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Helmi Aro: Helmi on osoittanut isoja kehitysaskelia lajissa ja hänestä on tullut yksi joukkueen luottopelaajista.
Vahvaa tekemistä puolustuksessa ja hän omaa todella hyvän vedon.
Iida Eloranta: Iida on ahkera harjoittelija ja hän on johtanut joukkuetta niin kentällä kuin kentän ulkopuolella.
Sara Seurujärvi: Vankkumaton muuri, joukkueen sielu, joka ratkoi lukuisilla torjunnoillaan monta peliä oman
joukkueensa eduksi.
Katariina Niemi: Kapteeni on totutusti antanut kentällä kaikkensa ja taistellut jokaisen tilanteen loppuun asti.
Tänä kautena Katariina kunnostautui myös tehotilastoissa, ollen joukkueen paras pelaaja.

POJAT / MIEHET
PG / Musta Sampo Hieta: Ahkera treeneissä kävijä, kaudella suurta kehitystä jokaisella saralla. Joukkueen hymy.
PG / Oranssi Mirko Ollikainen: Ihanan iloinen asenne ja mahtavat tiimitaidot. Esimerkillistä toimintaa kentällä ja sen
ulkopuolella.
PG / Valkoinen
Rasmus Mikkola: Taitava pallon käsittelijä ja hyvät pelitaidot omaava tiimipeluri. Huumorintajuinen j
a toiset huomioon ottava pelikaveri.
PF2-11 / Musta
Leo Saarinen: Motivoitunut harjoittelemaan, reipas pelimies, pelaa paikalla kuin paikalla, maalivahtina myös
mainio.
PF2-11 / Oranssi
Väinö Anttila: Todellinen työmyyrä, olipa sitten kyse harjoituksista tai peleistä. Aina innokas ja täysillä mukana.
PF2-11 / Valkoinen
Eemil Laatikainen: Yritteliäs ja tehokas pelimies molempiin suuntiin. Äärettömän positiivinen ja aina mukana
innolla.
PF1-10
Niilo Harvio: Luottopakki, aina iloinen joukkuepelaaja, joka on kehittynyt kauden aikana valtavasti.
Niki Leppänen: Iloinen luottopakki, joka on kehittynyt kauden aikana valtavasti.
PE2-09 / Oranssi
Milo Smeds: Huipputaitava ja monipuolinen pelaaja, jolla terrierimäinen ja periksi antamaton asenne.
PE2-09 / Musta
Julius Hakari: Taitoniekka, mustan joukkueen maalipyssy.
PEI-08 / kilpa
Jesse Saarinen: Periksiantamaton taistelijaluonne.Tsemppaa muita ja luo positiivista ilmapiiriä. Ei luovuta ikinä ja
motivaatio harjoitteluun sekä pelaamiseen on kohdillaan.
PE1-08 / haastaja
Leevi Sironen: Huima kehitys ensimmäisen vuoden aikana, jokainen harjoitus kehitti ja kehittyi luonnostaan, kun
motivaatio on juuri oikea. Positiivinen peli-ilme ja yrittää aina täysillä.
PD2-07
Akseli Kallio: Esimerkillinen harjoittelija ja joukkuepelaaja, joka on kauden aikana kehittynyt huimasti.
PD1-06
Oskari Harviainen: Nopea ja taitava, ja otti uutena pelaajana hienosti paikkansa joukkueessa. Kehittyi myös
paljon pelaajana kauden aikana.
PC1-05
Ola Koivula: Osoitti koko kauden vahvaa pelaamista, ensin puolustajana, jota kautta nousi myös FBA:ssa United
1 joukkueeseen. Omassa joukkueessa palasi syksyn aikana takaisin hyökkääjäksi. Sarjapeleissä teholukemat
olivat todella kovat, olisi ansainnut pistepörssin voiton, mutta jäi yhden tyhjän maalin tolpan päähän. Kasvoi
henkisesti pelaajana kauden aikana, joka mahdollistaa tulevaisuudessakin vastaavanlaiset tulokset.
PC1-04e
Aaron Isotalo: Kauden aikana hurja hyppäys kolmosketjun työmyyrästä ykkössentteriksi, jonka ketju ratkoi
pelejä. Pitkäjänteisen, sitkeän treenaajan perikuva.
PC1-04k
Veeti Leppänen: Hoiti hienosti joukkueensa nimettynä maalivahtina sarjapelit ja turnaukset läpi välillä ainoana
maalivahtina kokoonpanossa. Veetin joukkuetaidot sekä taidot maalivahtina ovat kauden aikana kehittyneet
huimasti.
PB
Eetu Eloranta: Joukkuepelaaja viimeisen päälle, tekee aina täysillä ja on sitoutunut pelaaja. Vain kolmista
treeneistä poissa koko kauden ajan.
PASM
Rasmus Järvinen: Kauden aikana nousi pelaajana seuraavalle tasolle ja pääsi näyttämään miehekkäitä otteita
aina edustuksessa asti. Rasse on pelaaja, jonka työmoraali tarttuu ja muut kuuntelevat, kun hänellä on asiaa.
M3-5div.
Niko Oleander: Löytänyt oman paikkansa maalissa ja kehittynyt tontillaan ison harppauksen.
M1-Liiga
Niko Jonaeson: Pelasi isolla vastuulla läpi kauden ollen joukkueen pallollisen pelin ehdotttomia johtajia.
Joukkueen tehokkain pelaaja.
Steelers Hämeenlinna ry kiittää lämpimästi
kaikkia pelaajia, joukkueiden taustavoimia, kannustajia sekä yhteistyökumppaneitaan kaudesta 2019-20.

Teräs taipuu, ei murru!

