
 

JUNIORI JOKIPOJAT RY 

 

VUOSIKERTOMUS 2021–2022 

 

Seura jatkoi Juniori Jokipojat ry:n keskeistä toimintaa, tarjota Joensuun vaikutusalueen asukkaille 

mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa. Jääkiekon harrastajia oli kuluneella kaudella kaikissa ikäluokissa. 

Yhteistyö maakunnan muiden jääkiekkoseurojen jatkui edellisen kauden mukaisesti. Yhteistyösopimus 

solmittiin maakunnan kaikkien jääkiekko seurojen kanssa aiempien vuosien malliin, mikä mahdollisti 

pelaajaliikenteen seurojen välillä sekä yhteisjoukkueet. Luistelutunnit päiväkotien ja koulujen lapsille jatkuivat 

Joensuussa ja ympäristökunnissa.  

  

Juniori Jokipoikien seuratoiminnassa oli mukana yli 700 henkilöä. Näistä luistelu- ja kiekkokoululaisia oli lähes 

200 lasta, joukkue- ja harrastetoiminnassa mukana oli lisenssillisiä pelaajia 648, seuran jäsenmäärän ollessa 

400 henkeä. Korona vaikutti vielä toimintaan ja aiheutti joitakin ottelusiirtoja ja peruutuksia. 

 

Henkilöstö 2021–2022 

 

Toimisto 

Jarmo Mustonen, toiminnanjohtaja  

Sasu Keto, valmennuspäällikkö 

Janne Hattunen, taitovalmentaja 

Markku Kyllönen, U20 valmentaja/akatemiavalmennus 

Iiro Maukonen, U18 valmentaja /fysiikkavalmennus 

Joel Helle, U16 valmentaja/tiedotus 

 

Valmennus oto 

Hannu-Pekka Hyttinen, mv-valmennusvastaava (oto) 

Tapio Pohtinen, mv-valmennus (oto) 

 

Hallitus  

 

Hallitus on kokoontunut syys- ja kevätkokouksen lisäksi kauden aikana 14 kertaa, joista 2 ollut 

sähköpostikokouksia. Erillisiä kokouksia/palavereita on pidetty yhdessä joukkueiden kanssa liittyen ko. 

joukkueen asioihin. Joukkueidenjohtajat ovat osallistuneet kutsuttaessa hallituksen kokouksiin.  

  

Hallituksen kokoonpano 2021-2022 

 

Pia Lehikoinen puheenjohtaja 

Matti Vatanen vpj 

Laura Haapalainen 

Jouni Hirvonen  

Paula Jääskeläinen 

Elena Ollikainen 

Tiina Tauslahti 

Pasi Kinnunen 

Sami Takkunen 

 

Kokouksiin osallistunut lisäksi sihteerinä toiminnanjohtaja Jarmo Mustonen 

Lisäksi hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet tarvittaessa taitovalmentaja Janne Hattunen ja 

valmennuspäällikkö Sasu Keto.  

  



 

VUOSIKOKOUKSET 

 

Kokouksia pidettiin tilikauden aikana kaksi kappaletta. 

 

Kevätkokous pidettiin 18.05.2021 

 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Lehikoinen 

- Paikalla 15 osallistujaa 

- Kokouksessa käytiin läpi päättyneen tilikauden raha-asioita ja esiteltiin tulevan alustava budjetti 

- Yhdistyksen talous on edelleen hyvällä mallilla 

- Käytiin läpi myös mennyttä kautta urheilulliselta puolelta 

- Päätettiin seura- ja jäsenmaksut, jotka molemmat pysyivät samana kuin edellisellä kaudella 

- Valittiin seuran puheenjohtajaksi kausille 2021-2023 Pia Lehikoinen 

- Valittiin hallitukseen kausille 2021-2023; Laura Haapalainen, Jouni Hirvonen, Paula Jääskeläinen, 

Elena Ollikainen ja Matti Vatanen 

- Tilintarkastajaksi valittiin Eeva Hiltunen Oy ja varalle Seppo Åkerlund 
- Päätettiin järjestää suurarpajaiset kaudella 2021-2022 
 

 

 

Syyskokous pidettiin 11.11.2021 

 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tanja Vatanen 

- Paikalla 13 osallistujaa 

- Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

- Vahvistettiin tulevan kauden budjetti hallinnon osalta 

- Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilien ja hallinnon 

osalta 

- Todettiin ja vahvistettiin 20.10.2020 pöytäkirjassa ollut virhe tilintarkastajan nimessä.  

- Vahvistetaan päätös, että tilintarkastajaksi on tuolloin valittu Tilintarkastus Eeva Hiltunen Oy. 

- Kerrottiin seuralle esitetystä vahingonkorvausvaatimuksesta ja siitä mahdollisesti seuraavista kuluista. 

Näihin kuluihin hallitus pyysi valtuutusta kerätä kertaluonteinen ylimääräinen seuramaksu. Asian 

keskeneräisyyden ja annettujen vajavaisten tietojen takia kokous ei valtuutusta antanut. Jäsenistö totesi, 

että tulee järjestää uusi jäsenkokous, missä asiaa tulee avata enemmän. 

- Keskusteltiin Sanomalehti Karjalaisessa olleesta mielipidekirjoituksesta 

 

 

  



 

VALMENNUS / KILPAILUTOIMINTA 2020-2021 
 
 

Yleistä 
 
Terveystalon kanssa jatkoimme yhteistyötä yhdessä kilpaikäluokkien loukkaantuneiden pelaajien kanssa. 
Henkilökunnan työterveyshuolto järjestettiin myös Terveystalolla. 
 
Hallitus ja henkilökunta osallistui seuran kehittämiseen Tähtiseura projektissa. 
 
Kauden aikana teimme tiivistä yhteistyötä Savo-Karjalan alueen seurojen kanssa erityisesti pelaajaliikenteen 
ja valmennuksen osalta. Taitovalmentaja Janne Hattunen ja valmennuspäällikkö Sasu Keto vierailivat 
kummiseuroissa PoU, Nurmeksen Sepot, Lieksan Hurtat, Kiteen Jääsudet, Kontiolahden Kajastus ja 
Outokummun Kiekko. 
 
Maalivahtien erikoisvalmennus toimi edellisen kauden tapaan maanantaisin ja tiistaisin kaksiportaisesti, jakaen 
maalivahdit ikäluokittain yksilöllisempään valmennukseen. Maalivahtivalmennuksesta vastasivat Hannu-Pekka 
Hyttinen ja Tapio Pohtinen.  
 
Maalivahtien varustevastaavana toimi Hannu-Pekka Hyttinen. Hankinnoissa hyödynnettiin Juniori Jokipoikien 
ja CCM sekä Intersport Erä-Urheilun välistä yhteistyösopimusta. 
 
Kolmannen jään myötä jääharjoittelun pystyimme keskittämään Joensuun jäähalleihin. 
 
Järjestimme U8 - U16 ikäisille iltapäiväjää toimintaa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin sekä kaikille 
yläkouluikäisille tiistai, torstai ja perjantai aamuisin aamujään. 
  
Akatemia toimi tutulla rytmillä tiistai, keskiviikko ja torstai aamuisin.  
 
U8-U14 ikäluokille suunnattuja Ärjy-leirejä järjestettiin kesäkuussa, lokakuussa ja maaliskuussa. Joululoman 
leiri jouduttiin perumaan koronan takia. 
 
 

Koulutus ja seminaarit 
 
Valmennukselle tarjosimme aiempien kausien tapaan koulutusta, jota koordinoi valmennuspäällikkö. 
Koulutusta hankittiin mm. Islolta, Jääkiekkoliitolta ja muilta liikunnan asiantuntijoilta.  
 
- Joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille järjestettiin koulutusta mm. myclubin käytöstä 
- Huoltajille järjestettiin sisäistä koulutusta Jari Lehikoisen vetämänä 
- Valmentajat ja ohjaajat osallistuivat aluevalmentaja Pekka Peltola koulutuksiin 
- Valmennuspäällikkö Sasu Keto suoritti valmentajan erikoisammattitutkinnon. 
 

Rekrytointi ja lajin markkinointi 
 
Korona rajoitukset vaikuttivat suunniteltujen tapahtumien toteutumiseen eikä kaikkia rekrytointitapahtumia 
pystytty toteuttamaan. 
 
Pystyimme kuitenkin tarjoamaan päiväkotijäille ohjausapua Joensuun jäähalleissa lähes viikoittain.  
 
Tammi-helmikuussa järjestimme ulkojäillä luistelutunteja kouluille ja päiväkodeille niin Joensuussa kuin 
maakunnassakin. Palaute lapsilta ja opettajilta oli positiivista.  
 
Syksyllä aloitettiin aikuisten harrastekiekkosarja, johon osallistui 8 joukkuetta. 
 
Kauden aikana järjestettiin tyttökiekko tapahtumat, johon tytöt pääsivät kokeilemaan jääkiekkoa ja tutustumaan 
jäällä liikkumiseen. Joensuussa järjestettiin kaksi GHD (Girl’s Hockey Day) tapahtumaa jonka myötä saimme 
mukaan uusia tyttöjä harrastamaan jääkiekkoa. Tyttökiekko joukkue osallistui muutamille pelitälleille. 
 
 
 



 

Talous 

Yhdistys muodostuu seuran joukkueista ja hallinnosta. 

Kauden taloustavoitteena hallinnon osalta oli seuran talouden pysyminen vakaana ja joukkueiden osalta 

pystyä toimimaan tekemiensä budjettiensa mukaisesti. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin. 

Perinteiset Suur Arpajaiset järjestettiin ja niissä onnistuttiin jälleen loistavasti. 

 

 

Muu toiminta 

 

Seuran yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa toteutui tavanomaisella tasolla ja seuramme edustaja Pia 

Lehikoinen osallistui Suomen Jääkiekkoliiton Savo-Karjalan aluehallituksen tapahtumiin ja toimintaan. 

 

Yrityksille ja yhteistyökumppaneille järjestimme perinteisen Golf tapahtuman heinäkuussa. 
 
 
  

Tiedotus 

 

Juniori Jokipoikien kausijulkaisu ilmestyi sähköisenä tammikuussa Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailman 

tuottamana. Lisäksi perinteisiä lehtiä painettiin 500 kpl, jotka jaettiin yhteistyökumppaneille. 

 

Muuten tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti www-sivujen, Myclubin, sähköpostin, Facebookin, Instagramin 

ja jäähallien ilmoitustaulujen kautta sekä sanomalehtien seura- ja järjestötoiminta - palstoilla. Lisäksi on 

järjestetty erillisiä Teams kokouksia joukkueenjohtajille, valmentajille sekä joukkueiden vanhemmille. 

  



Joukkueet kaudella 2021-2022 
 
U20 nuoret pelasivat kaudella Mestistä. Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Markku Kyllönen.  
  
U18 aloitti kautensa pelaamalla alkusarjan U18 alemmassa SM sarjassa ja jatkosarjan U18 Mestiksessä. 
Kausi päättyi U18 Mestis mestaruuteen sekä karsintojen kautta uudelleen nousuun SM-sarjaan. Joukkueen 
vastuuvalmentaja toimi Iiro Maukonen  
 
U16 ikäluokka aloitti kautensa pelaamalla SM-karsintaa. Kevätkaudella joukkue pelasi alempaa SM-sarjaa. 
Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Joel Helle 
 
U15 ikäluokka aloitti kauden 3A sarjassa, pelaten loppukaudella 3A ja 1A sarjassa. Joukkueen 
vastuuvalmentaja toimi Juuso Akkanen 
  
U14 ikäluokka aloitti syksyn 3A ja 2A sarjassa ja keväällä 2A jatkoi samassa sarjassa, 3A joukkue siirtyi  
U15 1A sarjaan. Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Rasmus Väänänen  
 
U13 ikäluokka pelasi syksyllä kahdella joukkueella 3A sarjassa ja yhdellä joukkueella 2A sarjassa. Keväällä 
pelattiin yhdellä joukkueella 3A sarjassa ja kahdella joukkueella 2A sarjassa.   
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Lasse Litmanen 
 
U12 ikäluokka pelasi kauden kolmella joukkueella Savo-Karjalan/Kymi-Saimaan sarjaa. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Juha Tanskanen 
 
U11 ikäluokka pelasi kauden kolmella joukkueella Savo-Karjalan/Kymi-Saimaan sarjaa. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi joulukuuhun asti Timo Immonen ja tammikuusta eteenpäin Janne Sutinen. 
 
U10 ikäluokka pelasi kauden Savo-Karjalan Leijonaliiga sarjaa kolmella joukkueella. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Ville Papunen 
 
U9 ikäluokka pelasi kauden Savo-Karjalan Leijonaliigaa kolmella joukkueella. 
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Ari Laukkanen  
 
U8 ikäluokan joukkue perustettiin ja joukkue pelasi kauden aikana pelitällejä.  
 
Tyttöjoukkue perustettiin ja joukkue pelasi kauden aikana pelitällejä. Ohjaajana toimi Marie Vainikainen 
 
Harrasteryhmiä perustettiin pojille kaksi ryhmää, naisille ja miehille yksi. Ohjaajana toimi Hanna Udd. 
 
Kaudella 2021–2022 seuramme osallistui jääkiekkoliiton lanseeraamaan valtakunnalliseen 
Leijonakiekkokouluun. Luistelu- ja kiekkokoulu liikuttivat kauden aikana lähes 170 lasta. 
Luistelukoulun vastuuohjaajina toimivat Janne Hattunen ja Markus Väänänen. 
 


