VIRKKALAN TARMO RY:N
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2016

ViTan vuosi 2016
Seuran puheenjohtajana minulla on aina jokaiselle vuodelle oma henkilökohtainen tavoitteeni,
jonka eteen teen töitä. Vuoden 2015 tavoitteena oli saada Virkkalan Tarmoa enemmän esille
omassa kotikaupungissaan ja vuonna 2016 jatkoin samalla teemalla.

Seura sai syksyllä 2015 yhteistyökumppanikseen Ykkös-Lohjan, joka julkaisi joka toinen viikko ViTan
joukkueesta joukkue-esittelyn. Syksyn 2015 aikana esiteltiin kaikki salibandyjoukkueet ja
käsipallotoiminta ja kevään 2016 aikana jalkapallojoukkueet. Lisäksi helmikuussa Ykkös-Lohjan
välissä ilmestyi ViTan vuoden 2015 toimintakertomus erillisenä liitteenä.
Sanomalehti Länsi-Uusimaa julkaisi lehtijutun Nappuloiden kevätturnauksesta ja ViTan
jalkapallokoulusta. ViTa mainittiin lehdessä myös silloin, kun P03 – jalkapallojoukkue voitti FC
Lohjan järjestämän Hyundai-turnauksen. Näiden lisäksi lehti mainitsi ViTan sekä
Omenakarnevaalien että Menneen Ajan Markkinoiden yhteydessä. ViTa on jo vuosia ollut
mahdollistamassa näitä tapahtumia Lohjalla pystyttämällä talkoovoimin kojut markkina-alueille.

Virkkalan Tarmolla on erittäin aktiivinen Facebook – sivu, jonne joukkueenjohtajat voivat käydä
kirjoittamassa joukkueen kuulumisia ja lisäämässä kuvia. Siellä on vuoden aikana julkaistu muun
muassa vuoden päätösjuhlassa palkintoja saaneiden nimet, joukkuekuvia sekä kuvia treeneistä ja
peleistä, tiedotettu tapahtumista, kotipeleistä, turnausmatkoista ja leireistä sekä kirjoitettu
matkakertomuksia.

Seuran uudet nettisivut, www.virkkalantarmo.fi, julkaistiin 1.1.2016. Samalla jokainen seuran
joukkueenjohtaja ja valmentaja sai virkkalantarmo.fi – sähköpostiosoitteen. Vuoden alussa
joukkueiden jäsenille jaettiin myös ViTan uudet jäsenkortit, jotka suunnittelin yhdessä Eero
Savimäen kanssa.

Tammikuussa aloitti toimintansa ViTan ja MLL:n yhteinen kevätprojekti PiPa eli Pienet Palloilijat.
PiPa on 1-3 – vuotiaille suunnattu leikkikerho, jossa leikitään erilaisia palloleikkejä. Kesän alusta
PiPalaisista tuli ViTalaisia. Joukkueenjohtajan pestin otti haltuunsa Taru Virtanen ja valmentajina
toimivat ViTan T00 – joukkueesta Janissa Palander ja Mariella Rosin. Tarkempaa tietoa joukkueen
toiminnasta tässä toimintakertomuksessa.

Keväällä ViTan salibandyvastaavana aloitti naisten salibandyjoukkueen toinen joukkueenjohtaja
Mia Johnsson. Vuoden aikana seuran joukkueisiin saatiin myös uusia joukkueenjohtajia,
valmentajia ja rahastonhoitajia.

Kesä oli taas jalkapallon juhla-aikaa. Kesällä seuran valmennuspäällikkö Eero Savimäki ja P08-09 –
joukkueen valmentajat järjestivät Kirkniemen kentällä ViTan perinteisen jalkapallokoulun.
Puheenjohtajan kesä meni mukavasti seuran kesätyöntekijöiden kanssa toimistotöitä tehden.
Kesäkuussa seuraan perustettiin Savimäen valmentama naisten jalkapallojoukkue, jonka toiminta
alkoi kunnolla syksyllä sisävuoroihin siirryttäessä.

Virkkalapäivillä seura osallistui kulkueeseen, Nappulat järjestivät toimintaa Hilman Herkun edessä
ja P03 – jalkapallojoukkue Autostartin edessä.
Vivamon yövartiointi, Omenakarnevaalit ja Menneen Ajan Markkinat järjestettiin yhdessä Lohja
Lionsien kanssa. Lionseista oli iso apu ja talkoot sujuivatkin nopeasti ja tehokkaasti. ViTa aikoo olla
mukana näissä tapahtumissa ja jatkaa yhteistyötä Lohja Lionsien kanssa myös vuonna 2017.

Marraskuussa P02 – joukkuetta järkytti pelaaja Antton Kemppaisen menehtyminen
liikenneonnettomuudessa. Joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt sekä allekirjoittanut osallistuivat
pelaajan hautajaisiin Virkkalan kirkossa. Pelaajan muistoa kunnioitettiin myös vuoden 2016
päätösjuhlassa hiljaisella hetkellä.

Tähän julkaisuun on koottu yhteen kaikkien seuran joukkueiden toimintakertomukset vuodelta
2016. Joukkueen toimintakertomuksen on kirjoittanut joko joukkueenjohtaja tai valmentaja.

Iso kiitos kaikille seuratoimijoille, niin uusille kuin vanhoillekin, vuodesta 2016.

Kata Länsisaari
Virkkalan Tarmo ry
puheenjohtaja

Hallitus vuodeksi 2016 valittiin vuosikokouksessa 23.3.2016:
puheenjohtaja Kata Länsisaari
varapuheenjohtaja Carita Jakola
sihteeri Emmi Parviainen
taloudenhoitaja Päivi Salo (tilinpäätös Tiliheseri Oy)
muut jäsenet Eero Savimäki, Hannu Palomäki, Tom Grönroos, Timo Pouttu, Peter Gottberg, Raimo
von Konow.

Hallituksen ja joukkueenjohtajien kokouksia vuoden 2016 aikana yhteensä 7 kpl.

Jalkapallon lisenssipelaajia 31.12.2016: 194 kpl.
Salibandyn lisenssipelaajia 31.12.2016: 52 kpl.

JALKAPALLO
Miehet 1
Keväällä joukkue tahkosi futsalsarjaa 4-divarissa.
Kesällä harjoitusvuoroja oli yksi viikossa. Perinteisesti kauden alussa muutamia innokkaita kävi
treeneissäkin, mutta enemmän keskityttiin peleihin.
Sarjapelit tahkottiin vitosdivarin ykköslohkossa ja sijoitus oli lohkon viimeinen.
Joukkue päätti, ettei lähde futsalpeleihin talveksi.
Joukkueenjohtaja Jussi Tolonen

Miehet 2

ViTa –Miehet/2 – joukkueessa pelasi vuoden aikana 22 pelaajaa.
Joukkue koostui ”vanhoista” ViTan junnuista (1991 -1996 syntyneistä), sekä ViTan
nuoremmista junnuista (1998 – 2001 syntyneistä).
Harjoittelu
Joukkue harjoitteli kerran viikossa. Tammi- huhtikuun puoliväli harjoittelimme Inkoon
Aktia Areenalla lauantaisin klo 19-20.30. Keväällä harjoittelimme santamontulla ja
kesällä Kirkniemen nurmella.
Pelit
Joukkue pelasi 6-divarin 1 –lohkossa. Pelejä kertyi kevät-syyskaudella yhteensä 18.
Sarjasijoitus oli viides ja pisteitä 23. Kotipelimme pelasimme Virkkalan nurmella
lauantaisin klo 18.
Joukkueenjohtaja Timo Pouttu
Valmentaja Eero Savimäki

P99

P99 –joukkueen tavoite oli saada pelaajia mukaan ViTan M2 -joukkueen toimintaan. Tavoite
onnistui hyvin ja pelaajat otettiin erinomaisesti vastaan. 5 poikaa osallistui otteluihin ja kaikilla oli
mahdollisuus osallistua treeneihin. 00 tai myöhemmin syntyneet osallistuivat P01 -joukkueen
harjoituksiin sekä otteluihin.
Alkuvuodesta harjoiteltiin Källhagenissa ja Inkoon Aktia Areenalla omalla vuorolla sekä osallistuttiin
M2 –joukkueen harjoitusvuoroon.
Keväällä siiryttiin Kirkniemen kentälle, missä harjoiteltiin kerran viikossa sekä osallistuttiin M2 joukkueen harjoituksiin ja otteluihin Virkkalan kentällä.
Syyskaudella siirryttiin Järnefeltin liikuntasaliin ja harjoiteltiin kerran viikossa futsalia sekä
lihaskuntoa, mihin myös M2 -joukkueen pelaajilla oli mahdollisuus osallistua.
Varoja kerättiin mm. talkoilla, mihin perheet osallistuivat kiitettävästi.

Joukkueenjohtaja Tom Grönroos
Valmentaja Eero Savimäki
Huoltaja Timo Karasmäki
Taloudenhoitaja Tiina Kotanen

T00

Vuosi 2016 oli uinuneen Ruususen herättelykausi. Kauden teeman oli kehittää joukkuetta
pelillisesti ja harjoitella 11v11-peliä. Tytöillä harjoituksia vuoden aikana 120 kpl, pelejä oli 15.
Joukkuepalavereja pidettiin 1 kpl.
Kevätkaudella keskityimme treenaamaan. Jojo vaihtui Antti Kettusesta Ville Venelliin alkuvuonna
ja kevät oli järjestelyiden siirtymäaikaa. Kevään sarjapeleihin ei päästy mukaan, mutta
harjoitusotteluita järjestettiin. Syksyllä menimme mukaan sarjapeleihin, jotka alkoivat elokuussa.
Treenit olivat n. 3 kertaa viikossa ollen Inkoon hallissa ja Källhagenin liikuntasalissa.
Kesän treenivuorot olivat Kirkniemen kentällä ja Virkkalan keskuskentän nurmella, jossa
pelasimme myös kotiottelut. Kesän pelivuoro ei ollut sopiva Palloliitolle, joka edellytti tässä
sarjassa käytettävän torstaita, joka sai olla +-1pv ja meillä oli pelivuoro lauantaina. Tämä aiheutti
sen ongelman, ettemme saaneet peleihin linjatuomareita, vaan pelit pelattiin vain päätuomarilla.
Kesällä pelasimme B-tyttöjen 11v11-sarjaa ja mukana oli 15 pelaajaa. Emme pystyneet pelaamaan
sarjaa loppuun, vaan 2 viimeistä ottelua jäi pelaamatta poissaolojen vuoksi. Poissaolot johtuivat
sairasteluista, loukkaantumisista, mutta myös muista menoista.
Sisäkaudelle Tytöt siirtyivät lokakuussa. Salitreenit olivat Källhagenilla ja futistreenit Inkoon
hallissa. Sisäkaudella ilmoittauduimme talvisarjaan, joka oli PPJ Janne Behmin järjestämä kevyt
talvisarja, eli perustui maksuttomuuteen ja siihen että ilmoittautuneet joukkueet pelaavat
isäntäjoukkueen vuorolla ja järjestelyille sovitussa aikataulussa. Kevyt malli oli erittäin toimiva ja
hyvä tapa saada harjoituspelejä talvikaudelle.
Syyskaudella kokeilimme oheistreeninä Taekwondoa, jota veti Team Rintala.
Pelaajia oli kauden lopussa 18. Ikäjakauma on 1999-syntyneestä 2003-syntyneisiin.

Yhteistyötä teimme muiden seurojen kanssa. Joukkue teki kesällä yhteistyötä Lopan kanssa niin
että treenasimme 1-2 kertaa viikossa yhdessä menimme yhteisjoukkueella Lopa-cupiin.
Sarjapeliyhteistyö ei Lopan kanssa onnistunut Palloliiton tiukkojen YJ-sääntöjen vuoksi (YJ-sopimus
pitää olla tehty helmikuun loppuun mennessä).
IIF:n kanssa aloimme suunnittella yhteistyötä 2002-03 syntyneissä. Pelaajista suurin osa 2002syntyneitä ja heillä oli toive siirtyä B-tyttöjen sarjasta C-ikäluokan peleihin. Tähän ei ole ollut
mahdollisuutta pelaajamäärän ja ikäjakauman vuoksi, mutta YJ-sopimus tehtiin vuodeksi 2017
Inkoo IF:n T02-03-joukkueen kanssa, jotta Vitan 2002-03 syntyneet voisivat pelata oman ikäistensä
pelejä.
Kauden kustannukset kasvoivat aiemmasta 11v11-pelien vuoksi. Pääosin kasvaneet kustannukset
maksettiin korottamalla pelaajien maksuja. Talkoilla osallistuimme Lohjan kesäteatterin
pysäköintivalvontaan ja Mennen ajan markkinoihin. Joukkueen talkoointo ei ole kovin korkea.
Pelaajat osallistuvat talkoisiin suhteellisen hyvin, mutta vanhempia tai muita taustajoukkoja voisi
osallistua enemmän.
Yleisesti: Jalkapallon harrastaminen ja joukkueen ylläpito pikkukaupungissa/maaseudulla on
hankalaa Palloliiton tiukkojen yli-ikäisyys- ja YJ- ja muiden sääntöjen vuoksi. Sopivaa sarjatasoa, eli
sellaista jossa pelit olisivat tasaisia, on vaikea löytää, koska yksikin haaste pelaajien iässä aiheuttaa
koko joukkueen siirron vanhempaan ikäluokkaan. Toisaalta Palloliiton YJ-säännöt on erittäin
monipuoliset ja niissä Palloliiton sääntöjen lisäksi Uudenmaan piirin säännöt päälle. Sopimuksen
muoto nousee säännöissä tärkeämmäksi kuin pelaajien kehittäminen. On vaikeaa kun YJsopimuksia ei voi tehdä joustavammin, esim. myös kesätauolla. Tämä johtaa joukkueiden
hajoamiseen ja treenivuorojen käyttämättä jättämiseen, sekä siihen että osalle pelaajista ei löydy
seuraa läheltä. Tämä kun yhdistetään epäsynkkaan Palloliiton kaudelle annettavien pelipäivien ja
Lohjan Liikuntakeskuksen kenttävuorojen jakosysteemin kanssa, niin sotku on valmis.
Kausi 2017 on kuitenkin Tytöille saatu kasaan ja Tytöt voivat löytää pelinsä kahdestakin eri
ryhmästä ja siten jatkuvuus on turvattu.

ViTa Tyttöjen kapteenit
Kapteeni Vappu Kuokkanen
2. Kapteeni Sara Falck
3. Kapteeni Janissa Palander

ViTa Tyttöjen toimitsijat
Joukkueenjohtaja
Ville Venell
Valmentajat:
Eero Savimäki
Rahastonhoitaja
Tarja Välimaa

P02

Vuosi 2016 oli joukkueen 6. toimintavuosi ja sen aikana koettiin isohkoja muutoksia pelaajiston osalta.
Alusta asti mukana ollut Antton Kemppainen menehtyi traagisessa onnettomuudessa 3.11.
Muutama jonkin aikaa pelaillut lopetti ja uusina tulivat kolme afgaania. 02-ikäisiä on nyt jäljellä 14.
Meillä oli ensi kertaa sarjoissa kaksi joukkuetta, sekä 11v11 että 8v8. 01-ikäisiä oli molemmissa yli-ikäisinä 2
kpl. Loppuvuodesta päätettiin 01-toimintaa laajentaa omaksi joukkueekseen, joka osallistuu sarjapeleihin
2017 keväästä alkaen. 01-pelaajia on yhteensä jo 10 plus yksi 00.
Treenasimme edelleen entiseen malliin aktiivisesti ja nyt alkanut ison kentän 11v11 jatkui tutussa 2. tason
lohkossa. Sijoitus oli keväällä 4. ja syksyllä 2. Nousua ykköseen emme kuitenkaan tavoitelleet ja olemmekin
varsinkin syksyn tulokseen erittäin tyytyväisiä. 8v8-sarjassa olimme 2. keväällä ja 3. syksyllä. Sarja oli todella
epätasainen, mutta kävi hyvästä pelitreenistä. Saavutuksina pidämme toiminnan huomattavaa lisäämistä ja
etenkin sen jatkumista kaikista vaikeuksista huolimatta. Olemme olleet sitkeämpiä kuin monet.
Turnauksissa emme enää käyneet, mutta maaliskuussa oli leiriviikonloppu Kisakeskuksessa. Uutuutena
talvella treenit Muijalan kamalassa hallissa ja keväällä harkka- ja sarjapelit Kisakalliossa. Hiekalle emme
astuneet syksyllä enää kertaakaan. Kauden mielenkiintoisin asia oli varmasti päästä vihdoin kokeilemaan
11v11 peliä. Moista ei ole Virkkalassa junioreissa vähään aikaan nähty!
2016 harjoittelijaksi valittiin Sami Roininen (01), kehittyneimmäksi Jonatan Johansson (01) ja tsemppareiksi
kolme afgaanivahvistustamme, Morteza, Feraidon ja Ahmad. Sukunimensä ovat liian vaikeita tähän... 

Tässä koko porukka:
1 Leevi Mäntyvaara 01 (lopetti syksyllä)
4 Sami Roininen 01
6 Eero Hurme
7 Amos Lindblom
8 Juuso Salmi 01 (lopetti kesällä)
9 Peeter Kööp
10 Niko Lindahl (lopetti keväälllä)
11 Aramis Bertschi
12 Kasper Sohlman
14 Pekka Kemppainen
16 Ken Sau
17 Jesse Kuparinen (lopetti syksyllä)
19 Ahmad
20 Topi Suvanen
22 Olli Heinonen
23 Severi Keinänen (lopetti keväällä)
24 Niko Kainulainen
25 Matias Anttalainen (lopetti kesällä)
27 Morteza
28 Feraidon
30 Jonatan Johansson 01
32 Jere Palomäki
49 Antton Kemppainen (menehtyi 3.11.)
03:sta Eero Salo oli mukana syksyllä yhdessä pelissä.

Joukkueenjohtaja Hannu Palomäki
Valmentajat Ville Hurme ja Dominique Bertschi
Rahastonhoitaja Ville Hurme

P03

Kevätkaudella joukkue harjoitteli Inkoon Aktia Areenalla, Muijalan kuplahallissa, sekä Källhagenin
liikuntasalissa. Voimisteluharjoituksia oli myös alkuvuonna Liikuntalinnassa.
Helmikuussa pidettiin joukkuepalaveri Siuntion kylpylässä.
Huhtikuun loppupuolella joukkue siirtyi ulos harjoittelemaan.
Harjoituksia oli kesällä noin neljät viikossa Virkkalan urheilukentällä. Heinäkuussa pidimme kolmen
viikon tauon ohjatuista harjoituksista.
Piirisarjan peleihin osallistuttiin ulkokaudella kahdella joukkueella, ViTa oranssit ja ViTa mustat.
Sarjapelien lisäksi kävimme mm. seuraavissa turnauksissa: Hyundai Lohja cup, Hanko cup ja
Aulanko cup.
Masalan Kisan järjestämässä jalkapalloturnauksessa kärsittiin takatalvesta huhtikuussa. Lunta satoi
monta senttiä ja salama iski kentälle. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta otsikolla; ”Kirkkonummella
salama osui jalkapallokenttään ja valmentajan kenkä mustui.”
Hyundai Lohja cupin voitimme ja talvisarjassa hävisimme niukasti finaaliottelun, joten sieltä tuotiin
kotiin hopeaa.
Pelasimme myös harjoitusottelun Liverpoolista kotoisin olevaa joukkuetta vastaan Kisakalliossa.

Syyskuussa joukkue kävi syömässä yhdessä ja samalla kiiteltiin valmentajia, jotka päättivät
joukkueen valmentamisen.
Joukkueesta oli kesän aikana moni vaihtanut seuraa. Toiminta näytti loppuvan kokonaan. Aktiivisen
vanhemman ansiosta löytyi valmentajat, Jari Arpiainen ja Jarmo Pasanen, jotka ottivat
talviharjoittelun vastuulleen. Muutamia uusia poikia liittyi joukkueeseen syksyllä. Lokakuun
loppupuolella jatkoimme jalkapalloharjoituksia Inkoossa ja Källhagenin liikuntasalissa.
Yhteisjoukkuesopimus päättyi vuoteen 2016 Fc Wildin kanssa.
Joukkueessa pelasi loppuvuonna 15 futaria.
Vanhemmat osallistuivat yhdessä Virkkalan yrittäjien järjestämään tapahtumaan, sekä
Virkkalapäiville myyden Auto-Startin edessä mm. makkaraa ja leivonnaisia.
Futareiden, valmentajien ja vanhempien hyvä yhteishenki jatkui menneiden vuosien tapaan,
vaikkakin toiminta hiipui.
Joukkueenjohtaja Peter Gottberg
Valmentajat
Eero Savimäki 09/2016 asti
Tommi Suominen 09/2016 asti
Jari Arpiainen 10/2016
Jarmo Pasanen 10/2016
Turnausvastaava Kari Leivo
Rahastonhoitaja Sari Tuomikoski

Nappulat, P05-P08 ja T09

Vuosi 2016 oli puuhakkaan ViTa Nappuloiden nelivuoitisen historian puuhakkain kausi. Kauden
nimi oli “Thunder”. Nappuloilla oli enemmän harjoitustapahtumia, pelejä ja turnauksia kuin
koskaan aikaisemmin yht. 336 tapahtumaa. Mukana ei ole Pinxien tapahtumat. Uusia pelaajia
saimme jokaiseen ikäluokkaan. Kauden päättyessä toiminnassa aktiivisesti mukana olevia
vitanappuloita oli yhteensä 65. Saimme paikallisen sponsorin Venemyynti Lindberg, jonka tuella
hankimme pelaajille verkka-asut.
Vanhempien kokouksia pidettiin vuoden aikana kolmesti. Valkku- ja jojo-kokouksia kaksi kaudessa.
Kevätkaudella pelasimme miniturnauksia, harkkaotteluita. Eskaripalloa pyöri lähialueen
esikouluissa. Treenasimme 3 kertaa viikossa. Kerran Järnefeltin koulun salissa ja kahdesti Inkoon
hallissa. Salissa harjoittelimme vuoroviikoin käsipalloa, jumppaa ja futsalia. Toukokuussa kaikki
lähialueen eskarilaiset(80) pelasivat oman turnauksen keskuskentän nurmella. Osallistuimme toista
kertaa käsipallossa Siuntio Cupiin tällä kertaa yhdellä joukkueella.
Kesän treenivuorot olivat Virkkalan keskuskentän nurmella, jossa pelasimme myös kotiottelut.
Taitokoulu järjestettiin kerran viikossa Mustion kentällä. Osallistuimme pelitällipeleihin kolmella
joukkueella ja P07 ja Pinxit olivat mukana myös Espoonliigassa.

ViTa Nappulat järjesti toukokuussa oman perinteisen kevätturnauksen Virkkalan keskuskentällä.
Turnaukseen osallistui ennätysmäärä joukkueita ja pelaajia. P05-joukkue vei oman sarjansa
turnausvoiton, samoin P07. Vierailimme itse mm. HJK-turnauksessa ja Hesa Cupissa. Syyskuussa
järjestimme vielä oman syysturnauksen.
Sisäkaudelle nappulat siirryivät lokakuussa. Salitreenit olivat Järnefeltin koululla kerran viikossa ja
Inkoon hallissa kahdesti. Treeniryhmiä oli kaksi pelaajamäärän vuoksi. Sunnuntain Taitokouluun
osallistuivat vain enemmän pelanneet pojat. Marraskuussa P05 aloitti KäPan talvisarjassa, muut
joukkueet pelasivat harkkaotteluita ja osallistuivat turnauksiin n. kerran kuukaudessa. P07 ja P08
vierailivat marraskuussa Tallinnassa Reval Cupissa, jossa etenkin P07 menestyi hienosti; sijoitus
kilpasarjassa 4.
Lokakuussa pidimme kauden päättäjäiset Kisakalliossa ja muodostimme uuden joukkueen P06.
Marraskuussa neljä P05-pelaajaa valittiin Länsi-Uudenmaan kykykoulujoukkueeseen. Aloitimme
myös P05-ikäluokan kanssa yhteisjoukkuetunnustelut naapuriseura BK-46:n kanssa.
Nappuloiden ulkoinen ja sisäinen viestintä. Saimme näkyvyyttä omille tapahtumille
paikallislehdessä ja olimme esillä myös mm. lohjalaisten Facebook-ryhmässä. Nappuloiden omilla
nettisuvuilla vierailijoiden määrä pysyi ennallaan yht. n. 8000 sivulatausta.
Budjetti kasvoi jonkin verran edellisvuodesta. Turnaustuotot ja puffa mahdollistivat
kompensoimaan pelaajille marraskuun ulkomaan turnauksen bussikuljetukset. Varainkeruu
hoidettiin osin järjestämällä omia turnauksia ja aktiivisella buffetin pidolla omissa
pelitapahtumissa. Pelaajien maksut joukkueelle ja seuralle säilyivät entisellään eli 180€ / 150€
vuodessa.
ViTa Nappuloiden toimitsijat
Raimo von Konow, toiminnanjohtaja
Joukkueenjohtajat: Pinxit, Marjo Kaartinen
P07-08 Emmi Parviainen
P06 Ville Venell
P05 Maarit Helstelä ja Antti Taskinen
Vastuuvalmentaja
Raimo von Konow
Valmentajat:
Anssi Holopainen

Anton von Konow
Mira Komulainen
Mikko Puttonen
Mika Strömberg
Jenny Wesanko
John Yambasu
Viestintävastaava: Ville Venell
Rahastonhoitaja: Camilla Lindberg
PinX

Virkkalan Tarmossa pelaa jalkapalloa tyttöjoukkue PinX. Joukkue perustettiin heinäkuussa 2014.
Joukkueeseen kuuluu vuonna 2006-2010 -syntyneitä tyttöä, joista valtaosa on 09-syntyneitä.
Parhaimmillaan joukkueessa on vuoden aikana pelannut 22 lasta, mutta vuoden lopussa tyttöjä oli
yhteensä 12.
Sisäkaudella joukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa. Lauantaisin pelattiin Inkoon Aktia Areenalla ja
keskiviikkoisin kehitettiin lihaskuntoa ja perusmotorisia taitoja Ristin koulun salissa. Ulkokaudella
Pinxit harjoittelivat kaksi kertaa viikossa pääasiassa Virkkalan keskuskentällä.

Oheisharjoitteena tytöt kokeilivat taekwondoa.
Kaudella 2016 PinXit pelasivat ViTa Nappuloiden kevät- ja syysturnauksessa Virkkalassa. Kesällä
vanhemmat tytöt osallistuivat Tyttöjen Lohja cupiin ja nuoremmat Girls cupiin Lauttasaaressa. 0810-syntyneet tytöt pelasivat keväällä hyvällä menestyksellä Espoon liigaa. Espoon liigan
lopputurnaukseen osallistuttiin kahdella joukkueella, joten kaikki pääsivät pelaamaan.
Harjoitusotteluita pelattiin SauPaa ja LoPaa vastaan. Lisäksi useita 3v3 pelejä on pelattu ViTaturnauksissa Inkoossa.
PinXeillä oli mahdollisuus osallistua ViTa Nappuloiden kanssa leirille Solvallassa ja kauden
päätösjuhlaan Kisakalliossa.
Vanhempainpalaveri pidettiin maaliskuussa.
Syksyn aikana PinXit profiloituivat T08-09 joukkueeksi, joten isommille tytöille tarjottiin
mahdollisuus ottaa osaa ikäluokkansa ViTa Nappuloiden poikajoukkueisiin.
PinX- tytöt kehittyivät kauden aikana huimasti, mikä näkyi erityisesti pallonhallinnassa,
juoksukunnon kohoamisessa, sekä vahvana joukkuehenkenä.

Joukkueenjohtaja Marjo Kaartinen
Valmentajat
Mira Komulainen
Jenny Wesanko
Tommi Laakso
Jonna Dahlman
Rahastonhoitaja Camilla Lindberg

P08 -09

Keväällä joukkue treenasi kerran viikossa Källhagenin koululla. Viimeisellä sisäkerralla toukokuun
puolivälissä järjestettiin pelaajat vs vanhemmat peli. Kesän ajan joukkue treenasi Kirkniemen
nurmikentällä kerran viikossa. Treenit olivat samaan aikaan jalkapallokoulun kanssa, jolloin 08-09 –
syntyneille tarjottiin mahdollisuus osallistua suoraan joukkueen harjoituksiin.
Heinäkuussa joukkue piti treenitaukoa.
Elokuussa treenailu jatkui jälleen yhdessä jalkapallokoulun kanssa. Sisätiloihin siirryttiin lokakuun
alusta, jolloin treenikertoja lisättiin kahteen kertaan viikossa.
Vanhempainpalaveri pidettiin 29.11.2016.
Ennen joulutauolle siirtymistä valmentajat järjestivät jälleen pelaajat vs vanhemmat pelin.
Joukkueessa vallitsee hyvä ryhmähenki ja pelaajat ovat harjoitelleet paljon pienpeliä nopealla
temmolla.

Joukkueenjohtaja Kata Länsisaari
Vastuuvalmentaja JP Nikkola
Valmentaja Thomas Gillberg

P10-12

Vuonna 2016 ViTan 10-12 harjoitteli alkuvuodesta kerran viikossa perjantaisin Ristin koululla.
Keväällä vanhempien ja lasten toivomuksesta harjoitusten määrää kasvatettiin ulkokauden alkaessa
kahteen kertaan viikossa, treenit pidettiin ensin Santamontulla maanantaisin ja kenttien
avauduttua Virkkalan urheilukentällä maantaisin ja ruotsinkielisen ala-asteen pihalla perjantaisin.
Syksyllä treenit ovat olleet Inkoossa lauantaisin tekonurmella ja maanantaisin Källhagenin koululla.
Harjoituksissa on leikitty jalkapallon kanssa mm. hippaa ja polttopalloa. Lisäksi on pelattu mm.
käsipalloa ja tehty pallon kanssa erilaisia harjoitteita, mm. harjoiteltu kopin ottamista ja pallon
heittämistä. Sen suurempia pelillisiä tavoitteita joukkueella ei vielä ole ollut, tavoitteena on ollut
oppia pallonhallintaa ja ryhmässä toimimista. Peleissä ainoana mottona on ollut kierrä vastustajan
pelaaja.
Pelaajia on noin 15 ja valmentajina ovat toimineet John Yambasu, Kennet Baggström ja Jenny
Wesanko. Välillä harjoituksia ovat pitäneet myös mm. Jussi Arvola ja muutama muu vanhempi.
Keväällä ja syksyllä pojat osallistuivat ViTa Nappuloiden turnauksiin 3v3- peleillä. Lisäksi syyskauden
alkaessa pojat ovat pelanneet yhdessä ViTan PinXien kanssa kuukausittain 3v3- turnauksen
Inkoossa.
Pojat pelasivat Espoon liigassa 2010-syntyneiden sarjassa keväällä ja syksyllä kuusi peli-iltaa, eli
aina kaksi peliä kerrallaan. Alkukankeuden jälkeen pelit sujuvat loistavasti. Muutaman kerran
tyttöjoukkueesta tuli pari pelaajaa paikkaamaan sairastuneita pelaajia, muuten pelaajia riitti
kaikkiin peleihin. Syksyn loppukauden kaikista peleistä tuli voitto.
Joukkueenjohtaja Emmi Parviainen
Valmentajat John Yambasu, Kennet Baggström, Jenny Wesanko

Pienet Palloilijat, PiPa

Tammikuu
Toimintamme alkoi yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Virkkalan osaston kanssa Ristin
koulun liikuntasalissa. Vapaaehtoisena ohjaajana toimi Heidi Skog. Lapsia liikuteltiin maanantaisin
klo 17-18 erilaisin leikein.
Helmikuu
Ohjattua liikuntaa maanantaisin ja Heidi alkoi olemaan poissa ja etsintä uudesta ohjaajasta alkoi.
Maalis-huhtikuu
Ohjattua liikuntaa maanantaisin pääosin Eero Savimäen ja Kata Länsisaaren toimesta Heidin
edelleen ollessa poissa eikä korvaavaa ohjaajaa millään meinannut löytyä. Lopulta päädyttiin
tulokseen että Heidi lopettaa kokonaan, jotta toiminta helpottuu. Uuden ohjaajan etsintää
jatkettiin.

Toukokuu
Ohjattua liikuntaa maanantaisin. Edelleen Eeron ja Katan toimesta, kun uutta ohjaajaa ei löytynyt
etsinnästä huolimatta.
Kesäkuu
Siirryttiin ulos Kirkniemen nurmikentälle ja päivä vaihtui keskiviikkoon. Uusi ohjaaja Niko Suoniemi
aloitti ja jäi kahden kerran jälkeen pois. Vetäjinä jatkoivat Eero ja jalkapallokoulun juniorit.
Heinäkuu
Oltiin samaan aikaan jalkapallokoulun kanssa ja vetäjinä toimivat välillä juniorit ja välillä ViTan 0809 joukkueen valmentaja JP Nikkola.
Elokuu
Edelleen oltiin Kirkniemen nurmikentällä ja ohjaajana aloitti Kaisa Korkiakoski ViTan T00 joukkueesta erilaisin leikein ja palloiluin.
Syyskuu
Siirryttiin sisälle Ristin koululle ja vuoro vaihtui torstaille. Kaisan jouduttua lopettamaan
ohjaamisen koulun takia ohjaajina aloittivat Mariella Rosin ja Janissa Palander ViTan T00 joukkueesta.
Lokakuu
Ohjattua leikkiä, palloilua ja liikuntaa Janissa Palanderin ja Mariella Rosinin toimesta.
Marraskuu
Ohjattua leikkiä, palloilua ja liikuntaa Janissa Palanderin ja Mariella Rosinin toimesta torstaisin.
Joulukuu
Ohjattua leikkiä, palloilua ja liikuntaa Janissan ja Mariellan toimesta. Kausi lopetettiin viemällä
lapset tutustumaan Xjumpit tiikeriseikkailuun 15.12.2016.

Joukkueenjohtaja Taru Virtanen
Valmentajat
Janissa Palander
Mariella Rosin

SALIBANDY

SB Miehet 1
Pelaamme 4 divaria.
Harjoituksia pidimme kaksi kertaa viikossa yhdessä LoHin miesten kanssa Tennarissa. Kesällä
pidettiin noin kuukauden harjoitustauko.
Lisenssipelaajia on 15.
Kauden aikana pelasimme 18 sarjaottelua ja sijoituimme keskikastiin.
Pysyimme 4 divarissa ja jatkossakin on tavoite pysyä.
Nousua emme havittele.

Joukkueenjohtaja Carita Jakola

SB Miehet 2
Keväällä 2016 joukkue pelasi sarjapelejä 5-divisioonan vitoslohkossa ja harjoitteli kaksi kertaa
viikossa miesten ykkösjoukkueen kanssa Järnefeltin liikuntahallissa. Sarjapeleissä joukkue sijoittui
sijalle 7, 13 pisteellään.
Kesällä oli treenitaukoa ja kesän päätteeksi joukkueen pelaajia ei enää saatu kasaan, joten
sarjapeleihin lähtö oli mahdottomuus. Joukkue lopetti toimintansa.
Joukkueenjohtaja Elmeri Lehtimäki
Rahastonhoitaja Mika Salo

SB Naiset

Keväällä joukkue tahkoi nelosdivarin sarjapelejä ja treenasi kerran viikossa, maanantaisin,
Järnefeltin liikuntahallissa. Joukkueen pelaajat kävivät ahkerasti treeneissä, joka maanantai paikalla
oli 15-20 pelaajaa. Pelaajilla oli mahdollisuus myös osallistua kertamaksulla toisiin harjoituksiin
keskiviikkoisin Tennarissa.
Tammikuussa järjestettiin ViTan salibandyn ykkösmiesten kotiturnauksen buffetti Järnefeltin
liikuntahallilla ja pelattiin harkkapeli Keskiviikkosähläilijöitä vastaan Tennarissa. Buffettuotoilla
katettiin joukkueen salivuoromaksuja ja näin saatiin pidettyä pelaajien kausimaksut alhaisina.
Maaliskuussa järjestettiin joukkueen saunailta.
Kauden 2015 – 2016 viimeinen sarjapeli pelattiin huhtikuun loppupuolella ja ViTan säbänaiset
sijoittuivat omassa lohkossaan sijalle 5, 13 pisteellään. Joukkueen tavoite oli sijat 4-6 joten
tavoitteeseen päästiin!
Toukokuun loppuun asti joukkue treenasi Järnefeltin liikuntahallissa ja kesäkuun Tennarissa.
Heinäkuu ja puolet elokuusta pidettiin treenitaukoa.
Tauon jälkeen siirryttiin takaisin kotihalliin Järnefeltille treenaamaan maanantaisin. Kaudelle 2016 2017 päätettiin ottaa myös toinen treenivuoro, perjantai-ilta Tennarissa, koska joukkueen tavoite
oli sijoittua sarjapeleissä tulevalla kaudella kolmen parhaan joukkoon. Ensimmäistä kertaa
joukkueen historiassa joukkueessa oli nyt sekä kaksi maalivahtia että kaksi valmentajaa.
Sarjapelit alkoivat 4-divisioonassa lokakuussa ja syksyn aikana tahkottiin 8 sarjapeliä. Marraskuussa

saatiin joukkueeseen kaksi uutta pelaajaa.
Joukkueen pelaajia osallistui sekä omenakarnevaali- että Menneen Ajan Joulumarkkinatalkoisiin.

Joukkueenjohtajat: Mia Johnsson ja Kata Länsisaari
Valmentajat: Timo Patrikainen ja Sini Alén
Rahastonhoitaja: Kata Länsisaari

SB 03

Joukkueessamme pelasi keväällä 2016 noin 15 poikaa. Suurin osa pojista oli vuonna 2003
syntyneitä, mutta mukana oli myös monta vuonna 2004 syntynyttä, muutama 2002 syntynyt ja
olipa mukana yksi poika vuosimallia 2006. Joukkueemme harjoitteli kaksi kertaa viikossa,
maanantaisin ja perjantaisin, Järnefeltin koululla. Joukkuettamme valmensi varusmiespalveluksesta
siviiliin palannut Teemu Erkkilä ja harjoituksiin saatiin rikkinäisen syyskauden jälkeen taas kaivattu
säännöllisyys ja suunnitelmallisuus. Jaetussa joukkueenjohtajan tehtävässä jatkoivat Kari Leivo ja
Leena Erkkilä. Rahastonhoitajana toimi Kari Leivo.
Syyskaudella upeasti sujuneiden haastajasarjan pelien ansiosta joukkueemme nousi kevääksi
välisarjaan. Sponsoriksemme saimme Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n. Vauhtia tuleviin
peleihin yritettiin ottaa harkkapelistä LoSbia vastaan, mutta kevään peleissä kävi kuten LoSb-

pelissä. Lohkon muut joukkueet olivat syksyllä kilpasarjassa pelanneita, joten taso oli kova ja ViTalle
tuloksena lohkon jumbosija. Joissakin peleissä oli loukkaantumisten ja sairastumisten takia pulaa
pelaajista, yhdessä pelissä pelattiin jopa hetki ilman ainuttakaan vaihtopelaajaa. Kotiturnauksen
järjestimme maaliskuussa Järnefeltin liikuntahallilla onnistuneesti, kiitos järjestelyissä mukana
olleiden ahkerien vanhempien. Kevätkauden päätimme Lohjan keilahallilla toukokuun lopussa
keilaamisen ja herkuttelun merkeissä. Kesän pidimme taukoa harjoittelusta.
Kaudelle 2016-2017 ilmoittauduimme jälleen Salibandyliiton haastajasarjaan. Joitakin pelaajia jäi
pois porukasta, mutta myös uusia innokkaita poikia saatiin mukaan joukkueeseen. Kokoonpanossa
oli edelleen noin 15 poikaa. Kari Leivo luopui joukkueenjohtajan tehtävästään ja hänen tilalleen
toiseksi joukkueenjohtajaksi lupautui Antti Hirvonen. Kari Leivo jatkoi rahastonhoitajana
syyskauden, mutta tehtävä siirtyy Päivi Salolle vuoden 2017 alusta. Joukkueemme investoi syksyllä
uusiin maalivahdin varusteisiin ja uudet peliasut, sukat ja oranssit hupparit tilasimme Stannolta.
Joukkuetta sponsoroimaan saatiin Arvolukko, Iloq, Konepalvelu ja Alfa Laval. Suuret kiitokset
yrityksille! Teemu Erkkilä jatkoi valmentamista ja toiseksi valmentajaksi tarjoutui naisten joukkueen
valmentaja Timo Patrikainen. Joukkueemme harjoitteli Järnefeltin koululla maanantaisin ja
torstaisin. Syksyn kuusi turnausta sujuivat pojilta hienosti ja tuloksena oli lohkon toinen sija. Sen
johdosta kevätkaudella 2017 pelaamme ylemmässä haastajasarjassa. Kotiturnauksemme oli
Tennarissa 3.12. ja järjestelyt sujuivat mallikkaasti aktiivisten vanhempien ansiosta.
Muutamat vanhemmat osallistuivat Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinoille ja kartuttivat näin
joukkueen kassaa, mistä kiitokset heille.
Joukkueeseemme mahtuu lisää salibandystä kiinnostuneita uusia pelaajia. Tervetuloa mukaan!

Joukkueenjohtajat Leena Erkkilä, Kari Leivo (01-09/2016) ja Antti Hirvonen (10/2016- )
Valmentajat Teemu Erkkilä ja Timo Patrikainen (09/2016-)
Rahastonhoitaja Kari Leivo

SB 05
ViTan SB-05 on pääasiassa v. 2005 - syntyneiden lasten salibandyjoukkue. Keväällä joukkue treenasi
kerran viikossa Järnefeltin liikuntahallissa.
Kesäkuun alussa joukkue järjesti omat kauden päätösjuhlansa Neidonkeitaan keilahallissa, jonka
jälkeen joukkue piti treenitaukoa kesän ajan.
Vähäisen pelaajamäärän takia joukkue päätti pitää sarjasta välivuoden myös kaudella 2016 - 2017.
Syksyllä joukkue harjoitteli ja pelaili kaksi kertaa viikossa omaksi ilokseen. Lasten vanhemmat ovat
täydentäneet tarvittaessa joukkuetta. Valmennusvastuu on yhteisesti muutamalla aktiivisella
vanhemmalla.
Joukkue vastaanottaa mielellään uusia pelaajia!
Joukkueenjohtaja: Juha Heinonen
Rahastonhoitaja: Tapio Parkkinen

KÄSIPALLO

ViTassa käsipalloa harrastavat niin aikuiset kuin lapsetkin.
Miesten kausi 2015-16 sujui hiljaisissa merkeissä kun miehillä ei ollut joukkuetta sarjassa ja
käsipalloharjoitukset futisnappuloiden osalta supistuivat merkittävästi. Saatiin kuitenkin poikien 07
joukkue sopivasti kasattua Siuntio-2016 cupiin, missä neljässä ottelussa tuli kaksi voittoa ja kaksi
tappiota. Järjestäjien jakama muistomitali näytti kuitenkin riittävänkin muutamille, kun eivät sen
jälkeen näkyneet harjoituksissa. Sitä vasten kolme-seitsemän poikaa, joista osa yli- tai alaikäsiä,
ovat esimerkillisesti käyneet, ja siitä kiitokset myös heidän vanhemmilleen ja valmentaja Stefan
Nymanille.
On myös yritetty harjoitella Siuntion saman ikäisten kanssa vaihtelevalla menestyksellä.
Lajin esittäminen kouluissa ei ole myöskään pelaajarekrytoinnin kannalta tuottanut toivottua
tulosta.
Miesjoukkue pelaa kaudella 2016-2017 käsipalloa 3. divisioonassa.

Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja Jaakko Åkerlund.

