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Vielä kerran jojon näppikseltä 

 

Se on tässä. Tämänhetkisten Timan�en (tytöt 04-05) historian viimeinen Timan�t 

NEWS ja jojon jorinat.  

Joukkue aloi%aa tulevan kauden uudessa ikäluokassa ja uudella ulkoisella  

ilmeellä.  Kunhan uudet paidat saadaan. Samalla luovumme nimestä  

Timan�t, ja jatkossa meidät siis tunnistaa SB Vantaan C-ty%öinä.   

 

Päivi�mme myös Insta�limme: www.instagram.com/sbvantaactytot  

kanna%aa siis o%aa seurantaan.  

 

KAUSI 2016-2017 

Kulunut kausi 2016-2017 oli joukkueelle upea! Niin joukkueessa kuin  

yksilöissä on tapahtunut huikeaa kehitystä. Sarjapeleissä  

selvi�mme �emme haastajasarjasta Etelä-Suomen kuuden par-

haan joukkoon.   

Osallistuimme kauden aikana neljään turnaukseen, ja jokaisesta 

koitoksesta lähdimme mitalit kaulassa ko�matkalle. Makoisin 

muisto joukkueelle varmas� jäi Tampereelta Särkänniemen Sali-

bandycupista, josta ko�in tuomisina oli kultamitalien lisäksi upea 

pokaali.  
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Timan�t pelasivat kauden aikana 53 peliä, ja maaleja tehtail�in yhteensä 255  

kappale%a.  Sarjapeleissäkin maaleja tuli reilus� yli 100. Siinäpä tavoite%a myös 

seuraavalle kaudelle, jonka �edämme olevan �ukka. C-tytöissä mennään tulevana 

vuonna taas nuorempana ryhmänä (valtaosa joukkueen tytöistä on syntynyt 2004 

tai myöhemmin), mu%a tuumaakaan emme tule periksi kilpasiskoillemme anta-

maan.  

Kauden aikana ehdimme mm. käymään harkoissa yhdessä Naisten Edustuksen 

kanssa sekä laukojina seuran maalivah�valmennuksessa. Osa tytöistä osallistui 

myös vanhemman ikäluokan harjoituksiin, useampi ty%öjen taitokouluun, ja osa 

pelaajista toimi kummipelaajina F-ikäryhmän tytöille. Kummipelaajakäynnit olivat-

kin F-junnuissa odote%uja. Yhtä odote%uja olivat Naisten edustusjoukkueen pelaa-

jien käynnit omissa harkoissamme sekä yhteistreenit Naisten kanssa. Tämän toi-

minnan soisi jatkuvan myös tulevalla kaudella.  
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Kauden pää%äjäiset 

 

 Timan�en kaudenpäätöstä juhli�in perinteises� keilailun ja herku%elun merkeis-

sä �istaina 6.6.2017. Tilaisuudessa jokaiselle tytölle oli kirja%u ylös myös valmen-

nuksen terveiset kaudesta, sekä kehi%ämiskohteet jokaiselle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavilla sivuilla valmennuksen terveiset tytöille.. 
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Valmennuksen terveiset 

 

 

Ada Forsman 

Tulokaskausi D-junioreissa sujui tasaisen varmas�. Fyysistä rohkeu%a oli hyvin. Hie-

man lisää nopeu%a ja voimaa, niin puolustustehtävät sujuvat en�stäkin paremmin! 

 

Nelli Korhonen 

Kauden aikana sen%erin tehtävät ovat tulleet tutuiksi ja kauden edetessä myös 

maaleja alkoi �pahdella tasaiseen tah�in. Puolustussuuntaan pelaaminen oli esi-

merkillistä ja hallitsevaa! 

 

Mariella Kemppainen 

Kausi sujui hienos� aluksi hyökkääjän ton�lla, jossa hyödynsi hienos� nopeu%aan 

ja rohkeu%aan. Kauden edetessä maalivahdin tehtävät veivät mennessään ja kehi-

tysvauh� on ollut huimaa! Täyden kympin tulokasmaalivah�, joka liimaa pallot  

uskoma%omalla varmuudella! 

 

Jessica Korvenranta 

Puolustuksen ehdoton tukipilari, raataja, jonka ohitse vastustajat eivät kauden ai-

kana päässeet! Yksi joukkueen kovakuntoisimpia ja nopeimpia pelaajia. Asenne 10, 

ei valita turhista, mahtavaa! 

 

Susa Leppänen 

Kehi%ynyt kauden aikana loistavas� ja näy%ää nau�van jokaisesta hetkestä  

kentällä. Hyökkääjä joka taistelee ja raataa kulmissa ihailtavas�. Myös laukaus on 

parantunut huimas�! 
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Valmennuksen terveiset 

 

 Emmi Nappari 

Joukkueen kokoava voima, tsemppari ja hengen koho%aja! Tällä kaudella sen%erin 

tehtävät tulivat tutuksi ja hoituivat mallikkaas�. Joukkueen vaparispesialis�, jonka 

laukaustarkkuus on ollut murhaavalla tasolla! 

 

Emmi Niemi 

Joukkueen kovakuntoisin juoksija. Laukaus on kehi%ynyt huoma%avas� kauden  

aikana. Puolustuspään varma suori%aja. 

 

Lidi Par( 

Osoi%anut kauden aikana mahtavaa sitoutumista joukkueeseen ja pelitak�ikkaan. 

Pallon käsi%ely ja laukaus ovat kehi%yneet huimas�. Ensi kaudella maaliverkot tu-

levat heilumaan varmas�! Asenne 10, ei valita turhista, mahtavaa! 

 

Wilma Paulasuo 

Joukkueen ilopilleri, aina hyvällä tuulella ja hymyilee! Peli kehi%ynyt syksystä valta-

vas�. Hyökkäyspään karvauspelaaminen kovalla tasolla! 

 

Isla Piispa 

Joukkueen paras suoraan syötöstä laukoja! Maaliverkot ovat heiluneet kauden  

aikana �uhaan tah�in! Ihailtavaa pallotaituruu%a ykköskentän laidassa! 

 

Saga Puuska 

Omaa yhden joukkueen kovimmista vedoista. Joukkueen neljänneksi tehokkain 

maalintekijä ja pistety%ö. Hyvä juoksuvoima ja sähäkkyys. Joukkueen parhaimpia 

takakarvaajia ja syö%elyssä kehi%ynyt syksystä. 

 

Elsa Rahikainen 

Joukkueen paras pistety%ö. Elsan työkalupakista löytyy monenlaisia harhautuksia, 

millä vastustajaa pyöritetään. Hyvä syö%elijä ja viimeistelijä. Kokonaisvaltainen 

hyökkääjä. Hieno kausi takana.  
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Sini Riikonen 

Varmao%einen pakki, jonka rauhallisuus ja pelinrytmi%äminen on hienoa. Aina ei 

tarvitse ollakaan kiire pallon kanssa. Tiukoilla hetkillä Sini on hyvä lai%aa kentälle. 

Hienoa e%ä kaikista vastoinkäymisistä huolima%a sai pelata paljon ja pelasikin  

hienon kauden! 

 

Helena Salmelainen 

Helena voi� joukkueelle paljon pelejä alkukaudesta. Pi� joukkue%a pystyssä esi-

merkillises� peleissä. Sanoo tarvi%aessa hienos� maalilta joukkueelle ohjeita pelis-

sä.  Hieno kausi maalilla. 

  

Katri Salmelainen 

Kuului joukkueen tulokkaisiin. Katri on o%anut huimia harppauksia eteenpäin. Hie-

noa. Loppukaudesta uskalsi pitää palloa eikä roiskinut palloja. Vielä enemmän 

luo%oa rohkeas� myös omaan taitoon ja voimankäy%öön kulma�lanteissa ja 

maalin edessä. 

 

Eevi Salokannel 

Eevi pelasi paljon kauden aikana. O� huimia kehitysharppauksia pallollisessa pelis-

sä. Rauhallisuus pallon kanssa ihailtavaa. Ansaitsi omalla pelillään ja harjoi%elul-

laan paikan pelaavassa kokoonpanossa. 

 

Siiri Santala 

Joukkueen primusmotor. Aina ensimmäisenä au%amassa puolustajia. Avauspeleis-

sä Siirin oveluuteen ja taitoon voi luo%aa. Pystyy taidoillaan ratkaisemaan pelin ku-

lun joukkueen hyväksi. Hyvä pelisilmä, syö%ö ja veto. 

 

Vivian Söderlund 

Joukkueen juoksuvoimaisin ja vahvin. Ihailtavan rohkeas� ja pää%äväises� menee 

�lanteisiin. Karvauspelissä joukkueen parhaimmistoa. Pelaa aina �lanteet esimer-

killises� loppuun as�. 
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Kauden palkitut 

 

 
 

KAUDEN PALKITUT 

Seuran kaudenpäätös�laisuudessa toukokuussa joukkue palki�in kiertopalkinnolla 

Vuoden joukkueena. Joukkueen Tsempparipalkinnon vastaano� tuolloin Emmi 

Nappari, ja Vuoden joukkueenjohtajana palki�in allekirjoi%anut. 

 

Joukkueen omassa kaudenpäätös�laisuudessa palki�in pokaalein seuraavat  

pelaajat: 

 

Pistepörssin ykkönen – Elsa Rahikainen (ei valite%avas� päässyt mukaan) 

Vuoden hyökkääjä – Siiri Santala 

Vuoden puolustaja – Lidi Par� 

Vuoden maalivah� – Helena Salmelainen 

Vuoden tulokashyökkääjä – Saga Puuska 

Vuoden tulokaspuolustaja – Eevi Salokannel 

Vuoden kehi%yjä—Jessica Korvenranta 

Vuoden Sisu-palkinto—Sini Riikonen 

MVP - Helena Salmelainen 
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Uusi kausi starta%u 

 

  

Valmistautuminen uuteen kauteen onkin aloite%u jo ohjatuilla kesätreeneillä, ja 

ensimmäisen harkkapelinkin ehdimme jo tu%ua M-Teamin joukkue%a vastaan 

pelaamaan. Lopputuloksena voi%olukemat 6-1 meille.  

Ohjatut treenit jatkuvat jossain muodossa juhannukseen saakka, jonka jälkeen  

tytöt saavat omatoimisen treeniohjelman loppukesän ajaksi. Kunhan saamme  

seuralta juhannuksen jälkeen �etomme tulevan kauden salivuorot, pääsemme toi-

vo%avas� pikaises� sopimaan seuraavia harkkapelejä he� varsinaiseen kauden  

alkuun. Tällä kaudella pelatut useat harkkapelit ovat olleet erinomainen lisä har-

joi%eluumme.  

Myös valmennus�imi vahvistuu, kun joukkoon lii%yy vanha (nuori) tu%umme Ritu, 

eli Rii%a Lankinen. Ritu omaa pelaajataustaa niin liiga-kuin divariken�ltä sekä ulko-

mailta. Ennen paluutaan SB Vantaan Naisten Edustuksen paitaan viime kaudeksi, 

Ritu kävi Tsekeissä nappaamassa mestaruuden mukaansa. Nyt pelikentät väistyvät 

kuitenkin valmennushommien �eltä.  

Osa joukkueestamme jatkaa tulevalla kaudella ikänsä puolesta seuran D-tytöissä 

Safiireissa. C-ty%öjen joukkueeseen olemme saaneet vahvistusta viiden pelaajan 

verran, ja valtaosa tytöistä onkin jo ilahdu%avas� aloi%anut joukkueen kanssa 

treenaamisen. Sekä siirtyvät, e%ä uudet tytöt osallistuivat paria harmillista pois-

jään�ä lukuun o%ama%a myös joukkueen kaudenpää%äjäisiin.  

Myös tulevalla kaudella jatkamme seuran kanssa ty%öpuolen yhteistyön ylläpitoa 

ja kehi%ämistä, ja esim. D-ty%öjen pelaajilla on mahdollisuus osallistua myös  

C-ty%öjen treeneihin. Näihin kuvioihin palaamme syksymmällä.  
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Loppujorinat... 

 

 Kaikki loppuu aikanaan, kuten nyt  näiden Timan�en taival tämän nimen alla.  

Taival Mimmisäbän kau%a Timanteiksi vuodesta 2011 alkaen on ollut antoisaa ai-

kaa, ja on hienoa huomata, e%ä joukkueessa on edelleen mukana ty%öjä tuolta 

aloitusvuodelta 2011. Uusi sukupolvi Timan%eja lähtee kuitenkin kasvamaan  

seuran uusista 2009-2010 syntyneistä F-tytöistä, jotka o%avat nimen kantaakseen.  

Nyt on hyvä lähtemään suunni%elemaan uu%a, vaikka nimestä luopuminen hie-

man haikealta tuntuukin. Ehkäpä on syytä kehitellä nimikisa C-ty%öjen joukkueen 

lempinimestä he� syksyn alkuun.. 

 

Lopuksi on syytä kii%ää kaudesta pelaajien lisäksi valmennuskaksikkoamme Tonia 

ja Villeä. Ty%öjen kehi%yminen on hyvin pitkäl� ansiotanne. Vali%u linja siitä, e%ä 

tytöiltä pystyy ja pitää tässä iässä jo vaa�a �e%yjä asioita, on ollut juuri tasan  

ainoa oikea. Kehitystä ei olisi muuten tapahtunut. Hienoa on ollut myös se, e%ä 

omien harkkojemme peruuntuessa, olemme voineet joustavas� sopia esim.  

harkkapelejä muille kuin omille treenipäivillemme.  Kiitokset rahastonhoitajallem-

me Leenalle, joka vuodesta toiseen jaksaa vah�a rahaliikenne%ämme ja tehdä 

mo�päisen työn erilaisten exceleiden parissa. Kiitos myös huoltajallemme Kirsille, 

joka roudaa valtavaa tavarakuormaa harkkoihin ja peleihin, ja täy%elee peleissä 

ty%öjen pulloja jne.  

 

Kiitokset myös kaikille muille vanhemmille, muille taustajoukoille ja Ultra-

Kanna%ajillemme kuluneesta kaudesta. Tiedä vaikka saataisiin ne kanna%ajakor�t 

ensi kaudelle aikaiseksi..  

Timan�sin kesäterveisin; Tanja 

    Ps. Ladatkaa akkuja ja syökää jäätelöä. Kohtuudella.  

    Tytöt. Muistakaa ahkera omatoiminen treenaus kesällä! 

 



Mukana kaudellamme - 

Timan�t kii%ävät! 

 

Ruokaravintola Vagabonda 
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Iso kiitos tuestanne kaudella! Mahdollis�%e meille jälleen paljon! KIITOS!  
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Yhteys�etomme 

 

 
VALMENNUS 
  
 Päävalmentaja Toni Puuska (toni.puuska@sbvantaa.fi) 
 Valmentaja Ville Korhonen 
 
 
HUOLTO 
  
 Kirsi Salmelainen 
 
JOUKKUEENJOHTO 
 
 Tanja Nappari (tanja.nappari@sbvantaa.fi  TAI 040 520 1014) 
 
RAHASTONHOITAJA  
 
 Leena Niemi 
 
 
 
PANKKIYHTEYS 
 
 AKTIA FI76 4055 0011 5050 35 
 
 
KOTISIVUT www.sbvantaa.fi/joukkue4269  
 
INSTAGRAM www.instagram.com/sbvantaactytot 
 
 
 


