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Salibandyinnostus
kasvaa
Varkaudessa
Viime vuosikymmenen lopun
muotilajiksikin ristitty ja urheilupiireissä aliarvostettu salibandy on
jo pitkään ollut harrastajamääriltään
yksi suurimpia lajeja Suomessa.
Nyt lisenssipelaajien määrä on saavuttamassa 40 000 pelaajan rajan
ja muuttumassa muuallakin kuin
yliopistokaupungeissa varteenotettavaksi urheilulajiksi. Pääkaupunkiseudun lisäksi perinteisesti vahvoja
salibandykaupunkeja ovat olleet Joensuu, Jyväskylä sekä Tampere. Nyt
laji tavoittelee vankkaa jalansijaa
myös Varkauden alueen urheilussa.
Valmentajat ja
salivuorot rajoittavat
Salibandyn rakettimaista nousua
Suomen urheilukartalle kuvaa hyvin
lisenssipelaajien määrä: vuonna 1990
lisenssipelaajia oli 2612 ja vuonna
2005 jo 36875. Tämä selittääkin
salibandyn hieman poikkeuksellista
ongelmaa sillä, harrastajia löytyisi
7-vuotiaista junioreista alkaen jokai-

seen ikäluokkaan, mutta valmentajista ja seuratoiminnan vetäjistä
on pulaa. Perinteisesti aikuisiässä
pelaamisen lopettavat hakeutuvat
oman lajinsa valmennustehtäviin etenkin siinä vaiheessa, kun
oma jälkikasvu aloittaa urheilun
harrastamisen. Salibandyn suuret
ikäluokat jatkavat vielä pelaamista,
eikä valmennuspuolelle ole ollut
tulijoita ainakaan ruuhkaksi asti.
Toisena rajoittavana tekijänä lajin
kehittymiselle on salivuorojen
saatavuus, liikuntatalon vuorojen
ollessa erittäin kysyttyjä. Kuopion alueella ongelmaa on pyritty
ratkomaan hankkimalla kouluille
salibandykaukaloita, mikä olisi toivottavaa myös Varkauden alueella.
VarTa tulevalla kaudella
salibandyliiton sarjoihin
useammalla joukkueella
Varkaudessa lajia on pelattu
useamman joukkueen voimin
3-5 divisioonassa ja tänä vuonna

paikallinen salibandy kantaakin
muutaman vuoden takaisen hyvän
juniorityön hedelmää, kun Varkauden Tarmon edustusjoukkue nousee
ensi kaudeksi 2. divisioonaan. Myös
Varkauden Tarmon salibandyn
juniorijaostokin on tekemässä
vahvaa paluuta Salibandyliiton
sarjoihin, sillä sekä B-pojat että Btytöt ovat ilmoittautumassa sarjaan.
B-poikien runko on ollut jo kasassa muutaman vuoden ja keväällä
2006 joukkue vahvistui uusilla pelaajilla ja ringissä on jo 25 pelaajaa.
Todennäköistä onkin että sarjaan
ilmoitetaan ensi kaudella kaksi Bpoikien joukkuetta (B-89 ja B-90),
joiden mukana pelaa myös muutama lahjakas C-juniori. B-tyttöjen
joukkue kasattiin muutaman lajia
aiemmin harrastaneen tytön aloitteesta 2006 alussa, ja nopeasti kehittynyt joukkue osoitti kevään harjoittelussaan, että sarjaan ilmoittautuminen ei jää motivaatiosta kiinni.
Toiminnan edellytykset on saatu

Sivulla 13 esiteltävän Savo Cooking - Food and Food Culture in Finnish Savo tekijätiimi, vas.toimittaja Eila Ollikainen, ruokatalouden
lehtori Sinikka Määttälä ja valokuvaaja Mauno Hämäläinen.
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ensi kaudeksi hyvälle mallille yhteistyökumppaneiden tuen avulla ja
uusien joukkueiden perustaminen
onkin kiinni pääasiassa aktiivista
vetäjistä kiinni. Lisäikäluokkia on
varmasti tulossa jo tulevan syksyn
aikana, joten juniorit ja heidän
vanhempansa ovat tervetulleita
mukaan toimintaamme. Joukkueiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot
löytyvät Varkauden Tarmon kotisivulta (www.varkaudentarmo.fi)
salibandyn juniorijaoston sivulta.

VarTan salibandyjuniorit kiittävät tukijoita ja yhteistyökumppaneita: Savon Voima Oy, AFT,
JP-Suunnittelu, Pinaltek/Metso Oyj, Fingrid, Nordea, Intersport, Andritz Oy, Stora Enso Oyj

Mikko Nieminen,
joukkueenjohtaja

Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liitto ry
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry on maakunnallinen
kotiseutuyhdistysten keskusjärjestö pohjoissavolaisen kulttuurin
edistämiseksi. Liitto on perustettu vuonna 2004 ja rekisteröity
vuonna 2005. Nykyisin jäseninä
ovat 19 pohjoissavolaista kotiseutuyhdistystä. Edelleen mukaan
toivotaan uusia jäseniä.

lutus- ja tiedotustilaisuuksien
sekä retkien järjestäminen. Liitto
järjesti vuonna 2004 heinäkuussa
savolaiset kulttuuripäivät Tuusniemellä yhteistyössä Tuusniemen
kotiseutuyhdistyksen kanssa ja
Juankoskella pidettiin lokakuussa
pohjoissavolaisten museoiden
verkottumista ja yhteistoimintaa
käsittelevä kotiseutuseminaari.

Liiton toiminnan tavoitteena on
muun muassa kotiseututietouden
lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden
voimistaminen, kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen
sekä elinympäristön laadun ja
ihmisten viihtyvyyden parantaminen. Maakunnallinen liitto
toimii Suomen Kotiseutuliiton
aluejärjestönä Pohjois-Savossa.

Kuluvana vuonna liitto on
mukana järjestämässä maakunnallista Euroopan rakennusperintöpäivää teemalla Lähdön ja
saapumisen paikat. Tapahtuma
järjestetään lauantaina 9. syyskuuta Varkaudessa Taipaleen kanavamuseoalueella. Lisäksi liitto
osallistuu edustajansa välityksellä
elokuussa valtakunnallisille kotiseutupäiville Vaasassa.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään vuonna 2009
Koillis-Savossa, Siilinjärvellä
ja Kuopiossa. Liitto osallistuu
tapahtuman toteuttamiseen yhteistyössä muiden järjestäjien
kanssa. Myös Suomen sodan 200
–vuotistapahtumaketjun ideoinnissa ja liikkeelle saattamisessa
liitto on ollut aktiivinen.

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton hallituksen puheenjohtajana toimii Anna-Liisa
Happonen, Tuusniemen kotiseutuyhdistys ja varapuheenjohtajana
Jaakko Huttunen, Rautalammin
historiallinen yhdistys. Jäseninä
(varajäsen) ovat Eila Ollikainen,
Savon kielen seura (Marja-Riitta
Saastamoinen, Savon kielen seura), Minna Kettunen, LapinlahtiSeura, Marja-Sisko Pihl, Juankosken kulttuurihistoriallinen
seura (Unto Kärkkäinen, Kaavin
pitäjäseura), Raimo Sikanen,
Varkaus-Seura (Leena Lyytikäinen, Leppävirta-Seura) ja Kirsi
Moisander, Suomen Kotiseutuliiton hallitus (Heta Nuutinen,
Tervo-Seura). Taloudenhoitajana
on Kaija Heiskanen ja sihteerinä
Tarja Itkonen.
Toimintamuotoina liitolla on
muun muassa seminaarien, kou-

Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa
on käyty tunnusteluja yhteisistä
toimintamuodoista. Näitä on
löydetty koulutus- ja tapahtumajärjestämisestä sekä tiedotuksesta.
Järjestöt toteuttavat syyskuussa
(23.9.2006 ) Kuopiossa yhteisen
maankäyttö- ja rakennuslakikoulutuksen aiheena kaavoitukseen
ja suunnitteluun osallistumisen
käytännön ongelmat.
Anna-Liisa Happonen,
Tarja Itkonen

