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Ilmassa on havaittavissa 

pientä jännitystä, kun läh-

demme sankoin joukoin 

matkalle kohti Tamperetta. 

Tänään on siis se päivä, kun 

kaikki Suomen parhaimmat 

Mielenterveysyhdistykset 

kokoontuvat pelaamaan ko-

kopäivänmittaisen turna-

uksen salibandya, jonka 

voittajille on luvassa kun-

niaa ja mainetta. Sekä toki 

mitalit.  

Pallo putoaa maahan ja 

ensimmäinen peli lähtee 

käyntiin. Joukkueemme 

Mielenterveysyhdistysten salibandy -turnaus 

sai Hyviksenkin huutamaan 
       

 



pelaa tiiviisti kannustaen ja 

rohkaisten toisiaan. Kannus-

tusjoukkomme huutavat kii-

vaasti kun ensimmäinen 

maali syntyy. Se ei kuiten-

kaan jää ainoaksi maalik-

semme vaan saamme herku-

tella useista maaleista. 

Otamme tästä pelistä varman 

voiton. Mutta tämä on vasta 

alkua; toinen, ja myös kolmas 

ottelu päättyvät meidän voit-

toomme. 

Neljäs peli on alkamassa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että 

voittaessamme pääsemme 

finaaliin, hävitessämme 

pronssi otteluun.  

Tunnelma on pelin alkaessa 

päättäväinen ja keskittynyt. 

Aloitamme vahvasti, mutta 

kaadumme kuitenkin luke-

min 7-2. Pelistä jäi hieman 

karvas maku suuhun, mutta 

positiivisen ja hyvänjouk-

kuehengen avulla nostamme 

nokkamme pystyyn kohti 

pronssiottelua. 

Pronssiottelu on alkamassa. 

Joukkue on saanut hetken 

palautumisaikaa, ja puhku-

vat nyt uutta energiaa tärke-

ään otteluun. Otteluun läh-

demme hyvin mielin; onhan 

tarkoituksena kuitenkin 

nauttia ja pelata rehtiä peliä. 

Hyvän tsemppauksemme 

ansiosta saamme otteluvoi-

ton ja pronssimitalin kau-

laamme! Kaiken lisäksi 

saimme myös parhaan 

tsemppi joukkue -pokaalin. 

Ottelun jälkeen tunnelma oli 

uskomaton ja iloitsimme voi-

tostamme! Linja-autossa tul-

lessamme takaisin Poriin 

päin, Hyviksen toiminnanoh-

jaaja Pia Vaheskoski sekä 

ohjaaja Teemu Tolonen avau-

tuivat tunnelmista. He kiitte-

livät syvästi osallistujia, kan-

nustajia sekä huoltojengiä 

hyvästä työstä sekä upeasta 

päivästä. Myös joukkueen 

kapteeni Jani piti herkistävän 

puheen, jossa hän ylisti jouk-

kuetta ja mitalivoittoa, sekä 

ilmoitti, että jatkaa vielä seu-

raavalla kaudellakin, vaikka 

toisin hänen piti. 

Meille opiskelijoille päivä oli 

myös kerrassaan upea! Jänni-

tystä ja iloa riitti läpi päivän, 

sekä Hyviksen jäsenillä oli 

aivan mahtava ryhmähenki 

sekä tunnelma. Haluamme 

meidän opiskelijoiden, Pin-

jan, Piian ja Emilian puolesta 

kiittää kaikkia työntekijöitä ja 

jäseniä mahdollisuudesta 

päästä näin hienoon järjes-

töön ja tilaisuuteen mukaan. 


