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YHTEISTYÖKUMPPANIT

Vuosikymmen on nyt vaihtunut. Juniori Jokipojat ry lähtee uudelle
vuosikymmenelle hyvissä olosuhteissa, koska uusi harjoitushalli on
saatu seuramme ja muiden jääurheiluseurojen käyttöön ja entinen
harjoitushalli on remontoitu. Uusia tavoitteita on uudelle vuosikymmenelle
seurassamme asetettu ja nähtäväksi jää miten ne toteutuvat.

P

arantuneet halliolosuhteet tukevat
erinomaisesti joensuulaista juniorijääkiekkoilua ja jääkiekon kehittymistä.
Tästä erityiskiitos kaikille tämän mahdollistaneille.
Sen sijaan huolestun siitä, miten lapset tulevaisuudessa pääsevät luistelemaan. Talvella
tarjolla olevat ulkojäät ovat tänäkin talvena olleet täysin olemattomat: lasten vanhemmat kysyvät aivan aiheellisesti, mihin luistimia enää
tarvitaan? Tämä talvi on ollut tähän mennessä
esimerkki siitä, ettei luonnonjäitä talvisin juurikaan ole. Olemme kohta tammikuun puolessa
välissä eikä Joensuun keskustan pääluistelukentällä Louhelassa ole vielä talven luisteluja kestävää jäätä. Lauantaina 11.1.2020 kenttä
ja kopit olivat suljettuina, vaikka mittari olisi
viitisen astetta pakkasen puolella. Sunnuntaina
mittari olikin plussan puolella. Toki Louhelan
kenttää oli yritetty jo muutama viikko sitten
jäädyttää, mutta se oli käytössä vain muutaman päivän ilman lämmittyä. Seurat tarjoavat halleissa lapsille ohjattua toimintaa, mutta
seurojen ulkopuolella olevat lapset eivät pääse luistelun saloja opettelemaan. Höntsäkiekkoa muiden kanssa ei pääse pelaamaan, vaikka
halukkuutta ja kavereitakin olisi kasassa. Mitä
voisimme yhdessä tilanteelle tehdä?
Rohkeasti nostan esille tekojään rakentamisen selvittämisen Joensuuhun. Tekojäätä
ei kaupungissamme ole ollut edes kaukalossa
Mehtimäen tekojään jäätyä Areenan alle vuonna 2002. Olisiko nyt oikea aika aloittaa suunnittelemaan isoa tekojäätä Louhelaan kaikille, jotka haluavat vielä opetella luistelemaan,
pelata pipolätkää tai vain luistella perheen tai
ystävien kanssa. Tekojää pidentäisi merkittävästi sitä aikaa, jolloin luistelumahdollisuus
olisi kaikille tarjolla - myös muille kuin seuraihmisille. Ja sitä kautta kenties jääkiekko
tai taitoluisteluharrastuksen voisi aloittaa myös
yli kymmenvuotiaana, kun perustaidot olisikin
opittu jo omatoimijäillä. Jääkiekon puolella on
havaittu, ettei seuraan juurikaan enää liitytä yli
10-vuotiaana, jos hokkareita ei jalassa sitä ennen ole ollut. Aikaisemmin lähes jokainen oli
oppinut edes jonkinlaiset luistelun perusteet jo

lapsena ilman seuratoimintaakin. Tarkoitus on,
että myös ne lapset ja nuoret, jotka syystä tai
toisesta eivät ole seuratoiminnassa mukana, oppisivat tämän aiemmin perusliikuntataitoihin
kuuluneen taidon. Tekojään myötä voisi Joensuuhun ilmaantua pikaluistelijoitakin ja retkiluistelijatkin saisivat ainakin kuntopohjaansa
harjoitusta. Tällöin myöskään koululaisten vanhempien ei tarvitsisi miettiä, kuuluvatko luistimet enää jokaisen lapsen perusvarusteisiin.
Jos olemme huolestuneita siitä, etteivät lapset liiku tarpeeksi nyt eikä tulevaisuudessa, tulee myös yhteiskunnan rakentaa entistä enemmän ja parempia liikuntapaikkoja ja siten, että
niiden käyttö on helppoa samoin kuin jäälle
tuleminen. Joensuun kaupunki voisi järjestää
mm. koululaisten iltapäiväkuljetuksia Mehtimäellle, koska siellä on varsin monen lapsen ja
nuoren harrastuspaikat muidenkin harrastusten
osalta. Kun tekojäälle pääsisi samalla helposti
yleisövuorolle, se olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Tekojää olisikin erittäin oiva
paikka tällaiselle omatoimiselle harrastamiselle
omasta taitotasosta riippumatta.
Luulisin, että tälle tekojäähankkeelle olisi
saatavissa myös yksityistä rahoitusta. Näillä
tulevaisuutta rakentavilla ajatuksilla vuosikymmen on alkanut. Kehitettävää on jatkuvasti ja
maailma ei ole koskaan valmis, mutta omilla
toimillamme voimme tehdä siitä aina vain parempaa meille kaikille!
Menestyksekästä uutta alkanutta vuosikymmentä kaikille!
Petri Sallinen
hallituksen pj, Juniori
Jokipojat ry
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SEURAVALMENTAJA SASU KETO

Seuravalmentaja
Sasu Keto on
viihtynyt hyvin
uudessa
tehtävässään

on viihtynyt hyvin uudessa tehtävässään

S

euravalmentajan tehtävissä toimiva oululaislähtöinen Sasu Keto, 29,
on uusi tulokas Juniori
Jokipoikien valmennustiimiin. Seuravalmentajan varsinaisena vastuualueena ovat E- ja
D-ikäluokat, mutta Keto on toiminut jonkin verran myös C2-ikäluokan ja A-nuorten mukana. Aikaisemmin Oulun suunnalla erilaisissa
valmennustehtävissä toiminut Keto
on päässyt nopeasti sisään seuran
toimintaan ja hän on viihtynyt hyvin uudessa pestissään.
–Minut otettiin hyvin vastaan
ja sain heti kaikki tarvittavat työkalut, mitä näissä hommissa tarvitaan. Olen viihtynyt seurassa ja
töihin voi tulla aina hyvillä mielin.
Alkuun opettelin uuden seuran toimintatapoja, mutta pääsin kuitenkin nopeasti juonesta kiinni. Pyrin

tuomaan toimintaan myös oman
kädenjälkeni, Keto kertoo.
Muualta tulleena ja uusin silmin
seuran toimintaa katsova Keto on
tuonut muutoksia E- ja D-ikäluokkien toimintaan. Lisäksi joitain jo
ennestään toimivia asioita on korostettu entisestään. Toiminnan
keskiössä ovat seura ja sen pelaajat.
– Haluan vahvistaa ajattelumallia, että pelaajat ovat ensisijaisesti
seuran pelaajia, eivätkä vain jonkin
tietyn joukkueen. Olemme avanneet ovia joukkueiden ja ikäluokkien välillä entistä enemmän. Pelaajia
on liikuteltu lähtökohtaisesti nuoremmista ikäluokista vanhempiin,
mutta tarvittaessa myös toisinkin
päin. Jokaiselle pelaajalle pyritään
löytämään paras vaihtoehto juuri
hänen oman kehityksensä kannalta, valottaa Keto.
– Valmentajat ovat sisäistäneet

tämän hyvin. Seuravalmentajana
on helppo toimia, kun valmentajat
ovat innokkaita ja haluavat kehittää pelaajien lisäksi myös itseään.
Meidän tulee pyrkiä siihen, että asiat tehdään aina täysillä ja, että siitä
tulisi seurassa tapa toimia. Sitä kohti ollaan hyvää vauhtia menossa.
Keto on seurannut luonnollisesti tarkkaan, miten E- ja D-ikäluokissa harjoitellaan. Monet pelaajat
ovat ottaneet kauden aikana huimia
kehitysaskelia eteenpäin. Keto on
ilokseen huomannut, miten hyvällä
asenteella ja ahkerasti pelaajat yleisesti ottaen harjoittelevat.
– Lajitaidoissa, varsinkin luistelussa on otettu hyviä loikkia eteenpäin. E:ssä harjoittelun painopiste
on vielä lajitaidoissa. Perusasiat pitää saada kuntoon, kun mennään
pikkuhiljaa lähemmäksi kilpaikäluokkia. D:ssä on lajitaitojen li-

ASIANAJOTOIMISTO
§ LAKIPALVELU §
PETRI SALLINEN OY
Malmikatu 5 B 10, 80100 Joensuu
puh. 010 5488100 tai 013 228 791
fax. 013 228 722
asianajotoimisto@petrisallinen.com
www.asianajotoimistojoensuu.fi

Kuva: Jarkko Keinänen
säksi siirrytty myös pelin opettamiseen. Viikkoteemat tulevat pelitilanneroolien kautta. Sille pitää
nostaa hattua, miten paljon pelaajat
käyvät jäällä. Yläkoulu- kautta iltapäiväjäät ovat ahkerassa käytössä.

Pelaajat ovat motivoituneita ja tekevät töitä hyvällä asenteella, Keto toteaa.
Teksti:
Jarkko Keinänen

Hyvää alkanutta uuttavuotta näin
yhteistyökumppanin puolesta

A

utotalo Hartikaisella on vahva
rooli urheilun tukemisessa omilla markkina-alueillaan. On aivan yhtä tärkeää tukea junioriurheilua,
kuin edustusjoukkueita.
Junioriurheilu on paras tapa olla
varma siitä, että tukieurot menevät
juuri oikeaan paikkaan. Juniori-ikäisen lapsen/nuoren ohjaaminen urheilun pariin alkaa parhaillaan näin. On
ollut hienoa huomata, miten tiivis yhteisö Jokipoikien junioreiden ympä-
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riltä löytyy.
Toivotan kaikille paljon onnea tulevan kevään koitoksiin. Haluamme palvella myös teitä junnujen vanhempia
mahdollisimman hyvin.
Katsotaan tarpeen vaatiessa kaikille kalusto kuntoon, että junnut pääsevät turvallisesti perille niin treeneihin
kuin peleihinkin.
Antti Lajunen
Myyntipäällikkö

HALLITUS
2019-2020

Ylärivi vasemmalta: Janne Mäkkeli, Tapio Mustonen,
Jukka Rönkkö, Marko Lintunen
Keskirivi vasemmalta: Jarmo Manninen ,Kalle Laakso,
Jarkko Keinänen
Alarivi: Petri Sallinen puheenjohtaja,
Pia Lehikoinen varapuheenjohtaja ,Tiina Tauslahti.
Kuvasta puuttuu Jarmo Karhu ja Marko Tanskanen

HENKILÖKUNTA
Vasemmalta: Simo Karjalainen valmennuspäällikkö,
Janne Hattunen taitovalmentaja, Sasu Keto seuravalmentaja, Jarmo Mustonen toiminnanjohtaja,
Mikko Fisk B vastuuvalmentaja
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Tapahtumia kuluneelta kaudelta

Teksti:
Jarkko Keinänen

K

J

uniori Jokipoikien
kasvatti, Urho Vaakanainen oli nuorten leijonien mukana, kun Suomi voitti Kanadassa pelatuissa MMkisoissa vuoden 2019
jääkiekon nuorten maailmanmestaruuden. Joensuulaispuolustajan kausi
jatkui kisojen jälkeen suoraan Pohjois-Amerikassa,
joten pääsimme juhlistamaan mestaria vasta kesäkuun lopulla. Torikahviossa pidetyt juhlat keräsivät paikalla mukavasti
väkeä, varsinkin nuoria
junioreita.

Kuva: Jarkko Keinänen
Jarkko Kempas (oik.) voitti Juniori Jokipo Golf kilpailun.
Kuva: Jarkko Keinänen
Kuva: Pia Lehikoinen

ultajuhlien jälkeen
vuorossa oli jo kolmatta kertaa Kontioniemen upealla
kentällä järjestetty Juniori
Jokipo Golf kilpailu. Juniori Jokipojat järjesti lämminhenkisen tapahtuman
yhdessä Karelia Golfin ja
Musikoiden kanssa. Kilpailussa oli mukana niin
nykyisiä kuin entisiäkin
kiekkoilijoita ja valmentajia sekä muita kiekkohenkisiä ihmisiä. Kilpailun voitti Jarkko Kempas
ja naisten ykkönen oli Tytti
Lamppu.

Simo Karjalainen (vas.), vastaanotti seuran puolesta
Urho Vaakanaisen lahjoittaman kuvan MM-joukkueesta. 			

M

onien kiekkojunioreiden
kesään kuuluu
kalastus. Tämän vuotisen Ärjy King
Fischer kilpailun parhaat
kalamiehet olivat Samuel
Sallinen, Niko Rova ja
Justus Varis. Voittajia
muistettiin Jokipoikien
Mestis-ottelun yhteydessä HK-varman lahjoittamilla palkinnoilla.

S
Lätkäjunnu, Joel oppi lukemaan A-nuorten kausijulkaisun avulla.
Kuva: Jarkko Keinänen

Kuva: Ida Hassinen
Ärjy King Fischer kilpailun voittajat palkittiin Mestisottelun yhteydessä.

O

lemme tottuneet näkemään
seuramme pelaajia Suomen
eri ikäluokkien maajoukkueissa. Tällä kaudella
seuramme puolesta tehtiin uusi aluevaltaus, kun
A-nuorten joukkueessa
pelaava virolaispuolustaja, Denis Shashkin pääsi
edustamaan Viron miesten maajoukkuetta.

Antti Haikonen (vas.) ja Miro Tauslahti ovat Juniori Jokipoikien ensimmäiset Ärjy CCM-talent pelaajat.
Kuva: Ida Hassinen
A-nuorissa pelaava virolaispuolustaja, Denis Shashkin
pääsi esiintymään Viron miesten maajoukkueessa.

P

itkäaikainen seuratoimijamme,
Maarit Kempas
palkittiin Karjalaturnauksen yhteydessä
Juniori Jokipoikien Vuoden tekijänä. Hän on toiminut usean vuoden ajan
2004 syntyneiden ikäluokan joukkueenjohtajana ja hän toimii nykyisin myös Jääkiekkoliiton
Savo-Karjalan alueen jojo-kouluttajana.

anomalehti Karjalaisessa oli juttua
koulujen alkamiseen liittyen 7-vuotiaiden kaksoissisarusten,
Juulian ja Joelin näkökulmasta. Jutusta selviää, että
Luistelu- ja kiekkokoulussa lätkää harrastava Joel
on oppinut lukemaan seuramme A-nuorten joukkueen kausijulkaisun avulla.
Julkaisu oli tarttunut aikoinaan matkaan urheiluliikkeestä, ja aina kun Joel
saapui päiväkodista kotiin,
niin hän kaivoi ”aapisen”
esiin ja rupesi tavaamaan
pelaajien nimiä.

J

uniori Jokipojat solmi syyskauden aikana seurahistorian
ensimmäiset Ärjy
CCM-talent pelaajasopimukset. Hyökkääjät, Antti
Haikonen ja Miro Tauslahti ovat seuran ensimmäiset
sopimuspelaajat.

K
Kuva: Ida Hassinen
Maarit Kempas palkittiin Juniori Jokipoikien Vuoden
tekijänä.

Kuva: Jääkiekkoliitto
Eemeli Sorsa pääsi Miro Aaltosen matkaan Karjala-turnauksessa.            

arjala-turnauksen
tunnelman sai kokea aitiopaikalta
myös seuramme
E-09 ikäluokassa pelaava
Eemeli Sorsa. Eemeli pääsi tutustumaan seuramme
kasvatin, Miro Aaltosen
mukana Suomen A-maajoukkueen toimintaan.
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Innostus näkyy
luistelu- ja kiekkokoulussa

J

uniori Jokipoikien luisteluja kiekkokoulu polkaistiin
jälleen perinteisesti käyntiin
syyskuussa. Osallistujia on aiempien vuosien tavoin paljon, joten
vauhtia ja riemua jäällä on riittänyt,
kun seuran nuorimmat tähdet ovat
päässeet hiomaan taitojaan.

Luistelu- ja kiekkokoulu tarjoaa
lapsille monipuolisen liikuntaharrastuksen, jossa harjoitellaan luistelun ja jääkiekon alkeiden lisäksi
tasapainoa ja motoriikkaa. Harjoitukset tapahtuvat leikkien ja pelien
avulla. Toimintaa ohjaa lasten oma
kiinnostus ja innostus.
Luistelukoulussa lapsi voi aloittaa oman vanhemman tai tutun aikuisen kanssa tuoliryhmässä, jossa
luistelun alkeita opetellaan turvallisesti. Tuoliryhmästä voi puolestaan siirtyä luistelukouluun, jossa
luisteluharjoitukset jatkuvat yleensä ilman vanhemman apua, innokkaiden valmentajien opastuksessa.
Kiekkokoulussa harjoitellaan
luistelun lisäksi myös muita jääkie-

kon lajitaitoja, kun mukaan tulevat
mailat ja kiekot. Taitoja hiotaan erilaisten harjoitteiden, pelien ja leikkien kautta, mutta etenkin pitämällä
hauskaa kavereiden kanssa. Tällä
kaudella kiekkokoulu kokoontuu
kahdesti viikossa, eli tiedossa on
tuplasti kivaa, joka viikko!
Uusia innokkaita lapsia mahtuu
edelleen joukkoon, ja mukaan toimintaan voit liittyä läpi talven.
Luistelu- ja kiekkokoululaiset
voivat liikkua ryhmien välillä vapaasti talven mittaan ja vaihtaa ryhmää oman mielenkiinnon mukaan.
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JUNNUKUMMIT
2019-2020
Kummiyritykset ovat vahvoja vaikuttajia,
joiden ansiosta seuran junioritoiminnan laatu
paranee sekä harrastajien määrä kasvaa.

Tervetuloa mukaan
huippujengiin!

Into näkyy seurassa

K

ausi on lähtenyt käyntiin hyvin.
Luistelu- ja kiekkokouluihin
on saatu iso joukko innokkaita lapsia, ja heitä jäällä ohjeistavat
iloiset vapaaehtoiset valmentajat.
Uuden joukkueen 2012 syntyneille
lapsille perustamme tammikuussa,
kun saamme kolmannen jään käyttöömme. Molemmissa F-11 ja F-10
ikäluokissa on reilu kolmekymmentä lasta, jotka ovat viikoittain osallistuneet harjoituksiin aktiivisesti. Molemmat ikäluokat ovat myös
päässeet pelaamaan otteluita muita
seuroja vastaan. Pelaaminen on se,
mikä lapsia kiinnostaa ja tuo lajin
pariin. Jos kotoa löytyy jääkiekosta kiinnostunut lapsi, niin tervetuloa
mukaan Juniori Jokipoikiin.
Seuralla on halu kehittyä ja kehittää toimintaansa. Tälle kaudelle
lisäsimme yhden aamujään yläkouluikäisille pelaajille. Nyt meillä on
tarjota heille kolmena päivänä viikossa aamujää. Muutoksen avulla
saamme mahdollistettua useammalle pelaajalle mahdollisuuden osal-

TALVEN

listua aamujäätoimintaan.
Yhteistyöseurakäynnit aloitin
syyskuun alussa. Vastaanotto seuroissa on ollut positiivista. Valmentajat ja lapset ovat harjoitelleet innokkaasti jäällä ja oheisharjoituksissa. Osa yhteistyöseuroista on tehnyt
aktiivisesti töitä uusien harrastajien
saamiseksi seuraan. Jokaisen seuran
tulisi jatkossa tehdä töitä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti uusien
harrastajien lisäämiseksi. Olemme
syksyn aikana aloittaneet perinteiset päiväkotien luistelukerrat. Kouluyhteistyön ja vierailut kouluihin
aloitamme tammikuussa.
Minun syksyyni on myös kuulunut opiskelu Vierumäellä suorittaen
johtamisen erikoisammattitutkintoa. Koulutuksesta sain uusia työkaluja, joita pystyn hyödyntämään
töissäni. Koulutuksesta saamieni
oppien avulla lähdimme marraskuussa toteuttamaan harrastejääkiekkotoimintaa nuorille kolmella jääkerralla. Pilottijakson avulla
kartoitimme, onko kerran viikossa

n
i
e
l
o
co KOULU!

tapahtuvalle nuorten harrastejääkiekkotoiminnalle kysyntää Joensuussa. Nuorten harrastejääkiekkotoiminnan avulla pyritään saamaan
seuraan uusia harrastajia, ja samalla
monipuolistamaan seuran tarjoamaa
toimintaa nuorille. Juniori Jokipojilla on tavoitteena aloittaa nuorten
harrastekiekkotoiminta tammikuun
aikana. Myös tyttökiekon haluamme käynnistyvän seurassa tammikuussa.
Nautitaan Jääkiekon upeista tunteista myös loppukauden ajan!
Terveisin Taitovalmentaja
Janne Hattunen

Juniori Jokipoikien luistelu- ja
kiekkokoulut alkoivat 5.1.2020.
Tervetuloa tutustumaan - kaksi
ensimmäistä kertaa ovat ilmaisia!
Huom! Omia varusteita ei välttämättä tarvita,
vaan niitä voi lainata.

Luistelukoulumme on suunnattu noin 3-8-vuotiaille ja valittavana on kaksi ryhmää.Aiempaa luistelukokemusta ei tarvita! Tutustumme jäähän erilaisten leikkien ja pelien kautta. Pienimpien luistelukoululaisten
vanhempi-lapsiryhmässä jäällä voi luistelukoululaisen mukana olla vaikka äiti, isä tai vanhempi sisarus.
Leijona-kiekkokoulussa harjoitellaan luistelutekniikkaa ja kiekkotaitoja leikkimielisten harjoitteiden ja pelien
kautta. Lisäksi lapsilla on mahdollisuus jatkaa kiekkokoulun jälkeen harrastusta seuran jääkiekkojoukkueissa.
Luistelu- ja kiekkokoululaiset voivat liikkua ryhmien välillä vapaasti talven mittaan ja vaihtaa
ryhmää oman mielenkiinnon mukaan. Mukaan pääsee myös pitkin talvea, eli uudet tulokkaat
ovat aina tervetulleita.
Lue lisää luistelu– ja kiekkokouluistamme, tarvittavista varusteista ja ilmoittaudu osoitteessa:

www.juniorijokipojat.fi/joukkueet/luistelu-ja-kiekkokoulu
Lisätietoja antaa Juniori Jokipoikien Joensuun alueen taitovalmentaja Janne Hattunen, puh. 045 634 6401, janne.hattunen@jokipojat.fi
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Onttola-säätiö
on tärkeä joensuulaisen
nuorisokiekkoilun tukija
Juniori Jokipojilla on useita arvokkaita yhteistyökumppaneita, jotka tukevat joensuulaista juniorikiekkoa. Perinteikäs Onttola-säätiö on yksi seuran
merkittävimmistä kumppaneista. Säätiö on perustettu vuonna 1969 nyt jo
edesmenneen Erkki I. Pesosen toimesta ja säätiön ensisijainen tehtävä on
ollut tukea joensuulaisen jääkiekon lisäksi myös joensuulaista ampumaurheilua. Säätiötä perustettaessa sen hallitukseen kuului neljä ampumataustaista ja neljä kiekkotaustaista jäsentä. Mauri Haapalainen on alkuperäisen hallituksen jäsenistä ainoa, joka on vielä mukana säätiön toiminnassa.

–E

rkki I. Pesonen oli se taho, jonka
ideasta Onttola-säätiö syntyi. Hän
on säätiön isä. Seuroille piti saada
rahoitusta ja tämän vuoksi Erkki koki säätiön perustamisen tarpeelliseksi. Samalla, kun
säätiö perustettiin, ostettiin maa-alue, jolle
rakennettiin Törmän huvikeskus. Tämä huvikeskus oli säätiön perusta ja sen toiminnalla
saatiin hankittua rahoitusta seuroille, Haapalainen muistelee säätiön syntyä.
ONTTOLA-SÄÄTIÖN ALAISUUDESSA toimii vuonna 1991 kuolleen Urho Heikkisen
muistolle perustettu rahasto. Sääntöjen mukaan rahaston varat tulee käyttää joensuulaisen nuorisojääkiekon edistämiseen ja tukemi-

seen. Rahaston perustaja on Heikkisen ruotsalaisleski, Kärstin Hagström-Heikkinen.
– Lieksan Viekistä kotoisin oleva Urho
asui ja kävi koulunsa täällä Joensuussa. Metsänhoitajana työskennellyt Urho oli erittäin
innokas kiekkomies. Hän ei pelannut millään
sarjatasoilla, mutta oli erittäin ahkera käymään Pötkän jäällä. Ruotsissa asuessaankin
häntä kiinnosti aina, miten Jokipojilla menee. Urhon kuoltua hänen leskensä, Kärstin perusti rahaston kunnioittamaan Urhon
muistoa, kertoo Haapalainen.
MAAILMANLAAJUISESTI TUNNETTUUN soittimia valmistavaan sukuun kuulunut Kärstin Hagstöm-Heikkinen kuoli

Tilausajo- ja
matkapalvelut
Pohjolan Matkasta!

www.pohjolanmatka.fi
BUSSIT Puh. 0201 303 344 | bussit.joensuu@pohjolanmatka.fi
MATKAT Puh. 0201 303 420 | matkat.joensuu@pohjolanmatka.fi
Puhelujen hinnat 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Kuva: Ida Hassinen
Otto Ahtonen (vas.), Mauri Haapalainen ja Jarmo Mustonen ovat tyytyväisiä uuden
harjoitushallin toteutukseen.
tammikuussa vuonna 2015. Pian
tämän jälkeen Ruotsista tuli tieto, että hän oli osoittanut Onttola-säätiön hallinnoimalle rahastolle mittavan perinnön. Juniori Jokipojat oli tehnyt jo aikaisemmin
kansalaisaloitteen uudesta harjoitushallista ja tähän liittyen säätiön
väki sai idean mihin perintö tulisi kohdistaa. Säätiön puheenjohtajan, Otto Ahtosen mukaan uusi
harjoitushalli oli hyvä kohde. Säätiön ehtona oli, että halli rakennetaan Mehtimäelle ja se nimetään
Urho Heikkisen mukaan.
– Uusi harjoitushalli on paras ja
tehokkain tapa hyödyntää perintö
joensuulaisen nuorisokiekkoilun
hyväksi. Aikaisemmin oli ollut jo
joitain virityksiä uuden hallin suhteen. Avustuksia oli tulossa muualtakin, mutta perintö oli lopullinen alkusysäys sille, että hallia ruKuva: Jarkko Keinänen
vettiin toteuttamaan. Lahjoituksen
ehtona oli hallin rakentamispäätökselle tietty aikaraja. Ellei hal- Uusi harjoitushalli on nimetty Urho Heikkisen mulihanke olisi toteutunut, lahjoitus kaan.
olisi ohjattu muuhun juniori toiminnan tukemiseen, Ahtonen valottaa.
strön-Heikkistä. Joensuun kaupungille myös
iso kiitos. Yhteistyö on sujunut kuin rasvattu
URHO HEIKKINEN HALLI on ollut käy- salama, Haapalainen painottaa.
tössä syksystä lähtien, kuten myös vanhojen
– Komppaan Mauria. Kiitokset kaupunhallien uusitut sosiaalitilat. Kokonaisuus on gille koko seuran puolesta. Meidän käyttäjivarsin onnistunut. Onttola-säätiön Ahtonen en mielipiteet otettiin hyvin vastaan jo suunja Haapalainen sekä Juniori Jokipoikien toi- nitteluvaiheessa ja ne näkyvät toteutuksessa,
minnanjohtaja, Jarmo Mustonen ovat tyyty- kiittelee Mustonen.
väisiä uusiin tiloihin.
– Samoilla linjoilla olen Maurin ja Jarmon
– Onhan se hienoa nähdä halli valmiina. kanssa. Kun istuimme hallin tiimoilta ensimSuunnittelu on onnistunut ja seuran värit ovat mäisen kerran kaupungintalolla alas pöydän
hyvin esillä. Kolme jäätä antaa nuorille pa- ääreen, niin siitä lähtien kaikkia asiat ovat
remmat mahdollisuudet lajiharjoitteluun se- sujuneet hyvin ja mutkattomasti, myhäilee
kä kehittyä pelaajana ja joukkueena, iloitsee Ahtonen.
Ahtonen.
– Lisäjää helpottaa myös junioreiden van- JUNIORI JOKIPOJAT ja Onttola-säätiö ovat
hempien urakkaa, kun ei tarvitse enää ajella tehneet jo pitkään yhteistyötä ja yhteistyö
jään perässä ympäri maakuntaa, Haapalai- jatkuu tulevaisuudessakin. Jarmo Mustonen
nen jatkaa.
haluaa haastattelun lopuksi vielä kiittää sää– Voidaan sanoa, että meillä on nyt varsi- tiötä merkittävästä panoksesta ja tuesta joennainen jääurheilukeskus. Tilat ovat hienosti suulaisen nuorisojääkiekon hyväksi.
toteutettu ja käytäviä kävellessä ei aina huo– Säätiön nuorisokiekkoilun tukemiselmaakaan, kun halli vaihtuu. Nyt asiat eivät la on pitkät perinteet. Säätiön tuki on autole ainakaan olosuhteista kiinni. Kolmas jää tanut seuraa muun muassa valmennukselliantaa seuralle mahdollisuuden monipuolistaa sessa asioissa ja tuki tulee näkymään ensi
toimintaa. Voimme panostaa enemmän myös syksystä alkaen myös luistelu -ja kiekkokouharrasteryhmiin, sillä kaikki eivät kuitenkaan luissa. Näiden herrojen kanssa on ollut muhalua kilpaurheilla. Pääasia, että saamme kava tehdä yhteistyötä. Heidän kanssaan voi
nuoria liikkumaan, lisää Mustonen.
jutella asioista avoimesti ja yhteistyömme on
vain tiivistynyt entisestään vuosien aikana.
KOLMIKKO HALUAA KIITTÄÄ kaikkia Isot kiitokset säätiölle koko seuran puolesta,
tahoja, jotka ovat olleet mukana hallihank- Mustonen päättää.
keessa. Joensuun kaupunki varsinkin on ollut
merkittävä taho hallia rakennettaessa.
Teksti:
– Haluan ensiksikin kiittää Kärstin Hag- Jarkko Keinänen
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Seuramme kasvatteja

LEIJONAPAIDASSA
Juniori Jokipoikien kasvatteja esiintyi
viime kaudella leijonapaidassa aina
A-maajoukkuetta myöten ja sama tahti on
jatkunut iloksemme myös kuluvalla kaudella.
A-MAAJOUKKUEESSA ovat tällä kaudella esiintyneet hyökkääjät, Miro Aaltonen, 26, sekä Petrus Palmu, 22. KHL-seura Pietarin
SKA:ta edustava Aaltonen on pelannut aikaisemminkin A-maajoukkueessa, mutta JYPissä pelaava Palmu
esiintyi joukkueessa nyt ensimmäistä kertaa.

ALLE 17-VUOTIAIDEN maajoukkueesta löytyvät puolestaan maalivahti Paavo Kohonen (Tappara) sekä puolustaja Atte Lehikoinen (KalPa). Molemmat pelasivat
jo viime kaudella alle 16-vuotiaden maajoukkueessa. Tällä kaudella vastaavassa ikäluokassa maaotteludebyyttinsä pääsivät tekemään,
hyökkääjä Aleksanteri Kaskimäki
(Jokipojat) sekä puolustaja Elmeri Laakso (TPS). Kaksikko valittiin maaotteluiden lisäksi Suomen
maajoukkueeseen, joka osallistuu
9. -22. tammikuuta Sveitsin Lausannessa pidettäviin nuorten talviolympialaisiin.
Teksti:
Jarkko Keinänen

Kuva:
Jarkko Keinänen

Elmeri Laakso
(vas.) ja Aleksanteri
Kaskimäki edustavat
Suomea nuorten
olympialaisissa.

TERVEYSTALOSSA
PÄÄSET LÄÄKÄRIIN
SILLOIN, KUN
LÄÄKÄRIIN
PITÄÄ PÄÄSTÄ.
Lauantaisin ja sunnuntaisin yleislääkäripäivystys ajanvarauksella.

Kauppakatu 21, ma–to 7.30–20
pe 7.30–18, la 8–14 ja su 10–14
puh. 030 6000*
terveystalo.com

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.
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Juniori Jokipoikien työ tuo tulosta
Kuopioon muuttaneen 16-vuotiaan puolustajalupauksen,
Atte Lehikoisen arki on lähtenyt sujumaan hyvin
Kuva: Ida Hassinen

J

uniori Jokipojat tunnetaan juniorityöstä,
joka tuottaa pelaajia aikuisten eri sarjatasojen joukkueisiin. Tänä päivänä on hyvin yleistä, että pienten seurojen juniorimaajoukkueissa esiintyvät kärkipelaajat
siirtyvät usein jo varhaisessa vaiheessa liigaorganisaatioihin. Suomessa ikäluokkansa kärkipuolustajiin lukeutuva Jokipoikien kasvatti, Atte
Lehikoinen, 16, on hyvä esimerkki tällaisesta
pelaajasta. Uraansa määrätietoisesti rakentava
Lehikoinen muutti jääkiekon perässä Kuopioon,
ja hän on pelannut kuluvalla kaudella KalPan
paidassa Nuorten SM-liigaa. Kotoa muuttaminen toiseen kaupunkiin vaatii harkintaa nuorelta
pelaajalta ja hänen vanhemmiltaan.
– Kunkin on mietittävä kohdallaan, onko
valmis muuttamaan pois kotoa. Elämä muuttuu kuitenkin paljon ja pitää olla varma siitä,
että selviää itsenäisesti, niin kiekosta, koulusta
kuin kaikista muistakin arjen asioista. Kannattaa suunnitella asioita huolella jo etukäteen, niin
se helpottaa sopeutumista uuteen tilanteeseen,
Lehikoinen valottaa.
– En voi kieltää, etteikö alussa hiukan jännittänyt, miten asiat lähtevät sujumaan. Kaikki
on kuitenkin mennyt hyvin. Asun aivan jäähallin vieressä ja kouluunkin on matkaa alle kilometri. Kokkailla tarvitsee aika vähän, sillä syön
ruuan koululla sekä jäähallilla lähes joka päivä.
Nuoren pelaajan muuttaessa toiseen kaupunkiin asumismuoto on usein yhteismajoitus tois-

JUNIORI
KalPaan siirtynyt Atte Lehikoinen on kotiutunut
hyvin Kuopioon.

ten pelaajien kanssa tai perhemajoitus. Lehikoinen valitsi tietoisesti kuitenkin yksinasumisen.
Oma rauha on tärkeä asia lukiossa ensimmäistä
vuottaan opiskelevalle puolustajalupaukselle.
– Jääkiekon lisäksi panostan opiskeluun, joten oma rauha on tärkeää jo senkin kannalta.
Muutenkin on hyvä päästä välillä vähän rauhoittumaan omissa oloissa. Asun kaksiossa, joten vanhempieni tullessa katsomaan otteluita he
mahtuvat hyvin majoittumaan luokseni, kertoo
Lehikoinen.
Lehikoisen arki on asettunut hyvin paikoilleen ja hyvin on lähtenyt sujumaan myös kuluva
kausi uudessa seurassa. Vaatimustaso on noussut
entisestään liigaorganisaatioon siirtymisen myötä. Jokipoikien kasvatti pelasi KalPan riveissä
Nuorten SM-liigan alkusarjassa kaikkiaan 32
ottelua summaten niissä yhteensä tehot 3+9=12.
Lisäksi hän on pelannut useita maaotteluita Suomen alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa.
– Treenimäärät ovat lisääntyneet viime kauteen verrattuna ja täällä mennään enemmän pelien ehdoilla. Kerran viikkoon on jäät erikseen
hyökkääjille sekä puolustajille. Olen tyytyväinen siihen, miten kausi on sujunut tähän asti.
Olen saanut pelata A-nuorissa hyvässä roolissa
saaden vastuuta myös ali- sekä ylivoimissa. Lisäksi olen päässyt pelaamaan myös maajoukkueessa, nuori puolustajalupaus iloitsee.
Teksti: Jarkko Keinänen

PÄÄSTÖTÖN SÄHKÖ ON
KÄTEVÄ TAPA VAIKUTTAA
Tavallisen sähkön käyttäminen
tuotti vuonna 2018 keskimäärin
264 grammaa hiilidioksidia yhtä
kilowattituntia kohden.
Oman sähkön käytön muuttaminen
päästöttömäksi on siksi nopea ja
edullinen tapa vaikuttaa ilmastoon
omilla teoilla.
Tutustu osoitteessa priima.pks.fi
ja tee vuoden tärkein oma ekoteko.

Pohjois-Karjalan Sähkö Rantakatu 29, 80101 Joensuu | p. 013 2663 100 | pks.fi
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Ylärivi vasemmalta: Timo Turunen (valmentaja), Jani Varis (valmentaja), Oskari Gröhn (valmentaja),
Timo Immonen (vastuuvalmentaja), Aleksi Nykänen (valmentaja), Luka Kokkonen, Leevi Huikuri, Matias Nykänen,
Jooas Pikkarainen, Topias Viiliäinen, Petja Kinnunen, Miika Lehtinen, Topi Varis, Jouni Hirvonen (huoltaja),
Janne Huikuri (huoltaja), Ville Varis (huoltaja), Jari Kokkonen (valmentaja)
Toinen rivi: Emil Suhonen, Eemeli Gröhn, Aatu Kettunen, Eelis Kortelainen, Joona Immonen, Eetu Mustonen,
Noa Immonen, Junnu Räty, Tobias Burman, Henna Piipponen (joukkueenjohtaja)
3.Rivi: Sofianna Ruohola, Hermanni Turunen, Lari Piipponen, Aatu Heikkinen, Vilppu Hirvonen, Aapo Goran, Olli Simonen,
Elmeri Ruohola, Leevi Pönkkä
Alarivi: Akseli Gröhn, Väinö Varis, Turo Vatanen

LOISTAVAT JA INNOKKAAT PELAAJANALUT
TÄSTÄ REILU 30 - PÄISESTÄ pelaajajoukosta on kehkeytynyt nopeasti tiivis porukka - ja hauskaa meillä on niin kaukalossa
kuin kaukalon ulkopuolellakin. Viime vuosi G-ikäluokassa pelitällein ja turnauksin
ohjasi meitä hennoin kevyin askelin kohti leijonaliiga kautta, jota kyllä jo odotettiinkin.
HEINÄKUUN LOMIEN JÄLKEEN jäille palailtiin jälleen kuun viimeisenä päivänä ja
elokuussa meillä olikin jo täysi tohina käynnissä. Syyskauden aikana osallistuttiin pelitälleille ja startattiin leijonaliigaa kolmella
joukkueella. Joulukuussa syyskauden kruunaa Long Slide turnaus Peurungalla, katsellaan vielä mitä kaikkea kivaa kevät tuo meille tullessaan.

MEIDÄN JOUKKOON MAHTUU niin tytöt kuin pojatkin – ja uudet pelaajat otetaan
aina vastaan. Jokaiselle pelaajalle löytyy
oma paikkansa ja yhdessä treenaten ja toisiamme kannustaen kartutamme taitojamme eteenpäin. Meidän tiimissä puhalletaan
yhteen hiileen ja tsempataan kaveria. Eikä
meillä unohdeta huumoria, yhdessä meillä
on hauskaa. Alkutaival sisältää toki myös
peli- ja joukkuesääntöjen opettelua, ja joukkueelle ollaankin luotu yhteiset säännöt joiden mukaan olemme sitoutuneet toiminaan.
TREENEISSÄ TEHDÄÄN VÄLILLÄ oheisharjoitteita ja jäälle päästään 3-4 kertaa viikossa. Kontiolahdella meillä on tiistaisin
yhteistreenit F10 sekä Kajastuksen porukan
kanssa. Torstaisin ja viikonloppuisin omat

On aika näkyä.

www.yritma.fi

treenit ja onpa vielä mahdollisuus niin ehtiessään kipaista Perjantaisin iltapäiväjäille. ”
YHDESSÄ KASVETAAN JA OPITAAN jääkiekon ympärillä niin lapset kuin aikuisetkin.
Jääkiekko yhdistää, sen kautta luodaan uusia
loppuiän ystäviä. Kiitos meidän valmentajat,
kiitos meidän huoltajat ja ennenkaikkea kiitos kaikki vanhemmat ja meidän Pelaajat!
Henna Piipponen
joukkueenjohtaja

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Monihuolto
Liperin Kyläsali
Stora Enso
Secto
Markkinointi Muikku
JH Louhinta Oy
Kent
Neon Oy
WP Putki
Joensuun Hautaustoimisto
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F-10
YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Trans Tuovinen Oy,
Stora Enso Oyj,
Mantsinen Oy,
PrimaTimber Oy,
Leino Logistics Oy,
Sähköasennus
Järviluoto Oy,
Maarakennus
Niemeläinen Oy,
Carelian Nirko Oy,
Ko-Rak Palvelut Oy,
Ilmastointi- ja
Nuohouspalvelu
Koukku,
Kumipörssi Oy,
UPM

JUNIORI

Alarivi vasemmalta: Toivo Lehtonen, Jaajo Mäkkeli, Jiko Piiroinen, Arseni Ollikainen, Rasmus Haapalainen, Kaapo Korhonen,
Miika Tuononen, Ville Junninen, Veeti Nygren.
Toiseksi alin rivi vasemmalta Eero Multanen, Iivari Vatanen, Kasper Haapala, Lauri Laamanen, Jaakkima Mäkkeli, Jooa Partanen,
Eetu Lappalainen, Toivo Saalasti, Luukas Virtanen, Matias Honkanen, Aapo Paaso, Rasmus Parviainen, Topias Asikainen, Jerry Hyttinen.
Toiseksi ylin rivi: Markku Järviluoto (huoltaja), Janne Hiltunen (huoltaja), Veikko Raunio, Onni Hankilanoja, Anton Lintunen,
Veikka Hiltunen, Ilmari Iskanius, Seva Nenakhov, Aleksi Vartio, Niko Järviluoto, Pyry Hänninen, Venni Hirvonen, Aatu Tuovinen,
Juha Tanskanen (valmentaja), Henri Tuovinen (huoltaja).
Ylärivi vasemmalta: Matti Lappalainen (joukkueenjohtaja), Aki Hankilanoja (huoltaja) Tuomo Lehtonen (valmentaja),
Janne Mäkkeli (valmentaja), Mikko Vatanen (huoltaja), Marko Lintunen (huoltaja), Mika Asikainen (joukkueenjohtaja).
Kuvasta puuttuu: Milo Tanskanen ja Pekka Partanen (huoltaja)

INTOA, YRITYSTÄ JA ILOA
F-10 JOUKKUEEN KAUSI on hyvässä vauhdissa ja porukassa viilettää 36 innokasta jääkiekkoilijan alkua, täysillä ja pilke silmäkulmassa. Kesätreenejä vedettiin juhannukseen saakka, sen jälkeen pidettiin
sellainen sopiva reilun kuukauden omatoimijakso, jolta pojat palasivat elokuussa intoa puhkuen ja hyvässä kunnossa. Jäälle päästiin heti elokuun alkupuolella, siitä alkaen jäätreenejä onkin kertynyt varsin
hyvin 3 kertaa viikossa tahdilla. Pelejäkin on pelattu jo hyvä määrä
niin ystävyysotteluiden, turnauksen kuin Leijonaliigankin muodossa
ja ollaanpa heitetty yksi reissu bussilla aina Lappeenrantaan saakka.
Kautta onkin hyvä jatkaa, kun kohta kolmaskin jää saadaan Joensuussa käyttöön. Kaudella on vielä ohjelmistossa treenien lisäksi useampi
Leijonaliigan pelipäivä, muutamat pelitällit sekä keväällä kauden päätösturnaukset, joissa poikien toiveet ison kentän peleistä käyvät toteen.
POJISTA ON KASVAMASSA hienoja, urheiluhenkisiä ihmisiä, joilla
intoa, yritystä ja iloa riittää. Ryhmässä joukkuehenki on käsin kosketeltavissa, joukkuekavereita kannustetaan ja tsempataan, fistit, klikit
ja nyrkit yhteen ovat tuttu näky. Jokipoikien arvot sekä poikien kanssa yhdessä tehdyt säännöt ohjaavat toimintaa, harjoittelussa kantavina

teemoina ovat ilo, yrittäminen ja keskittyminen. Lajitaidot karttuvat
kovaa vauhtia, lieköhän vanhemmat enää uskaltavatkaan poikia peliin haastaa... Kaukalon ulkopuolellakin on haettu yhteisiä kokemuksia keilauksen parissa, ja myös päästy seuraamaan Kataja Basketin
europeliä porukalla. Pojat alkavat oppia myös klassisia kiekkolauseita, varsinkin ”jos haluat maalin, mene maalille ja jos pitsan mene pitseriaan” on jo tuttua kuultavaa, seuraavaksi taidetaan opetella ”four
passes break any defence”.
TÄMÄN RYHMÄN KANSSA on kunnia jatkaa matkaa eteenpäin, ja
ovi on luonnollisesti auki myös uusille pelimiehen aluille. Meitä voi
seurata myös Facebookissa, kannattaa tykätä Jokipojat -10
Juha Tanskanen
valmentaja
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Eturivi: Valtti Hirvonen, Vincent Vanninen, Eemeli Sorsa, Manu Hämäläinen, Lenni Treuthardt, Micke Manninen ja Eikka Honkanen.
Keskirivi: Petja Ratinen, Tatu Kukkonen, Tuomas Ristola, Aamos pikkarainen, Luukas Haapala, Weeti Westman, Leevi Turunen,
Luukas Sormunen, Heikki Toivanen, Vili Kokkonen, Veeti Kiiskinen, Eeli Ilvonen Mico Kauppi, Eemeli Simanainen ja
Valtteri Heiskanen.
Ylärivi: Onni Haapiainen, Leevi Litmanen, Perttu Stranden, Aatu Kokkonen, Otto Hattunen, Pietu Kokkonen, Eemil Timonen,
Justus Räty, Tino Simonen, Niklas Kortelainen Jaro Sorsa ja Rene Simonen.
Toimihenkilöt: Lasse Litmanen, Pasi Kiiskinen, Tomi Stranden, Jani Heiskanen, Miika Haapala, Jarmo Manninen, Niko Sorsa,
Jussi Kokkonen, Janne Westman, Mikko Sorsa, Aki Hämäläinen, Tomi Treuthardt, Jari Kokkonen, Joni Sormunen ja Mika Timonen
Kuvasta puuttuu: p. Aatu Puumalainen, Onni Penttinen ja Mikael Jeskanen. Th. Simo Penttinen ja Sami Hirvonen.

NYT PELATAAN JÄÄKIEKKOA
TÄLLÄ KAUDELLA E-09 joukkue pääsi vihdoin pelaamaan sarjapelejä pitkälle kentälle
ja samalla mukaan tulivat uusina asioina paitsiot sekä pitkät kiekot. Hei nythän tämä on
oikeaa jääkiekkoa.
JOUKKUEESSAMME KIEKKOILEE vajaat
40 kiekkoilijan alkua, joista toiset ovat konkareita harrastaen kiekkoa joukkueessa jopa viidettä vuotta, kun taas osa pelaajista on aloittanut kiekon harrastamisen tällä- tai edelliskaudella. Ilahduttavaa on se, että vuosi sitten vastaavaa tekstiä kirjoitettaessa oli joukkueemme
pelaajavahvuus lähes 10 pelaajaa pienempi. 09
joukkueessa on siis positiivista imua!
JOUKKUE PELAA KOLMELLA peliryhmään
Savo-Karjalan alueen E-2 sarjaa, jossa vastassa on vanhojen tuttujen KalPan ja OoKoon lisäksi joukkueita pääosin Pohjois-Savon alu-
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eelta. Lisäksi välisarjassa kohtasimme joulukuun alussa JyPin ja helmikuussa vierailemme
Lappeenrannassa. Sarjapelien lisäksi pelaamme kauden aikana turnauksia ja pelitällejä Jyväskylässä, Pyhäjärvellä, Varkaudessa, Tampereella ja kauden päätämme Vuokatin pelitälleihin huhtikuun lopussa. Joukkueelle kertyy
kauden aikana tapahtumia n. 250 kpl, joista
pääosa on elokuun ja huhtikuun välisenä aikana. Huhtikuun lopulla ehdottelin pientä huilia
ja kyllähän se vastuuvalmentaja Lasse ”Litti”
Litmanen sellaisen lupasi ja sanoi 27.4. pidetyssä palaverissa, että ”ensimmäiset kesäharkat ovat sitten 7.5”
POJILLA ON TAAS vuosi lisää ikää mittarissa ja pyrimmekin kasvamaan jatkuvasti sekä
jääkiekkoilijoina että ihmisinä. Elämänkoulua
onkin riittänyt välillä ihan kiitettävästi, kun
tuntuu pojilla olevan välillä virtaa ihan reip-

Pa ras majo itus
H oliday Linnunlahdella

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
paasti myös kentän ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Jokipoikien edustuksen peleissä fanipääty saa merkittävän vahvistuksen, kun lippuja
heiluttamaan saapuvat myös E-09 joukkueen
pelaajat, jotka kannustavat äänet käheänä omia
idoleitaan. Joukkueessa on positiivinen pöhinä päällä ja siitä pitää osaltaan huolen myös
hurtin huumorin omaava laaja toimihenkilöporukka. Koppimusasta vastaa maajoukkueen
tavoin huoltopäällikkömme Mikko Sorsa ja
peleihin lähdetään yleensä Einin – Kesä ja
Yö biisin tahtiin.
TOIVOTAN KAIKILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, seuran työntekijöille, toimihenkilöille, vanhemmille, kannattajille ja ennen
kaikkea pojille huikeaa kiekkokautta 20192020!
Simo Penttinen
joukkueenjohtaja

Muottituote Group Oy
Punamusta Oy
Lukkoukot
Linnunlahti Holiday
Ilotaksit Oy
Itä-Suomen Ekoyhtiöt
Outokummun metalli Oy
SJ-huolto
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E-08
YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Täsmäneliö
Polygon
Lämpökarelia
PunaMusta
Joensuun TM-LVI Oy

JUNIORI

Alarivi vasemmalta lukien: Lassi Laine, Leevi Laine, Arttu Vaara, Eetu Simanainen, Kalle Karvinen, Rasmus Sallinen,
Aku Sorvali, Luka Härkönen, Jasper Penttonen.
Keskirivi vasemmalta lukien: Paula Hankilanoja, Eino Kolehmainen, Onni Honkanen, Niki Hämäläinen, Max Pöyhönen,
Aatu Hankilanoja, Veeti Hirvonen, Jerry Keromaa, Luukas Hirvonen, Valtteri Katajisto, Jerkko Kinnunen, Eemil Sallinen,
Paavo Saalasti
Ylärivi vasemmalta lukien: Aki Hankilanoja, Mika Honkanen, Jarkko Hämäläinen, Jani Hirvonen, Teemu Simanainen,
Timo Laine, Jani Karvinen, Rasmus Väänänen, Jari Penttonen, Markus Puranen

URHEILULLINEN JA YHTENÄINEN JOUKKUE
JOKIPOIKIEN E08-IKÄLUOKAN JOUKKUEESSA pelaa 22 aktiivista urheilijanuorukaista. Toimihenkilöitä on yhteensä 13 henkilön verran, joista valmentajia kuusi ja huoltajia neljä. Tiimiin kuuluu myös muutamia
muita henkilöitä, unohtamatta heidän arvokasta panostaan joukkueen eteen. Henki on
kaikin puolin loistava sekä pelaajien, toimihenkilöiden että vanhempien kesken. Hyvässä
porukassa on hyvä harrastaa.
TÄLLÄ KAUDELLA KESKITYTÄÄN pääsääntöisesti lajitaitojen kehittämiseen ja urheilullisen elämäntavan opettamiseen. Lisäksi
lajiin innostaminen ja tätä kautta pelaamisen
ilon tulee näkyä kaikessa tekemisessä. –”Joukkue kehittyy kovaa vauhtia ja motivaatio on
korkealla”, kertoo vastuuvalmentaja Rasmus
Väänänen. –”Lisäksi ilme treeneissä ja peleissä on innostunut, positiivinen ja
kannustava. Ollaan yksi joukkue!”
Rasmus jatkaa. Hän painottaa lisäk-

si harjoittelun monipuolisuutta. Monipuoliset
oheis- ja jääharjoitukset luovat pohjaa tulevaan ja kehittää paljon pelaajia.
JOUKKUE HARJOITTELEE KESKIMÄÄRIN
3 kertaa viikossa ja tähän tulee lisäksi oheiset
ja ottelut. Tapahtumia riittää siis mukavasti.
Osalla pelaajista on myös muita harrastuksia, ja tähän monipuolisuuteen ja urheilulliseen elämäntapaan kannustetaan. Kahden tai
useamman lajin harrastaminen ja aikataulujen sovittaminen onnistuu useimmiten kyllä
mainiosti.
JOUKKUE PELAA SAVO-KARJALAN E1
ikäluokan aluesarjaa kahdella peliryhmällä.
On ollut todella hienoa katsoa joukkueen onnistumisia peleissä ja turnauksissa. Pelirohkeus ja taistelutahto on noussut voimakkaasti
esille hyvän joukkuehengen ja loistavan valmennuksen siivittämänä. Hyvänä esimerkkinä
edellä mainitusta on se, kun syksyllä osallis-

tuimme Saipan järjestämään kuuttiturnaukseen. Sekä AA että AAA tasoryhmät pelasivat
loistavan turnauksen ja kumpikin joukkue ylsi
erittäin hyville sijoille tapahtumassa. Lisäksi
kauden aikana joukkue pelaa aluesarjan lisäpelejä Jukureita ja Saipaa vastaa, sekä järjestämme pari pelitälliä, joissa vastaan saadaan mm. Kookoo, Diskos ja Ketterä. Mukavaa vaihtelua kaikin puolin ja uusia vastuksia vastaan on aina hauska päästä pelaamaan.
JOUKKUE EI OLE PELAAJAMÄÄRÄLLISESTI kovinkaan iso, joten mukaan mahtuu
aina 2008 syntyneet tytöt sekä pojat. Mikäli haluat mukaan huippujengiin hienon lajin
pariin, ota yhteyttä joukkueenjohtajaan tai
vastuuvalmentajaan. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! Yhteystiedot löytyvät Juniorijokipoikien nettisivuilta, E08 joukkueen alta.
Teemu Simanainen
joukkueenjohtaja

JUNIORI

JUNIORI

JUNIORI

13

Paikkakunnan
parasta
pankkipalvelua
Toivotamme
menestystä
vuodelle 2020

Oma Säästöpankki
Siltakatu 10
Joensuu

omasp.fi
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D-07
YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Itä-Suomen
Konepalvelu Oy
Valamis
Ouneva Group
K-Citymarket Pilkko
Liikennekoulu Mikko
Plexman

JUNIORI

Ylärivi: joukkueenjohtaja Tiina Tauslahti, valmentaja Jani Lahtinen, Kalle Raunio, Kauko Hassinen, Peetu Ratinen, Arttu Ahtinen,
huoltaja Eino Mutanen, Jesse Lahtinen, huoltaja Dmitry Kudinov, Onni Koskivirta, huoltaja Janne Kontkanen, Onni Hirvonen,
Konstantin Kudinov, huoltaja Petri Kuikka, Aaro Kupiainen, joukkueenjohtaja Jarno Kyllönen ja valmentaja Mika Haapalainen
Keskirivi: Vastuuvalmentaja Juuso Akkanen, valmentaja Mikko Raunio, Elias Varis, Antti Mutanen, Atso Karttunen, Iiro Tauslahti,
Janne Korhonen, Joonas Kontkanen, Aleksi Haikonen, Topias Kuikka, huoltaja Sami Tauslahti, Viljami Mutikainen ja valmentaja
Sami Takkunen
Alarivi: Miro Nylund, Justus Varis, Niklas Haapalainen, Pekka Pakarinen, Niklas Kyllönen, Niko Kortelainen
Kuvasta puuttuu: Joonas Kähkönen, huoltaja Jouni Haikonen ja MV valmentajat Jani Varis ja Ari Pakarinen

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPII
TÄLLÄ KAUDELLA JOUKKUEESEEN kuuluu 25 pelaajaa, iso joukko toimihenkilöitä
ja arvokasta työtä kotona tekevät vanhemmat. Joukkue pelaa kahdella peliryhmällä 3A
ja 2A sarjassa, joka mahdollistaa pelaajien
kierrättämisen molemmissa peliryhmissä. Lisäksi joukkueen mukana on ollut iso joukko -08 syntyneitä poikia, joka on taas pitkän
tähtäimen toimintana palvellut koko seuraa.

lutekniikassa ja luistelunopeudessa. Tähän
olemme saaneet paljon apua seuravalmentaja
Sasu Kedolta. Olemme toteuttaneet luistelutekniikkaa yhteisharjoituksissa -08 syntyneiden kanssa kerran viikossa. Yhteisharjoitukset ovat mahdollistaneet meille pidemmät
jääharjoitukset kerran viikossa ja samalla pojat ovat päässeet mittaamaan omaa osaamista
isommalla ryhmällä.

TAKLAUKSET OVAT TULLEET uutena osana
peliä tälle kaudelle. Pojat ovat oppineet taklaamaan puhtaasti kädet alhaalla ja samalla
oppineet ottamaan taklauksia vastaan. Kuitenkin suurin kehitysaskel on otettu luiste-

KAUDEN TAVOITTEENA ON oppia ymmärtämään yhdessä tekemisen merkitys ja
samalla oppia pelin sisällä tapahtuvia roolin
vaihdoksia. Lajitekniikka tulee yhtenä kehityskohteena jälleen kerran ja niiden kehittä-

minen jatkuu käytännössä niin pitkään kun
jääkiekon parissa on mukana.
KAIKEN TÄMÄN TOIMINNAN ovat mahdollistaneet poikien vanhemmat. Kiitoksen
sanat kuuluvatkin vanhemmille, jotka kuskaavat ja mahdollistavat pojille hienon lajin
parissa mukana olemisen. Eikä pidä unohtaa toimihenkilöitä, jotka ovat sitoutuneet
olemaan mukana joukkueen toiminnassa ja
poikien harrastuksessa läpi pitkän kauden.
Juuso Akkanen
vastuuvalmentaja
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Alin rivi vasemmalta: Matias Piirainen, Eemeli Kamppuri, Jonne Jääskeläinen, Savva Ollikainen, Arttu Korhonen, Juuso Haapala
Toinen rivi vasemmalta: Paavo Manninen, Aaro Parviainen, Roope Silvonen, Samuli Vatanen, Aatu Pikkarainen, Onni Varis,
Atte Kontkanen, Jonne Tanskanen, Miko Piiroinen, Toni Tuomela, Jaakko Piirainen (valmentaja), Antti Piiroinen (valmentaja).
Kolmas rivi vasemmalta: Kai Korhonen (huoltaja), Lenni Matikainen, Pasi Kontkanen (huoltaja), Lenni Laine, Antti Kamppuri
(joukkueenjohtaja), Samuel Sallinen, Miitri Inkinen, Timo Laine (valmentaja), Atte Hassinen, Jesse Flinkman, Mico Härkönen,
Mikko Haapala (vastuuvalmentaja)

HAASTEET HITSASIVAT PORUKAN YHTEEN
SYYSKAUSI 2019 KÄYNNISTYI D1-06
joukkueen kohdalla haastavissa merkeissä.
Joukkueen koko oli pienentynyt kesän aikana niin, ettei mahdollisuutta pelata kahdella
joukkueella ollut. Joukkue joutui lähtemään
sarjaan yhdellä ryhmällä ja aloitti yhteistyön
muiden maakunnan seurojen kanssa, jotta
pelipaikkoja saataisiin kaikille. Joukkueen
pelaajista on pelannut osa Polvijärven joukkueen mukana säännöllisesti ja vierailuja
on tehty niin oman seuran 05-joukkueessa

15

kuin Kiteen Jääsusien 05-joukkueessa. Yhteistyö on toiminut hyvin ja kaikille on saatu
järjestettyä hyviä pelejä. Järjestely on ollut
pelaajille ja vanhemmille monesti haastava,
mutta hyvin on selvitty ja iso kiitos kaikille
yhteistyöstä. Kevätkauteen pystytään lähtemään taas kahdella joukkueella ja peleissä
palataan normaaliin järjestelyyn.

nyt porukka nivoutunut hyvin yhteen. Keskittyminen kiekkoon on kova ja halu kehittyä ja olla parempi on upealla tasolla. Pojilla
on riemua tekemisessä ja hyvää kilpailua sekä huumori riittää. Joukkueen sanonta kuuluukin: tosissaan, mutta ei vakavissaan!!

KUN PORUKKA ON PIENENTYNYT ja
joutunut muutosten keskellä, on jäljelle jää-

Antti Kamppuri
joukkueenjohtaja

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Ilmastointi Kake
Parturi Kampaamo Team
PunaMusta
StoraEnso
Kirpparilla.fi
Savo-Karjalan Linja Oy
Liperin Kyläsali
Vatupassi
Suonenjoen Maitotila
Larin Lomat
Joensuun Uusi Apteekki
Asianajotoimisto Petri Sallinen

ILOTAKSIT Oy
Henkilöautokyydit (1+4)
Tilataksikyydit (1+8)

0500 881 001

044 778 001

Kiekkomatkat mm. KHL-peleihin Pietariin.
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C-05
YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Karelian Lihajaloste Oy
Rakentaja M.Laukkanen Oy
Taksi Itä-Suomi Oy
Fysiodag Oy
Teokem Oy
Fennia

JUNIORI

Ylärivi vasemmalta: Kimi Hjälm (valmentaja), Arthur Rembetti (huoltaja), Alex Juntunen, Tommi Kettunen (vastuuvalmentaja),
Anton Kettunen, Joona Rönkkö, Veeti Räsänen, Santeri Kekarainen, Topias Vekkeli, Aapo Pippuri, Niko Halttunen, Jere Toivanen,
Leo Räsänen, Sami Lievonen, Jarmo Pirinen (huoltaja), Erkki Lievonen (huoltaja),
Keskirivi vasemmalta: Joonas Lappalainen (valmentaja), Juho-Ville Haapakangas (valmentaja), Ville Vaara, Samu Holopainen,
Niklas Nykyri, Niko Kovero, Tuukka Turunen, Lauri Jukola, Juuso Eskelinen, Juho Ahonen, Julian Immonen, Samu Kettukangas,
Hannes Ripatti, Atte Kirjavainen, Eini Sivonen (joukkueenjohtaja), Mikko Karttunen, Mika Kipinä (joukkueenjohtaja),
Kari Kekarainen (huoltaja)
Alarivi vasemmalta: Jimi Kyllönen, Eetu Pirinen, Cristopher Rembetti, Aleksi Mustonen, Niko Rova, Atte Kipinä.
Kuvasta puuttuu: Simppa Svensk

PELI- JA LAJITAIDOT KEHITTYVÄT
JOUKKUEEMME KOKO KAUDELLA 20192020 on 30 kenttäpelaajaa ja 3 maalivahtia.
Pelaamme kahdella peliryhmällä AAA ja AA
(A) sarjoja.

tustapahtumat, jotka huipentuvat keväällä Pohjola-leirille, josta valitaan edustajat nuorimpaan maajoukkueeseen.

myös pettymykset ovat vahvasti mukana arjen opeissa.

JOUKKUE ALOITTI HARJOITTELUN toukokuun alusta ja kesätauon jälkeen harjoittelua jatkettiin heinäkuun viimeisellä viikolla.
Jääharjoittelussa on keskitytty opettelemaan
ja kehittämään erilaisia peli- ja lajitaitoja ja
pelin sisällä tapahtuvia asioita.

HAASTEEN VALMENNUKSELLE ja pojille
aiheuttaa poikien erilainen fyysinen kehittyminen, joka pyritään ottamaan huomioon jää- tai
oheisharjoituksia suunniteltaessa. Luonnollisesti nuoren miehen alkava/käynnissä oleva
murrosikä maustaa monella tavalla toimimista
tämän ikäryhmän kanssa.

RIITTÄVÄN RAVINNON ja levon saannin
merkitys korostuu, koska harjoittelu on aikaisempia vuosia kovempaa. Samalla koulunkäynnin vaatimukset kasvavat. Näistä asioista
huolehtiminen on kotijoukkojen harteilla. Kun
nämä asiat ovat kunnossa, on myös harjoitteleminen ja pelaaminen hauskempaa. Kehittävää kiekkokautta kaikille!

TÄSSÄ IKÄRYHMÄSSÄ SIIRRYTÄÄN kohti kilpailevampaa kiekkoa. Jännitystä kauteen
tuovat myös Suomen Jääkiekkoliiton kartoi-

PELAAJAN HALU NÄYTTÄÄ kentällä taistelijan luonnetta ja rehdin urheilijan käytöstä, nauttia kilpailusta ja oppia kohtaamaan

Tommi Kettunen
C2 -vastuuvalmentaja
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Ylärivi vasemmalta: Huoltajat: Sami Tauslahti, Pasi Koukku, Jyrki Kuikka. Pelaajat: Veeti-Valtteri Ristola, Juho Kuikka,
Rasmus Kankkunen, Niko Ratilainen, Veeti Matikainen, Niklas Kettunen ja huoltaja Risto Kankkunen.
Keskirivi vasemmalta: Vastuuvalmentaja Ville Immonen. Pelaajat: Eetu Venäläinen,Toni-Ville Immonen, Jesse Lappalainen,
Aleksanteri Kaskimäki, Lasse Vatanen, Eetu Koukku, Petja Saukkonen, Aleksi Juurikainen, Luka Hämäläinen, Toni Mäkinen.
Valmentaja Markus Pietarinen ja mv-valmentaja Mikko Jormakka.
Alarivi vasemmalta: Veeti Koppinen, Peetu Paaso, Jaakko Lehikoinen, Miro Tauslahti, Otto Hirvonen, Antti Haikonen
Kuvasta puuttuvat pelaajat Tatu Kempas ja Peetu Jolkkonen sekä huoltaja Harri Jolkkonen ja joukkueenjohtaja Maarit Kempas

ENSIMMÄINEN VUOSI KILPAIKÄLUOKASSA
SYYSKUUN PUOLESSAVÄLISSÄ, kun
kiersimme 13 pelaajan voimin Etelä-Suomea, niin pitkillä bussi matkoilla kerkesi
käymään läpi monenlaisia ajatuksia. Nyt
joulukuussa, kun tätä kirjoittaa ja miettii aikaa taaksepäin, niin onhan tämä ollut opettavaista aikaa itse kullekin. Onnistumisen
tunteita, pettymysten tunteita ja kaikkea siltä
väliltä olemme kokeneet tänä aikana. Mutta
se kasvu henkisesti ja pelillisesti, mitä tämä
joukkueellinen velikultia on osoittanut, niin
onhan tämä kaikki ollut sen arvoista.
KAUTEMME ALKOI TOUKOKUUSSA ja
meillä on mukana tällä hetkellä kolme maalivahtia ja 20 kenttäpelaajaa. Suurimmalle
osalle pelaajista ensimmäinen kausi kilpaikäluokassa ja valmentajalle ensimmäinen
kausi päävalmentajana, niin siinä oli haastet-

ta alkavalle kaudelle suhteellisen paljon. Viisi pelaajaa oli pelannut C-nuorten SM-sarjaa
edellisellä kaudella ja muille, mukaan lukien
valmennus, sarja on uusi tuttavuus. Pelaamme SM-karsintasarjaa, jossa on kaksi lohkoa.
Meidän lohkossamme on 10 joukkuetta ja
toisessa lohkossa puolestaan 11 joukkuetta.
Olemme tällä hetkellä lohkossamme yhdeksäntenä ja tammikuussa pelimme jatkuvat
10 joukkueen alemmassa SM-sarjassa. Elokuun puolestavälistä joulukuun 8. päivään
mennessä olemme pelanneet kaikkiaan 36
ottelua mukaan lukien yhdeksän treenipeliä.
SARJAN ALKU OLI meille todella hankala.
Ei meinattu oikein saada koneita käyntiin.
Mitä pidemmälle kausi on edennyt, niin sitä
paremmin joukkue on saanut juonesta kiinni. Yksilöt ovat pikkuhiljaa kehittyneet seu-

raaville tasoille. Päivittäisen tekemisen vaatimustaso tulee vahvasti pelaajilta itseltään
ilman, että valmentajien tarvitsee olla jatkuvasti vaatimassa ja muistuttamassa tästä.
PELAAJIEN ARVOTTAMA, ”jokainen saa
olla oma itsensä” on kaiken toiminnan perusta. Joukkue on ollut pitkään yhdessä ja tämä
näkyy tiiviinä joukkuehenkenä. Ulkopuolisen
olisi vaikea ymmärtää, kuinka joukko nuoria
miehiä voi kasvaa hyvin tiiviiksi porukaksi
yhteisten kokemusten kautta. On hienoa olla osa tätä orkesteria, johon kuuluvat myös
huoltajat ja joukkueenjohtaja, jotka tekevät
arvokasta työtä joukkueen eteen. Odotamme
innolla, mitä kevätkausi tuo tullessaan!
Ville Immonen
päävalmentaja

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
JR Rahtia Oy
Stora Enso Oyj
Enocellin tehtaat ja Efora Oy
Liikennekoulu Mikko
Kiteen Huonekalutehdas Oy
Nuohous- ja ilmastointipalvelu
Mikko Koukku
Kap-Tek
Joen Kilpituote Oy
Itä-Suomen siivouspalvelu Oy
Taksi Solutions Oy
Autokorjaamo Romppanen Oy
Ouneva Group
Sten
Sacotec Components Oy
Carelian Nirko
Suomen Tavaratorit Oy
Kolarikulma
K-Market Kontiolahti
Haukiniemen tila
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B-nuoret
YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Hotelli-Ravintola Aada
Holiday Linnunlahti
Parturi-Kampaamo Team
TengTools
Veikon Kone
Riveria
Prima Timber
Joen Kilpituote
Subway

JUNIORI

Alarivi: Severi Silvennoinen, Iiro Eronen, Joona Karjalainen, Aapo Kuivalainen, Sami Murto, Vertti Ruotsalainen
Keskirivi: Mikko Fisk, Antti Haikonen, Saska Mustonen, Santeri Schroderus, Rasmus Kuronen,
Aleksanteri Kaskimäki, Aatu Kokkonen, Aapo Sariola, Riku Vähäniitty, Riku Rova, Vili Westerman, Aapo Sorjonen,
Atte Hyttinen
Ylärivi: Tuomas Puustinen, Atte Kovanen, Kasperi Surakka, Eetu Hassinen, Waltteri Pippola, Samuli Kokko,
Veeti Eiserbeck, Valtteri Vaittinen, Tapio Mustonen

B-NUORTEN TERVEISET!
TÄMÄN JOUKKUEEN YHTEINEN matka alkoi huhtikuun loppupuolella, josta alkoi kesäharjoittelujakso. Syyskauden aloitimme kolmen päivän leirillä kiteellä! Pelasimme ennen kauden alkua neljä harjoitusottelua.
VARSINAINEN KAUSI ALKOI elokuun viimeinen päivä, sarjassa tavoitteena oli päästä
kevääksi B-nuorten alempaan sm-sarjaan, se
tavoite ei kuitenkaan toteutunut. Syys kaudella tapahtui sellaisia asioita joita ei silloin kun
tavoitetta asetettiin, niin tullut mieleenkään että
voisi eteen tulla. Keväällä meidän sarja on Bnuorten mestis, joka varmasti on meidän pelaajille hyvä paikka kehittyä pelaajina eteenpäin.

Louhostie 2, Joensuu p. 013 801 616

ARJESSA NUOREMMALLE IKÄLUOKALLE
(2003) uutena asiana on tullut mukaan kolme
aamuharjoitusta/viikko, jonka päälle tulee vielä
joukkueen iltaharjoitukset, vanhemmalle ikäluokalle (2002) asia on hiukan paremmin tuttu viime kaudelta. Pelaajien arki on kovaa
ja vaatii vahvaa omaksumista mitä se vaatii
urheilijana, että jaksat hoitaa koulun, harjoitukset ja olla vielä valmiina mittaamaan itsestäsi parasta irti viikonloppuisin, mitkä on ne
isot valinnat siellä jäähallin ulkopuolella, että
energiaa riittää joka päiväiseen tekemiseen ja
kehittymiseen. Akatemian harjoittelu on puhtaasti yksilöön kohdistuvaa harjoittelua ja ilta harjoituksissa keskitymme enemmän siihen
joukkueen ja viisikon yhteistyöhön.

OSA PELAAJISTA ON ottanut otannalla huhtikuu-joulukuu 2019, isoja steppejä eteenpäin,
niin urheilijana, jääkiekkoilijana kuin joukkuepelaajina, josta olen erittäin iloinen!
KEVÄÄLLÄ HALUAMME SAADA vietyä meidän pelaamista edelleen eteenpäin, joka antaa
meille mahdollisuuden menestyä sarjassa, peli
on kuin palapeli jossa pitää saada reunat kuntoon ja tiiviiksi, sitten siellä keskellä voidaan
käännellä palasia erinpäin ja kokeilla mikä
meille sopii.
Kiekkoterveisin
Mikko Fisk
päävalmentaja, B-nuoret
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Alarivi: Julius Kukkola, Jesse Mikkonen, Sasu Keto, Elias Vanninen,
Simo Karjalainen, Ville Haapalainen, Tommi Piirainen
Keskirivi: Mikko Jormakka, Onni Walling, Kasper Mäenpää, Markus Lepistö,
Jere Hietala, Mikael Piirainen, Tommi Pöllänen, Lenni Sillanpää,
Jesse Multamäki, Mikko Kotikivi, Tapio Mikkonen
Ylärivi: Joose Saastamoinen, Jere Vänskä, Denis Shashkin, Jerry Kilpimaa,
Topi Saastamoinen, Juho Rissanen, Aleksi Inkinen, Veeti Karnaranta

LAADUKAS TEKEMINEN KEHITTÄÄ
JOKIPOIKIEN A- NUORET pelaavat nuorten
mestiksen alkusarjaa. Syksy on ollut joukkueelle haastava, 20 pelin jälkeen olemme sarjassa kahdestoista. Ensimmäisestä kymmenestä pelistä saimme kokoon vaivaiset neljä
pistettä, kymmenestä seuraavasta 15. Joukkueen peli ilme ja tuloskunto on parantunut
sarjan edetessä. Viimeinen kolmannes ennen
joulutaukoa oli erittäin tärkeä, saavutimme tavoitteemme jatkaa mestiksessä. Elämässä ja
urheilussa vastoinkäymiset ja niistä oppiminen määrittävät ihmisen sisäisiä voimavaro-

ja. Jäädäänkö surkuttelemaan elämän ja pelin kovuutta vai löydetäänkö yhdessä keinot
parempaan huomiseen. Uskon vakaasti että
laadukkaalla arjen tekemisellä pelaajat ja peli kehittyvät. Helpolla tavoitteisiin ei päästä
mutta helpolla ei pidäkään päästä, urheilun
ja pelin ydin on koko ajan omien rajojen siirtämisessä. Jääkiekossa on kolmenlaista kilpailua: pelaajan pitää ensiksi haastaa itsensä,
joka päivä ihmisenä (elämäntaidot), urheilijana ja jääkiekkoilijana.

JOENSUULAISTA
JÄÄKIEKKOA
TUKEMASSA
JO 30 VUOTTA.

TOISEKSI JOUKKUEEN SISÄLLÄ pitää olla aito ja rehti kilpailu pelipaikoista ja ajasta,
tyytyväisyys tappaa kehityksen. Kolmanneksi tulee peli, me vastaan vastustaja. Siinä jokaisen pitää olla yhteisen edun asialla. Näitä
elämän ja pelin taitoja opettelemme päivittäin. Välillä kovemman kautta mutta urheilu
on turvallinen ja uuden mahdollisuuden antava ympäristö.
Simo Karjalainen
valmentaja

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
LukkoUkot/Teokem
Joen Sähkötekniikka
Artic kaihdin
Pohjolan Matka
Granlund
Kaivutyö A. Piirainen
Kuljetus- ja konepalvelu Sorsa
Rakennus Kosonen
Fastroi
Karelian Lihajaloste
Kaukomaalaus
Siun Työterveys
Tilitalo
Luottopuu
Rösch
Mainoskilpi Muhonen
Heinosen Leipomo
Maansiirto- ja soraliike Levy
Terveystalo
Juhlahumut
Kolo Design
Noljakan apteekki
Tamro
Karjalainen
STM-team
Muottituote
Konejönnit
Intersport
PunaMusta
Karjalan Pultti
Neste Joensuu
Neste Kitee
Joensuun Vesi
PKS
Koneurakointi Keijo Eronen
Kiteen tapetti- ja maalaustyö

JUNIORI

JUNIORI
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Hyväntekeväisyysturnaus
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JUNIORI

8.2.2020 Louhela, Mehtimäki
Ilmoita joukkueesi mukaan:

www.savepondhockey.org
Osallistumismaksu 200 €/joukkue.
Sponsorijoukkue 400 €.
Kerätyt varat lahjoitetaan
lyhentämättöminä ilmastotyöhön.
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Koska me rakastamme
pipolätkää ja talvea!
Hiilineutraali Joensuu 2025
JUNIORI
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