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Virkkalan Tarmon vuosi 2017

Vuonna 2017 Virkkalan Tarmon tavoitteena on ylläpitää laadukasta seuratoimintaa. Tarkoituksena
on olla edellisvuosien tapaan esillä Ojamon kevätriehassa, SAPin turvallisuuspäivässä,
Virkkalapäivillä, Virkkalan Joulunavauksessa ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Virkkalan
yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

ViTan joukkueiden isona rahanlähteenä on erilaiset talkoot. Seura järjestää mahdollisesti
kesäkuussa yövartiointia Vivamossa ja syksyllä on edessä Omenakarnevaalitalkoot. Joulukuussa
seura mahdollistaa taas Lohjan Menneen Ajan Markkinat, mikäli Lohjan Kaupunki päättää toteuttaa
ne yhä edellisvuosien tapaan. Näiden tapahtumien lisäksi joukkueilla on omia talkoitaan ja
varainkeruutapojaan.

Talvikaudella ViTan joukkueet treenaavat pääsääntöisesti Virkkalan alueen kouluilla (Järnefelt,
Källhagen, Risti) sekä Inkoon Aktia Areenalla. Kesällä salibandyn ja käsipallon pelaajat lomailevat
tai treenaavat harvakseltaan kun futaajat levittäytyvät nauttimaan nurmikenttien vihreydestä.

Tulevana kesänä järjestetään jälleen ViTan perinteinen jalkapallokoulu. Tällä kertaa
jalkapallokoulun nimi on Sappi Jalkapallokoulu ja se on osallistujille maksullinen. Sitoutuneita
valmentajia ovat Eero Savimäki, JP Nikkola, Thomas Gillberg, John Yambasu ja Kennet
Baggström. Valmentajat suunnittelevat jalkapallokoulun sisällön yhdessä. Jalkapallokoulu
suunnataan 2008-2013 – syntyneille liikunnasta ja jalkapallosta innostuneille lapsille.
Jalkapallokoulun kanssa samaan aikaan kentällä treenaa ViTan 08-09 ja 10-12 -syntyneiden
ikäkausijoukkueet sekä ViTan Pienet Palloilijat, joka koostuu 2013 -syntyneistä ja nuoremmista
lapsista. Jalkapallokoulun päätösturnaus järjestetään Virkkalan urheilukentällä syyskuun alussa.
Tämän jälkeen kaikilla osallistujilla on mahdollisuus siirtyä sujuvasti harrastamaan jalkapalloa
omiin ikäkausijoukkueisiinsa.

Innolla uuteen toimintavuoteen!

Kata Länsisaari
puheenjohtaja

JALKAPALLO

Miehet 1
Kevään 2017 aikana kerätään porukka taas kasaan talven jäljiltä ja valmistaudutaan kesän
futiskauteen. Joukkueeseen on tullut paljon uusia pelaajia vanhojen siirtyessä eteenpäin. Kesällä
joukkue treenaa kerran viikossa Virkkalan urheilukentällä ja pelaa kutosdivaria. Syksyllä joukkue
lähtee mahdollisesti futsal-sarjaan.

Joukkueenjohtaja Jussi Tolonen

Miehet 2
1. ViTa –Miehet/2 – joukkueen harjoituksissa on vuoden alusta alkaen käynyt keskimäärin
noin 12 pelaaja. Kaiken kaikkiaan joukkueessa on 20 pelaajaa.

2. Harjoittelu
Joukkue harjoittelee tammikuusta maaliskuun loppuun Inkoon Aktia Areenalla kerran
viikossa. Kelien niin salliessa siirrytään Virkkalan santamontulle ja toukokuussa
Virkkalan keskuskentälle.

3. Pelit
Pelaamme 6-divarin 2-lohkossa. Pelit alkavat pääsiäisen jälkeen huhtikuussa.
Kotipelimme pelaamme lauantaisin klo 18.00, kaksi ensimmäistä peliä Virkkalan
santamontulla ja kauden loput pelit Virkkalan nurmella.
Lisäksi osallistumme Regions cupiin, mikä on tarkoitettu 3 div. – 6 div. joukkueille.
Pääsimme suoraan toiselle kierrokselle joten vastaan asettuu joukkue 3.divarista.
Cupissa pelit alkavat jo huhtikuun alussa.

Joukkueenjohtajat Timo Pouttu ja Tom Grönroos
Valmentaja Eero Savimäki
Huoltaja Timo Karasmäki

P99
P99 -joukkueen tavoite on antaa pelajille mahdollisuus hyvään harrastukseen, mutta ei liian
vakavasti, koska monella opiskelu ym. vie ison osan vapaa-ajasta.
Joukkue harjoittelee kerran viikossa Järnefeltin liikuntahallissa futsalia ja lihaskuntoa.
Kaikki halukkaat pelaajat saavat tulevana kesänä osallistua joko M2 joukkueen otteluihin tai 01
joukkueen otteluihin.
Varoja kerätään talkoilla sekä kausimaksuilla.

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

T00
ViTa T00 joukkue harjoittelee talven aikana kolme kertaa viikossa (kaksi harjoituskertaa
Källhagenin koululla ja yksi harjoituskerta Inkoo Aktia Areenalla). Valmennus painottuu
pelikauteen valmistavaan harjoitteluun. Osallistumme tulevalla kaudella Uudenmaan piirin T16-18
8v8 sarjaan jossa tulee yhteensä noin. 14 ottelua. Ennen sarjakauden alkua pelaamme talvisarjaa,
joka pelataan harjoitusottelumuotoisesti. Siinä pelataan noin. 8 ottelua talven/kevään aikana.
Kesällä joukkue harjoittelee 3 kertaa viikossa, aluksi hiekalla (virkkalan santamonttu). Kun
pääsemme nurmikentille harjoittelemaan niin 2 harjoituskertaa on kirkniemen nurmikentällä joista
toinen on pelipäivä. Yksi harjoituskerta virkkalan keskuskentällä.

Heinäkuussa pidämme näillä näkymin kerran viikossa harjoitukset (pidämme siis hieman lomaa).
Aloitimme yhteisjoukkuetoiminnan IIF T02/03 joukkueen kanssa alkuvuodesta. Yhteisjoukkueen
tarkoituksena on mahdollistaa joukkueemme nuorempien pelaajien (02-03synt.) pelata oman
ikäistensä kanssa sekä kehittää siten heitä tehokkaammin eteenpäin. Yhteisjoukkue harjoittelee
talvella sekä kesällä noin kerran viikossa. Osallistumme Jokelan kisan (JoKi) T02/03 järjestettävään
turnaukseen 1-2.04.2017 IIF-ViTa Yj joukkueena, turnaus pelataan 11v11 muodossa ja pelejä on 5-6
ottelua. Tulemme myös osallistumaan IIF-ViTa Yj joukkueena Masto Cup 5-6.8.2017 joka pelataan
myös 11v11 muodossa.

Tavoitteena on että pystyisimme osallistumaan IIF-Vita Yj joukkueena syksyllä Uudenmaan piirin
T15 Ykkönen sarjaan (11v11 pelimuoto).

Syksyllä sarjakauden jälkeen siirrymme takaisin hiekkakentille harjoittelemaan ja siitä
sisäliikuntatiloihin. Katsomme syksyllä lähdemmekö pelaamaan jotain talvisarjaa (futsalia tai
tavallista jalkapalloa). Syksyn/ alkutalven harjoittelu tulee painottumaan lajitaitoihin, fyysiseen- ja
yksilökohtaiseen valmentamiseen.

Joukkueenjohtaja Ville Venell
Valmentajat
Eero Savimäki
Nick Tondeur

P02
Jatkamme harkkoja 2-3 krt/viikko, joista talvella 1 Inkoon hallissa ja välikaudella 1-2 Kisakallion
tekonurmella lähinnä harkkapelien muodossa. Inkoossa 01-02 yhteisharkat ja kesällä pe Kirkniemi
yhdessä 99 kanssa.

03-porukan lopettaessa toimintansa talven jälkeen, otamme vastaan kaikki ilmeisesti vähintään 9
poikaa, jotka haluavat ViTassa jatkaa. Käytännössä tarvitsemme lisävuoron Kisakallioon välikauden
pelejä varten, jos niitä ei viedä hiekalle. Ja kesäkaudelle tulee kaiken kaikkiaan 4 nurtsivuoroa eli
sama kuin ennenkin, mutta pelit syövät niitä jatkossa hieman enemmän.

Piirin sarjoihin osallistumme nyt jopa kolmella joukkueella: 02 11v11 tutulla II-tasolla ja myös
11v11 III-tasolla lähinnä 03-poikia ajatellen. Lisäksi laitamme uuden 01-joukkueen 11v11
kolmoseen. 01-ikäisiä + Eetu 00 on yht. nyt 11 eli kovin montaa 02-täydentäjää ei peleihin tarvita.
02-pelaajat täydentävät myös 03-joukkuetta III-tasolla. Vastavuoroisesti pari 03-poikaa
otetaan/tarvitaan mukaan 02-peleihin.

Kaikki tämä onnistuu, kunhan vaan saadaan mukaan myös pari uutta pelivalmentajaa. 03/01
peleihin on jo lupautunut Roopen ja Kazzun isä Mikko Koivisto, joka itsekin vielä pelaa ViTan
miehissä. Vanhoista parroista 03-vetovastuuta talveksi ottanut Jarmo Pasanen saa myös jatkaa

ainakin 03-porukan pelivalmentajana.

Harkoissa meillä on jatkossa erinomaiset mahikset pelata paljon itseämme vastaan. Pelaamalla
oppiminen /kehittyminen tulee siis entistä isommin viemään minuutteja treeneistä.
Mitään leiriä tai tiettyä turnausta ei ole tällä tietoa kiikarissa. Kesällä olisi kiva tehdä joku yhteinen
reissu.

Pyrimme pitämään kaikki pojat futisharrastuksen parissa ja vältämme edelleen liian kovia
tavoitteita. On hyvä jos 02 II-tason sarjapaikka saadaan pidettyä ja kevään jälkeen katsotaan miten
syksyllä jatketaan 01-touhua, kun pojat siirtyvät peruskoulusta jatko-opintoihin.

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

P03
Joukkue treenaa keväällä 2017 kaksi kertaa viikossa, tiistaisin Källhagenin koululla ja lauantaisin
Inkoon Aktia Areenalla. Joukkueen oma toiminta loppuu keväällä hallikauden jälkeen ja joukkueen
pojat siirtyvät harjoittelemaan ja pelaamaan ViTan P02 – joukkueen riveihin.

Joukkueenjohtaja Peter Gottberg
Valmentajat Jarmo Pasanen ja Jari Arpiainen

Nappulat
TALVI
Treenit
- Kerran viikossa koris, futsal ja jumppa Järnefeltillä.
- Inkoon Aktia Arenalla kaksi kertaa viikossa
- lauantain vuoro kaikille ViTa Nappuloille yhteinen
- sunnuntaina taitokoulu(mustat)
- oheistreenejä / ViTaliiga Ristillä 2 krt kuukaudessa ma
- YJ-sopimuksen mukaisesti neljä P05-pelaajaa mukana
Pelit
- yksi pelitapahtuma(harkkamatsi, turnaus) kuukaudessa
- oma 3v3-turnaus kerran kuussa Inkoossa
- Vita-liiga kerran kuussa, Ristin koulun sali
Futsalturnaus 5.3.2017, Siuntion monitoimihalli
- yksi joukkue / ikäluokka(2005-07)
- 4 vierasjoukkuetta / ikäluokka
PinX, ViTa Nappuloiden tyttöjoukkue
- harjoitukset kerran viikossa Inkoon Aktia Areenalla ja ristin koululla
Kevätleiri ennen sarjakauden aloitusta huhtikuussa
- viikonlopun turnaus Tallinnassa
KEVÄTKAUSI
Virkkalan kevätturnaus 27.-28.5.
- oma kaksipäiväinen nurmikenttäturnaus Virkkalan keskuskentällä
- P05-P08 ja T09
Treenit

- kolme vuoroa viikossa Virkkalan keskuskentällä
- yksi vuoro taitokoululle Kisakalliossa
Osallistumiset sarjoihin:
- otteluohjelma piiriltä
● 2005 taso II
● 2006 taso II
● 2007 taso I ja II
● 2008 taso II
● Espoon liigaan PinX
Turnaukset
● kerran kuussa / ikäluokka
Heinäkuussa kesätauko
- Virkkalan kentän huoltotauko 3 viikkoa
SYYSKAUSI
Sarjapelit jatkuvat
- otteluohjelma piirilltä
Treenit
- kolme kertaa viikossa Virkkalan keskuskentällä
- yksi vuoro jalkapallokoululle
- yksi vuoro taitokoululle
Virkkalan syysturnaus
- elokuussa kaksipäiväinen turnaus 26.-27.8. P05-P08 ja T09
Turnaukset
- kerran kuussa osallituminen
- nurmikenttäturnaus Virkkalan keskuskentällä
TALVIKAUSI

Treenit
- Kerran viikossa Järnefeltillä
- Inkoon Aktia Arenalla kaksi kertaa viikossa
- lauantain vuoro kaikille Vita Nappuloille yhteinen
Pelit
PinX, ViTa Nappuloiden tyttöjoukkue
Syksyllä: leiri kotimaassa tai pelileiri ulkomailla

ViTa Nappuloiden toimitsijat
Raimo von Konow, toiminnanjohtaja
Jojot:
P05: Antti Taskinen ja Maarit Helstelä(vaihtuu kevään aikana)
P06: Ville Venell
P07: Raimo von Konow(oto), Antti Taskinen(oto), hankitaan varsinainen jojo kesäksi
P08: Elina Paldanius
Vastuuvalmentaja
Raimo von Konow
Valmentajat:
Anton von Konow
John Yamabasu
Mika Strömberg
Anssi Holopainen
Sami Hautamäki
Nick Tondeur
Joona Strömberg

PinX
Kevätkausi

Harjoitukset kaksi kertaa viikossa; Inkoon Aktia Areenalla ja Ristin koulun salissa
Osallistutaan omiin 3v3-turnauksiin kutsuen vierasvastustajia
Osallistutaan omaan Vita Nappulat kevätturnaukseen Virkkalan keskuskentällä
Osallistutaan Espoon liigaan
Pelataan harjoituspelejä lähialueen tyttöjoukkueita vastaan

Kesäkausi

Harjoitukset kaksi kertaa viikossa; Virkkalan keskuskentällä
Pelataan harjoituspelejä lähialueen tyttöjoukkueita vastaan
Osallistutaan ainakin yhteen turnaukseen

Syyskausi

Harjoitukset kaksi kertaa viikossa; Inkoon Aktia Areenalla ja Ristin koulun salissa
Osallistutaan omiin 3v3-turnauksiin kutsuen vierasvastustajia
Osallistutaan ainakin yhteen turnaukseen
Pelataan harjoituspelejä lähialueen tyttöjoukkueita vastaan

Tavoitteet:

Harjoituksissa harjoitellaan jalkapallon perustaitoja, mm. kuljettamista, syöttöjä, haltuunottoja ja
laukaisija. Tavoitteena on kehittää pallonhallintataitoja ja pelillisiä taitoja. Sisätreeneissä
vahvistetaan perusmotorisia taitoja ja peruskuntoa. Jokaisissa treeneissä panostetaan
joukkuehenkeen ja vahvistetaan ryhmätoimintataitoja. Ilo, leikkisyys, onnistumisen kokemukset ja
kavereina toimiminen ovat PinXien toiminnan lähtökohtia.

Tavoitteena on saada lisää 2008- 2009 syntyneitä tyttöjä joukkueeseen.

Varainkäyttösuunnitelma

Varainhankinta tapahtuu yhteistyössä ViTa Nappuloiden kanssa.

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

P08-09
P08-09 harjoittelee kaksi kertaa viikossa. Tiistaisin Ristin koululla ja torstaisin Källhagenin
koululla. Toukokuussa joukkue siirtyy nurmikentälle ja treenit jatkuvat Kirkniemen kentällä. Kesän
keskiviikon treenit ovat samaan aikaan ViTan jalkapallokoulun kanssa, jolloin osa
jalkapallokouluun osallistuvista voi tulla heti mukaan joukkueen harjoituksiin. Syksyllä treenit
jatkuvat Källhagenin ja Ristin koululla kaksi kertaa viikossa.
Joukkueeseen on kevään aikana tullut jo pari uutta pelaajaa ja kesän jalkapallokoulusta toivotaan
lisää sitoutuneita pelaajia.
Joukkue ei osallistu kesällä 2017 Palloliiton sarjapeleihin vaan osallistuu lähiympäristön
turnauksiin.
Vanhempainpalavereja järjestetään vähintään kaksi vuoden 2017 aikana, tarvittaessa useampia.
Joukkue myy Futis-arpoja varainkeruunaan.

Joukkueenjohtaja Kata Länsisaari
Vastuuvalmentaja JP Nikkola
Valmentaja Thomas Gillberg

P10-12
2010-2012 syntyneiden joukkue aikoo harjoitella vuoden 2017 aikana kaksi kertaa viikossa.

Kesällä tarkoitus on osallistua Espoon liigaan 2010 syntyneiden sarjaan yhdellä joukkueella,
syksyllä ajatuksena on mahdollisesti osallistua sarjaan myös toisella joukkueella, mikäli
joukkueeseen tulee muutama pelaaja lisää. Joukkue tulee myös osallistumaan ViTan
jalkapallokouluun kesällä. Talvikaudella pojat voivat osallistua myös ViTan käsipalloharjoituksiin
torstaisin.

Lisää pelaajia joukkue yrittää saada eskaripallon kautta sekä jalkapallokoulusta.

Joukkue tulee osallistumaan muutamaan turnaukseen keväällä ja syksyllä, esim. huhtikuussa FC
Lohjan järjestämään kymppiturnaukseen.

Joukkue hakee lisää toimijoita joukkoonsa innokkaista vanhemmista, mm. huoltajaa etsitään. Myös
sponsoria haetaan erilaisia hankintoja varten, mm. omia maaleja ja palloja tarvitaan.

Pelillisiä sen suurempia tavoitteita joukkueella ei vielä ole. Tarkoituksena on pitää hauskaa ja saada
uusia kavereita. Harjoitusohjelmassa tulee jatkossakin pysymään yleistä liikkuvuutta ja käsipalloa
jalkapallon ohella.

Joukkueenjohtaja Emmi Parviainen
Valmentajat John Yambasu, Kennet Baggström ja Jenny Wesanko.

PiPa
Kevätkaudella tarkoituksena on tarjota paikka yhdelle vähävaraiselle lapselle niin, että muut
vanhemmat maksavat pelaajan seuramaksun ja häneltä ei veloiteta osallistumismaksua ollenkaan.
Toiminta perustuu siihen, että lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja ohjatusti ja vastaanottamaan
ohjeita ohjaajilta. Meillä on ohjaajina Virkkalan Tarmon tyttöjen joukkueesta kaksi tyttöä jotka
saavat kokemusta ohjaajina toimimisesta ja heille korvataan matkakulut. Suunnitelmissa on
järjestää vapun aikaan lapsille naamiaiset harjoitusten ohessa jotka toimivat myös kevätkauden
päätösjuhlana.

Kesäkaudella siirrymme ulos Kirkniemen nurmikentälle, jossa leikitämme lapsia kerran viikossa
jalkapallokoulun kanssa samaan aikaan. Tarkoitus on tehdä jotain hieman ekstraakin mutta siitä ei
ole vielä päätetty, että mitä se on.

Syyskaudella siirrymme jälleen sisätiloihin ja tarkoitus olisi jatkaa samalla tavalla kuin
kevätkaudellakin sillä erolla että ilmaista paikkaa ei ole toistaiseksi vielä ainakaan päätetty tarjota.
Kauden lopuksi olisi taas tarkoitus käydä kokeilemassa jotain muuta lajia jossain toisessa
paikallisessa liikuntajärjestössä. Esimerkkinä Voimisteluklubi, josta pyydetään tarjous yhdestä
kokeilutunnista.

SALIBANDY
SB Miehet
Keväällä 2017 joukkue pelaa sarjan loppuun ja tavoitteena on pysyä IV-divarissa. Harjoituksia on
kaksi kertaa viikossa yhdessä LoHin miesten kanssa Tennarissa. Kevätkaudella joukkue pelaa vielä
10 sarjapeliä ja pitää kesällä noin kuukauden harjoittelutauon. Syksy alkaa harjoittelulla ja
muutamalla harjoitusottelulla ennen sarjan alkua. Pyrimme pitämään harjoitusmäärän samana ensi
syksynä, eli kaksi kertaa viikossa.

Joukkueenjohtaja Carita Jakola

SB Naiset
Naisten salibandyjoukkue pelaa Salibandyliiton 4. divisioonan sarjapelejä tavoitteenaan sijoittua
kolmen parhaan joukkoon. Joukkue treenaa keväällä 2017 kaksi kertaa viikossa; maanantaisin
Järnefeltin liikuntahallissa ja perjantaisin Tennarin palloiluhallissa. Kevään aikana järjestetään
useampi harkkamatsi mm. seuraavia samantasoisia joukkueita vastaan: Rangers II, Kisla ja EIF.
ViTan naiset pelaavat kevään aikana sarjapelit loppuun. Keväällä kartoitetaan myös pelaajatilanne,
koska tarkoitus olisi tahkoa sarjapelejä myös syksyllä 2017, mikäli pelaajamäärä on sopiva.
Kesäkuussa naisten treenit jatkuvat joko Järnefeltin liikuntahallissa tai Tennarissa kerran viikossa ja
lisäksi joukkueen pelaajilla on mahdollisuus osallistua toisiin treeneihin Tennarissa kertamaksua
vastaan. Mikäli sarjaan lähtö toteutuu, joukkue treenaa mahdollisesti kaksi kertaa viikossa kaudella
2017-2018.

Joukkueenjohtaja / rahastonhoitaja Kata Länsisaari
Joukkueenjohtaja Mia Johnsson
Valmentajat Timo Patrikainen ja Sini Alén

SB 03
Alkavan kauden tavoitteeksi on asetettu harrastustoiminnan jatkuvuuden varmistaminen SB 03
joukkueessa. Keväällä pelit jatkuvat ylemmässä haastajasarjassa, jossa on syksyn 2016
haastajasarjan eri lohkojen 2. ja 3. sijoittuneita joukkueita. Taso on siis syksyä kovempi.
Tavoitteena on saada kaikki pelit pelattua hyvällä osallistumisella (vähintään kaksi kentällistä

pelaajia) ja voittaa oma lohko. Harjoittelua jatketaan kahdesti viikossa Järnefeltin liikuntahallissa.
Useimmilla pojista on myös muita harrastuksia, joten näin heillä jää aikaa myös niille. Sarjapelien
lisäksi tavoitteena on pelata muutama harjoituspeli LoSB 03:n ja muiden lähiseudun joukkueiden
kanssa. Kesällä pidetään taukoa harjoittelusta. Syksyllä ilmoittaudutaan todennäköisesti taas
Salibandyliiton haastajasarjaan. Kauden kuluessa pyritään osallistumaan johonkin turnaukseen
lähialueella. Keväälle ja syksylle haetaan kotiturnaukset, jotka pidetään Tennarissa.
Varainhankintaa tuetaan järjestämällä kaksi buffettia kotiturnauksien yhteydessä. Muuta joukkueen
yhteistä varainhankintaa ei ole suunniteltu. Vanhempia ohjataan ja kannustetaan osallistumaan
emoseuran järjestämiin talkoisiin, kuten Omenakarnevaaleihin ja Menneen Ajan Joulumarkkinoihin.
Toiminnan kulut pyritään pitämään minimissä, jotta kausimaksut eivät kuormittaisi kenenkään
taloutta liikaa. Sponsoreita yritetään saada myös tulevalle kaudelle. Uudet pelaajat ovat
tervetulleita!

Joukkueenjohtajat Leena Erkkilä ja Antti Hirvonen
Valmentajat Teemu Erkkilä ja Timo Patrikainen
Rahastonhoitaja Päivi Salo

SB 05
Joukkue treenaa keväällä kaksi kertaa viikossa; maanantaisin Järnefeltin liikuntahallissa ja torstaisin
Ristin koululla. Kesällä pidetään treenitaukoa. Syksyllä kartoitetaan pelaajatilanne, jos sarjaan lähtö
olisi mahdollista. Joukkue ottaa vastaan uusia pelaajia. Joukkueen tavoitteena olisi osallistua
johonkin turnaukseen vuoden 2017 aikana.

Joukkueenjohtaja Juha Heinonen

KÄSIPALLO
Miesten käsipallojoukkue on keväällä 2017 kolmannen divisioonan kuudennella sijalla ja taistelee
paikasta neljän joukkueen loppusarjaan. Joukkue on ilmoitettu vuoden 2017 Siuntio cupiin.
Käsipallo kuuluu osana juniorijalkapalloilijoiden treeniohjelmaa.

Joukkueenjohtaja Jaakko Åkerlund

