitten Jyväskylä
kiinni pariksi viikoksi, kun Vaihtari-Viivit ja

Puntti-Penat ei suostuneet pysymään kotonaan. Kahden viikon harjoittelutauon jälkeen
olikin sitten edessä ihan jopa yksi treeniviikko ennen kuin pelejä jo jatkettiin. Harvapa
olisi uskonut että lauantainen Kontiolahden
vierailu helmikuun 20. päivä olisi kauden viimeinen peli, mutta sitä se lopulta kuitenkin
oli. Itse peli olikin sitten viihdettä useamman
edessä, kummallekkaan joukkueelle ei 13
maalia kolmen pisteen voittoon riittänyt ja
lopulta pilkuilla saatiin pari pistettä matkaan.
Seuraavan viikonloppuna oltiin valmiita jo
lähtemään Seinäjoelle ja haastamaan ensimmäistä kertaa sarjassa LASB/Heinola, mutta
näin ei käynyt. Tästä käynnistyi todella pitkä
epävarmuuden jakso, sillä pelejä ei ollut tiedossa hyvään toviin, joskin oltiin onnekkaita
että harjoitella saimme. Treeniä kohti tuntematonta päämäärää jatkettiin koko helmi- ja
maaliskuu, mutta maaliskuun lopussa tullut
Liiton ilmoitus antoi myös vihdoin rauhan
päättää kausi. Samalla päättyi myös joukkueen yhteinen, kaksi vuotta kestänyt toiminta,
kun viimeiset treenit pidettiin maaliskuun viimeisenä päivänä.
Edustusjoukkueen ohella myös Kilpajoukkue O2-Jyväskylä II:n tarina on todella hieno.
Joukkue pelasi edellisellä kaudella Ylialueellista Kilpasarjaa eikä tämän vuoden karsintoihin arvottu lohkojako ollut mistään helpoimmasta päästä. Joukkue pystyi kuitenkin tänä
vuonna harjoittelemaan laadukkaasti heti
alkukesästä lähtien isolla ringillä ja karsintoihin mennessä pelaamista oli jumpattu vuodentakaiseen verraten aika paljon enempi
eteenpäin. Ja kun karsintojen avauspäivänä
joukkue kaatoi sekä edellisellä kaudella SM:ää

pelanneen Papasin että Pirkat, oli paikka Jatkokarsinnoissa jo varma, ja kun sielläkin jo
yhdellä voitolla erittäin himoittu paikka 1-divisioonassa aukesi, vastasi Surriaiset yhdestä
ikäluokan kovimmista yllätyksistä! Monta
vuotta oli hehkutettu EräViikinkien ”poikkeuksellista” tilannetta kahden kovan joukkueen voimalla tässä ikäluokassa, mutta nyt oli
rinnalle noussut myös toinen seura, jolla oli
tällä kaudella joukkueet sekä SM-sarjassa että
Divarissa.
Kauden aikana toki kävi selväksi, että Divarin kärjen rutiini oli hieman liikaa vielä ”Surriaisille”ja lukemat saattoivat repsahtaa välillä
hieman rumiksi. Toisaalta taas joukkue onnistui voittamaan molemmat päävastustajansa
ja osoittamaan näin, että joukkue on tullut
valtakunnalliseen sarjaan myös voittamaan!
Divarin osalta pelaaminen oli kuitenkin vallitsevasta tilanteesta johtuen jopa SM-sarjaa
lohduttomampi, sillä sarjan joukkueet painottuivat alueille, joissa tautitilanne oli pahin.
Joukkueen pelikausi jäi siis jopa Edustusjoukkuetta tyngemmäksi, mutta Surriaiset pelasi
sitä vastoin sitten paljon harjoitusotteluita
seuramme muita joukkueita vastaan ja sai
näin pidettyä myös toiminnan kehittävänä ja
mielekkäänä. Kaiken kaikkiaan myös O2-Jyväskylä II osalta voidaan olla erittäin tyytyväisiä kahden vuoden aikana saavutettuun,
kun jo viime kauden jälkeen yhteensä kuusi
pelaajaa siirtyi B-, C1- ja C2- Edustusjoukkueisiin ja tämän kauden kehitys oikeanlaisessa
ympäristössä on vienyt vain yhä useampaa
pelaajaa eteenpäin.

Ja mitä mahtavin tositesti saatiin heti sarjan alkuun, kun viime kauden ykkösjoukkue
ja pelkästään vahvistunut OLS päästiin haastamaan mobiiliverkkojen ulkopuolella Nallisportissa. Ja sanotaanko, että jos oli varaa
pelata 20 minuuttia vähän ohi aiheen ja sitten
semmoinen vajaa 40 minuuttia ns. ytimessä ja
sillä saatiin 7-9 voitto napattua, niin olisi luullut viimeistenkin huutelijoiden hiljenevän (no
eihän ne koskaan). Seuraavan päivänä pieni
hyvänolontunne puski ehkä puseroista ja Merikoski venytti pelin jatkoajalle, josta kuitenkin pari pistettä naulattiin mukaan.
Seuraavaksi kaadettiin kotikaukalossa
Peliveljet ja vuorossa oli tulinen derby Hirvirytkettä vastaan. Tässä pelissä tunne vei
hieman liikaa voiton ja tasapeliä pidemmälle
ei viimeistelytehokkuus vienyt, pilkut kääntyivät sitten Hirville. Tästä tappiosta kaivettiin
ainakin kiukkua ihan kohtalaisesti

AMPPARISURINAT

21

Sellainen kausi oli siis pähkinänkuoressa
se. Paljon jäi kokematta, ja jopa enemmän
kuin viime kaudella. Tosin, kun tätä osasi tällä
kaudella myös enemmän jopa odottaa, niin
v-alkuiset mielentilat jäivät huomattavasti
vähemmälle kuin esimerkiksi viime keväänä.
Silti, kyllähän se moniakin varmasti harmittaa,
että -05 ikäluokan absoluuttisesta paremmuudesta ei päästy C-ikäluokassa lainkaan
mittelemään.
Reflektio – mitä saavutettiin?
Tai mitä saavutettiin kahden vuoden aikana? Joukkuepelin osalta edellisen kauden
vahvan kääntöpelaamisen tueksi saatiin
tänä vuonna jumpattua omaa pallollista peliä entistä strukturoidummaksi ja tätä kautta
pystyttiin määrittämään jokaista vastustajaa
vastaan itse sitä pelin tempoa. Myös puolustuspeliin tuotiin hieman uusia aspekteja, mutta kuitenkin pidettiin prosessi mielessä; meillä
on vielä myös monia asioita, jotka tuodaan
vastustajan kiusaksi vasta seuraavan projektin aikana ;)
Mutta vielä suuremmat onnistumiset nähtiin yksilötasolla, kun hurja määrä pelaajia
pystyi nostamaan tasoaan viime kaudesta
huomattavasti ja ratkaisijoiden kirjo kasvoi
samalla todella laajaksi. Moni pelaaja rikkoi
myös viime kauden piste-ennätyksensä, siitäkin huolimatta, että pelejä kertyi lopulta
huomattavasti viime kautta vähemmän!
Muutokset pelaajistossa verrattuna edelliseen kauteen olivat verrattain pieniä, joten se
helpotti myös joukkueen toimimista yhdessä heti alusta lähtien. Viime vuodelta tuttu
treenien korkea vaatimustaso yhdistettynä

positiiviseen ilmeeseen saatiin pääosin pidettyä myös mukana tällä kaudella, toki pelien
puuttuminen kalenterista tiettyinä jaksoina
toi omat vaikeutensa asiaan. Silti tästäkin kaudesta jäi joukkueen toiminnan osalta erittäin
positiivinen fiilis!
Ainut mistä ei jäänyt positiivinen fiilis, olivat kahden kauden aikana kuullut vähättelyt,
jotka tulivat kaikella todennäköisyydellä (ja
osittain varmuudella myös) vieläpä aikuisten
suusta. Toisaalta, mikään ei voittanut sitä
tunnetta, kun sai osoittaa nämä huutelut
aivan höpöhöpö- puheeksi ;) Positiivisiakin
kokemuksia saatiin toki ja ansaittuja kehuja
sateli myös samassa suhteessa. Saimme myös
kauden päätyttyä Instagram- tilillemme erittäin mukavan viestin eräältä nuorelta naapurikaupungin pelaajalta:
”Hienoa tekemistä! Paljon kehitystä tapahtunut eikä kenelläkään ole enää epäilystä ketä
te olette ja olette todistanut että voitte voittaa
kenet tahansa!”
Ylläoleva on oiva osoitus siitä kunnioituksesta, mikä etenkin nuorten keskuudessa
vallitsee, monet aikuiset voisivat ottaa näistä
kauniista sanoista mallia!
Jos siis kysytään tai mietitään näin jälkikäteen, onnistuttiinko tavoitteissa näiden
kahden vuoden aikana, niin voin hyvällä
omallatunnolla sanoa, että kaikki mitä oli
mahdollista saavuttaa, niin ne myös saavutettiin.
Näin on päästy tämän tarinoinnin viimeiseen kappaleeseen ja on samalla aika kirjoittaa
viimeiset virkkeet tähän nollavitosten tarinan

C-ikäluokan lukuun. Historiallinen pari vuotta
siinä koettiin. Olimme seurahistorian ensimmäinen poikien ikäluokka, joka olisi saanut
kotiedun pudotuspeleihin (ja tarkoitan viime
kautta, ettei tähän tule joku vinkumaan taas
spekuloinnista), pelasi SM-sarjaa kahdella peräkkäisellä kaudella ja josta kaksi ikäluokkaa
pelasi valtakunnallisia sarjoja kauden aikana.
Ja paljon muutakin varmasti, mutta tässä nyt
lähinnä osoituksena se, että konkreettisen
palkinnon puuttumisesta huolimatta, me
saavutettiin yhdessä AIKA PALJON.
Omalta osaltaan kirjoittaja voi vielä sanoa,
että tämä kaksivuotinen on ollut parasta aikaa
lajin parissa, mitä olen reilun kahdeksanvuotisen valmennusurani saanut kokea. Sekä tämä
joukkue että ihan valtakunnallisesti koko ikäluokka on täynnä hienoja, taitavia ja erittäin
asiallisia nuoria pelimiehiä, joilla on todella
valoisa tulevaisuus edessä vielä tämän lajin
parissa. Kaikille kohdatuille vastustajille siis
myös kaikesta ajoittaisesta huulenheitosta
huolimatta todella iso peukku, Suomessa
tehdään todella laadukasta työtä lajin parissa, toivottavasti polut kohtaavat mahdollisimman monen kanssa vielä myös tulevaisuudessa!
Erityiskiitokset ja kehut lähtevät etenkin
ikäluokan monivuotisten kärkijoukkueiden
suuntaan Ouluun, Tampereelle ja Helsinkiin;
te olette näyttäneet tietä ja asettaneet riman
sinne korkeudelle, mitä mekin lähdimme keväällä 2019 tavoittelemaan. Kärkiottelut viime ja tällä kaudella olivat kaiken hypetyksen
arvoisia niin pelitapahtumien kuin tunnelmankin suhteen ja niitä tässä off-seasonilla
jää aina eniten kaipaamaan.

Matka jatkuu
Ensi kaudelle luvassa on varmasti muutoksia, kun nollavitoset siirtyvät B-ikäluokkaan. Samalla on arjessa edessä siirtyminen
yläasteelta jatko-opiskeluiden pariin. Se, että
kuinka monen ura O2-Jyväskylän paidassa
tai salibandyn parissa jatkuu, sitä emme tiedä vielä. Ja siinä onkin se oma haikeutensa,
minkä etenkin jokainen ikäluokkamme valmentaja tuntee tälläkin hetkellä; kaikkia noita tuttuja naamoja, keiden kanssa olemme
saaneet tämän upean kaksivuotisen viettää,
emme välttämättä tule enää toukokuussa näkemään, kun toiminta taas käynnistyy.

Mutta se on varma, että toiminta jatkuu
ja toimihenkilöiden osalta myös erittäin tutulla pohjalla! Ja totta kai toiveissa on, että
mahdollisimman moni pelaajista jatkaa myös
tutussa porukassaan, sillä meidän tarina; se
on vielä pahasti kesken, vaikka yksi luku
nyt loppuun kirjoitettiinkin. Allekirjoittanut
aloittaa pienen hengähdystauon jälkeen
uuden 1+1- vuotisen projektin rakentamisen ja siinä projektissa toivottavasti haluaa
myös mahdollisimman moni olla mukana,
kun lähdemme seuraavan kahden vuoden
aikana osoittamaan, että tämä C-ikäluokassa
saavutettu oli vasta ensisoittoa sille, mitä B:ssä
on luvassa!

Tämä saattaa siis olla loppu, mutta tämä on
samalla myös uusi alku.
Lopuksi vielä kiitokset kaikille ikäluokan
toiminnassa olleille pelaajille, valmentajille,
toimihenkilöille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille, vastustajille, bussikuskeille
sekä tietty ABC- asemien kokeille; ei näitä
tarinoita yksin rakenneta <3
KIITOS!

Teskti: Joona Kaski
Kuvat: Nina Knuuti

Ampparien fanituotteet
Lisätietoa, lisää tuotteita ja tilaukset seuran myClubin seurakaupasta

O2-JKL pojat D1 oranssi
STROM O2 - HOODED SWEAT JACKET
116104-O2-12

JETTY - TRACK JACKET
115128-O2-12

O2-KASVOMASKI

10€

O2-SNAPBACK
Musta

O2-TUPSUPIPO
Musta

25€

20€

STROM O2 - HOODED SWEAT JACKET
116104-O2-12

JETTY - TRACK JACKET
115128-O2-12

Joukkueessa on 18 pelaajaa + 2 mv, 3 valmentajaa, 1 joukkueenjohtaja, 1 rahastonhoitaja, 1 varainkerääjä ja 1 huoltaja
Joukkue pelasi Suomen Salibandyliiton
Sisä-Suomi aluesarjaa D1 kilpasarjassa. Sijoitus lohko 3. Ylempi jatkosarja keskeytettiin Korona-virus rajoitusten vuoksi. Lisäksi
joukkue pelasi Intersport Liiga korttelisarjaa
Jyväskylän seudulla. Lohko A 07/08, sijoitus
1. Kevätkausi keskeytettiin Korona-virus rajoitusten vuoksi.

Kausi alettiin 1.6. 2020. Harjoituksia kauden
aikana oli 140, joista 34 oheisharjoitus tapahtumaa. Saliharjoituksia 106. Harjoittelusalit
olivat Ampparipesä Liikuntakeskus Buugi,
Keltinmäen koulu (pieni sali) ja Vaajakosken
Liikuntatalo. Oheisharjoituksissa käytettiin
Kampuksen liikuntakenttää, Laajavuoren
raput, Graniitin painisalia ja juoksusuoraa,
Aalto Alvari uimahalli mm. Koronarajoitusten ajan pidettiin omaharjoittelupäiväkirjaa
ja kisattiin joukkueen sisällä eri peruskunto
ja oheisharjoitus kisoja 3 eri jaksoa.

Joukkue pelasi kaudella kaikkiaan 32 ottelua. Voittoja näistä 22 ja tappioita 10. Maalisuhde oli tehtyjä maaleja186 ja päästettyjä
maaleja 168. Lisäksi joukkue osallistui 4 turnaukseen joissa pelattuja otteluita 16, voittoja 7 ja tappioita 9.

Joukkueena liikkuminen ja ryhmittyminen. O2 edustavuus yhteisössä liikuttaessa.
Lajitaidollisesti kehittyminen, edistyttiin pelivälineen käsittelyssä, liikkuvuudessa, laukaisutaito ja voima. Monipuolinen syöttö ja
harhautuksia. Joukkueena pelaaminen + ja

– suuntaan. Maalivahti peli ja peliasento.
Joukkueen pelaajien osallistumisen aktiivisuus kaudella (1.6.2020 – 20.4.2021) oli
harjoituksissa 68%. Joukkueen pelaajien
osallistumisen aktiivisuus kaudella (1.6.2020
– 20.4.2021) oli otteluissa 88%. Aktiivisin osallistunut pelaaja 96% tapahtumissa. Vähiten
osallistunut pelaaja 39% tapahtumista.
Koronaviruksen aiheuttama sarjojen peruuntuminen aiheutti kevätkaudelle osallistumisen aktiivisuuden vähenemisen.
Teksti: Seppo Lahtinen
Kuvat: Seppo Lahtinen

O2-JKL pojat D1valkoinen
STORM O2 HOODED SWEAT JACKET
S-XL, senttikoista hajakokoja
116104-12/01-O2

JETTY - TRACK JACKET
120-160CM, S-XXL
115128-01/12-O2
11-02-2014

40€

24

45€

poistomyynti
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Kauden alusta asti pelaajista huomasi, että
edellinen kausi oli loppunut ennen aikojaan.
Motivaatio oli korkea ja pienestä pelaaja
ringistä huolimatta treeneissä tekeminen
näytti hyvältä. Kuitenkin ennen aluesarjan
alkua todettiin, että pelaajia oli liian vähän ja
päädyimme aluesarjan peleihin yhdistämään
voimamme D1-mustan kanssa. Luonnollisesti
pelien mennessä jälleen tauolle ja treeneissä
vähällä pelaaja määrällä operointi toi haas-

teita harjoitteluun. Loppukaudelle saimme
kuitenkin 4 pelaajaa lisää joukkueeseen ja
se näkyi erittäin positiivisesti loppukauden
treeneissä. Tämä oli kyseiselle joukkueelle
viimeinen kausi yhdessä ja siirtymä C2 ikäluokkaan tarkoittaa yhden tarinan loppua ja
uuden alkua. Katsellaan, mitä ensi vuosi tuo
tullessaan.
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Terveisin
Akseli Oinas
Valmentaja
D1-Valkoinen
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#huippujengiontää
#joukkuehenki
#pelieniloa

C2-pojat edarin ja kilvan kauden 2020-2021 kuulumiset
Kaudelle 2020-2021 C2-poikien (06) -ikäluokka sai hyvän startin, sillä peräti 44 pelaajaa
ilmoittautui ikäluokan try out -tapahtumaan.
Pelaajia osallistui try outiin useammasta eri
seurasta, mikä kertoo O2-Jyväskylän vetovoimaisuudesta ja hyvämaineisesta junioritoiminnasta. Kevään 2020 harjoittelun ja
pelaamisen keskeyttänyt koronakaan ei siis
vähentänyt halua päästä mukaan ja try outissa nähtiinkin innokkaita ja motivoituneita
pelimiehiä runsaasti.

E2 musta (pojat 2010)
kaudella 2020-2021
-Meni sitten pelejä odotellen
Näitä viitteitä on kauden aikana ollut mukava kirjoittaa joukkueen ig-sivulle @o2jkl_p10,
josta löytyy joitakin tunnelma- ja kuvapaloja.
Suurin toivein ja suunnitelmin lähdettiin
kauteen 2020-2021. Koronakurimus kyllä tiedettiin, mutta iskihän se aika kovaa – kausi
paketoitiin pelien suhteen jo lokakuun lopussa. Pelikausi ei siis kunnolla edes päässyt
käyntiin.
Kauden alkaessa elokuussa saatiin mukaan
uusi vastuuvalmentaja ja harjoitusten osalta
hyvä rytmi päälle. Pojat ovat treenanneet
säännöllisesti kaksi kertaa viikossa koko kauden ajan muutamia taukoja lukuun ottamatta. Ryhmän koko on kauden aikana hieman
elänyt, kauden päättyessä poikia on mukana
17. Harjoituksissa haasteellista on ollut saada keskiviikon myöhäiselle vuorolle riittävästi
poikia mukaan ja talven aikana jouduttiin hieman miettimään, miten maalivahtien kuvio
saadaan toimimaan. Lisäksi ajoittain on varmasti tekemisessä näkynyt pelien puute, se
lajin IN-juttu kun on ollut ns. kiellettyä.
Kauden aikana joukkue on harjoitellut 5vs5
peliä elementteineen sekä syöttämistä. Har-
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joituksiin on kauden otettu mukaan myös fysiikka- ja ketteryysharjoitteita. Pojat (ja joukkue) ovat kehittyneet etenkin joukkuepelissä,
hyökkäysten rakentamisessa ja pallottomana
liikkumisessa. Joukkueen maalivahdit ovat
saaneet heille kohdennettuja neuvoja ja hienoa kehitystä on tapahtunut. Joukkueen ns.
ydinryhmä on jaksanut tsempata koko kauden ja harjoitellut ahkerasti.
Joukkue osallistui kauden aikana kahteen
aluesarjan turnaukseen (yhteensä viisi peliä)
ja voitti oman lohkonsa. Marraskuulle odoteltiin jatkopelejä, mutta erilaisten sattumien
vuoksi liitto ei niitä saanut käyntiin ja sitten
tulivatkin koronarajoitteet päälle joulukuusta alkaen. Intersport-liigassa ehdittiin pelata
kolme turnausta (kuusi peliä). Lisäksi pelattiin
muutama harkkapeli ja keväällä pari kertaa
seuran organisoimassa Derby-liigassa.
Mieleenpainuvimpina hetkinä ovat varmastikin voitto syyskuun 2020 Talent Cupista
ja aluesarjan turnaukset. Reissu Kangasalalle
meni hienosti, tämän joukon kanssa on ilo
reissata. Kokoluokkaa ”lentokenttä” oleva
pelialusta saatiin haltuun nopeasti ja päivän
pelit sujuivat loistavasti. Kotiturnauksessa lo-
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kakuun lopulla pojat jaksoivat pitkän kolmen
pelin päivän sitkeällä asenteellaan ja avauspelissähän napattiin hieno voitto Classicista!
Vanhemmat ansaitsevat ison kiitoksen loistavasta talkoohengestä ja turnauksen järjestelyistä, saimme päivästä kehuja myös muualta.
Joulukuussa pidettiin pienimuotoiset
pikkujoulut Ampparipesässä. Joukkueen
valmennustiimi on ollut vakaa ja pojille jo
aiemmilta vuosilta tuttu. Tämäkin on tuonut
oman hyvän lisänsä toimintaan. Yhteistyö
seuran sisällä on toiminut, on pidetty etäpalavereja myös muiden s2010-ryhmien kanssa
ja ikäluokan valmennuspäällikkö on käynyt
mukana treeneissä.
Nyt katse on suunnattu kohti toukokuun
lopun Talent Cup -turnausta, jos se saadaan
pidettyä. Niitä pelejä odotellen! Kesätreenejä
on tulossa ja mahdollisesti myös joukkueen
kokoonpano tulee hieman muuttumaan.
Poikia mahtuu ja tarvitaan mukaan lisää. Tervetuloa mukaan!

Kuulumisia ja kuvia @o2jkl_p10
Teksti: Jaana Markkanen
Kuvat: Jaana Markkanen

Huhtikuun 2020 lopussa pidettyjen try outien jälkeen ikäluokka jaettiin Edustusjoukkueeseen O2JKL/MuurY sekä Kilpajoukkueeseen
O2JKL II ja lähdettiin molemmilla joukkueilla
tavoittelemaan C2-poikien SM-sarjapaikkaa.
SM-karsintojen haaste tiedettiin etukäteen
kovaksi, mutta molemmille joukkueille haluttiin tarjota sama mahdollisuus. Edustusjoukkue arvottiin kovatasoiseen D-lohkoon, jonka
muina joukkueina olivat Karhut, SPV sekä OLS
II. Kilpajoukkue taas arvottiin D-lohkon tavoin
haastavaan B-lohkoon, jonka joukkueina olivat O2JKL II:n lisäksi Classic, Welhot, PSS sekä
Hatsina. Kilpajoukkueen lohkossa oli siis yksi
joukkue muita lohkoja enemmän, mikä merkitsi yhtä ylimääräistä peliä. SM-karsintojen
sarjajärjestelmästä johtuen haastavuutta lisäsi se, että vain yksi joukkue pääsi lohkosta
suoraan SM-sarjaan ja lohkossa toiseksi tullut
joukkue puolestaan matkasi jatkokarsintaan.
Toisaalta pelaaminenhan on kivaa ja mitä
enemmän pelejä sen parempi!
Elokuussa kesän ahkeran treenaamisen
jälkeen Edustusjoukkue suuntasi SM-karsintoihin Poriin ja Kilpajoukkue puolestaan
Porvooseen. Kovasta haasteesta huolimat-

ta Edustusjoukkue selvitti karsinnat varsin
vakuuttavasti voittaen kaikki vastustajansa,
Kilpajoukkue puolestaan sai runsaasti kokemusta omista karsintapeleistään ja lähti
tavoittelemaan karsintojen jälkeen paikkaa
ylialueellisesta eliittisarjasta Classicin, Happeen, SB Vaasan sekä Steelers/SCU II -yhdistelmäjoukkueen kanssa. Ennen eliittisarjan
karsintoja joukkue osallistui Seinäjoella järjestettyyn QMAX Cupiin, jossa pelasi mm.
kahta eri vuotta vanhemman C1-ikäluokan
joukkuetta vastaan.
Edustusjoukkueen taival SM-sarjassa alkoi
syyskuussa ja avausvoitto sarjassa otettiinkin pian. Valitettavasti joukkueen pelit eivät
saaneet jatkua pitkään koronatilanteesta
johtuen ja viimeinen SM-peli pelattiinkin
tammikuussa – sitä edellinen olikin pelattu
jo marraskuussa. Sama tilanne koitui myös
Kilpajoukkueen kohtaloksi, sillä ensin koronasta johtuen peruttiin ylialueelliset sarjat,
jonka myötä myös eliittisarja jäi pelaamatta.
Pian myös eliittisarjan tilalle jäänyt alueellinen kilpasarjakin peruttiin. Näin ollen molempien joukkueiden pelit päättyivät kauden
2020-2021 sarjapelien osalta pääsääntöisesti
marraskuussa – onneksi sentään harjoittelu
sai jatkua kauden loppuun saakka lyhyttä
taukoa lukuun ottamatta. Myös useampi
harjoitusottelu pystyttiin pelaamaan saman
seuran ja saman kaupungin muita joukkueita
vastaan.
Kautta ei voi kuitenkaan pettymyksenä pitää – ei missään tapauksessa! Edustusjoukkue
saavutti tavoitteensa ja pääsi upeasti SM-sarjaan! Vaikka Kilpajoukkue ei lopulta SM-sarjaan päässytkään, ei senkään kausi pettymys
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ollut: saatiin kokea monta hienoa hetkeä ja
jokainen pelaaja molemmissa joukkueissa kehittyi kauden aikana. Täytyy myös muistaa se,
että ikäluokka koostui pelaajista, joista monille C2-pojat (06) oli aivan uusi joukkue sekä
ikäluokka – kaukaisin pelaaja tuli Kilpajoukkueen matkaan peräti Rovaniemeltä saakka ja
nuorin taas oli vuonna 2008 syntynyt! Ikäluokan pelaajille pystyttiin siis tarjoamaan pelipaikka oikeantasoisessa joukkueessa – tämän
lisäksi Kilpajoukkueesta pääsi halutessaan
harjoittelemaan Edustusjoukkueen kanssa
sopivan pituiselle jaksolle.
Kun kevään 2021 C1-pojat (06) -ikäluokan
try outiin ilmoittautui jälleen yli 40 pelaajaa,
kertoo se vahvasti siitä, että kauden aikana
on tehty monia asioita oikein ja pelaaminen
sekä harjoittelu tässä porukassa on ollut mielekästä ja kivaa. Eikä niitä pelejäkään lopulta
niin vähän ollut – esimerkiksi Kilpajoukkueella oli SM-karsinta-, eliittikarsinta-, kilpasarja-,
turnaus- ja harjoitusottelut mukaan lukien
noin 40 ottelua kesän 2020 ja maaliskuu 2021
välisenä aikana. Edustusjoukkueella taas ehti
olemaan mm. 14 SM-sarjapeliä, niiden lisäksi
myös muita pelejä mukavasti.
Toivottavasti kuitenkin kaudella 20212022 saadaan pelata kaikki sarjapelit kauden
loppuun saakka – matkaa siis jatketaan sekä
Edustusjoukkue O2JKL/MuurY että Kilpajoukkue O2JKL II joukkueilla myös tällä alkavalla
kaudella.
Teksti : Pasi Hänninen
Kuva: Pasi Hänninen
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Seuratyöntekijä
Joni Laurinaho

Työntekijät ja työhyvinvointi
Yhteistä kaikille työntekijöille on suuri
Ampparisydän ja välistä hommia on painettu seuran eteen talkoilla tai todella pienillä
kulukorvauksilla. Ja vaikka välistä on ollut
vaikeaa niin yhdessä on menty vaikeuksista
huolimatta eteenpäin!

Joni onkin toiminut seuran maalivahtivalmentaja vapaaehtoispohjalta jo pitkään. Jos
suunnitelmana osa-aikaisesta työstä toteutuu niin tulee Jonista kesällä seuran kuudes
työntekijä!

Moikataan kaikki Ampparit toisia niin hallilla kuin kaikkialla muuallakin.
Kaikki yhden ja yksi kaikkien amppareiden
puolesta!

Jonista tulisi samalla ensimmäinen työntekijä, joka on pelannut seurassa vuosia jo
juniorina. Itse asiassa Joni oli mukana O2:sen
ihan ensimmäisessä juniorijoukkueessa jo
vuonna 2006!

Terveisin seuran työntekijät!

Joni Laurinaho

O2-Jyväskylän työntekijät
Toiminnanjohtaja

Kaudella 2021 - 2022 seuralla on palkkasuhteessa neljä täysipäiväistä ja 1-2 osa-aikaista
työntekijää. Lisäksi seurassa on hommissa
vapaaehtoispohjalta lähes 140 valmentajaa
sekä 50-60 taustahenkilöä eli hallituksen jäsentä, jojoa, rahoa, huoltajaa yms. Eli yhdessä
yli 200 vapaaehtoisen kanssa seuran työntekijät pyörittävät reilun 1100 jäsenen seuraa.
Toiminnanjohtaja
Jani Saukko
Jani oli seuran ensimmäinen palkattu
työntekijä vuonna 2012. Kun Jani aloitti työn
puolipäiväisenä juniorivastaavana oli seurassa noin 150 jäsentä. O2:sen jäsenmäärä kasvoi
hurjasti usean kauden ajan ja viime vuosina
jäsenmäärä on vakiintunut noin 1100 - 1200
jäseneen.
Urheilutoimenjohtaja
Tuomas Pulkkinen
Tuomaksesta tuli seuran toinen palkattu työntekijä vuonna 2015. Tuomas aloitti
osa-aikaisena valmennuspäällikkönä ja on
toiminut vuodesta 2017 täysipäiväisenä työntekijänä seurassa.
Valmennuspäällikkö
Joonas Kaasalainen

päiväiseksi työntekijäksi seuraan vastaamaan
aikaisemmin Janin työnkuvaan kuuluvista
asioista mm. Amppariliiga toiminnasta. Toukokuussa 2021 Joonaksesta tuli täysipäiväinen työntekijä ja uutena vastuualueena on
mm. seuran Talent-valmennuksesta vastaaminen.
Valmennuspäällikkö D-E juniorit
Asmo Hakanen

Seuratyöntekijä
Marko Hokkanen
Marko on seurassa osa-aikainen työntekijä, joka vastaa mm. seuran Ampparipesän
harrastetoiminnasta. Varttuneemmalla iällä
maalivahti hommiin hurahtanut Marko on
maalissa viikon aina säännöllisesti jopa yli 10
tuntia

O2-Jyväskylä ry:n toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä
O2-Jyväskylä ry:n hallituksen päätösten toimeenpanemisesta oman toiminta-alueensa osalta
O2-Jyväskylä ry:n strategiatyön johtamisesta yhdessä hallituksen kanssa
O2-Jyväskylä ry:n hyväksytyn budjetin toteutumisen seurannasta ja raportoinnista hallitukselle
O2-Jyväskylä ry:n varainhankinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta
O2-Jyväskylä ry:n toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen laatimisesta omalta toimialueeltaan (ei joukkuetoiminta)
avustushakemusten tekemisestä
Seuran tapahtumien toiminnan koordinointi, johtaminen sekä kehittäminen

Toimii:
•
työntekijöiden ja harjoittelijoiden lähimpänä esimiehenä
•
apuna joukkueiden toimihenkilöiden rekrytoinnissa
•
toimihenkilöiden valintojen tekemisessä
•
sisäisen koulutustoiminnan organisoinnista ja kehittämisestä yhdessä seuran hallituksen ja työntekijöiden kanssa
•
kehittää ulkoisia toimintaedellytyksiä yhdessä hallituksen ja työntekijöiden kanssa
•
yhteyshenkilönä eri sidosryhmien kanssa
Osallistuu:
•
toimistotyön hoitamiseen
•
Salibandyliiton tapaamisiin ja edustustilaisuuksiin oman toimialueensa osalta
•
eri sidosryhmien tapaamisiin
•
yleisesti seuran toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen

Asmo on ollut jo 2000-luvulla perustamassa seuran ensimmäisiä junioriryhmiä. Lisäksi
Asmolla on pitkä historia pelaajana seurassa
ja hän onkin seuran ensimmäinen ja edelleen
ainut pelaaja, jonka pelinumeron seura on
jäädyttänyt!
Vuonna 2020 seura sai seuratuen uuden
työntekijän palkkaamiseen ja valinta osui
Asmoon ja seuralegenda palasi Amppareihin!

Kaikki seuran vakituiset työntekijät ovat
pelanneet salibandyä Jyväskylässä joko O2:sen tai Happeen edustusjoukkueessa. Asmo,
Jani ja Tuomas ovat kaikki pelanneet O2:sen
edustusjoukkueessa. Joonas on päässyt pelaajaurallaan kaikkein pisimmälle ja vyöllä on
yhden maajoukkuepelin lisäksi yksi SM-kulta, kaksi hopeaa ja yksi prossi sekä lukuisia
SM-mitaleja juniorina!

Vastaa
•
•
•
•
•
•
•
•

Teksti: Jani Saukko
Kuvat: Jani Saukko, Marko Hokkanen
(omakuva sivu 28)

Marko maalivahdin univormussaan

Seuran kasvaessa Joonas palkattiin puoli-
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Urheilutoimenjohtaja (työntekijä)
Vastaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koko seuran urheilutoiminnan toteuttamisesta
pelaajapolun toteutumisesta ja kehittämisestä
valmennustoiminnan yhteistyön kehittämisestä joukkueiden kanssa
seuran sisäisestä valmentajien koulutuksesta
valmentajien ohjaamisesta koulutuksiin
kilpajoukkueiden harjoitusvuorojen jakamisesta joukkueille ja harjoitusryhmille
uusien ohjaajien ja valmentajien rekrytoinnista
sisäisen koulutustoiminnan kehittämisestä yhdessä toiminnanjohtajan ja valmennuspäälliköiden kanssa
O2-Jyväskylä ry:n hallituksen päätösten toimeenpanemisesta oman toiminta-alueensa osalta
valmennusmateriaalin tuottamisesta seuralle

Toimii:
•
•
•
•
•

Salibandyliiton koulutus- ja valmennusjärjestelmän toimeenpanijana seurassa
palautteenantajana valmentajille palavereissa, harjoituksissa ja otteluissa
valmennuspäälliköiden, vastuuvalmentajien ja muiden valmentajien esimiehenä
urheilutoiminnan yhteyshenkilönä Salibandyliiton toimistoon ja alueen toimihenkilöihin päin
valmentajana/ohjaajana/toimihenkilönä seuran tapahtumissa

Valmennuspäällikkö
Valmennuspäällikkö vastaa seuran nuorimpien Amppareiden (aloitus ja innostus vaihe), koulutoiminnan ja seuran tapahtumien organisoinnista
sekä kehittämisestä.
Vastaa:
•
•
•
•
•
Toimii:
•
•
•
•
•

Amppariliiga toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä
salibandykoulu/Suomenmallin toiminnan toteutumisesta ja kehittämisestä
oman vastuualueen tapahtumien organisoinnista ja kehittämisestä
omien vastuualueen joukkueiden toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta
O2-Jyväskylä ry:n hallituksen päätösten toimeenpanemisesta oman toiminta-alueensa osalta
uusien ryhmien ja joukkueiden perustajana
uusien ohjaajien ja valmentajien rekrytoijana
urheilutoimenjohtajan tukena sisäisen koulutustoiminnan kehittämisestä
palautteenantajana valmentajille ja vanhemmille palavereissa, harjoituksissa ja otteluissa
valmentajana/ohjaajana Amppariliigassa, salibandy- ja liikkuvakoulu ryhmissä ja seuran muissa tapahtumissa

Osallistuu:
•
seuran toimiston rutiineiden hoitamiseen yhdessä toiminnanjohtajan ja seuran muiden työntekijöiden kanssa
•
yleisesti seuran toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen

Osallistuu:
•
Salibandyliiton ja Keski-Suomen liikunnan koulutustapahtumiin sekä muihin urheilutoimenjohtajan toimeen liittyviin tapahtumiin
•
seuran toimiston rutiinien hoitamiseen yhdessä muiden seuratyöntekijöiden kanssa
•
yleisesti seuran toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen

Valmennuspäällikkö D-E juniorit
Vastaa D-E junioreiden ikäluokista.

OP Koti tuntee
Jyväskylän

Vastaa:
•
•
•

D-E junioreiden toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta yhdessä urheilutoimenjohtajan kanssa
oman vastuualueen tapahtumien organisoinnista ja kehittämisestä
O2-Jyväskylä ry:n hallituksen päätösten toimeenpanemisesta oman toiminta-alueensa osalta

Toimii:
•
•

ohjaajana leireillä ja tapahtumissa
osana ominen vastuujoukkuiden valmennusryhmää

Osallistuu:
•
seuran toimiston rutiineiden hoitamiseen yhdessä toiminnanjohtajan ja seuran muiden työntekijöiden kanssa
•
noin kerran viikossa omien vastuujoukkueiden harjoituksiin
•
yleisesti seuran toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen

KUN ON TAAS AIKA MATKUSTAA...
MATKAT 0201 303 330
BUSSIT 0201 303 329

010 256 5950
30
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matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi
bussit.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi
WWW.POHJOLANMATKA.FI
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AMPPARIPESÄN
SALIBANDY & KKI
Tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin
Lounassalibandy
klo 11:00-12:00
Sunnuntaisalibandy
Su klo 18.00-19.00
Su klo 19.00-20.00
Su klo 20.00-21.00
Ilmoittautuminen ja lisätietoa:
www.o2-jkl.fi -> Harrasteaikuiset

Sinun, perheesi ja yrityksesi
kaikki pankkipalvelut omalta
yhteyshenkilöltä
Kaikki pankkipalvelut samasta konttorista, oman
yhteyshenkilön kautta, ilman lisäkuluja.
Yhteyshenkilöt ja suorat numerot osoitteessa
handelsbanken.fi/jyvaskyla
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jyväskylä, Asemakatu 12.
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Lisätietoa :
facebook: Discooter Finland Osk
Yhteystiedot:
discooterosk@gmail.com

Firmagolftoiminta
Sisältää:
1 h tekniikkaopastus
välineet
leikkimielinen kilpailu sekä palkinnot
Hinnat yrityksille (alv 0):
200€ 10 hlö tai vähemmän
250€ 11-15 hlö
300€ 16-25 hlö
Yli 25 neuvotellaan
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15-16-syntyneet Keljonkangas

15-16-syntyneet Mankola

11-12-syntyneet Mankola Ma

11-12-syntyneet Palokka Ke

13-14-syntyneet Vaajakoski To

13-14-syntyneet Mankola Ti

11-12-syntyneet Vaajakoski Pe

11-12-syntyneet Keljonkangas

Cygnaus Ke (-13-14)

Keljonkangas (-13-14)

F1-pojat valkoinen -11)

Halssila Ti (-10)

KIlleri Buugi Ma (-13-14)

Kuokkala La (-12-13)

Lohikoski To (-10)

E-tytöt
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INTERSPORT TOURULA ON

02 JYVÄSKYLÄN
VIRALLINEN VARUSTETOIMITTAJA

SEURAHINNAT JA EDUT
LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME!
TOURULA

Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä. Puh. 014 337 2050
Palvelemme ma-pe 10-19, la 10-16, su 12-16
Seuraa Facebookissa: facebook.com/IntersportTourula

www.intersport.fi

