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SBC Levin naisten ykkösjoukkue kohtasi keskiviikkona harjoituspelissä saman seuran C-pojat.

TIUKKAA vääntöä. Kuvassa hyökkääjä Anri Junnola pallo lavassa.

HARJOITUSPELI päättyi C-pojille 6-3 neljän erän jälkeen.

JAANA Jylhä tuli innoissaan vaihtopenkille tehtyään maalin.

VAIHTOPENKILLÄ istui hengästyneitä naisia keräämässä voimia seuraavaa vaihtoa 
varten.

VALMENTAJA Veikko Yliranta ohjeistaa pelaajia seuraavaa erää varten.

Kasvojen pesun paikka
SBC Levin naisten toiminta on kasvanut  
ja tälle kaudelle sarjaan lähti pelaamaan 
kaksi joukkuetta. Ykkösjoukkue lähtee 
kotiturnaukseen hakemaan revanssia 
edellisen turnauksen tappioista.

Pelaajaesittelyt 
Kysyimme pelaajilta kauanko he ovat harrastaneet salibandyä ja mistä he lajissa 
pitävät, mitä vahvuuksia heillä on sekä mitä he tekevät lajin ulkopuolella. 

Maiju Takala, 24
Hyökkääjä, joukkueen kapteeni

– Olen pelannut kolme vuotta tässä joukku-
eessa. Junnuna pelasin viitisen vuotta, välissä 
oli pitkä tauko.

– Salibandyssä tulee liikuttua huomaamatta. 
On mukava touhuta yhdessä porukassa. Siinä 
vaan aika lentää.

– Jaksan juosta ja minulla on tietynlainen 
pelisilmä, että osaan hakeutua oikeisiin paik-
koihin.

– Olen talvisin töissä hiihtokoululla ja 
kesäisin suunnittelemassa Levi Outdoor 
Festejä.

Anri Junnola, 19
Keskushyökkääjä 

– Tänä syksynä aloitin joukkueessa. Minulla 
oli kolmen vuoden tauko, mutta sitä ennen 
pelasin semmoisen kahdeksan vuotta.

– Salibandy on mukava joukkuelaji ja hyvä 
liikuntamuoto.

– Kokemus, kun olen niin paljon seurannut 
ja ollut mukana pienestä pitäen. Isäni 
valmensi alunperin ja isoveljeni ovat harras-
taneet.

– Minulla on välivuosi menossa. Olen töissä 
kaupassa. 

Julia Honkanen, 29
Hyökkääjä, joukkueenjohtaja

– Aloitin silloin kun perustettiin naisten 
joukkue eli tämä on kolmas kausi.

– Halusin kokeilla joukkueurheilua,  
olla osa joukkuetta ja pelata siinä.  
Kunnianhimo on kasvanut matkalla.  
Sarja motivoi harjoittelemaan enemmän  
ja kovemmin.

– Nopeus.
– Olen luokanopettaja.

Elina Palosaari, 25
Maalivahti

– Tämä on kolmas vuosi tässä joukkueessa. 
Nuorempana harrastin neljä vuotta.

– Olen ennen ollut kentällä, mutta näiltä 
puuttui maalivahti. Pelimatkoilla pelaan 
puolustajaa kun toinen maalivahti on 
maalissa.

– Porukka on hyvä ja harkkoihin on mukava 
tulla.

– Varmaan semmoinen tietynlainen rauhal-
lisuus ja en mie ota kauheasti itseeni tuossa 
pelissä.

– Minulla on Majatalo Jurtta Rauduskylässä.

Kittilän urheiluhalliin 
syntyy nopeasti saliban-
dykenttä SBC Levin yk-
kösnaisjoukkueen voi-
min. Joukkue valmistau-
tuu harjoituspeliin saman 
seuran C-poikia vastaan.

Tänä vuonna kiinnos-
tusta sarjassa pelaamiseen 
oli niin paljon, että kaksi 
SBC Levin naisten jouk-
kuetta siirtyi pelaamaan 
3. divisioonaan Pohjois-
Suomen lohkoon.

– Muutama vuosi sitten 
ei ollut naisten joukkuet-
ta ja nyt kaksi pelaa sar-
jaa. Tyttöjoukkueet ovat 
kasvaneet ja tuleva nais-
ten joukkueen runko on 
kasvamassa, joukkueen-
johtaja Julia Honkanen 
kertoo.

Viime kaudella naisten 
joukkueen valmentajana 
aloittanut Veikko Yliran-
ta luotsasi joukkuetta vii-
me kauden Tunturi-Cu-
pissa. Vuosi sitten nais-
ten joukkueessa alkoi ole-
maan porukkaa ja mietin-
nässä oli jo tuolloin divisi-
oonaan siirtyminen. Sar-
jassa pelaaminen on jouk-
kueelle hyvä haaste.

– Sarjapelit on sarjapele-
jä ja semmoinen ”oikeam-
pi juttu”, Yliranta sanoo.

– Vaatii enemmän si-
toutumista harjoitteluun 

ja lajiin ja että pystytään 
joukkueena kehittymään, 
Honkanen tietää.

Kokemusta ja nuorta 
energiaa
Loputkin sinisiin pukeu-
tuneesta joukkueesta siir-
tyy hallin puolelle ja kan-
taa vaihtopenkit kentän 
laidalle istahtaen niille. 
Fiilis on hyvä ja naisia hy-
myilyttää. Aloituskentäl-
linen pääsee vauhtiin tuo-
marin viheltäessä pilliin.

Joukkueen 21 pelaajas-
ta kuusi on tullut uutena 
joukkueeseen. Ovet eivät 
ole vieläkään kiinni ja uu-
sia pelaajia toivotaan mu-
kaan.

Ylirannan mukaan on 
hyvä, että mukana on se-
kä uusia että vanhoja pe-
laajia sekoittamassa po-
rukkaa.

– Uusille on helppo tul-
la, kun löytyy oma ikäryh-
mä joka tapauksessa, kun 
on niin iso haitari, hän se-
littää.

– Sopivasti kokemusta ja 
riittävästi nuorta energiaa, 
Honkanen summaa.

Joukkueen kapteeni 
Maiju Takala on tyyty-
väinen joukkueen yhteis-
henkeen.

– Meillä on hyvä poruk-

ka, kannustava ilmapiiri 
ja kaikki tulevat toimeen 
keskenään.

Enemmän haastetta 
harjoituksiin
Pelissä riittää vauhtia. 
Vaihtopenkiltä kannuste-
taan ja ohjataan kentällä 
pallosta taistelevia jouk-
kuetovereita. Pallon pai-
nuessa verkkoon vaihde-
taan läpsyt.

Joukkue harjoittelee 
kaksi kertaa viikossa oh-
jatuissa treeneissä ja pelaa 
kerran pelivuorolla. Kos-
ka joukkue on uusi, har-
joitteluun kuuluu pelilli-
siä juttuja. Joukkueen ke-
hittämisenkohteita ovat 
pallohallinta ja pelaajien 
henkilökohtainen taito.

Yliranta uskoo jouk-
kueen kehittyvän viime 
vuotta nopeammin. Ko-
kemuksen vuoksi yksin-
kertaisimpiin asioihin ei 
tarvitse enää käyttää niin 
paljon aikaa.

– Voidaan tehdä pe-
lin kannalta tärkeämpiä 
treenejä ja laittaa enem-
män haastetta.

Honkanen näkee jouk-
kueen kehityksen viime 
kaudesta.

– Viime vuonna pallo 
vielä poltteli, siitä piti heti 
päästä eroon. Nyt me us-
kalletaan pitää sitä.

Valmentajan kannalta 
joukkue on oikein muka-
va. Yliranta näkee naisissa 
potentiaalia.

– Viime vuonna men-

tiin isoja askelia eteen-
päin ja sama tavoite on tä-
nä vuonna.

Perhosia vatsassa
Erien välissä Yliranta ko-
koaa joukkueen yhteen, 
piirtelee tussitaululle ku-
vioita ja neuvoo pelaajia. 
Ennen pelin jatkumista 
naiset kerääntyvät yhteen 
ja huutavat: ”Ilolla”.

Ensimmäinen turnaus 
ei mennyt toiveiden mu-
kaan. Joukkue hävisi mo-
lemmat pelit, mutta Yli-
ranta uskoo joukkueen 
parantavan. Hän panee 
huonon pelimenestyksen 
osittain jännityksen piik-
kiin. Ongelmiksi turna-
uksessa muodostuivat pe-
lilliset jutut, joita joukkue 
ei ollut ehtinyt vielä har-
joitella riittävästi.

– Viime kaudellakin hi-
taasti lämmettiin, Yliran-
ta muistelee.

Lauantaina pelattavaan 
kotiturnaukseen joukkue 
lähtee hakemaan revans-

sia.
– Ensimmäisessä turna-

uksessa ei pelattu niin hy-
vin kuin pystytään pelaa-
maan. Nyt meillä on kas-
vojen pesun paikka, Hon-
kanen kertoo tulevasta 
kotiturnauksesta.

– Vähän saa perhosia 
lentämään vatsassa, mut-
ta kiva on pelata kotona. 
Toivotaan, että saa vielä 
sen positiivisen lisän sii-
tä, hän miettii.

Takala uskoo kotitur-
nauksen menevän hyvin. 
Monien tutut tulevat kan-
nustamaan kentän reu-
nalle.

– Itselle tulee pieni lisä-
paine, joka auttaa yrittä-
mään enemmän, hän sa-
noo.

Harjoituspeli päättyi 
neljän erän jälkeen luke-
miin 6–3 C-pojille.

Kotiturnauksessa nais-
ten joukkueen pelejä voi 
seurata lauantaina Kitti-
län urheiluhallilla alkaen 
kello 10 ja 14.

— Eeva Kuivas


