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Omatoiminen 
harjoittelu ja
pihapelit kunniaan

Salibandykausi 2010-2011 on käynnistynyt parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Suomi voitti MM-kotikisoissa historiallisesti toisen 
peräkkäisen MM-mestaruuden kun Ruotsi kaatui finaalissa 6-2. 
Täysi Hartwall Areena 13276 katsojaa näki huikean näytöksen joka
kulki alusta loppuun Suomen komennossa. Maailmamestaruus oli
samalla voitto myös salibandylle. Media seurasi tiiviisti salibandyä
ja toi lajin lopullisesti penkkiurheiluhullujen suomalaisten tietoi-
suuteen. 

Loistavien tulosten lisäksi salibandyllä kulkee lujaa. Jatkuvasti 
kasvavat harrastajamäärät lähes 400.000, jalkapallon jälkeen toiseksi 
eniten, kertoo lajin suosiosta kaiken. Sääntömuutokset ja kehitys-
askeleet lajin sisällä ovat onnistuneet ja tuoneet lajiin pariin jatkuvasti uusia harrastajia. Salibandy kiinnostaa niin
huipulle tähtääviä kilpaurheilijoita kuin kuntomielessä harrastavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Salibandyliiton muu-
tama vuosi sitten tuomat haastajasarjat kilpasarjojen rinnalle nostivat salibandyn suosiota entisestään. Aktiivinen ja
kasvava senioritoiminta kertoo myös lajin suosiosta.

Lajin suosio, jatkuva kasvu sekä oikeiden asioiden tekeminen heijastuu nyt myös menestyksenä lajin huipulla. 
Suomi on ajanut miesten puolella muutamassa vuodessa lajin mahtimaan Ruotsin ohi. Praha 2008 ja Tero Tiitun
jatkoaikamaali MM-finaalissa muutti asetelmat, Suomi porskuttaa kärjessä ja muut perässä tällä hetkellä.

Avain menestykseen löytyy suurten harrastajamäärien ja hyvän laadukkaan valmennuksen lisäksi pelaajien sitou-
tumisessa harrastukseen. Liikuntatutkimuksissa ja seminaareissa korostetaan jatkuvasti omatoimisen harjoittelun 
merkityksestä matkalla huipulle. Pallon ja mailan kanssa tullaan parhaiten tutuksi kun niihin tutustutaan rauhassa 
omalla ajalla halleilla ja pihapeleissä. Pallonkäsittelytaito, laukaustekniikat, harhautukset ja erinäiset kikat ja temput
vaativat intohimon ja lahjakkuuden lisäksi tuhansia toistoja.

Tämän päivän kirkkaimmat tähdet Mika Kohonen ja Tero Tiitu ovat kumpikin harjoitelleet nuorena paljon omalla 
ajalla joukkueharjoitusten lisäksi. Meillä Tiikereissä omatoimiseen harjoitteluun on mitä parhaimmat mahdollisuu-
det kun Tiikeri Areena sijaitsee kaikkia meitä lähellä Tikkurilassa.

Monipuolisuutta tämän päivän harjoitteluun tuo muiden lajien asiantuntijat  joita käytetään valmennuksen apuna 
yhä enenemässä määrin. Tiikereissä hyviä esimerkkejä tällaisesta on KU 58 juoksukoulut ja uuden karatejaok-
semme fysiikkaharjoitukset.

Tiikereissä kausi 2010-2011 on lähtenyt tutun vireästi käyntiin. Asemamme Suomen salibandykartalla ja liikuttajana
Vantaalla on erittäin vahva. Salibandypuolella Tiikereiden joukkue- ja kerhotoiminnoissa liikkuu n. 800 lisenssipe-
laajaa. Tähän kun lisätään jumppakerhon ja uuden karatejaoston harrastajat liikutamme Vantaalla lähes tuhatta 
lasta, nuorta ja aikuista.

Suuri kiitos kaikille Tiikeri-henkeä eteenpäin vieville ihmisille ja yhteistyökumppaneille.

Seuraavilla sivuilla esitellään Tiikereiden salibandyjoukkueet, salibandykerhot, liikuntaleikkikoulut ja syksyllä käyn-
nistyneen karatejaoston toiminta.

Peli-iloa kaikille kaudelle 2010-2011

Yrjö Kokljuschkin
toiminnanjohtaja
Tikkurilan Tiikerit ry
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sista asetelmista. Viime kaudella joukkue nousi haastajan 
asemasta oman ikäluokan terävimmän kärjen tuntumaan. 
Oikea asenne, sitoutuminen ja työnteko vei joukkueen 
lopulta SM-sarjaan ja siellä aina puolivälieriin asti.  
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C95 edustus lähtee toiseen yhteisen kauteen mielenkiintoi-

Kauteen 2010-2011 lähdettiin pitkälti viime kauden koos-
tumuksella. Pelaajapuolelle hankittiin kolme uutta pelu-
ria jotka ovat tuoneet joukkueeseen tarvittavaa kilpailua. 
Kesäharjoitteluun haettiin monipuolisuutta valjastamalla 
siihen uusia ihmisiä ja ideoita. 
Kauden ensimmäinen tavoite SM-sarjapaikka saavutettiin 
lopulta jännittävien vaiheiden jälkeen kahden tasaisen kar-
sintaottelun kautta. 
Kauden tavoitteenamme on edelleen painottaa hyvän asen-
teen ja työteon merkitystä sekä  kehittää peliämme nopeam-
maksi ja aktiivisemmaksi.

C95 EDUSTUS

SM-SARJA
27.11.2010   Joensuu Urheilutalo
    klo 10.00  Tiikerit - Josba
    klo 12.30  HU-46 - Tiikerit
19.12.2010   Hollola Liikuntahalli
    klo 11.15  Tiikerit - SCH 
    klo 15.00  Tiikerit - FoSu 

16.01.2011   Porvoo SBH Aurora
    klo 16.15  Koovee - Tiikerit 
    klo 18.45  Tiikerit - PSS 
30.01.2011   Tiikeri Areena
    klo 10.00  SCH - Tiikerit  

    klo 18.45  PSS - Tiikerit  
12.02.2011   Raholan Liikuntakeskus, Tampere
    klo 11.15  Voima - Tiikerit
    klo 15.00  Josba - Tiikerit 
27.02.2011   Imatra Urheilutalo
    klo 11.15  FoSu - Tiikerit 
    klo 15.00  Tiikerit - HU-46
13.03.2011   Rehti-Areena, Forssa
    klo 11.15  Tiikerit - Koovee 
    klo 13.45  Tiikerit - Voima 

Alarivi vasemmalta: Ingvar Junolainen, Mattias 
Kokljuschkin, Olli Rikka, Leevi Vesterbacka, Jere Soinoja,
Juho Heiskanen
Keskirivi: Tero Soinoja (valm.), Yrjö Kokljuschkin (valm.),
Rasmus Westman, Tony Seppälä, Juuso Vuori, Joel 
Kaakkuriniemi, Jesse Pääkkönen, Valtteri Mäkelä, Jouko 
Laine (huolt.)
Ylärivi: Teemu Kuusela, Klaus Lehtonen, Joel Keskinen,
Karri Budde, Jesse Kanerva, Matti Aaltonen, Eeli-Olli Laine,
Santeri Toivanen, Jari Mäkelä (jojo)
Kuvasta puutuu: Rasmus  Virtanen

Sitoutumalla näihin tavoitteisiin joukkueella on mahdollisuus 
menestyä niin tämän kauden tasaisessa SM-sarjassa kuin
tulevissa koitoksissakin
Tervetuloa seuraamaan vauhdikkaita otteluitamme!
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