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pääsarjatasoilla kuin yksi joukkue. Tästä lähti ajatus perustaa oma seura ja hakea sarjapaikkaa Happee ry:ltä. Varmasti taustalla oli
useampia eri vaihtoehtoja tarjota pelaajille
kilpailullisesti haastavampaa ympäristöä,
mutta loppujen lopuksi päädyttiin siihen
ratkaisuun, että uusi seura perustettiin. Seuran perustajajäsenet olivat kaikki pelaajat ja
ensimmäisen hallituksen muodostivat Juha
Hirvonen, Kari Ritvanen ja Risto Häkkinen.
2006 kevääseen asti tällä ajatuksella men-

10-vuotta sitten 2011 kirjoitin vielä seuran puheenjohtajan roolissa lyhyen historiikin 10-vuotiaalle Amppariperheelle. Nyt sitä
luettuani mieleen painuu tästä 10-vuotispäivästä seuraavat 10 vuotta. Tässä 10-vuodessa on tapahtunut niin paljon asioita, että on
mahdoton kirjoittaa niistä kaikista.
O2-Jyväskylä ry eli me Ampparit olemme
nyt jo aikuisiässä. 20-vuotta salibandyä nousevalla käyrällä on iso saavutus. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana olemme seurana
olleet Suomen suurimpien valojen loisteessa Urheilugaalassa. Olemme Suomen
suurimpien salibandyseurojen joukossa.
Olemme Keski-Suomen suurimpia lasten,
nuorten ja aikuisten liikuttajia. Meillä on
seurassa lukematon määrä hyviä ihmisiä,
jotka tekevät päivittäin erittäin arvokasta ja
oikeastaan kaiken pelaamisen mahdollistavaa talkootyötä. Valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat, varainkeruuseen osallistuvat talkoolaiset, pelaajien
vanhemmat ja isovanhemmat. Te mahdollistatte seuran pelaajien tulevaisuuden ja sitä
myötä seuran tulevaisuuden. Kiitos teille!
Olemme vuoden 2011 jälkeen tulleet
myös merkittäväksi työllistäjäksi. Talkootyö
ja vapaaehtoistyö ei ole yhtään sen vähempiarvoista nyt kuin se oli ennenkään. Sitä
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tarvitaan edelleen paljon, jotta voimme vastata harrastajan ja kilpaurheilijan tarpeisiin
kehittyä sekä pelata tätä lajia.
Me tarvitsemme myös osaavia ammattilaisia seurassa. Seuratoiminnan päivittäinen
ja ympärivuotinen pyörittäminen, toimintakauden ja -kausien suunnittelu sekä seuratoiminnan laadun kehittäminen. Näissä
asioissa ja monessa muussakin ovat seuran
ammattilaiset avainasemassa. Vapaaehtoiset
ja työntekijät yhdessä ovat seuratoiminnan
mahdollistajia. Vuoden 2011 jälkeen työntekijöiden määrä on noussut 5 työntekijään.
Tärkeimmät eli pelaajat
2006 keväällä, kun seuran toiminnan
aloittanut miesten joukkue putosi 1.divisioonasta, jouduimme jäljelle jääneiden
pelaajien kesken miettimään mitä O2-Jyväskylä voisi olla. Voisiko sillä olla jotain muuta
merkitystä Jyväskylässä kuin kavereiden
harrastusporukka, joka aina keväällä sarjan
päätyttyä kyselisi ketkä jatkaa seuraavalle kaudelle. 2006-2007 kauden aikana
joukkueen johtohahmojen Kari Jauhiainen,
Asmo Hakanen ja Anssi Huisman kesken,
mietimme miten toimintaa voisi kehittää ja
saisimme seuralle uutta merkitystä.
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tiinkin, jolloin tie kehittymiselle viimein nousi
pystyyn. Isoimpana tekijänä tässä oli taustahenkilöiden puute, pelaajien uupuminen
toiminnan vaatimuksiin, kun pienillä resursseilla toimittiin. Paikallisvastustaja SC Blues löi
viimeisen naulan tämän joukkueen arkkuun.
Vaikka taru päättyi karusti, niin tämä matka
oli kyllä yrityksen arvoinen. Sieltä kumpuaa
se peräänantamaton asenne työntekoon seuran ja joukkueen eteen. Helpolla ei asiat tule
valmiiksi, mutta kun lähtee ja laittaa parasta

likoon yleensä hyviä asioita tapahtuu.
2001-2006 välinen aika on oma historiansa
seuran 20-vuotisella taipaleella. Tästä ajasta
varsinkin itselleni on jäänyt peliuran parhaimmat muistot. Sain pelata taitavien pelaajien
kanssa, jotka kaikki ovat minulle seuralegendoja.

2006 keväällä seurassa alkoi uusi aikakausi. 2007 perustimme ensimmäisen Ampparikerhon. Yhdistyimme Jyväskylän Tahdon
miesten joukkueen kanssa ja myöhemmin
2008 syksyllä seuraan liittyi myös Jyväskylän
Tahdon naisten joukkue. Uudet toimijat eli
pelaajat tekivät yhdessä tosissaan, mutta ei
totisesti seuratoimintaa. Pienin askelin seura
kehittyi. Uusia pelaajia tuli mukaan tuoden
myös taustoille uusia tekijöitä. Meistä oli
mukava tehdä seuratoimintaa uudella tarkoituksella. Mahdollistaa salibandyharrastus
mahdollisimman monelle.
Kun siemenen kylvää maahan, menee
vuosia, että se on hedelmiä tuottava puu.
Kun puuta hoitaa hyvin, se tuottaa runsaasti
hedelmiä. Nämä hedelmät eli pelaajat ovat
joukkueiden tärkeimmät tekijät, joille tätä
seuratoimintaa teemme.
Mennään takaisin 2001 vuoteen, kun seura
perustettiin. Happeen kakkosjoukkueena pelannut joukkue oli jo useamman kauden ajan
ollut omaa luokkaansa sarjassaan. Nousua
esti sarjanousupykälä ja sitä kautta kovempia sarjapelejä esti sääntö, joka on edelleen
voimassa. Sääntö sanoo, että saman seuran/
yhdistyksen joukkueita ei voi pelata

Joukkuekuva 2002-2003

TURVAA TÄRKEIMMÄT
Alle 18-vuotiaiden kilpaurheilu sisältyy
tapaturmavakuutukseemme ilman lisämaksua!
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2011-2021
Nousu seuratoiminnan huipulle alkaa
Keväällä 2011 seuralla oli 104 jäsentä (84
poikaa ja 20 tyttöä). Tästä kolmen vuoden
päästä keväällä 2014 jäsenmäärä oli kasvanut 457 jäseneen (381 poikaa ja 76 tyttöä).
Tänä aikana seurassa oli aloitettu Ampparikerhotoiminta ja perustettu juniorijoukkueita
pojille ja tytöille. 2011 alkaen seuran suurin
kehitys tapahtuikin Ampparikerhotoiminnassa. Jäsenmäärän kasvaessa toiminaan
tuli uusia ulottuvuuksia ja haasteita. Ensimmäinen työntekijä aloitti seurassa 2012, kun
Jani Saukko aloitti toiminnassa. Jani teki ensimmäiset vuodet kahta työtä, mutta seuran
kasvaessa seura pystyi lopulta palkkaamaan
Janin kokopäiväisesti. Janista tuli lopulta
seuralle ensimmäinen toiminnanjohtaja.
Työntekijän tullessa seuraan vastuu kasvoi
myös hallinnollisissa tehtävissä seuran hallituksessa. Tähän vastuun kasvamiseen ja
siihen valmistautumiseen on ollut suuri apu
yhteistyökumppaneilla Keski-Suomen Liikunta ry:llä ja Tilitoimistotoimisto Jauhiaisella. Työntekijän ottaminen seuraan on iso asia
ja tällöin seuraan tulee sellaisia velvoitteita,
että toimintaa on suunniteltava jo pitkällä
jänteellä. Teimme seurassa toiminnalle 5-vuotis-suunnitelman. Suunnitelma oli kasvattaa
seuran jäsenmäärää, jotta toiminta voisi kattaa ilman suurempia kustannusten nousua
seuran kasvaneet velvoitteet. Jäsenmäärän
kasvusta vastasi suurimmalta osalta seuran
juniorit, mutta myös miesten ja naisten joukkueita perustettiin. Yksi merkittävä asia oli
myös yhteistyö kaupungin koulujen kanssa.
Yhdessä vaiheessa seuran työntekijät pyörittivät yli 20 koulujen kerhotuntia viikoittain.
Tämä toki vei aikaa seuratyöltä, mutta mahdollisti säännöllistä tulovirtaa seuralle. Hyvin
hoidetut salibandykerhot varmasti myös toivat uusia pelaajia iltatoimintaan Ampparikerhoihin ja joukkueisiin.
2011-12 kaudella alkoi myös seuran mies-
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ten joukkueen uusi nousu. Kuuden kauden
ajan miesten joukkue dominoi Sisä-Suomen
2.divisioonaa, kuitenkin monena keväänä
todistaen karvaasti, miten vaikeaa nousu
divariin on. Viimein 2017 keväällä tämä joukkueen haave toteutui. Joukkue toimi kevein
resurssein, kuten monena aikaisempanakin
kautena. Mutta 9.4.2017 ison työn tehneet
pelaajat ja valmennus lopulta saivat nostaa
lippua nousun johdosta, kun Apassit kaatui
kolmannen kerran. Valmentaja Ilkka Peltonen
ja joukkueen johtohahmot Vesa Hytönen ja
Joni Lempinen olivat suuressa roolissa kauden aikana. Joukkue oli kuitenkin rakennettu
niin, että siinä oli joka osa-alueelle monta hyvää pelaajaa. Tämä lopulta oli menestymisen
takeena divarin karsinnoissa pärjäämiselle.
2008-09 kaudella Jyväskylän Tahdon naisten joukkueesta lähtenyt naisten toiminta
seurassa toi merkittävästi lisäarvoa seuran toimintaan. Ina Airola, Heidi Mouhu, Kati Rautio,
Anni Polari ja Kati Pesonen olivat O2-naisten
ensimmäisessä joukkueessa. Koko naisten
joukkue oli myös vahvasti mukana seuran
muussa toiminnassa, muun muassa Ampparikerho-ohjaajina, hallituksessa ja perustamassa ensimmäistä tyttöjoukkuetta. Naisten
joukkueita enimmillään on seurassa ollut 4.
2012 keväällä naisten joukkue nousi 1.divisioonaan, josta nykyinen toiminta kantaa
edelleen voimaa. Naiset pelasivat kolme
kautta 1.divisioonassa ja keväällä 2015 tekivät
historiallisen nousun pääsarjatasolle naisten
salibandyliigaan. Jere Viljanmaan johdattama Ampparikuningattarien joukkue voitti N1
divarin 2 pisteen erolla toiseksi sijoittuneeseen JoKaan nähden. Salibandyliigaa naiset
pelasivat kolme kautta. Keväällä 2018 joukkue kuitenkin putosi liigasta. Tämän jälkeen
sarja on uudistunut ja kantaa nykyään nimeä
NLA/NLB liiga. Naiset pelaavat NLB-sarjassa
hakien nousua korkeimpaan NLA-sarjaan.
2014-2019 kausien aikana seuran jäsen-
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määrä jatkoi kasvuaan. 2019 keväällä seuran jäsenmäärä oli historian huipussa 1211
jäsentä.
2016-2017 kauden aikana seurassa kypsyi
ajatus toteuttaa unelma omasta kentästä.
Monia eri vaihtoehtoja pyöritettiin ja monesti olimme lähellä ratkaisua löytää oma
tila Amppareille. Viimein sellainen löytyi Liikuntakeskus Buugilta. Nyt jo kolme täyttä
kautta seuran käytössä ollut Ampparipesä
on ollut seuralle suuri apu. Se on mahdollistanut laadukkaan harjoittelun usealle seuran
joukkueelle. Keväällä 2018 aloimme rakentaa kenttää Buugilla tenniskentän tilalle. Alkuvalmisteluita oli tehty koko kevään ajan.
UPM Säynätsalon tehtaalta saimme vanerit
kenttään Tommi Rautasalon avustuksella.
Suunnitelmat kentän rakenteesta olivat hallussa Niko Lehdellä ja Kari Jauhiaisella. Jani
Saukko ja Harri Pirinen olivat vahvasti roolissa
kentän rahoituksen keräämisessä Mesenaatti.
me-joukkorahoituspalvelun kautta. Kun pääsimme vahvasti alkuun ei junaa enää voinut
mikään pysäyttää. Kesäkuun alussa pääsimme viimein aloittamaan. Ensimmäinen levy
päästiin asentamaan 4.6.2018 Ari Lehtosen
ja Niko Lehden voimin. Tätä ennen mahtavat
talkoolaiset olivat maalanneet seinät Amppariväreihin ja latoneet lukemattomia joustopaloja kentälle (kokonaisuudessa yli 10000 kpl).
Kentän rakentaminen kesti kokonaisuudessaan 3 kuukautta. Viimeinen levy asennettiin
kentälle 4.7.2018, jonka jälkeen vielä kenttää
viimeisteltiin, rakennettiin katsomoa, vaihtopenkkejä ja asennettiin mattoalusta. Elokuun
lopussa kentällä viimein jo pelattiin ja avajaisia päästiin pitämään 15.9.2018.
Seuran vahvuus löytyy jäsenistä. Tehdään
asiat hyvin ja selkeästi jäseniä kuullen. Pidetään yhdessä yllä hyvää seurahenkeä.
Paljon onnea 20-vuotias
O2-Jyväskylä ry
Kari Jauhiainen
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Urheilugaala 18.1.2018
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Harrasteseurasta kohti ammattimaisempaa toimintaa
Vuonna 2012 seuran puheenjohtaja Kari
Jauhiainen ja Jani Saukko alkoivat suunnittelemaan ensimmäisen seuran työntekijän
palkkaamista. Seura laajensi toimintaansa
koulujen kerhotoiminnan puolelle, joka
kasvatti seuran liikevaihtoa sen verran, että
osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen oli
mahdollista. Suunnitelmien valmistuttua ja
liikevaihdon kasvettua Jani Saukko palkattiin puolipäiväiseksi juniorivastaavaksi. Janille
seura oli jo entuudestaan tuttu, sillä hän oli
pelannut miesten edustusjoukkueessa vuosina 2009-2012 ja pelaamisen ohessa tehnyt
vuorotyötä Saarijärven uimahallilla.
Kerhotoiminnan käynnistymisen ja Janin
palkkaamisen yhteydessä uudistettiin myös
seuran junioritoimintaa. Junioritoimintaan
lisättiin uusia ryhmiä sekä lanseerattiin Ampparikerhot ja Amppariliiga, jotka loivat pohjan uusien kilpajoukkueiden perustamiselle.
Koulujen kerhotoiminta oli myös suosittua ja
tunteja ohjattiin muutaman vuoden päästä
jo yli 20 tuntia viikossa.
Juniorivastaavana Jani Saukon tehtäviin
kuuluivat Amppariliigan kehittäminen ja
koulujen kerhotoiminnan organisointi. Seuran kasvaessa hänen toimenkuvansa painottui enemmän ja enemmän toiminnan organisointiin, jonka takia valmentaminen sekä
ohjaaminen jäi vähemmälle. Tästä johtuen
tulikin ajankohtaiseksi solmia Janin kanssa
kokoaikainen sopimus ja nimittää hänet seuran toiminnanjohtajaksi.

rassa tapahtui paljon. Ensitöikseen Jani teki
seuralle vuonna 2013 viiden vuoden kehittämissuunnitelman, johon haettiin OKM:ltä
seuratukea vuosille 2015-2017. Hankkeen
tavoitteet saavutettiin kolmannen vuoden
aikana.

O2-Jyväskylä valittiin Keski-Suomen vuoden
nuorisourheiluseuraksi. Vuonna 2018 seuralle
myönnettiin Tähtiseura, lapset ja nuoret -tunnus. Lisäksi seura oli samana vuonna ehdolla
Suomen Urheilugaalassa vuoden 2017 urheiluseuraksi.

Yksi Janin suurimmista saavutuksista oli
seuran jäsenmäärän kasvattaminen vauhdikkaasti vuodesta 2012 eteenpäin. Vuonna
2012 jäseniä oli 150, vuonna 2014 meni 500
jäsenen raja rikki ja viime vuosina jäsenmäärä
on vakiintunut noin 1100-1200 jäseneen. Tämän ansiosta seuramme on nyt yksi Suomen
suurimmista salibandyseuroista.

“Olen antanut tälle seuralle 12v ajan paljon
ja saanut vielä enemmän”, toteaa toiminnanjohtaja Jani Saukko.

Janin uran aikana seura sai myös useamman tunnustuksen. Vuonna 2014 O2-Jyväskylä sai ensimmäisenä keskisuomalaisena
salibandyyn erikoistuneena seurana Nuori
Suomi -sinettiseura tunnuksen. Tuolloin seura oli kasvanut jäsenmäärältään Jyväskylän
suurimmaksi salibandyseuraksi ja panostanut vahvasti junioritoimintaan. Vuonna 2017

Keväällä 2021 seura sai ikäviä uutisia, kuin
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jani Saukko
ilmoitti siirtyvänsä uusien haasteiden pariin
Santa’s Unitediin Rovaniemelle syksystä 2021
alkaen. Näin ollen seuramme on jälleen uuden äärellä, kun uusi toiminnanjohtaja Krista
Karhunen (MBA) aloittaa tehtävässä tammikuussa 2022.

Kirjoittaja Krista Karhunen

Jäsenmäärän kehitys

Janin 10-vuotisen työsuhteen aikana seu-
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Seuraavalle kaudelle 2015-2016 Nybacka
teki sitten päätöksen:
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Miesten Edustusjoukkueen tarinan juuret
ovat seuran perustamisvuosissa 2000-luvun
alussa, jolloin miesten joukkue oli pitkään
myös seuran ainut joukkue. Tarina alkoi
kaudella 2001-2002 Pohjois-Suomen 2-divisioonassa, josta heti ensimmäisellä kaudella
oli vuorossa nousu 1-divisioonaan. Siellä
joukkue vietti neljä kautta, kunnes edessä
oli putoaminen takaisin kakkoseen ja tästä
alkoi myös ns. uusi aika seuran historiassa,
kun oli mietittävä, halutaanko säilyä vai
halutaanko kadota.

olivat aikaisemmin pelanneet SC Bluesissa,
joka oli aikanaan O2:sen verivihollinen. O2
oli juuri edellisenä vuonna varmistanut viime
hetkillä säilymisensä kakkosdivarissa nipin
napin, mutta samalla kerralla joukkueeseen
tuli useampi jo pitkään 1-divisioonaakin pelanneita pelaajia. Oli selvää, että jo silloin oli
tavoitteena nostaa O2-Jyväskylä Divariin. Vähänkin seuran historiaa seuranneet tietävät,
että siitä alkoi useamman vuoden projekti”.

”Kun siirryin O2:seen, oli joukkue tietynlaisessa murrostilassa. FCV:n (FC Vaajakoski)
raunioilta siirtyi useampi pelaaja Ampparipaitaan; Siirtyminen FCV:stä O2:seen ei ollut
ihan pikkujuttu, sillä monet FCV:n pelaajat

Ensimmäisen kerran Ampparit pelasivatkin Divarin nousukarsinnoissa jo tuolla kaudella 2011-2012 voitettuaan oman Sisä-Suomen 2-divisioonan lohkonsa, kuten tavoite
olikin; tie nousi pystyyn oululaista Merikoski
SBT:tä vastaan otteluvoiton 2-1 ja seuraavalta kierrokselta Merikoski itseasiassa nousi
Divariin. Amppareilla oli siis edessään uusi
yritys. Seuraavalla kaudella taru vain oli
sama; tähtipelaajien Eino Jauhiaisen, Vesa
Hytösen ja Henri Pitkäsen johdolla vain yksi
tappio varsinaisella peliajalla koko kaudella
runkosarjassa, ykköstila, Divari-karsinnat,
jossa toki tällä kertaa ensimmäisestä otteluparista jatkoon, mutta FBC Turkua vastaan
viimeisellä kierroksella tulos sama kuin edellisellä kaudella: lomille. Kaava alkoi löytyä.
Niin joo, ja FBC Turku nousi Divariin. Tällä
kaudella penkin takana nähtiin ensimmäistä
kertaa myös Ilkka Peltonen, josta muodostui elintärkeä hahmo lopulta joukkueen
tarinassa. Aisaparina toimi niinikään pitkään
jyväskyläläisessä salibandyssa pelaajana
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Uusi tarina käynnistyi Kari Jauhiaisen,
Asmo Hakasen ja Anssi Huismanin johdolla,
ja joukkuetta alettiin rakentamaan uudestaan, samalla kun myös seuraa lähdettiin
viemään elinvoimaisempaan suuntaan. Vuosina 2006-2009 sijoitukset olivat joukkueella
Sisä-Suomen 2-divisioonan keskikastissa,
kunnes koitti 2010-luku ja sen mukana niin
sanotut ”nousukaudet”. Ja ei, se ei tarkoita
tässä asiayhteydessä joka kauden jälkeen tapahtuvaa nousua, vaan joka kevät koettavaa
”melkein noustiin”- tunnetta. Näitä vuosia
muistelee myös kaudeksi 2011-2012 Amppareihin siirtynyt ja seuraikoniksi noussut
Ismo Nybacka:

”Siirryin valmennukseen, koska nilkat ja polvet olivat sen verran hajalla, että miehestä ei
olisi paljoa kentällä ollut hyötyä. Myös treenaaminen oli alkanut tuntua turhauttavalta, eikä
tiistai-illan kulmamatoihin jaksanut syttyä.
Ensimmäinen valmennusvuosi meni Peltosen
kanssa opetellessa valmentamisen rutiineja.
Ensimmäisen vuoden jälkeen oli tilanne taas
sama; Karsinnoista ulos ja kausi pakettiin. Jokaisella, niin pelaajalla, valmentajalla kuin toimihenkilölläkin oli takki aika tyhjä. Pari viikkoa
vedettiin henkeä, jonka jälkeen Peltosen kanssa
pidettiin palaveria, että miten jatketaan”.
Ei ollut siis vielä viides kerta joka toden
sanoi, vaan tällä kertaa suunnan lomalaitumille näytti keväällä HIFK. Tuolla kaudella
tuli kuitenkin Suomen Cupin pikkufinaalin
voitto kotiyleisön edessä Monnarilla. Toivo
oli herännyt. Ja sitten koitti kausi 2016-2017:

Teksti Joona Kaski
Kuvat Esa Jokinen

ja sittemmin valmentajana vaikuttanut JP
Taskinen.

”Päätettiin, että kokeillaan vielä ja lähdetään
kasaamaan hyvissä ajoin sellainen joukkue,
joka on valmis voittamaan, kun karsinnat taas
alkaa. Silloin mukaan saatiin houkuteltua kovia
pelaajia muista Jyväskylän kakkosdivarijoukkueista. Saatiin positiivinen kierre, joka johti
siihen, että lähes kaikki, jotka joukkueeseen

haluttiin, saatiin mukaan. Puhelimessa tuli
vietettyä lukuisia tunteja, kun myytiin pelaajille
ideaa siitä, että ei jätetä tällä kertaa mitään sattuman varaan, vaan koko kausi tähtää siihen,
että kevään viimeinen peli päättyy voittoon”.
Joukkue vahvistui mm. Salibandyliigakokemusta omaavilla Sampo Laukkalalla ja Iiro
Kinnusella, jotka olivat isossa roolissa Lempisen takana takomassa pisteitä ja viemässä
joukkuetta kohti kevään karsintoja.
Ensin kaatuivat alueellisissa karsinnoissa
Soittorasia, sitten Pirkat. Ylialueellisissa vastaan asettui Kokkolan Nibacos ja kahdella
vierasvoitolla O2-Jyväskylä eteni viimeiselle
kierrokselle. Nyt se oli lähellä! Vastassa Nilsiän
Apassit ja ensimmäisessä ottelussa vakuuttava 3-9 voitto; Divari-nousu oli enää yhden
voiton päässä.
9.4.2017. Jyväskylän Monitoimitalo. 340
katsojaa. Apassit pakotti O2-Jyväskylän jatkoajalle viime hetken tasoituksella ja tässä
vaiheessa itse kutakin alkoi kuumottaa; oliko
se kuudes kerta sittenkään vielä se Amppareiden kerta? Oli se. Pelikello pysähtyy aikaan
61:07, kun Juha-Pekka Manninen iskee pallon
verkkoon. Se oli siinä; Ampparit oli noussut
Divariin!

Joni Lempinen muistelee omaa alkuaikaansa Amppareissa ja jakaa kiitosta etenkin
valmennuksen suuntaan Divari-noususta:
”Kun tulin joukkueeseen, niin toiminta pyöri
Ismo Nybackan ja Eino Jauhiaisen kaltaisten
pelaajien ympärillä. Myös Karra Jauhiainen
hoiti silloin vielä asioita taustalla, ja yritti siirtää vastuuta uusille tekijöille. Pikku hiljaa Jauhiaiset ja sen aikainen ydinporukka alkoi luonnollisesti vaihtua. O2 oli Divari-karsinnoissa jo
ennen kuin itse saavuin joukkueeseen, mutta
mikään ei muuttunut senkään jälkeen. Keväällä nousukarsintoihin, ja jossain vaiheessa
karsintoja lomille. Divari-nousua jouduttiin
odottamaan siihen asti, että saatiin Liigakokemusta mm. Vesa Hytösen ja Ilkka Tepposen
avuksi Iiro Kinnusen ja Sampo Laukkalan myötä. Kaiken edellä mainitun toiminnan liimana
on kuitenkin ollut valmentaja Ilkka Peltonen.
Joukkue vaatii aina ihmisiä, jotka ovat valmiita
omistautumaan 100% yhteiseen tavoitteeseen.
Ilkka käänsi varmasti kaikki kivet oman valmennusjaksonsa aikana, että tavoite saavutettiin.
Lopulta Ilkan ahkera työ palkittiin, ja O2 saatiin
Divari-kartalle”.

”Muutaman kerran ennen nousua, olin itse
jo aika varma, että nousu tulee, sillä kasassa
oli monta kertaa kaikkien aikojen joukkue.
Kakkosdivari oli siihen aikaan siitä raadollinen
sarja, että runkosarjassa oli yleensä kaksi kovaa peliä ja muut olivat enemmän läpsyttelyä.
Jotkut kaudet menivät karsintoja odotellessa
ja karsinnat olivat ohi jo ennen kuin ehti sitä
huomaamaan”, Nybacka muistelee.
Seuraavalle kaudelle 2013-2014 joukkue
vahvistui, mukaan liittyivät muun muassa
runkosarjan tehokkaimmaksi tehoillut Eetu
Eronen sekä muuan Joni Lempinen, joka oli
myös heti ensimmäisellä kaudellaan isossa
roolissa viemässä joukkuetta nousukarsintoihin. Tuloksena: runkosarjan voitto, karsinnat, lomille ja Ampparit kaatanut SSRA
Divariin. Kyllä, kaava siellä todellakin oli.
Seuraavalla kaudella alkoivat myös muutoksen tuulet pikkuhiljaa puhaltaa joukkueessa;
Huisman ja Jauhiainen olivat enää pienessä
roolissa mukana pelaajistossa, Nybacka
alkoi harkita uusia uria salibandyn parissa ja
pelaajistoon nousivat mm. sellaiset nimet
kuin Markus Manninen ja Henri Tikkanen.
Keväällä neljättä kertaa putkeen loma alkoi
karsinnoissa, lomille lähettäjänä tällä kertaa
Nurmon Jymy. Mutta Jymy ei noussutkaan
Divariin; oliko kirous sittenkin murrettavissa?

AMPPARISURINAT
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Voittokuviot kuntoon Kaasan ja Peltosen kesken

Divari-nousun jälkeen puhalsivat jälleen
uudet tuulet; isoimpana ulkoisena muutoksena seuran siirtyminen Fat Pipen talliin ja
pelipaitojen vaihtuminen sellaiseksi oranssiksi, jona se myös tänä päivänä tunnetaan.
Nybackan uralla oli edessä myös muutos,
tällä kertaa penkin takaa takaisin kentille:
”Divari-nousun jälkeen meidän piti jatkaa
Peltosen kanssa valmennustiiminä kohti
Divari-kautta. Treenailin joukkueen mukana
fysiikkaa omaksi iloksi, mutta loppukesästä
kipinä pelaamiseen alkoi kasvaa ja veri veti
kentälle enemmän kuin penkin taakse. Kroppa oli taas siinä kunnossa, että treenaaminen
sujui ilman suurempia ongelmia ja kiinnostus
harjoitteluun oli hyvällä tasolla. Joukkue otti
asian hyvin vastaan ja roolin vaihtaminen valmentajasta pelaajaksi sujui loppujen lopuksi
yllättävänkin helposti”.
Ensimmäisellä Divari-kaudella joukkue sai
vielä totutella sarjan vaatimuksiin, tuloksena kuitenkin suora säilyminen. Kaudella
2018-2019 myös penkin taakse alkoi virrata
uutta verta, kun mukaan liittyivät Joonas
Kaasalainen sekä Pauno Kajoksinen. Tällä
kaudella joukkue eteni myös pudotuspeleihin, puolivälierissä vahvempi osapuoli
oli kuitenkin Kirkkonummen Rangers.
Tämä kausi jäi myös Peltosen viimeiseksi
joukkueen peräsimessä, kun kauden päätöspelin jälkeen hän ojensi kuvaavasti taulun
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eteenpäin päävalmentajaksi siirtyvälle
Kaasalaiselle.
Kaasalainen ja Kajoksinen aloittivat joukkueen valmennuksessa jälleen ns. uuden
ajan ja myös kesäharjoittelussa tehtiin isoja
muutoksia aikaisempiin kausiin; kentällä
haluttiin nähdä entistä hyökkäävämpi ja
organisoidumpi Amppariparvi. Kaudelle
2020-2021 oli vielä kerran Nybackalle edessä siirtymä; tällä kertaa taas takaisin penkin
taakse:
”Kolme vuotta Divaria pelaajana riitti ja
oli aika ripustaa pelikengät naulaan. Kun
silloinen valmentaja Kaasalainen kyseli kiinnostusta siirtyä valmennushommiin, piti asiaa
sulatella jonkin aikaa. Muutama palaveri
Kaasan kanssa, sopiva rooli saatiin sovittua,
ja oli helppo lähteä projektiin mukaan. Taas
opeteltiin uudelleen mitä valmentaminen
on. Puolustuspelaaminen on aina ollut itsellä
lähellä sydäntä, mutta tuolloin sain todella
paljon uutta näkökulmaa myös hyökkäyspelaamiseen, kun valmennustiimissä oli hyökkäyspään ja analytiikan virtuoosi Kajoksinen”.
Peli meni eteenpäin kahden kauden aikana, mutta keväällä tulos oli edelleen tuttu;
puolivälierissä lomille. Kauden 2020-2021
sarjassa tuli kuitenkin jo myös ensimmäinen
pudotuspelin voitto SaiPaa vastaan, joten
olisiko tässä seuraava kirous joka on purkautumassa? Ken tietää…

AMPPARISURINAT

Rest is history, voisi sanoa. Kaasalaisen
valmennusryhmän viitoittamaa polkua on
lähtenyt jatkamaan eteenpäin Jouni Juurela.
Kentällä Jauhiaisen, Hytösen, Huismanin ja
Tepposen saappaisiin ovat astuneet muun
muassa Kaarlo Mahlberg ja Joonas Lundell,
lisäksi tällä kaudella yhä useampi seuran
2000-luvulla syntynyt pelaaja on debytoinut
Divarissa.
Pysyvyyttäkin on: Valmennusryhmässä on
mukana edelleen Ismo Nybacka, pelaajistossa mm. Joni Lempinen, Henri Tikkanen,
Markus Manninen, Iiro Kinnunen sekä
paluun tehnyt Sampo Laukkala. Nybacka
ja Lempinen muistelevat aikaansa seurassa
suurella lämmöllä:
”10 vuotta seurassa mukana olleena, on
aika hyvin nähnyt seuran kehittymisen. Pelaajilla on tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet kehittyä ja tekeminen on mennyt vuosi vuodelta
eteenpäin. Paljon on vielä kuitenkin tehtävää,
että voidaan ottaa taas seuraava askel
Divarin keskikastin joukkueesta kärkijoukkueeksi. Taustoihin tarvitaan lisää resursseja niin
talouden kuin tekijöidenkin osalta.
Hienointa on nähdä ja kokea että O2 Edari
on edelleen joukkue, johon jokainen voi tulla
sellaisena kuin on ja saa olla oma itsensä. Se
on sellainen asia, jota meidän jokaisen tulee

vaalia, sillä se ei tule itsestään. Se mitä joukkue
on tänään, on jokaisen ansioita, joka on ollut
osa joukkuetta viimeisten vuosien aikana.
Kun näitä vuosia miettii niin eivät mieleen
tule yksittäiset voitot tai tappiot, vaan ihmisen
ja varsinkin persoonat, joiden kanssa on saanut reissata ympäri Suomen. Paljon on vuosien varrella tullut uusia kavereita ja ystäviä,

joka on rikkaus, jota en vaihtaisi mihinkään.
Paljon on omassa elämässä tapahtunut
merkittäviä asioita näiden vuosien aikana
perheen perustamisen ja kasvamisen myötä.
Joukkueeseen panostaminen ei olisi mahdollista, jos koko perhe ei olisi niin vahvasti
mukana salibandyssä ja O2:ssä. Tarinoita on
vuosien varrelta vaikka kuinka paljon, vielä
ei niitä kiikkustuolissa muistella vaan yleensä
saunanlauteilla parin batmanlimsan kera.

Ekana mieleen tulevat tarinat ovat sellaisia,
joita ei lehteen kannata painaa”.
O2-Jyväskylän miesten Edustusjoukkueen tarina on pitkä ja värikäs; sellaisena se
jatkukoon myös tulevaisuudessa!

Miesten edustuksen seuraavat kotiottelut
14.1. 19.00 O2-Jyväskylä- Pirkat Palokka
16.1. 15.30 O2-Jyväskylä - M-Team Palokka
29.1. 15.30 O2-Jyväskylä - Josba Palokka
30.1. 15.30 O2-Jyväskylä- SalBa Palokka
2.3. 19.00 O2-Jyväskylä - SR Palokka

Asuntokaupan
uusi koti
Jyväskylässä.
AMPPARISURINAT

Tervetuloa
kotiin!
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Kelloon jäi tässä vaiheessa vain 5 sekuntia.
Seuraavan aloituksen hoiti Jessica Lustig
eikä HU saanut enää mahdollisuutta yrittää
tasoitusta ja erittäin maukkaat pinnat lähtivät Jyväskylään. Makean voiton jälkeen tuli
seuraava peli taas viikon päästä eteen. Tällä
kertaa Ampparittaret kohtasivat runkosarjan
pohjalle jumiutuneen ja jo päävalmentajaakin vaihtaneen Steelersin Hämeenlinnasta.
Ottelussa pallonhallinta oli selvästi Ampparittarilla ja ainoan kerran pallo löytyi O2 maalissa pelanneen Tanja Matilaisen selän takaa
Steelersin pelatessa ylivoimaa, muut maalit
ottelussa tekikin kotijoukkue ja voitto lopulta
Ampparittarille maalein 4-1.

KOHTI VUODEN VAIHDETTA JA KAUDEN
TOISTA PUOLIKASTA
Seuraavaksi Ampparittaret matkaavat
Kuopioon Welhojen vieraaksi. Mahdollisuus
kasvattaa voittoputki kolmeen otteluun ja
nousta sarjataulukossa pykälä ylemmäksi
sekä kaventaa piste-ero kakkospaikkaan viiteen pisteeseen.
”Kyllä tässä kaikki mahdollisuudet vielä on
ja ihan siinä kuuluisassa aikataulussa ollaan,
ohipelejä ei vaan saa juurikaan enää tulla. Seuraavaksi mietitään vähän lisää vaihtoehtoja
tuohon hyökkäyspään hyökkäyspelaamiseen,

millä saataneen pienoiset maalintekohaasteet
taklattua.”
Näillä eväillä päävalmentaja Saavalainen
johdattaa joukkonsa kauden toiselle puoliskolle. Tervetuloa kannustamaan naisten
edustusjoukkue voittoihin. Kotiottelut pelataan Palokan koulukeskuksella lukuun ottamatta 18. joulukuuta pelattavaa Helsinki
United ottelua, joka pelataan Jyväskylän
monitoimitalolla ”Monnarilla”.

Teksti Juhani Köpsi
Kuvat Esa Jokinen

Ampparittarien seuraavat kotiottelut

11 PELATTU, 10 JÄLJELLÄ!

Naisten edustusjoukkue ”Ampparittaret”
on sarjan puolessa välissä, niin sarjataulukossa
kuin pelattujen otteluiden määrässäkin. Sarjataulukossa sijoitus 4. tosin edellä oleva ÅIF on
vain pisteen päässä, kaksi ottelua enemmän
pelanneena. Joukkueen kauden alussa asettama tavoite runkosarjan sijat 1-2 on edelleen
täysin saavutettavissa.
VAIKEAHKO ALKU
Ampparittaret aloitti kauden hienolla 8-7
voitolla, joka vielä tuli upealla kolmannen erän
nousulla kolmen maalin takaa ohi. Seuraava
peli näytti pitkään samalta, kunnes Pirkkalan
Pirkat vei pisteet mennessään viime hetken
maalilla voittaen 5-6. Tämän jälkeen kävivät
Ampparittaret Sipoossa hakemassa jatkoaikavoiton maalein 2-3. Seuraavaksi vuorossa
olikin kauden ainoa peli Ampparipesässä Buugilla. Vieraaksi saapui nousijajoukkue Helsinki
United. HU pelaa varsin erilaista salibandyä,
kuin mihin on ehkä totuttu ja aktiivinen koko
kentän prässi pääsi yllättämään monet joukkueet. O2 oli otteluun hyvin valmistautunut
ja tiesi tarkalleen mitä on tulossa. Kuinka ollakaan, HU pääsi kuitenkin yllättämään vieden
pinnat 3-5 voitolla. Liekö tämä tappio vienyt
tuulen purjeista, sillä seuraavaan peliin mat-
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kasi Ampparittaret Lappeenrantaan SaiPan
vieraaksi ja Lappeenrannassa koettiin kauden
pohjanoteeraus, kun kotijoukkue oli maalein
11-4 parempi. Eivätkä pelit siitä helpottuneet,
kun kauden toinen nousijajoukkue Blue Fox
saapui Palokkaan vieraaksi. Hienon alun jälkeen peli päätyi aina jatkoajalle asti, missä lopulta 45 sekunnin pelaamisen jälkeen Katriina
Louna varmisti kaksi pistettä kotijoukkueelle.
Seuraavana siirryttiin Suomen Cupin pariin,
jossa vieraaksi tuli Mynämäeltä SBS Wirmon
akatemia joukkue. Wirmo oli pelissä ennakkoluulottomalla asenteella ja vei voiton lopulta
2-4 loppunumeroilla. Naisten edarin Suomen
Cup päättyi samalla siihen.
KOHTI PAREMPAA
Suomen Cupin mahalaskun jälkeen ei ottelut helpottuneet lainkaan, sillä seuraavana
vuorossa oli SaiPa kotona. Voitosta voittoon
mennyt joukkue, joka jo viime kaudella oli
todella lähellä nousta A-lohkoon. Mitä taikoja sitten valmennustiimi ja pelaajat olivatkaan
keskenään tehneet, oli O2 ihan erinäköinen
joukkue, kuin edellisessä Lappeenrannan kohtaamisessa. Lopulta peli päätyi jatkoajalle, jota
pelattiin reilu neljä minuuttia, kun B-lohkon
ehkäpä valovoimaisin tähtipelaaja Miisa Turu-

AMPPARISURINAT

18.12. 13.30 O2-JKL - Helsinki United Monnari
23.1. 15.30 O2-JKL - Pirkat Palokka
29.1. 12.15 O2 JKL - Welhot Palokka
13.2. 15.00 O2-JKL - Blue Fox Palokka

nen täräytti pallon O2-verkkoon ja SaiPa vei 2
pistettä, kun kotijoukkueen oli tyytyminen yhteen pisteeseen. Peli näytti kuitenkin jo paljon
paremmalta. Seuraavana naiset lähtivät Pirkkalaan Pirkkojen vieraaksi. Pirkkalassa peli oli
uomissaan ja tuloksena 2-4 vierasvoitto. Sitten
tulikin ÅIF kuittaamaan kotitappionsa ja tällä
kertaa ÅIF voitti ottelun jatkoajalla ja vei kaksi
pistettä mukaansa. ÅIF pelin jälkeen lähtivät
naiset Helsinki Unitedin vieraaksi Espooseen.
Tiedossa oli, että pisteitä tarvitaan, ettei HU
pääse sarjataulukossa karkaamaan liian kauas.
Ottelu alkoi pahimmalla mahdollisella tavalla
HU:n siirtyessä ensimmäisessä vaihdossa 1-0
johtoon. Ampparittaret eivät tästä lannistuneet vaan lähtivät tosissaan haastamaan
HU:ta. Aivan ensimmäisen erän lopulla tulikin
palkinto 1-1 tasoitusmaalin muodossa. Lopulta ottelun ratkaisu nähtiin aivan lopussa. HU
oli ensin ajassa 57:19 tasoittanut pelin ylivoimalla ja ajassa 58:34 pääsi vielä ylivoimalle hakemaan voittomaalia. Sitä HU todella hakikin
high risk, high reward tyyppisesti, ottamalla
maalivahdin pois ja yrittämällä 6:lla 4:ää vastaan maalia. O2 puolustus kesti hienosti pelanneen maalivahti Kerttu Aron johdolla ja
lopulta juuri Aron torjunnan jälkeinen pitkä
heitto vapautti Roosa Pelto-Arvon laittamaan
pallon alivoimalla tyhjään maaliin.

Johanna Väliaho #25 iski sadannen
pääsarjapisteensä Steelersiä vastaan

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

O2:sen etukoodi verkkokauppaan:
O2ETU10
Voimassa toukokuun loppuun!

Myös NOUTO tilaukset kätevästi verkosta!

JYVÄSKYLÄ PALOKKA

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

Sponsorikoodi:
SP0802

Liitä koodi osoitteessa:
www.plussa.com/sponsorointi
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10.9.2011 Entisten O2 tähtien vs M2 pelistä
joukkuekuva. Kuvassa pelaajia, jotka pelasivat seuran alkuvuosina.

Matti Minkkinen valittiin ensimmäisenä O2-Jyväskylän poikapelaajana maajoukkueeseen (U16) vuonna
2018. Matti pelaa nykyään F-liigaa Happeessa.
Kiia Avikainen valittiin ensimmäisenä O2-Jyväskylän tyttöpelaajana maajoukkueeseen (U19) vuonna
2017. Kiia pelaa nykyään F-liigaa Kooveessa.

Seuran superviikko
Naisten SM-liigan paikallispeli Happeen naisia vastaan. Samalla viikolla seura valittiin
Keski-Suomen Urheilugaalassa Vuoden nuorisurheiluseuraksi.

Naiset nousee Salibandyliigaan

2017 seura oli ehdolla valtakunnallisesti
Urheilugaalassa vuoden urheiluseuraksi.
Gaalaan oli valittu 3 seuraa, joiden joukossa
oltiin mukana. Gaalaan lähdettiin useammalla bussilla ja siitä muodostui ns. koko seuran
tapahtuma.

2015-16 miesten Suomen cupin
pikkufinaalin mestaruus
Seuran ensimmäinen voitettu pokaali. Nykyisessä miesten joukkueessa on vielä pelaajia
mukana, jotka olivat kokemassa tätä hienoa
saavutusta. Joukkueessa pelasivat mukana
myös ensimmäistä kertaa seuran nuorempia
junioreita, kun B-juniori ikäiset Arttu Kurki ja
Niko Valkeäpää pelasivat joukkueessa.

B-tyttöjen joukkue oli ensimmäinen juniorijoukkue, joka pelasi itsensä SM-sarjan playoffeihin keväällä 2016

Miesten nousu divariin 2017

C2-pojat (-06) pelasi itsensä
SM-sarjaan 2020-2021

Amppariliigan ja perhesählyn kautta
laji tutuksi perheen pienimmille
Amppariliiga

C1-pojat (-05) pelasi itsensä
SM-sarjaan 2020-2021

O2-Jyväskylän Amppariliigan sekä perhesählyn kerhojoukkueet ovat liikuttaneet lapsia salibandyn parissa jo lähes kymmenen
vuoden ajan. Tavoitteenamme on tarjota
mahdollisimman matala kynnys aloittaa
salibandyn harrastaminen lähellä omaa
asuinpaikkaa. Tällä hetkellä Amppariliigan
kerhojoukkueita on tarjolla kattavasti monessa eri kaupunginosassa. Amppariliigaan
on helppo lähteä mukaan, sillä seuramme
tarjoaa jokaiselle uudelle innokkaalle pelaajalle kuukauden ilmaisen kokeilujakson,
jonka aikana lapsi saa rauhassa perehtyä
mukaan toimintaan.

ja vahvistaa liikunnan riemua. Harjoitukset
koostuvat leikeistä ja peleistä sekä lajitaitojen harjoittelusta. Harjoituksia ohjaavat seuran kouluttamat valmentajat. Tällä kaudella
Amppariliigassa pelaa lähes 200 junioria,
jotka treenaavat kerran viikossa ympäri
Jyväskylää. Ryhmiin otetaan koko kauden
ajan mukaan innokkaita uusia pelaajia. Lisäksi joukkueet kokoontuvat kauden aikana
Amppariliigan turnauksiin. Turnauksissa
pelaajat pääsevät nauttimaan vauhdikkaista
peleistä muita joukkueita vastaan, yhdessä
olemisesta sekä kioskin antimista. Turnauksia on kauden aikana kolme kappaletta ja
kaikki niistä pelataan Jyväskylässä.
Perhesähly

C1-pojat (-02) pelasi itsensä
SM-sarjaan 2017-2018
A-tytöt pelasi itsensä SM-sarjaan 2020-2021.

Sinun, perheesi ja yrityksesi kaikki
pankkipalvelut omalta yhteyshenkilöltä
Oman yheyshenkilön kautta saat kaikki pankkipalvelut samasta
konttorista, ilman lisäkuluja. Säästät aikaa – myös vapaa-ajalle.
Konttorimme yhteyshenkilöt ja heille suorat numerot näet
osoitteessa handelsbanken.fi/jyvaskyla
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Handelsbanken Jyväskylä, Asemakatu 12.
AMPPARISURINAT
22 010 444 3470*
puh.
* 0,0835 e/puh + 0,1209 e/min

Amppariliigan kerhojoukkueet ovat
tarkoitettu salibandystä kiinnostuneille
2010–2016 syntyneille tytöille ja pojille. Tavoitteena Amppariliigassa on pitää hauskaa,
opettaa salibandyn lajitaitoja sekä synnyttää

Perhesähly on tarkoitettu 2-6-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 Amppariliigan joukkueeseen.
Tärkeintä perhesählyssä on hauska yhdessä
tekeminen, leikkimielinen harjoitteleminen,
onnistumisten kokeminen sekä monipuolinen liikkuminen.
“Seura haluaa, että salibandyn harrastamisen aloittamisen kynnys on mahdollisimman
matala. Oman vanhemman kanssa aremmatkin uskaltavat tulla mukaan.”
Kirjoittaja Joonas Kaasalainen
Kuvat Esa Jokinen

KAIKKI TEOLLISUUDEN PALVELUT
SAMAN KATON ALTA
Projektitoimitukset
Suunnittelupalvelut
Asiantuntijapalvelut

Nyt voit ostaa insinööripalveluitamme vaivattomasti verkossa!
www.rejlerswebstore.fi

AMPPARISURINAT

finland.sales@rejlers.fi
+358 20 752 0700
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Kesällä 2021 seuramme oli uuden ja erittäin
toivotun asian äärellä. Aloitimme ensimmäistä kertaa Talent-valmennusprosessin 20022006 syntyneille pelaajille. Talent-valmennus
on tukitoimi, jonka avulla seuramme pyrkii tukemaan motivoituneimpia ja potentiaalisimpia tulevaisuuden maajoukkuepelaajia kohti
heidän omia unelmiaan. Talent-valmennusprosessi tähtää kokonaisvaltaiseen kehittymiseen urheilijana sekä salibandyn pelaajana.
Nykypäivänä esimerkiksi jo valinta nuorten
maajoukkueisiin vaatii todella monipuolista
osaamista ja ymmärrystä lajin huipputason

vaatimuksista. Lisäksi elämänhallinta ja vastuu omasta urheilijana kehittymisestä täytyy
olla jo todella kovalla tasolla. Näihin koviin
vaatimuksiin haluamme olla osaltamme vastaamassa ja tukemassa pelaajiamme kohti
heidän omia unelmiaan.
Seuramme Talent-valmennuksesta vastaa
valmennuspäällikkö Joonas Kaasalainen.
Mukaan Talent-pelaajiksi valikoitui kuusi
motivoitunutta ja lahjakasta pelaajanalkua,
joita valitsemassa oli myös ikäluokkien vastuuvalmentajat sekä seuran urheilutoimen-

Talent-pelaajat kaudella 2021-2022
•
•
•
•
•
•

Väinö Pulkkinen (2002)
Saimi Hyvärinen (2003)
Mino Kaurtola (2004)
Arttu Saikkonen (2004)
Matias Knuuti (2005)
Marius Niemelä (2006)

johtaja. Potentiaalisia 2002-2006 syntyneitä
Talent-pelaajia olisi seurassamme riittänyt
enemmänkin, mutta ajankäytön ja mahdollisimman laadukkaan prosessin takaamiseksi
emme pystyneet vielä tällä kaudella ottamaan
mukaan enempää pelaajia. Tulevaisuuden
toiveissamme on kasvattaa Talent-valmennettavien pelaajien määrää. Talent-pelaajat
tullaan valitsemaan jokaiselle kaudelle erikseen. Tulevien kausien Talent-pelaajaksi voi
siis päästä, vaikkei valinta nyt osunutkaan
kohdalle.

Marius Nie

melä

Arttu Saikkonen

Kirjoittaja Joonas Kaasalainen

Talent valmennus lyhyesti
•
•
•
•
•
•

Seuran potentiaalisimpien ja motivoituneimpien tulevaisuuden maajoukkuepelaajien/
liigapelaajien tukitoimi matkalla huipulle.
Ei korvaa oman joukkueen harjoittelu-/pelitoimintaa.
Pelaajan kasvaminen, oppiminen ja vastuunottaminen omasta kehittymisestään
Pelaajan ymmärryksen kasvattaminen -> mitä huipulle/tavoitteeseen pääseminen vaatii?
Yhteistyötä urheilijan, Talent-valmentajan ja oman valmentajan kesken.
Pitkäjänteinen oppimisprosessi -> ei pikavoittoja
ola
Mino Kaurt
Matias Knuuti

Urheilijana ja pelaajana kehittymisen osa-alueet
•
•
•
•

Fysiikka
•
Fysiikan osa-alueet ja niiden kehityskohteet
•
Omatoiminen harjoittelu
•
Oman harjoittelun suunnittelu ja toteutus

Pelaaminen
Teknis taktinen (lajitaidot)
Pelin ymmärtäminen/pelikäsitys
Havainnointi

Talent-pelaajana olemisen vaatimukset
Arjen hallinta
•
Koulun/työn ja harjoittelun yhteensovittaminen
•
Kuormittumisen seuranta, ravinto ja palautuminen
•
Nukkuminen
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•
•
•
•
•
•

Sisäinen motivaatio ja halu kehittyä omalle maksimitasolle urheilijana
Valinta Talent-pelaajaksi ei itsessään kehitä. Halu kehittymiseen tulee
näyttää omalla tekemisellä arjessa.
Ohjattuun aamuharjoitteluun osallistuminen (yläkoulu sekä lukio/ao)
Vastoinkäymisten käsittely ja niistä oppiminen
Uskalla heittäytyä täysillä mukaan ja nauttia urheilusta
Ole valmiina pitkäjänteiseen työhön, luvassa ei ole pikavoittoja

AMPPARISURINAT

Kotikenttäetu!
Kotikenttäetu!
Pistäparastasi
parastasi ja
ja anna
anna pallolle
pallolle kyytiä.
Pistä
kyytiä.
Loimua
lämmittää
pelikentällä
ja
kotona
Loimua lämmittää pelikentällä ja kotona ––
varmasti ja
ja ympäristöystävällisesti.
ympäristöystävällisesti.
varmasti

Saamme lämmön
lämmön elämään.
Saamme
elämään.

AMPPARISURINAT
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Ampparien fanituotteet
Lisätietoa, lisää tuotteita ja tilaukset seuran myClubin seurakaupasta

Seurakauppa
Me Intersportilla haluamme olla mukana
tukemassa kotimaista urheilua sekä liikkumista.
Palvelemme seuroja, yrityksiä ja yhteisöjä
kaikissa urheilutekstiileihin ja -välineisiin liittyvissä tarpeissa. Tarjoamme edulliset, tuntuvasti alennetut seurahinnat kaikille seuroille,
yrityksille ja yhteisöille. Kun keskitätte hankintanne hyödytte tehokkaasti Intersportin monipuolisesta valikoimasta ja tarjoamistamme
sopimusasiakkaan eduista

STROM O2 - HOODED SWEAT JACKET
116104-O2-12

Jäsenedut
•
•

Salibandytuotteet -20% (Tuotteet, mitkä eivät ole seurahinnastossa.)
Tekstiilit ja jalkineet -15% normaalihinnoista.

Kirjoittaja Intersport Tourula

Seuran vanha toiminnanjohtaja esittelee
Intersportissa seuran fanituoteseinää

O2-KASVOMASKI

10€

O2-SNAPBACK
Musta

O2-TUPSUPIPO
Musta

25€

20€

STROM O2 - HOODED SWEAT JACKET
116104-O2-12

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

O2-Jyväskylä
20-vuotisjuhlapaita
116-152CM, S-XXXL

20€

20€
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poistomyynti
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Ampparipesän salibandy ja
KKI (Kunnossa kaiken ikää -ohjelma)
O2-Jyväskylä järjestää aikuisille harrastesalibandya. Aikuisille on KKI-ryhmiä ja Ampparipesässä Buugilla lounassalibandy sekä
sunnuntaisalibandy. KKI-ryhmistä peritään
kausimaksu syksyisin ja keväisin. Lounassalibandy ja sunnuntaisalibandy maksetaan
kertamaksulla harjoituksen yhteydessä.

KKI-salibandyn Petri ja Buugin salibandyn
Marko

Tervetuloa mukaan kokeilemaan!

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
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Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen rahasto@o2-jkl.fi
Tukea voi hakea
31.10.2021 mennessä (päätökset marraskuun alussa)
30.11.2021 mennessä (päätökset joulukuun alussa)
31.1.2022 mennessä (päätökset helmikuun alussa)
31.3.2022 (päätökset huhtikuun alussa)
15.6.2022 (päätökset kesäkuussa, mahdollisen kesätoiminnan tukeminen)

Tukirahasto auttaa
harrastamisen kuluissa

Laita hakemukseen ainakin seuraavat tiedot:
- nimi
- syntymäaika
- joukkue/ryhmä
- lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta
- selvitys mahdollisista avoimista joukkuemaksuista
- haettava summa
- anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa
- sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot
Vuonna 2021 Tukirahastoa tukeneet yritykset, joiden osan logo löytyy tältä aukeamalta

Monella meistä on joskus taloudellisesti
tiukkoja aikoja. O2-Jyväskylässä harrastamisen ei kuitenkaan koskaan tarvitse jäädä
kiinni harrastusmaksuista.
Jos harrastusmaksujen maksaminen tuottaa haasteita säännöllisesti tai vaikka vain
hetkellisesti, sitä varten on olemassa O2-Jyväskylän Tukirahasto. Tukirahastosta voi
hakea tukea alle 20-vuotiaiden maksuihin
kertaluontoisesti tai vaikka koko kaudeksi.
Haettavat summat ovat 50–500 euroa.
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Syyn tukihakemukselle ei tarvitse olla sen
kummempi kuin se, jos auton tai pesukoneen
korjaus tai uuden kännykän hankinta lapselle rikkoutuneen tilalle aiheuttaa ylimääräisiä
menoja. Mikään syy ei ole liian pieni, jotta
lapsen tai nuoren harrastuksen jatkuminen
pystytään turvaamaan.
Nyt seuran 20-vuotisjuhlavuonna olemme
saaneet Tukirahastoon runsaasti lahjoituksia, ja jaettavaa on enemmän kuin koskaan
rahaston neljän toimintavuoden aikana. Vastaavasti tukihakemuksia on tullut vähemmän

AMPPARISURINAT

kuin koskaan.
Tukirahaston historian aikana jokaiselle hakijalle on pystytty antamaan tukea, ja monille
juuri se summa, jota on haettu.
Hakekaa siis rohkeasti tukea erittäin matalalla kynnyksellä! Hakijoiden nimet, tuen
saajat ja tukisummat eivät tule kenenkään
muun kuin Tukirahaston johtoryhmän jäsenten Petri Vähäkankaan (pj), Elina Niekan ja
Harri Pirisen tietoon.

Keski-Suomen Osuuspankki
Rakennus Auvinen Oy
Loimua
Ohjelmistoyhtiö Visma
Alexandria Pankkiiriliike
Kasbitek
Ukon-Ilma
Salibandyn Tuki ry
Osuuskauppa Keskimaa - Ilo Auttaa
Suomen Erotuomariklubi
Haluatko tukea rahastoa? Ota yhteyttä rahasto@o2-jkl.fi tai toiminnanjohtaja krista.karhunen@o2-jkl.fi

Kirjoittaja Harri Pirinen

AMPPARISURINAT
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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

T12

T14

P9 Mankola

P9 Keljonkangas

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

Killeri
Buugin hiekkaparkkipaikka

P10 Mankola

P11

P12 Musta

P12 Mankola

Kuokkala
Pohjanlammen koulu
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Keljonkangas
Tukkutalon piha
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Palokka
Citymarketin piha
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P13 Keltainen

P13 Valkoinen

P13 Punainen

P14

P15 Kilpa

P16 Edustus ja Kilpa

Naiset 3

T21

Naiset Edustus

Miehet Edustus

Tervetuloa leirille!
Vierumäellä on monipuoliset mahdollisuudet
järjestää palloiluleirityksiä – varaa siis
omasi saman tien!
Lisätietoa saat myyntipalvelustamme,
puh. 0300-870 870

P18 Edustus
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P18 Kilpa
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Lue lisää: vierumaki.ﬁ/seuroille

AMPPARISURINAT

35

INTERSPORT TOURULA ON

02 JYVÄSKYLÄN
VIRALLINEN VARUSTETOIMITTAJA

SEURAHINNAT JA EDUT
JÄSENILLE LÖYDÄT O2-JKL.FI
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

