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M yös urheilumaailmaan pandemia iski 
lujaa ja kovaa. Suurtapahtumia jou-
duttiin ja joudutaan yhä perumaan ja 

siirtämään, sarjoja keskeytettiin, peleissä pela-
taan ilman yleisöä ja katsojia. Samaan aikaan 
urheilusponsorit haluavat edelleen näkyvyyttä. 
Urheilutapahtumien kaupallista puolta on mah-
dotonta ylläpitää ainakaan siten kuin on totut-
tu, jos yleisö ei pääse eikä päästetä paikalle. 
Yhtälöä on siis mahdotonta toteuttaa. Kaikki 
kuitenkin ymmärtävät ja kunnioittavat terveys-
turvallisuutta, se on kaikkien etu.

Juniori Jokipojat ry on selvinnyt toistaiseksi 
koronapandemiasta kaiken kaikkiaan melko vä-
häisin seurauksin, vaikka osamme olemme toki 
saaneet.  Hallit olivat keväällä suljetut. Syksyn 
sarjoista jäivät vain viimeiset pelit pelaamat-
ta ja hallin katsomojen väki ainakin harveni 
loppuvuotta kohden.  Kevätkausi alkaa tois-
taiseksi rajoitusten ja peliaikataulujen siirtojen 
merkeissä. Mutta tärkeintä: pelaajat pääsevät 
pelaamaan ja valmentajat valmentamaan. Juni-
oritoiminnassa on muistettava myös joukkuei-
den yhteishenki ja kaikki sosiaaliset kontaktit, 
joita meistä useampi on kaivannut. 

Muutoin seuran toiminta on pysynyt suht 
entisellään. 

Kilpailullisella puolella jopa hyödyttiin sar-
jaohjelmamuutoksista, kun U18 sai SM-sarja-
paikan ilman karsintoja eikä U16 joutunut kar-
simaan paikastaan keväälle. Samalla yksi seu-
ran tälle vuosikymmenelle asetetuista kilpailul-
lisista tavoitteista toteutui, kun kaksi ikäluokkaa 
pelaa SM-tasolla. Tässä haastavassa tilantees-
sa on ollut hyvää kehitystä myös pelillisesti.

Korona on kuitenkin muuttanut ja tulee 
muuttamaan monia käytäntöjä meidän jokaisen 
työssä ja elämässä. Osa työelämän muutoksista 
olisi todennäköisesti ollut tulossa lähivuosina, 
mutta korona nopeutti muutosta. Moni teki var-
masti etäkokousosallistumisensa ennätyksen-
sä. Vanhempainkokouksia ja muitakin seuran 
kokouksia on jouduttu pitämään etänä ja tule-
vaisuus näyttää miten ko. kokoukset tullaan jat-
kossa järjestämään. Etävanhempainkokouksia 
on hieman oudoksuttu, mutta myös positiivista 
palautetta on saatu, vaikka teknisiä ongelmia 

on ajoittain ollutkin. Ja olemme hyvin oppineet 
katsomaan kotona pelit striimattuina, ehkäpä 
näin myös jatkossa.

Olipa koronaa tai ei, jääkiekon pelaamis-
ta ja harrastamista sen fyysisessä muodossa ei 
voi tehdä etänä nyt eikä tulevaisuudessa. Yh-
teisöllisyys syntyy, kun tehdään ja harrastetaan 
yhdessä. Yhteenkuuluvuuden tunnetta ei saa-
vuteta läppäreiden välityksellä ainakaan sen 
tasoisesti, jos ollaan nauttimassa yhdessä te-
kemisestä. 

Ymmärrämme kaikki, miten tärkeää on pe-
likavereiden tapaaminen ja yhdessä tekeminen 
ja sitä kautta pikkuhiljaa syntyvä yhteisölli-
syys ja yhteishenki. Vain kohtaamisella opim-
me tuntemaan toisiamme.  Tämä pätee kaik-
kialla elämässä. 

Kiekkoperhe tarvitsee kuitenkin myös mui-
ta kuin pelaajia ja ammattivalmentajia. Vuosi 
sitten vanhemmille oli täysin itsestäänselvyys, 
että hallille voitiin tulla ja mennä vapaasti. Nyt 
sitä on rajoitettu. Vanhempia tarvitaan jatkos-
sakin toimitsija-aitioon ja myös putkelle. Itse 
näen yhtenä jopa uhkatekijänä koko lajille, että 
vanhemmat etääntyvät lapsensa harrastuksesta 
ja samalla seurasta. Tällöin myös lopettamis-
kynnys voi tosiasiassa perheissä madaltua, jos 
harrastusta ei jollain tasolla koeta koko perheen 
lajiksi. Kentän laidalla tarvitaan kannustusta, 
kohtaamisia, mielipiteitä ja tunnetta, koska se 
on keskeinen osa kiekkokulttuuria. Ja rakenta-
va kritiikki pitää seuratoiminnan tasoa osaltaan 
yllä. Toivon, että kaukalon katsomot alkavat 
heti täyttyä, kun rajoitukset voidaan poistaa. 
Nähdään hallilla! 

Hyvää koronarajoituksista vapauttavaa 
vuotta 2021 vuosikymmentä kaikille!

Petri Sallinen 
hallituksen pj, 

Juniori Jokipojat ry

JETSETBAR

Takana meillä on vuosi 2020, jota muistellaan vielä pitkään. Suomi ja 
koko maailma joutuivat uuden ja yllättävän tilanteen eteen korona-

pandemian levitessä kaikkialle. Kukaan ei vielä tiedä, jatkuuko kuluva 
vuosi viime vuoden malliin vai tullaanko alkanut vuosi 2021 muistamaan 

koronarajoitusten päättymisvuotena ja alkaa siirtymä ns. uuteennormaaliin.

Hallituksen pj  |  Puh. 050 557 1944  |  petri.sallinen@petrisallinen.com

KAUSIJULKAISU 2020-2021KAUSIJULKAISU 2020-2021

Päätoimittaja:	 Jarmo	Mustonen
Taitto:		 Joensuun	Kustannus	Oy	Yritysmaailma
	 Annika	Käyhkö
Paino:	 Suomalainen	Lehtipaino	Oy
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Joensuu

YHTEISTYÖKUMPPANIT
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POIKKEUKSELLINEN KESÄ ja 
syyskausi takana. Paljon ottelusiir-
toja, pelejä ilman yleisöä, maskipak-
ko ja muita erilaisia korona-ajan ra-
joituksia. Meillä on kuitenkin ollut 
mahdollisuus harjoitella koko kesä ja 
syyskausi joukkueina, vaikka joissa-
kin kaupungeissa jäälle ei ole pääs-
syt ollenkaan tai harjoitukset on ollut 
järjestettävä pienryhmissä.  

KAIKEN TÄMÄN KORONA-AJAN 
keskellä, kun katson seuran urheilul-
lista puolta, näen valmentajien ja pe-
laajien halun kehittyä ja oppia uutta 

niin jäällä, kuin sen ulkopuolellakin. 
Harjoituksista ja peleistä minulle on 
jäänyt päällimmäisenä mieleen hyvä 
tekemisen meininki ja positiivinen 
ilmapiiri. Muistetaan jokainen vain, 
että arki ratkaisee ja yritetään olla 
parempia kuin eilen.

JOUKKUEIDEN PELIT MENIVÄT 
kaiken kaikkiaan hyvin syksyn ai-
kana. Jokaisella joukkueella oli mo-
nen tasoisia pelejä, niin voittoja kuin 
tappioitakin tiukoissa peleissä. Ke-
väällä, kun sarjat taas jatkuvat ja pää-
semme pelaamaan, jokainen peli on 

jälleen uusi mittari ja ennen kaikkea 
mahdollisuus kehittyä yksilöinä ja 
joukkueina. 

HYVÄÄ KEVÄTKAUTTA KAIKILLE! 
Muistetaan nauttia jokaisesta kerras-
ta, kun pääsemme pelaamaan ja har-
joittelemaan, sillä niin kuin olemme 
kaikki huomanneet, poikkeusaika 
elää edelleen ja me joudumme mu-
kautumaan muuttuviin tilanteisiin.

Terveisin,
Sasu Keto

VALMENNUSPÄÄLLIKÖN TERVEISET

 
 
 
 

 
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 
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J
oensuulaisessa edustuskie-
kossa puhalsi viime kevää-
nä suuret muutoksen tuulet. 
Seuran taustalle tuli uudet 
henkilöt ja samalla vaihtui 

myös seuran nimi ja logo. Joki-
poikien ja Ärjyn tilalle palautet-
tiin vanha ja perinteikäs nimi lo-
goineen, Joensuun Kiekko-Po-
jat (JoKP). Seuran taustajoukois-
sa vaikuttaa useita eri henkilöitä. 
Mukana ovat muun muassa kiek-
koammattilaiset, hyökkääjä Miro 
Aaltonen (SKA Pietari) sekä maa-
livahti Tomi Karhunen (SC Bern). 
Hallituksen puheenjohtajana toimii 
Pilkon Citymarketin kauppias Ju-
ha Kupiainen. Näkyvimmin julki-
suudessa uusista omistajista on ol-
lut seuran General Manager Jaakko 
Lipponen. 

– Olin pääarkkitehtina kasaa-
massa uutta porukkaa, mutta tä-
mä ei ole kuitenkaan yhden mie-
hen show, vaan meitä on mukana 
useita tekijöitä. Esitin muille omis-
tajille, että siirryttäisiin käyttämään 
vanhaa Joensuun Kiekko-Pojat ni-
meä ja logoa. JoKP on otettu hy-
vin vastaan joensuulaisen kiekko-
väen keskuudessa. Voi sanoa, että 
keväällä syntyi jopa jonkinlainen 
buumi, Lipponen kertoo. 

– Hyppäsimme keväällä liikku-
vaan junaan mukaan ja sen jälkeen 

on vauhtia riittänyt. Yksikään viik-
ko ei ole ollut samanlainen ja osin 
koronasta johtuen viikot ovat men-
neet harvoin suunnitellusti. Alussa 
teimme hommia Kupiaisen kanssa 
ja sitten myöhemmin mukaan tu-
li vielä uusi toimitusjohtaja, Kalle 
Kerman. Päävalmentaja Joni Pet-
rell on ollut isona apuna pelaaja-
hankinnoissa ja Karhunen sekä 
Aaltonen ovat auttaneet myös. Pari-
valjakko on antanut hyviä vinkkejä 
myös fanipuolelle ja heiltä on tul-
lut raportteja meidän peleistä, mi-
tä ovat ehtineet katsoa, sanoo Lip-
ponen.

Lipponen on puhunut aina vah-
vasti pohjoiskarjalaisuuden sekä 
joensuulaisen jääkiekon puolesta. 
Toimiessaan aikaisemmin Karja-
lan-Koplan managerina oman ky-
län pojat oli jo tuolloin iso teema.

– Joensuulainen jääkiekko on ol-
lut aina lähellä sydäntä. Joensuu-
laisuus ja pohjoiskarjalaisuus ovat 
JoKP:n tärkeimpiä arvoja. Kärki-
junnuja kysellään usein muualle, 
mutta pyrimme tarjoamaan vaih-
toehdon oman kylän kasvateille. 
Seuraamme hyvissä ajoin junio-
ripelaajia. Olen käynyt esittäyty-
mässä kopissa pelaajille ja olemme 
käyneet katsomassa pelejä. Olem-
me käyneet jo keskusteluja joiden-
kin pelaajien ja heidän vanhempi-

ensa kanssa, Lipponen valottaa.
– Junioritoiminta on hyvällä ta-

solla ja oletusarvona on, että sai-
simme nostettua pelaajia edustuk-
seen tasaisella tahdilla. Pyrimme 
tukemaan junioriseuran toimintaa 
kausittain. Viedään yhdessä joen-
suulaiskiekkoa ja pelaajia eteen-
päin, pohtii Lipponen.

Edustusjoukkueen GM:ltä löy-
tyy myös omakohtaista kokemusta 
Juniori Jokipojista.

– Pelasin itse A-nuoriin asti. 

Ajasta jäi kaikkiaan hyvät muistot 
ja ne kantavat edelleen. 6-vuotias 
poikani käy nyt toista kauttaan Ju-
niori Jokipoikien kiekkokoulussa. 
Siellä sitä itsekin aina sunnuntai-
sin jäällä ollaan. Se on mukavaa 
vastapainoa työlle edustuskiekon 
parissa, Lipponen pohtii. 

JoKP:n oli tarkoitus pelata tam-
mikuussa ulkoilmaottelu Joensuun 
Laulurinteellä SaPKoa vastaan, 
mutta tapahtumaa ei voitu järjes-
tää vallitsevan koronatilanteen ta-

kia. Nähtäväksi jää pystytäänkö 
tapahtuma järjestämään myöhem-
min. 

– Se on nyt selvää, että tammi-
kuussa ei ainakaan pelata. Toivot-
tavasti saamme sitten myöhemmin 
tarjota yleisölle tämän kokemuk-
sen. Pääpaino on nyt kuitenkin sii-
nä, että päästäisiin ylipäätään pe-
laamaan. Koitetaan keksiä yleisölle 
uusia juttuja rajojen puitteissa. Ko-
ronan takia nyt pitää olla malttia, 
korostaa Lipponen.

JoKP:n riveistä löytyy 
useita joensuulaispelaajia.
Oula	Uski	(vas.),	Esa	Lehikoinen,	Niko	Hä-
mäläinen,	Kasper	Lehikoinen,	Vili	Wester-
man,	Wiljami	Kupiainen,	Ville	Sivonen,	Olli	
Sorsa	sekä	Ville	Räsänen.	Kuvasta	puuttuu	
Santeri	Koponen.		

KUVA:	JARKKO	KEINÄNEN

JoKP:n väkeä oli mukana Juniori Jokipoikien Golf tapahtumassa.
Miro	 Aaltonen	 (vas.),	 Jaakko	 Lipponen,	 Juniori	 Jokipoikien	 toiminnanjohtaja	 Jarmo	 Mustonen	 sekä	
JoKP:n	pelaajat	Ville	Räsänen	ja	Wiljami	Kupiainen.	

Joensuun Kiekko-Poikien yksi tärkeimmistä arvoista on 
POHJOISKARJALAISUUS KUVA:	IDA	HASSINEN



5
JUNIORIJUNIORI

JUNIORI

LASTEN 
JÄÄKIEKKOILUA 
ELOKUUSSA TULI KYMMENEN vuotta täyteen siitä, 
kun aloitin työt seurassa, silloisessa tehtävässäni junio-
ripäällikkönä. Vuosien varrella työnimikkeeksi on vaih-
tunut taitovalmentaja. Pääasiassa olen toiminut kym-
menen vuoden ajan alle 15-vuotiaiden pelaajien kanssa, 
ja olen viihtynyt seurassa hyvin kaikki nämä vuodet. 
Olen päässyt toimimaan innokkaiden lasten sekä jouk-
kueiden toimihenkilöiden kanssa. Alkukausi on ollut 
hieman erilainen johtuen koronasta. Oman työni olen 
onneksi pystynyt tekemään melko normaalisti. Joilta-
kin osin, olemme seurassa joutuneet mukautumaan ko-
ronarajoituksiin, ja muutamia maakuntakäyntejä olen 
joutunut perumaan rajoituksista johtuen. Joensuussa 
lapset ja nuoret ovat päässeet harjoittelemaan, vaikka 
pelejä jouduttiinkin perumaan.  

VUODET JUNIORI JOKIPOJISSA ovat vahvistaneet 
näkemystäni, että joukkuelajien ja seuratoiminnan mer-
kittävimpiä voimia ovat joukkuehenki, yhdessä tekemi-
sen hauskuus, erilaisten ihmisten huomioiminen sekä 
liikunnan riemu. Positiivisuus luo lisää positiivisuutta, 
ja tämä sama pätee myös silloin, kun toimimme seu-
rassa valmentajien ja pelaajien kanssa. Hyvän ilmapii-
ri kautta saamme oppia uusia asioita sekä viihdymme 
niin harjoitus- kuin pelitilanteissa. 

PELAAJIEN JA HARRASTAJIEN taitojen kehittymi-
sen edellytyksenä on, että harjoituksissa on paljon te-
kemistä ja erilaisia harjoitteita. Mitä monipuolisemmin 
pystymme taitoja harjoittamaan jäällä, sitä paremmin 
pystymme viemään pelaajia lajitaidollisesti ja pelitai-
dollisesti eteenpäin. Monipuoliseen harjoitteluun on si-
sällytetty myös jään ulkopuolella tehtävää monipuolista 
liikuntaa. Lasten tulisikin liikkua myös omalla ajallaan 
ja harrastaa liikuntaa laajasti. Laadukkaan seuratoi-
minnan avulla sytytämme sekä pelaajissa intohimon 
jääkiekon pelaamiseen että sisäisen urheilijan, joka on 
itse kiinnostunut omasta kehityksestään. Pelaajan oma 
kiinnostus lajiin on tärkeää, että kehitystä tapahtuu. 

SEURA ON VIIME VUODET aktiivisesti pyrkinyt 
kehittymään, että löytäisimme paikan jokaiselle har-
rastajalle oman mielenkiinnon mukaisen jääkiekon 
harrastamiseen Juniori Jokipojissa. Lasten harraste-
kiekkotoiminnalla pystymme tarjoamaan kevyem-
män tavan harrastaa jääkiekkoa. Edistysaskeleena 
myöskin tytöille on jo oma ryhmä toiminnassa, ja 
otamme uusia harrastajia koko ajan mukaan seu-
ran toimintaan. 

LASTEN JA NUORTEN HIENON harrastuksen 
sekä seuratoiminnan onnistumisen edellytyksenä 
on, että mukana on joukko innokkaita aikuisia to-
teuttamassa ja mahdollistamassa lasten harrasta-
mista. Jo tässä vaiheessa kautta, iso kiitos seurassa 
mukana oleville toimihenkilöille ja talkoolaisille!

Terveisin Taitovalmentaja
Janne Hattunen

JUNNU-JUNNU-
KUMMITKUMMIT
Kummiyritykset ovat vahvoja vaikuttajia, 

joiden ansiosta seuran junioritoiminnan laatu 
paranee sekä harrastajien määrä kasvaa.

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	(jatkuu	korona	rajoitusten	salliessa)	jäällä	voi	luiste-
lukoululaisen	mukana	olla	vaikka	äiti,	isä	tai	vanhempi	sisarus.	1 x viikossa sunnuntaisin 50 €

2020-20212020-2021

LUISTELU- JA 
KIEKKOKOULU 

Tammikuu-Maaliskuu 

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

Lisätietoja taitovalmentaja Janne Hattunen, puh. 045 634 6401, janne.hattunen@jokipojat.fi

LEIJONA-KIEKKOKOULUSSA	harjoitellaan	luistelutekniikkaa	ja	kiekkotaitoja	leikki-
mielisten	harjoitteiden	ja	pelien	kautta.		2 x viikossa sunnuntaisin ja torstaisin 70 €
Lisäksi	lapsilla	on	mahdollisuus	jatkaa	kiekkokoulun	jälkeen	harrastusta	seuran	
jääkiekkojoukkueissa.

Lue	lisää	luistelu-	ja	kiekkokouluistamme,	tarvittavista	varusteista	ja	ilmoittaudu	osoitteessa:

www.juniorijokipojat.fi/joukkueet/luistelu-ja-kiekkokoulu

TALVEN

coolein
KOULU!
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URHEILIJAN SISÄINEN MOTIVAATIO JA ARJEN INTOHIMO
ovat akatemiatoiminnan perusta

T änä vuonna akatemiassa on 
ollut yli 30 jääkiekkoilijaa, 
mikä on enemmän kuin 
koskaan aiemmin. Mää-

rä ei kuitenkaan korvaa laatua ja 
olemme tietoisesti kiristäneet vaati-
mustasoa. Akatemia ei voi olla paik-
ka, mihin tullaan pelkästään kurssi-
merkintöjen takia. Ole valmis har-
joittelemaan, uskalla haastaa itsesi, 
jatka yrittämistä epäonnistumisen 
jälkeen ovat arvoja, mitkä pitää saa-
da jokaisessa tapahtumassa näky-
viin. Joukkueurheilussa ympäristön 
toimintatavat ja vaatimustaso ovat 
elinehto yksilön kehittymiselle. 

Aamuharjoituksia kertyy kau-
den aikana noin 90. Pelaajat, jot-
ka ovat valmiita harjoittelemaan 
heti aamulla tekevät eroa muihin 
pitkän kauden aikana. Miten olet 

hoitanut loppuverryttelyn ja pa-
lautumisen edellisen illan harjoi-
tusten jälkeen? Oletko syönyt laa-
dukkaasti ja riittävästi? Maltatko 
ruveta ajoissa nukkumaan, vaikka 
houkutus olisikin olla puhelimella? 
Näissä ja monissa muissa elämän-
hallintaan liittyvissä asioissa teh-
dään eroa pelaajien välillä siinä, 
miksi toiset kehittyvät enemmän 
kuin toiset. Arjen rytmi, aamuhar-
joitukset- koulupäivä- joukkuehar-
joitus illalla vaativat yksilöltä pal-
jon. Ennen kaikkea se vaati rehel-
lisyyttä omaa toimintaa kohtaan. 
Annatko itsellesi aidon mahdolli-
suuden kehittyä. Jos olet sisäisesti 
motivoitunut urheilija, jaksat tehdä 
arjen työtä pitkäjänteisesti ja into-
himolla. Akatemia on siihen oikea 
ympäristö. Kuvassa	Simo	Karjalainen	Akatemia	valmentaja	ja	Sasu	Keto	valmennuspäällikkö.

Seuramme pelaajilla, jotka opiskelevat toisen asteen 
oppilaitoksissa tai ammattikorkeakoulussa on mahdol-
lisuus kolmena aamuna viikossa Joensuun urheiluaka-
temian aamuharjoituksiin. Harjoitukset sisältyvät pe-
laajien opintoihin ja ovat kouluaikaa. On hienoa, että 
kaupunki sekä koulut tukevat urheilijan polkua ja mah-
dollistavat tavoitteellisen urheilijan arjen. Kun saa täl-
laisen etuoikeuden, se vaatii urheilijalta sitoutumista 
ja laatua molemmissa, koulussa sekä jääkiekossa.
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Markkinointi Muikku Oy 
on Juniori Jokipoikien

pitkäaikainen yhteistyökumppani

Y hteistyökumppanit ovat tärkeäs-
sä roolissa seuratoiminnassa sekä 
lasten ja nuorten liikuttamisessa. 
Pitkät perinteet omaava perheyri-

tys Markkinointi Muikku Oy on yksi pitkä-
aikaisemmista joensuulaisen juniorijääkie-
kon tukijoista. Jaakko Muikun vuonna 1980 
perustama yritys lukeutuu Suomen suurim-
piin työkäsineiden ja työasujen toimittajiin. 
Maahantuontia sekä suunnittelu- ja kehitys-
työtä tekevän yrityksen toimitusjohtaja Har-
ri Muikku on innokas kiekkomies. 

– Siitä on vierähtänyt jo 40 vuotta, kun 
isä perusti yrityksen. Äiti vastasi tuolloin 
laskutuksesta. Vuosien varrella toimintaa on 
kasvatettu pikkuhiljaa ja tänä päivänä vuo-
sittainen liikevaihto on reilut 5 miljoonaa 
euroa. Myymme vuodessa noin 2 miljoonaa 
paria työkäsineitä ja työvaatteita menee noin 
200 000 kappaletta. Työntekijöitä meillä on 
kaikkiaan kymmenen, Harri valottaa yrityk-
sen historiaa. 

– Jääkiekkotaustaa löytyy itseltä C-ju-
nioreihin asti. Siihen aikaan tehtiin vähän 
kaikkea ja kokeilin myös jalkapalloa sekä 
lentopalloakin. Tuolloin harrastaminen oli 
halvempaa, kun ei ollut paljoa varusteita 
ja pelattiin lähinnä luonnonjäillä tai sitten 
Mehtimäen tekojäällä, muistelee Harri.

Perheyrityksessä työskentelee Harrin li-
säksi myös hänen vaimonsa Varpu sekä hei-
dän poikansa Samuel. Harrilta ja Varpulta 
löytyy omakohtaista kokemusta seuratoi-

minnasta Samuelin salibandyharrastuksen 
kautta. Juniori Jokipoikien toiminta on tul-
lut tutuksi puolestaan Varpun siskon lapsien 
kiekkoharrastuksen kautta. Harrin ja Varpun 
kummityttö Iida Kohonen on jo lopettanut 
jääkiekon, mutta veljekset Kalle ja Paavo 
Kohonen pelaavat edelleen. Puolustajana 
pelaava Kalle edustaa Juniori Jokipoikien 
U20 joukkuetta ja maalivahti, Paavo tor-
juu kiekkoja nyt toista kauttaan Tapparan 
organisaatiossa. Muikut kokevat, että las-
ten harrastaminen ja liikkuminen on jo yh-
teiskunnallisestikin merkittävä asia ja siksi 
he ovatkin pyrkineet tukemaan eri seurojen 
toimintaa. 

– Jotain harrastamista pitäisi lapsilla sekä 
nuorilla olla ja siihen meidän kaikkien tuli-
si heitä kannustaa. Pyrimme mahdollisuuk-
sien mukaan tukemaan seurojen toimintaa 
ja olemmekin useissa eri lajeissa mukana. 
Jääkiekko on lähinnä sydäntä. Olemme ol-
leet suunnilleen 10 vuotta juniorijääkiekos-
sa mukana. Jääkiekon kuten muidenkin laji-
en ympärille verkostoituu mukavaa poruk-
kaa ja siellä viihtyy, Harri kertoo. 

– Jääkiekkoa on seurattu tiiviisti var-
sinkin sukulaislapsien kiekkoharrastuksen 
kautta. Kummityttö ei pelaa enää, mutta 
Kallen ja Paavon pelejä seurataan tiiviis-
ti vieläkin. Kalle on meillä töissä ja Paa-
voon pidetään Tampereelle yhteyttä lähes 
päivittäin. Kyllähän nuoret joukkuelajien 
harrastajat ovat yleisesti ottaen hyvin sosi-

aalisia. He ovat tottuneet toimimaan jouk-
kueissa yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. 
Se auttaa myöhemmin työelämässä ja kai-
kessa muussakin, korostaa Varpu.

Harri ja Varpu liputtavat vahvasti joen-
suulaisen jääkiekon puolesta. Juniorityön li-
säksi heille on tärkeää myös joensuulainen 
edustuskiekko, johon liittyen heillä onkin 
painavaa sanottavaa suomalaisille kiekko-
päättäjille. 

– Kiekko-Poikien uuden tulemisen myötä 
joensuulaisen edustuskiekon ympärille on 
selvästi tullut entistä positiivisempi ilmapii-
ri. Meille on tärkeää, että edustusjoukkuees-

sa pelaa joensuulaispelaajia. Kiekkopäät-
täjille terveisiä, että sarjat pitäisi aukaista. 
Mahdollisuus nousta tai pudota tuo ihan eri-
laisen mielenkiinnon lajia kohtaan. Suljettu 
SM-liiga on Mestiksen kannalta huono asia. 
Jos sarjat olisivat auki, niin se toisi Mestik-
seenkin varmasti paljon lisää uusia yhteis-
työkumppaneita, Harri ja Varpu toteavat.

Teksti: Jarkko Keinänen

Markkinointi	 Muikku	 Oy	 on	 Juniori	 Jokipoikien	 pitkäaikainen	 yhteistyökumppani.	
Perheyrityksen	toimitusjohtaja	Harri	Muikku	on	innokas	kiekkomies.

>>	 Yritys-	ja	
	 ammattijulkaisut
>>	 sisällöntuotantopalvelut
<<	 asiakaslehdet	ja	kausijulkaisut
>> monipuoliset mainospalvelut 

Yritysmaailma
kertoo yrityksesi tarinan

www.yritma.fi

JETSETBAR

JOENSUULAISTA 
JÄÄKIEKKOA 
TUKEMASSA

!

!!

JUNIORI

WWW.JUNIORI JOKIPOJAT.F I

KAUSIJULKAISU 

2020-2021
Marie Vainikainen luotsaa

UUTTA TYTTÖ-

KIEKKORYHMÄÄ  S.8

Juniori Jokipojat

isännöi 

AIKUISTEN

HARRASTEKIEKKOSARJAA  21 

Markkinointi Muikku Oy 

JUNIORI JOKIPOIKIEN PITKÄAIKAINEN 

YHTEISTYÖKUMPPANI  7

Urheilijan sisäinen

motivaatio ja arjen

intohimo ovat

AKATEMIATOIMINNAN 

PERUSTA 6
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–T yttökiekko on saanut todella hy-
vän vastaanoton. Kun aloitim-
me syksyllä, niin meillä oli ryh-
mässä seitsemän tyttöä ja nyt 

mukana on jo kaikkiaan 16 innokasta tyt-
tökiekkoilijaa. Meillä on sopivaa tekemistä 
niin pienille kuin isommillekin tytöille. Pe-
rusharjoituksia teemme yhdessä koko poru-
kan kanssa ja välillä jaamme tyttöjä ryhmiin 
heidän taitotasojensa mukaan. Harjoituksia 
ei tehdä otsa rutussa, vaan pelaamme ja lei-
kimme paljon, Marie kertoo. 

– Ryhmään on helppoa tulla ja uudet ty-
töt ovat aina tervetulleita mukaan. Suurin 
osa tytöistä on tullut toimintaan ilman aikai-
sempaa kokemusta jääkiekosta. Varusteita ei 
tarvitse heti olla omasta takaa, sillä seuralta 
löytyy lainaan varusteita. Moni tyttö onkin 
harjoitellut ensimmäiset viikot lainavarus-
teilla ja sitten myöhemmin pikkuhiljaa on 
hommattu omia varusteita, valottaa Marie. 

TYTTÖKIEKKO YHDISTÄÄ eri ikäisiä tyt-
töjä. Ikähaarukka on melko iso ja se saattaa 

arveluttaa etukäteen joitain tyttöjä ja heidän 
vanhempiaan. Marien mukaan ikäeroa on 
kuitenkin turha jännittää, sillä tytöt touhu-
avat jäällä yhdessä sulassa sovussa ikään 
katsomatta. 

– Ei voi sanoin kuvailla, miten hienos-
ti tytöt ovat kasvaneet yhteen. Porukassa 
on hyvä henki ja meininki. On ollut hienoa 
huomata, miten isommat auttavat pienem-
piään. Ei tarvitse kuin vinkata, niin tytöt 
alkavat innoissaan rakentamaan valmiiksi 
luisteluratoja ja harjoituspisteitä, joita olen 
suunnitellut. Syksyn aikana on ollut jo näh-
tävissä kehitystä luistelun ja kiekonhallin-
nan suhteen, Marie iloitsee.

MARIE ON UUSI TULOKAS Juniori Jo-
kipoikien valmennusperheeseen. Tyttökie-
kon lisäksi Marie vetää myös 8-13-vuoti-
aille nuorille suunnattua matalankynnyk-
sen harrastekiekkoa. Siilinjärveläislähtöi-
nen valmentaja on harrastanut nuorempana 
jääkiekon lisäksi myös useita muita eri la-
jeja. Marie muutti Joensuuhun opiskelujen 
perässä ja takana on nyt neljä vuotta yliopis-
to-opintoja. Biologiaa pääaineenaan opiske-
leva Marie on kotiutunut hyvin Joensuuhun 
ja Juniori Jokipoikiin.

– Harrastin nuorena useita eri lajeja ja 
jossain kohtaa halusin sitten kokeilla myös 
jääkiekkoa. Kun sain eka kertaa hokkarit, 
niin laji vei saman tien mennessään. Aloitin 

jääkiekon harrastamisen alakouluikäisenä ja 
pelasin tyttökiekkoa KalPassa 16-vuotiaaksi 
asti. Välissä oli muutama vuosi taukoa, mut-
ta muutettuani tänne Joensuuhun palasin ta-
kaisin rakkaan lajin pariin, muistelee Marie. 

– Joensuu on hieno kaupunki. Täällä on 
kaikki lähellä ja luontoon pääsee helposti. 
Minulle on tärkeää päästä aina välillä luon-
toon vähän puhaltelemaan. Olen viihtynyt 
hyvin Juniori Jokipojissa. Olen saanut omille 
ideoille hyvin tukea ja kannustusta. On tun-
tunut hienolta, miten seurassa panostetaan 
tosissaan tyttökiekkoon. Tärkeintä on, että 
saamme innostettua tyttöjä kokeilemaan jää-
kiekkoa ja sitä kautta mahdollisesti aloitta-
maan hieno harrastus. Vahvan tyttökiekon 
kautta meillä on mahdollisuus saada joku 
päivä myös naiskiekkoa takaisin esiin, Ma-
rie pohtii.

KUVA:	IDA	HASSINEN
TEKSTI:	JARKKO	KEINÄNEN

Marie Vainikainen luotsaa
UUTTA TYTTÖKIEKKORYHMÄÄ

Marie Vainikainen 
(keskellä)	valmentaa	
innokkaita	tyttökiekon	

harrastajia.

Juniori Jokipojat perusti tälle kaudelle uuden pelkästään ty-
töille tarkoitetun tyttökiekkoryhmän. 7-15-vuotiaille tytöille 
suunnattu ryhmä harjoittelee kerran viikossa sunnuntaisin 
kello 11.30–12.30. Toiminnassa mukana olevien yhteistyö-
kumppaneiden avulla kausimaksu on saatu varsin edullisek-
si. Kausimaksu pitää sisällään jäämaksut, valmennuksen, 
vakuutuksen, seuran jäsenmaksun sekä harkkapaidan. Sa-
malla maksulla pääsee mukaan myös kiekkokoulun toimin-
taan ja vanhemmat tytöt voivat osallistua lisäksi naisten 
harrastekiekon harjoituksiin. Tyttökiekkovalmentaja Marie 
Vainikainen on ilolla seurannut, miten ennakkoluulottomas-
ti ja rohkeasti tytöt ovat lähteneet toimintaan mukaan. 
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JOKIPOIKIEN U8 JOUKKUE KOOSTUU 2013 
syntyneistä reippaista miehenaluista. 2020-2021 
kausi on mennyt mukavasti tutustuen, yhteishenkeä 
kasvattaen, treenaten omien treenien lisäksi kiekko-
koulun mukana ja muutamissa pelitälleissä pelaten. 

INTOA, YRITYSTÄ JA ILOA

Ylärivi vasemmalta:	Kirill	Zuikov,	Aatos	Kervinen,	Miro	Laukkanen,	Reino	Kettunen,	Matias	Nyholm,	Eeli	Långström,	Ben	Huhtala,	
Peeti	Lohela,	Akseli	Asikainen,	Miron	Volkov,Toivo	Raekorpi.

Alarivi vasemalta:	Joonas	Haapalainen,	Nooa	Ikonen,	Samu	Kokkonen,	Jasper	Pursiainen,	Jasper	Kononen,	Peetu	Timonen,	
Elias	Kuikka,	Rasmus	Anttonen,	Elias	Akkila.	

Vastuuvalmentaja	Ari	Laukkanen,	joukkueenjohtaja	Heikki	Kuikka.
U8

JOEN TILIKONTTORI

Uusia pelaajia haetaan koko
ajan mukaan, tervetuloa!

jokipojat13@gmail.com

Toivottavasti koronatilanne helpottaa 
pian ja pääsemme kunnolla hommiin. 

Urheiluvammojen kuvaukset 
3 Teslan MRI-laitteella tekee

Karelia Magneetti

Kauppakatu 29 Joensuu
044 793 0099



10
JUNIORIJUNIORI

JUNIORI

SYYSKAUSI -20 ALOITETTIIN U-9 jouk-
kueessa noin 20 innokkaan pelaajan voimin. 
Kesän aikana oltiin kokoonnuttu kerran vii-
kossa ulkoharjoituksiin, ja näin saatiin poruk-
ka pidettyä kevyesti kasassa ja samalla näki 
myös kavereita ilman ristikkoakin. Heinäkuun 
lopussa alkoivat jääharjoitukset ja olihan nii-
tä odotettukin, koska ne hiukan jäivät kesken 
keväältä. Joukkueen jääharjoitukset pidetään 

yleensä kolme kertaa viikossa ja Leijonaliigan 
pelipäiviä meillä on 1-2 kuukaudessa.

SYYSKUUSSA PÄÄSTIIN sitten pelaamaan 
kauan odotettu ensimmäinen turnaus eli Vesi-
leppis cup, joka keväältä peruuntui vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi. Ai sitä iloa kopissa, 
kun pojat saivat ensimmäisen kerran pelipai-
dat päällensä ja vielä jokaisella oma nimikylti 

selässä, ei ollut riemulla rajaa. Turnaus meni 
alkujännityksen laannuttua oikein hienosti ja 
onnistuneesti. Iloisia poikia oli koppi täynnä 
ja lopun kruunasi vielä mitalit kaulaan, niin 
mitäpä sitä muuta tulevat esikuvat voi toivoa 
ensimmäisestä turnauksesta. 

ISO KIITOS vanhemmille ja toimihenkilöille, 
jotka osallistutte joukkueen toimintaan aktii-
visesti ja hyvässä yhteishengessä. Ilman Tei-
dän arvokasta panostusta tämän joukkueen toi-
minta ei olisi mahdollista. Yhteistyökumppa-
neille ja muille kannattajillemme myös kiitos 
joukkueemme tukemisesta. Isoin kiitos kuuluu 
kuitenkin meidän innokkaille pelaajillemme, 
on ilo seurata kehittymistänne kentällä isoin 
harppauksin.

Matti Pitkänen
Joukkueenjohtaja

UUDET JA INNOKKAAT PELAAJAT

Alarivi vasemmalta:	Mikael	Nykänen,	Kaapo	Treuthardt,	Ville	Simanainen,	Peetu	Halttunen,	Iivo	Voutilainen,	Akseli	Kamppuri,	
Onni	Huovinen,	Bahdan	Aleinikau,	Kasperi	Konttinen,	Aleksi	Pesonen,	Daniel	Kervinen,	Veeti	Rosenius,	Pietu	Papunen.

Keskirivi vasemmalta:	 Leevi	Hirvonen,	Leo	Sandberg,	 Leevi	Pitkänen,	 Jaakko	Toivanen,	Mikael	Tuomainen,	Roni	Tytärniemi,	
Pietu	Niukkanen,	Joel	Kuittinen,	Atte	Moilanen

Ylärivi vasemmalta:	Niko	Voutilainen	(valmentaja),	Sami	Konttinen	(huoltaja),	Jarno	Huovinen	(huoltaja),	
Olli	Simanainen	(huoltaja),	Kai	Halttunen	(vastuuvalmentaja),	Aleksi	Nykänen	(valmentaja),	Jarkko	Rosenius	(valmentaja),	
Ville	Papunen	(valmentaja),	Matti	Pitkänen	(joukkueenjohtaja)

U9
 

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Jokiväri
Air spiralo
Vatupassi

Teuvon Valo
Konecranes
Mainosvirta

Karelian sähkö 
Kuivalainen

Rakmat

KUNTOKESKUS

JOENSUU

www.foreverjoensuu.fi
Paras majoitus

Hol iday Linnunlahdel la
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TÄSSÄ PORUKASSA meillä on 31 energistä ja lupaavaa pelaa-
janalkua, jotka nauttivat yhdessä tekemisestä, harjoittelusta ja pe-
laamisesta. Pelaamme Savo-Karjalan alueen Leijonaliigaa.

EPIDEMIAN KATKAISTUA edellisen kauden kesken lähdimme 
innolla ja luottavaisesti kauden 2020-2021 harjoitteluun ja oh-
jeistuksia noudattaen olemme onneksi saaneet harjoitella tiiviis-
ti. Syyskauden kohokohdaksi muodostui ensimmäinen yhteisellä 
bussikyydillä toteutettu pelireissu, ja kevätpuolella kausi huipen-
tuu turnaukseen Jyväskylässä - toivon mukaan!

JOKIPOJAT U10 - JOUKKUE ESITTÄYTYY! 

Ylärivi vasemmalta:	Huoltaja	Jouni	Hirvonen,	vastuuvalmentaja	Timo	Immonen,	valmentaja	Timo	Turunen,	valmentaja	
Jari	Kokkonen,	valmentaja	Oskari	Gröhn,	huoltaja	Henri	Kinnunen,	huoltaja	Janne	Huikuri,	huoltaja	Ville	Varis,	valmentaja	Jani	Varis.

Keskirivi vasemmalta:	Jooas	Pikkarainen,	Junnu	Räty,	Eetu	Mustonen,	Petja	Kinnunen,	Hermanni	Turunen,	Eetu	Martikainen,	
Joona	Immonen,	Eelis	Kortelainen,	Aatu	Kettunen,	Turo	Vatanen,	Luka	Kokkonen,	Jesper	Sallinen,	Vilppu	Hirvonen.

Alarivi vasemmalta:	Emil	Suhonen,	Timur	Semenov,	Topi	Varis,	Eemeli	Gröhn,	Kasper	Pakarinen,	mv	Akseli	Gröhn,	mv	Väinö	Varis,	
Mv	Leo	Mertanen,	Tobias	Burman,	Aatu	Heikkinen,	Konsta	Kinnunen,	Leevi	Huikuri,	Eemil	Purmonen,	Aapo	Goran.
Kuvasta	puuttuvat:	pelaajat	Lari	Piipponen,	Noa	Immonen,	Matias	Nykänen	ja	Jooa	Tanskanen,
valmentaja	Aleksi	Nykänen	sekä	joukkueenjohtajat	Henna	Piipponen	ja	Minna	Raitavuo.

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
 

JH Louhinta Oy
AD Varaosamaailma

Stora Enso
Joen Tuontipalvelu
LVI Putki-Karjala

Terveystalo
Veljekset Pelkonen

Taksi Tuula Pelkonen

U10

Tilitoimisto

Allmania Oy
Koivutie 2, LIPERI    p. 0400 742 720

JUNIORI

VALMENNUKSEN TERVEISIÄ
Jokipoikien U-10 ikäluokka huokuu positiivisuutta, iloista teke-

mistä ja jääkiekon riemua täydellä meiningillä. Punaisia poskia ja 
hymyä riittää jäällä ja sen ulkopuolella.

KAUSI ON OLLUT haastava johtuen koronaviruksen aiheuttamista 
rajoituksista. Leijonaliiga käynnistyi, mutta sitten tiukentuneet rajoi-
tukset löivät pelit poikki määräajaksi. Onneksi olemme saaneet har-
joitella ja pelata joukkueena ilman mitään katkoksia. Kehitys kaikki-
en pelaajien osalta on ollut hienoa seurata, vauhtia ja hienoja kikkoja 
ei treeneistä puutu. Joukkueena toimimme ns. kun ”aikamiehet” aina 
kun olemme yhdessä.

JOUKKUEEMME RUNKO on muodostunut jo pidemmällä aikavä-
lillä ja olemme saaneet uusia kiekonharrastajia tasaisesti ryhmääm-
me ja uusia mahtuu mukaan.

JOUKKUEEN JA SEURAN puolelta pyrimme tekemään näistä nuo-
rista urheilullisia, sosiaalisia, ja kaikin puolin hyviä käytöstapoja 
omaavia ihmisiä, unohtamatta positiivista huumoria.

www.tasmanelio.fi
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NÄIN PELAAJAT VASTASIVAT kysymyk-
seen, millainen joukkue on Jokipojat U11. 
Tämän näkemyksen voi kyllä allekirjoittaa 
heittämällä. 

TÄLLÄ HETKELLÄ JOUKKUEEN vahvuus 
on 4 maalivahtia sekä 28 pelaajaa, eli varsin 
hyvän kokoinen ryhmä ja säpinää riittää kau-
kalossa sekä kaukalon ulkopuolella. Osa pe-
laajista on kulkenut koko junioripolun luiste-
lukoulusta alkaen, ja onpa tällä kaudella saatu 
myös uusia pelaajia rinkiin. Ja mukaan mahtuu 
edelleen varsin hyvin!

 
EDELLISEN KAUDEN ÄKILLISEN päätty-
misen jälkeen treenit aloiteltiin jo kesäkuun 
alussa, kun päästiin verestämään luistelutaito-
ja jäille. Juhannustauon jälkeen aloiteltiin sit-
ten todenteolla treenaaminen uuteen kauteen 
heinäkuun puolivälissä, ja siitä saakka ollaan 
menty sellaisella neljän tapahtuman viikko-

tahdilla. Pelejäkin on saatu alle niin pelitälli-
en kuin sarjapelienkin muodossa, joten koke-
muksia on taas karttunut mukaan niin tappion 
karvaista pettymyksistä kuin voiton riemuis-
takin. Yhden joukkueen voimin käytiin myös 
valloittamassa Lappeenrannan Kuutti -turnaus 
syyskuun alussa, josta muistoksi ensimmäinen 
kiertopalkinto vitriiniin.

TOKI VALLITSEVA TILANNE on aiheuttanut 
muutoksia toimintaan ja pelejä on siirtynyt, 
mutta treenit ovat pyörineet kuitenkin koko 
ajan. Terveys edellä mennään päivä kerral-
laan, ja koitetaan elää hetkessä sekä nauttia 
harrastuksesta. Pojat ovat oppineet paljon it-
senäisyyttä uusien sääntöjen myötä, mikä on 
pelkästään hyvä asia ja auttaa varmasti elä-
mässä eteenpäin. 

 
TÄMÄN KAUDEN KANTAVIA teemoja ovat: 
”Kunnioita ja kannusta”, ”Tee parhaasi”, ”Pidä 

hauskaa”.  Opetellaan yhdessä urheilullista elä-
mäntapaa, nautitaan liikkumisesta sekä yhdes-
säolosta, ja tuetaan toinen toisiamme kannus-
tamisen kautta. Treeneissä pyritään olemaan 
liikkeessä mahdollisimman paljon, ja keskitty-
mään aina siihen että itse pystyy tekemään sil-
lä hetkellä parhaansa. Kuitenkin muistaen se, 
että pilke on hyvä pitää silmäkulmassa ja mitä 
useampi hymy huulilla, sen paremmin menee.

 
LOPPUUN VIELÄ ISO KIITOS kaikille van-
hemmille sekä yhteistyökumppaneille arvok-
kaasta tuesta. Tästä on taas hyvä jatkaa mat-
kaa eteenpäin.

JOUKKUEEN MATKAA PÄÄSEE seuraamaan 
sekä Facebookissa että instagramissa ”Joki-
pojat U11”. Kannattaa klikkailla seurantaan.

 
Juha Tanskanen

Vastuuvalmentaja

”INNOKAS, INTOHIMOINEN JA KOKO AJAN KEHITTYVÄ”

Takarivi vasemmalta:	Juha	Tanskanen	(valmentaja),	Mikko	Kinnunen	(valmentaja),	Pekka	Partanen	(huoltaja),	
Janne	Hiltunen	(huoltaja),	Marko	Lintunen	(huoltaja),	Matti	Lappalainen	(joukkueenjohtaja),	Mikko	Vatanen	(huoltaja),	
Mika	Asikainen	(valmentaja),	Tuomo	Lehtonen	(valmentaja),	Janne	Mäkkeli	(valmentaja)
Toiseksi ylin rivin vasemmalta:	Topias	Asikainen,	Otso	Kinnunen,	Luukas	Virtanen,	Toivo	Saalasti,	Lauri	Laamanen,	
Aapo	Paaso,	Eetu	Lappalainen,	Jooa	Partanen,	Iivari	Vatanen.
Kolmas rivi vasemmalta:	Seva	Nenakhov,	Aleksi	Vartio,	Niko	Järviluoto,	Toivo	Lehtonen,	Jaajo	Mäkkeli,	Onni	Hankilanoja,	
Ilmari	Iskanius,	Kasper	Haapala,	Veikka	Hiltunen,	Venni	Hirvonen.
Toiseksi alin rivi vasemmalta:	Ville	Junninen,	Eero	Multanen,	Anton	Lintunen,	Jaakkima	Mäkkeli,	Milo	Tanskanen,	
Rasmus	Parviainen,	Pyry	Hänninen,	Aapel	Mikkonen,	Miika	Tuononen.	
Maalivahdit vasemmalta:	Kaapo	Korhonen,	Arseni	Ollikainen,	Veikko	Raunio,	Jiko	Piiroinen

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Maarakennus 
Niemeläinen Oy 

Trans Tuovinen Oy
Ko-Rak Palvelut Oy 
Maanrakennusliike 

Maaverkko Oy
Efora Oy

Sähköasennus Järviluoto Oy 
Carelian Nirko Oy 

Autohiisi Oy
Prima Timber Oy
Leino Logistics Oy

SSG Sahala Oy
Joensuun Kuvanmaailma Oy

Rakennusliike Karto Oy
Mantsinen Oy
StoraEnso Oy

JRP Oy
 

U11
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ELÄMME POIKKEUSOLOJEN AIKAA ko-
ko yhteiskunnassa ja se heijastuu myös las-
ten harrastustoimintaan. Maaliskuussa Suo-
meen levinnyt Koronavirus on vaikuttanut 
merkittävästi myös Jokipojat U12 joukku-
een toimintaan. Keväällä kausi päättyi kes-
ken kaiken maaliskuussa Korona rajoitusten 
sulkiessa jäähallit ja pysäyttäessä toiminnan 
kokonaan. Kevät oli sopeutumisen aikaa niin 
lapsille kuin vanhemmillekin elämän totaa-
lisen muutoksen edessä. Aikuiset olivat etä-
töissä, koululaiset etäopetuksessa ja lapset ei-
vät päässeet purkamaan energiaa harrastus-
ten pariin.  Kesällä pääsimme kuitenkin taas 
harjoittelemaan joukkueena ja harjoittamaan 
toimintaa lähes normaalisti ja osallistuimme 
syksyllä turnauksiin Oulussa ja Kuopiossa. 
Myös pelitällejä pelattiin ja lisää oli suunni-
telmissa, kunnes Koronan toinen aalto iski 
ja peruutti pelitällit, sarjatoiminnan ja ennen 
kaikkea oman Ärjy-turnauksen, joka oli mää-
rä pelata Joensuun upeissa olosuhteissa 2.-
3.1.2021. Olemme kuitenkin Joensuussa ol-
leet onnellisessa asemassa, kun jäähallit ovat 
olleet auki ja harjoitukset ovat saaneet pyöriä 
normaalisti. Tammikuussa pyörähti käyntiin 
myös liiton sarjat hieman reilun kuukauden 
kestäneen tauon jälkeen. Sellaista elämä on; 
sopeutumista erilaisiin tilanteisiin, uuden op-
pimista, ilon hetkiä sekä välillä myös petty-
myksiä.  

U12 JOUKKUEEN MUODOSTAVAT 32 
kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia. Vuonna 
2020 joukkueella oli poikkeusoloista huoli-
matta 250 tapahtumaa eli noin viisi tapahtu-
maa viikossa. Vielä viime kaudella saimme 

joukkueeseen mukaan uusia pelaajia, jotka 
ovat sopeutuneet mukaan hienosti. Toki tä-
hän ikään alkaa kuulua myös se, että joku-
nen pelaaja on jättänyt jääkiekon ja siirtynyt 
toisen lajin pariin mutta onneksi joukkue on 
pysynyt varsin hyvin kasassa. Vuoden aikana 
olemme pelanneet paljon eri joukkueita vas-
taan sekä liiton sarjassa että turnauksissa ja 
olemme saaneet huomata, että vauhti ympäri 
Suomen on hurjan kovaa ja vastustajat me-
nevät hurjaa vauhtia eteenpäin. Se antaakin 
pojille motivaatioita harjoitella illasta toiseen 
ja kehittymään niin yksilöinä kuin joukkuee-
nakin. Kehittyminen on tässä vaiheessa kai-
kille tärkeintä mutta ei niinkään jääkiekkoi-
lijana vaan ihmisenä. Opettelemme elämän 
perustaitoja eli yhteistyötä, toisen huomioon 
ottamista ja käyttäytymistä erilaisissa tilan-
teissa. Välillä nämä asiat unohtuvat ja sitten 
taas kerrataan, harjoitellaan ja taas kerrataan. 

MEHTIMÄEN JÄÄURHEILUN olo-
suhteen ovat erinomaisessa kunnos-
sa, kun meillä on tällä hetkellä käy-
tettävissä kaksi harjoitushallia ja kil-
pahalli. Juniorit saavat erinomaisesti 
jääaikaa ja hyvään kellonaikaan. Täs-
tä haluan osoittaa joukkueemme läm-
pimän kiitoksen Joensuun kaupungil-
le ja sen päättäjille. Kesällä saimme 
kuulla iloisia uutisia joensuulaisen 
edustuskiekkoilun osalta, kun kau-
pungin edustusjoukkue loi nahkan-
sa uudelleen ja perinteinen Joensuun 
Kiekko-Pojat nimi ja logo palasivat 
jääkiekkokartalle samalla, kun jouk-
kueen taustat ja omistus menivät uu-

siksi. Tämä uudistus on näkynyt positiivisena 
myös junioreiden suuntaan ja yhteistyö on 
ollut toimivaa. Tästä on hyvä jatkaa eteen-
päin, kun vaan selviämme tämän haasteelli-
sen korona-ajan yli. 

TÄMÄN TERVEHDYKSEN VIIMEISEN kii-
toksen haluan osoittaa tämän joukkueen usko-
mattomalla valmennukselle ja huollolle. Oli-
sitko sinä valmis lähtemään talkoisiin neljä 
tai viisi kertaa viikossa? He ovat ja tekevät 
talkootyönsä uskomattomalla asenteelle il-
lasta, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Olette 
tämän joukkueen todellisia arjen sankareita, 
kiitos teille jokaiselle!  

Toivotan kaikille jääkiekon ystäville 
hienoa kiekkovuotta 2021!

Simo Penttinen
Joukkueenjohtaja

JOENSUULAISELLA JÄÄKIEKOLLA ON TULEVAISUUTTA YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Muottituote Group Oy
Ilotaksit Oy

LukkoUkot Oy 

Eturivi vasemmalta:	Onni	Haapiainen,	Emil	Timonen,	Aatu	Kokkonen,	Eemeli	Sorsa,	Manu	Hämäläinen,	Lenni	Treuthardt,	
Tino	Simonen,	Niklas	Kortelainen,	Pietu	Kokkonen

Keskirivi vasemmalta:	Vincent	Vanninen,	Eemeli	Simanainen,	Aamos	Pikkarainen,	Justus	Räty,	Vili	Kokkonen,	Mico	Kauppi,	
Tuomas	Ristola,	Onni	Penttinen,	Veeti	Kiiskinen,	Leevi	Litmanen,	Vilho	Savinainen,	Eikka	Honkanen.
Ylhäältä	vasemmalta:	Jaro	Sorsa,	Rene	Simonen,	Tatu	Kukkonen,	Otto	Hattunen,	Joonatan	Tarvainen,	Eeli	Ilvonen,	Leevi	
Turunen,	Weeti	Westman,	Luukas	Haapala,	Valtteri	Heiskanen,	Heikki	Toivanen,	Aatu	Puumalainen.

Valmentajat:	Lasse	Litmanen,	Miika	Haapala,	Toni	Turunen,	Janne	Westman,	Jarmo	Manninen,	Jussi	Kokkonen.	
Huoltajat:	Mika	Timonen,	Mikko	Sorsa,	Niko	Sorsa,	Tomi	Treuthardt,	Pasi	Kiiskinen,	Lasse	Kauppi,	Aki	Hämäläinen,	Jari	Kokkonen.
Joukkueenjohtajat:	Simo	Penttinen,	Niina	Treuthardt	Rahastonhoitaja:	Hanna	Mertanen

U12
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KOKOONPANOSSA PELAA tällä hetkellä 
19 kenttäpelaajaa ja yksi maalivahti. Lisäksi 
vanhemmasta ikäluokasta, U14 mukanam-
me pelaa 6 kenttäpelaajaa ja 4 maalivahtia 
kiertävästi. Pelaamme Savo-Karjala/Kymi-
Saimaa alueella kahta eri sarjaa, AAA ja AA. 
Toimihenkilöitä on kaikkiaan 10, joista val-
mentajia on 5, huoltajia 3 sekä joukkueen-
johtaja ja rahastonhoitaja.

KAUSI 2020-2021 on ollut tähän saakka 
kaikin puolin erikoinen ja osittain haastava. 

Rajoitusten myötä on jouduttu pelaamaan ot-
teluita rajallisella yleisömäärällä, ilman ylei-
söä ja joulukuun ottelut jouduttiin perumaan 
kokonaan. Onneksi otteluita on pystytty tar-
joamaan kotiväelle live stream-lähetyksinä 
eri paikkakunnilta. Harjoitukset on kuiten-
kin saatu pidettyä suunnitellusti joka viikko.

JOUKKUE TREENAA 3-4 KERTAA vii-
kossa monipuolisia harjoitteita, jotka tuke-
vat jääkiekon pelaamista ja henkilökohtaisia 
lajitaitoja. ”Poikien into ja motivaatio on ollut 

koko syksyn hyvä ja halu kehittyä mahdollis-
taa kokonaisvaltaisen harjoittelun. Osallistu-
minen treeneihin on ollut joka viikko isolla 
porukalla ja tekeminen sen myötä on tasais-
ta.  Meillä on ollut paljon kehittäviä pelita-
pahtumia; tasaisia ja opettavaisia. Pelit ovat 
tärkeitä pojille, niitä odotetaan kovasti joka 
kerta.” kertoo joukkueen vastuuvalmentaja 
Rasmus Väänänen.

U13 ON TODELLA tiivis joukkue, jossa yh-
teishenki on hyvä. On vietetty ryhmäytymis-
leiriä ja pikkujouluja yhdessä rajoitusten sal-
limalla tavalla. Elokuussa kävimme Kouvo-
lassa turnauksessa, syyslomalla Kajaanissa 
pelattiin syyslomacup neljän muun joukku-
een kesken ja pääsiäisenä on tarkoitus lähteä 
Espooseen turnausreissulle.

PELAAJIEN VANHEMMAT OVAT iso osa 
joukkueen arkea. Poikkeuksellisen syksyn 
aikana meillä on ollut kuitenkin mahdol-
lista tehdä joukkueelle paljon talkoita mm. 
Kiekko-Poikien kotiotteluissa. On mukava 
puuhastella porukalla poikien eteen ja olla 
esimerkkinä yhdessä tekemällä. Vanhemmat 
toimivat myös kotipeleissä toimitsija tehtä-
vissä.

JOUKKUEEN MATKAA PÄÄSETTE seuraa-
maan Facebookissa Jokipojat08U13 ja Insta-
gramissa @jokipojat08u13 sekä YouTubessa 
Jokipojat U13.

Noora Hyvärinen
Joukkueenjohtaja

INNOKAS JA NÄLKÄINEN JOUKKUE

Eturivi vasemmalta: Jasper	Penttonen,	Aatu	Hankilanoja,	Jerry	Keromaa,	Kalle	Karvinen,	Max	Pöyhönen,	Jerkko	Kinnunen.

Keskirivi vasemmalta:	Luka	Härkönen,	Rasmus	Sallinen,	Eino	Kolehmainen	(ei	enää	joukkueessa),	Riko	Pippuri,	Petteri	Kärki,	
Veeti	Hirvonen,	Eetu	Simanainen	ja	Lassi	Laine.

Takarivi vasemmalta: Jani	Karvinen	(mv-valmentaja),	Pasi	Daavitsainen	(valmentaja),	Pentti	Pippuri	(huoltaja),	
Rasmus	Väänänen	(vastuuvalmentaja),	Eemil	Sallinen,	Aatos	Lamminsalo,	Onni	Honkanen,	Paavo	Saalasti,	Arttu	Vaara,	
Leevi	Laine,	Jani	Hirvonen	(huoltaja),	Jari	Penttonen	(huoltaja)	ja	Noora	Hyvärinen	(joukkueenjohtaja).

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Työvaatemyynti.fi
Tuoreverkko Oy | Suvituore

Mekonomen Autohuolto Joensuu
Mantsinen Group Ltd Oy

Alpin Fysioterapia Tmi
Tools Joensuu
AutoJokeri Oy

Savo-Karjalan Linja Oy
Täsmäneliö Oy

Karelian Vahinkopalvelut Oy

U13
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Ylärivi vasemmalta:	valmentaja	Sami	Takkunen,	Kalle	Raunio,	Niko	Kortelainen,	Joonas	Kontkanen,	Onni	Hirvonen,	
Konstantin	Kudinov,	Iiro	Tauslahti,	Janne	Korhonen,	Viljami	Mutikainen,	huoltaja	Sami	Tauslahti

Keskirivi:	huoltaja	Petri	Kuikka,	joukkueenjohtajat	Tiina	Tauslahti	ja	Tarja	Kontkanen,	Miro	Nylund,	Joona	Kuningas,	Topias	Kuikka,	
Elias	Varis,	Kauko	Hassinen,	Jesse	Lahtinen,	Eero	Heikka,	Tatu	Varis,	Onni	Koskivirta,	Aleksi	Haikonen,	huoltaja	Janne	Kontkanen,	
valmentaja	Mikko	Raunio,	vastuuvalmentaja	Juuso	Akkanen

Alarivi:	Niklas	Haapalainen,	Justus	Varis,	Niklas	Kyllönen,	Pekka	Pakarinen,	Aaro	Kupiainen.	Kuvasta	puuttuu	Joonas	Kähkönen	
sekä	huoltajat	Dmitry	Kudinov	ja	Jouni	Haikonen,	rahastonhoitaja	Satu	Korhonen	ja	kioskivastaava	Susanna	Turpeinen

USKON, ETTÄ KAUSI 2020-2021 jää kaik-
kien perheiden mieleen paremmin kuin mikään 
muu aikaisempi kausi tähän mennessä. Näin 
varmasti myös meidän joukkueellemme. Suu-
rin syy varmasti on maailmanlaajuinen pande-
mia ja meidän joukkueellemme myös tämän 
lisäksi ikäryhmämme järjestämä Susiraja-tur-
naus kauden alussa Joensuussa.

SUSIRAJA-TURNAUKSEN JÄRJESTÄMI-
NEN oli suuri ponnistus vanhemmilta ja toi-
mihenkilöiltä. Tämä loi uskoa siihen, että hyvin 

sujuneiden turnaus järjestelyiden myötä, tiivis 
ja toimiva yhteisöllisyys toimii, jos siihen on 
kaikilla halukkuutta ja kaikki siihen sitoutuvat. 
Toimiva yhteisö luo siis loistavan mahdollisuu-
den onnistua isoissakin projekteissa. 

UHKAKUVIAKIN MEILLÄ KAIKILLA on ol-
lut. Miten selviydymme haastavista ajoista ja 
kaikista rajoitteista? Tämä yhteisöllisyys on 
kuitenkin antanut meille uskoa harjoitteluun 
ja jäähallilla toimimiseen. Harjoittelu on ollut 
laadukasta ja pojat ovat sitoutuneet ja oppineet 

taas lajista uusia elementtejä ja onnistumisen 
tunteita on saatu valtavasti läpi syyskauden. 

KOKONAISUUDESSAAN KULUVA kausi on 
suuri mahdollisuus oppia uutta ja uusia toimin-
tamalleja. Onnistumiseen tarvitsemme koko-
naisuudessaan toimivaa pakettia: yhteisöä, pe-
laajia, vanhempia, huoltajia, joukkueenjohtajia 
ja valmentajia. Yhdessä olemme enemmän!

Juuso Akkanen
Vastuuvalmentaja U-14

UHKA VAI MAHDOLLISUUS? YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Liikennekoulu Mikko
Itä-Suomen Konepalvelu

Ouneva Group
Citymarket Pilkko

U14
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SYKSYN HAASTEELLISUUDESTA lienee 
näin korona aikana turha puhua, mutta mie-
lestäni meidän tilanne on ollut siedettävä. Pele-
jä peruuntui vain kaksi ja harjoittelua täydellä 
vahvuudella on saatu jatkettua koko syksyn 
ajan. AAA sarja oli meille erittäin sopivan ta-
soinen ja AA sarjassakin pelattiin hyviä otte-
luita. Parasta kaikissa peleissä oli kuitenkin 
hyvä taistelu ilme ja kova yritys.

KEVÄÄSEEN LÄHDETÄÄN vain yhdellä 
joukkueella. Joukkueemme saa kokemusta 
uusista joukkueista, kun samassa lohkossa 
pelaavat Kokkolan Hermes, Vaasan Sport ja 
Oulun Kärpät ja Cobrat. Reissu kilometrejä 
tulee siis runsaasti, mutta uudet kokemukset 
ovat tervetulleita. Samassa lohkossa pelaavat 
myös syyskaudelta tutut Jyp ja Kalpa. Lisäksi 
pelipaikkoja joukkueemme pelaajille on lu-
vassa U-17 joukkueessa ja U-14 joukkueessa. 

Toivottavasti saadaan kaikille hyviä ja tasok-
kaita pelejä näillä järjestelyillä.

KOSKA KORONA-RAJOITUKSET ovat pois-
taneet kannustusjoukot hallista, olemme saa-
neet käyttöön live-videon monista otteluista. 
Tätä jatketaan keväällä, jotta tärkeät koti- ja 

kannustusjoukot pääsevät seuraamaa joukku-
een otteita. Toivotaan että tautitilanne pikku-
hiljaa alkaa helpottamaan ja loppu keväästä 
saamme taas ottaa yleisöä tapahtumiin.

Joukkue toivottaa kaikille hyvää 
kevättalvea ja pysykää terveenä.

06 JOUKKUEEN KUULUMISETYHTEISTYÖKUMPPANIT:

Ilmastointi Kake Oy
Parturi Kampaamo Team

PunaMusta Oy
Stora Enso

Savo-Karjalan linja Oy
Liperin Kyläsali Oy

Konevuokraamo Vatupassi
Suonenjoen Osuuskunta 

Maitomaa
Joensuun Uusi Apteekki

Larin lomat
Jokihydro Oy

Hannun Kone Oy
Asianajotoimisto Lakipalvelu 

Petri Sallinen Oy
Hurry Oy

Tasoite ja rappaus 
Petri Räsänen Oy

Ylärivi: Huoltaja	Kauko	Korhonen,	Huoltaja	Pertti	Varis,	Lenni	Matikainen,	Mico	Härkönen,	Samuel	Sallinen,	Miitri	Inkinen,	
Eemeli	Kamppuri,	Vertti	Svensk,	Juuso	Haapala,	Lenni	Laine,	Joukkueenjohtaja	Timo	Laine

Keskellä:	Huoltaja	Henri	Mutanen,	Valmentaja	Jesse	Mikkonen,	Paavo	Manninen,	Aaro	Parviainen,	Lenni	Luukkonen,	
Aatu	Pikkarainen	,	Rasmus	Hiltunen,	Atte	Kontkanen,	Samuli	Vatanen,	Elmeri	Lavikainen,	Onni	Varis,	valmentaja	Jaakko	
Piirainen,	apuvalmentaja	Aaro	Kähkönen

Alarivi maalivahdit:	Arttu	Korhonen,	Savva	Ollikainen,	Atte	Mutanen,	Jonne	Jääskeläinen
Kuvasta	puuttuu:	Miko	Piiroinen,	Kalle	Raunio	ja	Miro	Nylynd

U15
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VUOSI ON OLLUT poikkeuksellinen. Ko-
rona laittoi joukkuetoiminnan keväällä 2020 
pitkälle tauolle ja pelaajien harjoittelun oma-
toimiseen ympäristöön. Pelaajien toiminta 
omatoimijaksolla oli esimerkillistä ja kesä-
kuun alussa joukkuetoiminnan taas alettua 
joukkue oli valmis uuteen kauteen.

JOUKKUEEMME PELASI syksyllä U16 
sm-karsintasarjaa ja keväällä jatkamme U16 

sm-alemmassa jatkosarjassa.

URHEILULLISUUS, VÄLITTÄMINEN, re-
hellisyys ja hyvä ilmapiiri ovat avainasioita 
arjessa. Kaverit ja oma vapaa-aika tarvitse-
vat myös oman ruutunsa.

Vahva ja yhtenäinen joukkue antaa mah-
dollisuuden myös yksilöiden kehittymiselle, 
jotka voivat omalla intohimollaan ja kovalla 
työllä kehittyä huippu-urheilijoiksi.

FYSIIKAN HARJOITTAMINEN ja sen ke-
hittyminen antavat mahdollisuuden pelata 
luistelua vaativaa, aktiivista kamppailu pe-
liä.

Positiivistä kiekkokautta 
kaikille!

Terveisin, 
Jokipojat U16 valmentajat

U16-JUNIORIT YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Yhteistyökumppanit:
Karelian Lihajaloste Oy

PKO
Rakentaja M. Laukkanen

Fysiodag Oy
Metsä Prime Oy

Ylärivi vasemmalta: Anton	Kettunen,	Veeti	Räsänen,	Samu	Holopainen,	Veikka	Turunen,	Toni	Tuomela,	Eetu	Hämäläinen,
Ville	Vaara,	Jere	Toivanen

Keskirivi vasemmalta:	Joonas	Lappalainen,	Kari	Kekarainen,	Jimi	Kyllönen,	Jarmo	Pirinen,	Joona	Rönkkö,	Santeri	Kekarainen,
Matias	Piirainen,	Niko	Ratilainen,	Tuukka	Turunen,	Ronny	Kankkunen,	Topias	Vekkeli,	Verneri	Kallio,
Simppa	Svensk,	Tommi	Hiltunen,	Mika	Kipinä,	Marko	Holopainen

Alarivi vasemmalta: Eetu	Pirinen,	Atte	Kipinä,	Tommi	Kettunen,	Niklas	Nykyri,	Mikko	Martikainen,	Cristopher	Rembetti
U16
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MATKAMME ALKOI kesäharjoit-
telujaksolla U16- ja U18- joukkueis-
sa, joista elokuussa joukkueemme 

kasattiin ja lähdimme valmistamaan 
pelaajia U17-ylempään alkusarjaan. 
Nyt kun tätä tammikuussa kirjoitan 

niin kerkesimme pelaamaan alussa 
kolme harjoitusottelua ja sarjaa pe-
lasimme 12 peliä, vaikka merkat-
tuna oli 17 peliä sarjan jokaiselle 
joukkueelle. Asetimme tavoitteeksi 
pelata keväällä ylempää jatkosarjaa, 
mutta värikkäiden vaiheiden jälkeen 
emme siihen ihan yltäneet, niin kuin 
huomaamme poikkeusolot ja rajoi-
tukset ovat haastaneet urheuiluolo-
suhteita paljon.

SYKSYLLÄ ILTOJEN PIMETESSÄ
kapealla pelaajamateriaalilla har-
joitteleminen sekä pelaaminen 
haastoi meidän pelaajiamme ja 
valmennusta paljon ja emme aina 
kyenneet voitosta tiukoissa peleis-
sä taistelemaan, vaikka kaikkemme 
olemme antaneet. Siitä huolimatta 
joukkueestamme huokuu mahta-
va asenne ja on ollut hienoa nähdä 
jokaisella pelaajalla hymy huulil-
la. Uskon siihen, että olemme vah-
vempia henkisesti haasteeseen eli 
kevään jatkosarjaan,joka varmas-
ti on meille myös hieno mahdolli-
suus. Tietenkin tärkeintä on kuiten-
kin päästä pelaamaan pitkän tauon 
jälkeen. Vaikkakin aina joukkueelle 
on ylä- ja alamäkiä, niin kuin urhei-
lussa yleensäkin, niin on mahtavaa 
valmentaa joukkuetta, jossa ollaan 
avoimia ja valmiita laittamaan kaik-
ki likoon.

KIITOS KAIKILLE taustahenkilöille 
ja etenkin pelaajille. Tästä mennään 
eteenpäin, kehitytään lisää ja nauti-
taan kevään auringosta.

SISUKAS JOUKKUE

Vasemmalta: Valmentaja	Marcus	Nylander,	huoltaja	Mikko	Kovero,	pelaajat	Eemeli	Hynynen	-05,	Mikko	Karttunen-05,	
Julian	Immonen	(C)-04,	Atte	Kirjavainen	(A)-05,	Eetu	Koukku	-04,	Peetu	Paaso	(A)-04,	Sami	Lievonen	-05,	
Juuso	Eskelinen	-05,	maalivahti	Jaakko	Lehikoinen	-04,	Niko	Kovero	-05	ja	vastuuvalmentaja	Juho-Ville	Haapakangas.	

Rahakirstua	vartioi	Jenni	Ignatius	ja	kameran	takana	jojo	Erkki	Lievonen.	Kuvasta	puuttuu	huoltaja	Pasi	Koukku.U17

 
KAIKKI MITÄ 
MUUTTOOSI 
TARVITSET!

 050 331 1660
www.muuttofirma.fi

Pilkontie 5, Joensuu
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KUN PUHUTAAN JOUKKUEPELISTÄ, 
niin on ollut erittäin hienoa huomata, miten 
joukko yksilöitä voi muodostaa näinkin tii-
viin joukkueen. Se on auttanut meitä useas-
ti ja se tulee olemaan jatkossa meidän voi-
mavara. Tämän orkesterin yhteinen tie alkoi 
huhtikuun loppupuolella kesäharjoittelujak-
sosta. Toukokuussa aloitimme omatoimisen 
harjoittelun ja kesäkuussa pääsimme harjoit-
telemaan yhdessä. Lähtökohtaisesti pelaajat 
suoriutuivat tästä kiitettävästi. Pelasimme 
ennen kauden alkua kuusi harjoitusottelua, 
johon sisältyi myös leiriviikonloppu telttai-
lun merkeissä Imatran saaristossa. Syyskau-
si alkoi elokuun lopussa ja pelasimme U18 
Mestis karsintoja. Pelejä kertyi lopulta 17 

ja sijoituimme alkulohkossa toiseksi. Tämä 
merkitsi alkusarjan keskeytyksen takia sitä, 
että jatkamme kevätkaudella U18 alemmas-
sa SM-sarjassa. 

SM-SARJAPAIKAN SAAVUTTAMINEN on 
hieno asia, josta pelaajat voivat olla ylpeitä. 
Kun saavutat jotain elämässä, mistä haaveilet, 
jonka eteen ponnistelet pimeinä marraskuisi-
na iltoina, koulun ja muun elämän yhteydessä 
ja saat siitä palkinnon. Tämä on asia, mikä 
motivoi ja tuo tunteen, että kovasti hommia 
tekemällä unelmatkin käyvät toteen. 

ARJESSA OLEMME PYRKINEET luomaan 
päivittäisen toiminnan ja olosuhteet niin, et-

tä jokaisella on mahdollisuus ottaa askeleita 
eteenpäin. Motivaatio lähtee jokaiselta itsel-
tään ja on ollut hienoa nähdä, kuinka yksi-
löt ovat huomanneet, mikä merkitys on, kun 
yrität tehdä päivittäin asiat niin hyvin kuin 
pystyt. Tuloksena on onnistumisia, kehitty-
mistä ja itseluottamusta. Toivottavasti pää-
semme kevätkaudella jatkamaan, nauttimaan 
kovista peleistä ja kokeilemaan omia rajoja. 
Rajat ovat siirrettävissä, aika näyttää kuin-
ka pitkälle.

Opastaja:
Ville Immonen

U18 TERVEISET

Ylärivi:	Eetu	Koukku,	Juho	Kuikka,	Riku	Vähäniitty,	Rasmus	Kankkunen,	Jesse	Lappalainen,	Lasse	Vatanen,	
Toni-Wille	Immonen,	Antti	Haikonen

Toinen rivi ylhäältä:	Veeti	Matikainen,	Aleksi	Juurikainen,	Markus	Kinnunen,	Veeti	Koppinen,	Christopher	Rembetti,	
Otto	Hirvonen,	Peetu	Paaso,	Veeti-Valtteri	Ristola

Kolmas rivi:	Niklas	Nykyri,	Riku	Rova,	Tuomas	Puustinen,	Atte	Kovanen,	Santeri	Schroderus,	Niko	Ratilainen,	
Luka	Hämäläinen,	Joona	Karjalainen,	Saska	Mustonen,	Veeti	Eiserbeck

Alin rivi:	Ville	Immonen,	Markus	Pietarinen,	Juuso	Oinonen,	Niko	Eiserbeck,	Marko	Tanskanen,	Jyrki	Kuikka,	
Tapio	Mustonen,	Jukka	Karjalainen,	Kari	Hirvonen,	Juha	Immonen

U18
YHTEISTYÖKUMPPANIT:

JR Rahtia Oy
Hartwall Novelle

Prima Timber
Stora Enso
TengTools

Terveystalo Joensuu
Veikon Kone Joensuu

 Joen Kilpituote
Parturi-Kampaamo Team

Subway Joensuu

Helatie 15  
80100 JOENSUU

www.joenkilpituote.fi
013-225 777
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JOUKKUEEMME IKÄRAKENNE on 
suhteellisen nuori. Suurin osa pelaajis-
tamme edustaa -02 syntyneiden ikäluok-
kaa ja tämä on heidän ensimmäinen kau-
tensa A-junioreissa. Ripaus löytyy jouk-
kueen sisältä myös kokemusta vanhem-
milta pelaajilta, jotka ovat useamman kau-
den ajan pelanneet samaa sarjaa. Hyvällä 
sekoituksella nuoruutta ja hieman koke-
musta lähtökohdat kauteen olivat mel-
ko hyvät, mutta opeteltavaa joukkueel-
la riitti. 

KAUDEN ALUSSA harjoituksissa ja pe-
leissä tekemisen tason ailahtelevaisuus loi 
ongelmia. Laadultaan heikosti menneet 
harjoitukset johtivat monesti vaisuihin 
esityksiin viikonlopun peleissä, kun taas 
hyvin harjoitellun viikon jälkeen viikon-
lopun peleistä tarttui monesti sarjapistei-
tä matkaan hyvien peliesitysten jälkeen. 

Alkukauden ailahtelevuuden jälkeen 
moni pelaaja oppi pelien vaatimalle ta-

solle ja arjessa vaatimustaso nousi. Ar-
jen laatuun vaikutti myös positiivisesti 
koko kauden ollut kova ja terve kilpailu 
pelipaikoista pelaajaringin ollessa suuri. 
Tämä auttaa pelaajia puskemaan eteen-
päin arjessa, kun jokainen harjoitus on 
näytönpaikka. 

MUUTAMAT LOUKKAANTUMISET ve-
rottivat varsinkin joukkueen puolustuska-
lustoa, kun muutama tärkeä palanen tip-
pui pois kokoonpanosta. Joukkue osoitti 
tuolloin äärimmäistä sitoutuneisuutta ja 
se avasi myös mahdollisuuksia muille pe-
laajille nousta kokoonpanoon. Joukkueen 
ilmapiiri kopissa tiivistyi syksyn pimenty-
essä ja otteet peleissä parantui. Pelimme 
kehittyi koko ajan ja parhaimmillamme 
voitimme kahdeksasta pelistä seitsemän. 
Pystyimme voittamaan hyvillä peliesityk-
sillä sarjan kärkijoukkueita ja se osoitti 
joukkueen potentiaalia, sekä lisäsi jouk-
kueen itseluottamusta. Moni pelaaja otti 

henkilökohtaisella tasolla suuria harppa-
uksia eteenpäin. 

U20 MESTIKSEN 17 joukkueen alkusar-
jassa sijoituksemme oli lopulta seitsemäs. 
Sarjan kaksi kärkijoukkuetta nousi lop-
pukaudeksi SM-sarjaan, kun taas sijoille 
3.-10. sijoittuneet jatkavat tammikuussa 
varsinaista U20 Mestistä. Näiden kahdek-
san joukkueen marginaalit olivat alkusar-
jan sarjataulukossa erittäin pienet, joten 
keväästä tulee varmasti mielenkiintoinen 
ja sarjasta tasainen.

JOUKKUE TOIVOTTAA yhteistyökump-
paneille, kannattajille ja kaikille joukku-
een toiminnassa mukana olleille menes-
tystä vuodelle 2021!

Santeri Mutikainen
pelaaja/varakapteeni

NUORI JA SITOUTUNUT JOUKKUE

Ylärivi:	Severi	Silvennoinen,	Samuli	Kokko,	Valtteri	Vaittinen,	Lenni	Sillanpää,	Tuomas	Puustinen,	Eetu	Hassinen,	
Valtteri	Nurminen,	Joose	Saastamoinen,	Miska	Heiskanen

Keskirivi:	Jarkko	Kempas	(joukkueenjohtaja),	Verneri	Vartio,	Kasperi	Surakka,	Antti	Haikonen,	Waltteri	Pippola,	Vertti	
Ruotsalainen,	Riku	Vähäniitty,	Rasmus	Kuronen,	Jere	Hietala,	Mikko	Rämö	(mv-valmentaja),	Jari	Lehikoinen	(huoltaja)

Alarivi:	Sami	Murto,	Joonas	Rahunen,	Mikael	Piirainen,	Ville	Väänänen	(valmentaja),	Kalle	Kohonen,	
Simo	Karjalainen	(vastuuvalmentaja),	Tiitus	Kempas,	Santeri	Mutikainen,	Juho	Lappi
Kuvasta	puuttuvat:	Denis	Saskin,	Julius	Kukkola,	Pasi	Koukku	(huoltaja),	Sari	Hietala	(rahastonhoitaja)

U20
YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Fastroi Oy
Kuljetus Heiskanen Oy

Pelimatkat Oy
Savo-Karjalan Liikenne Oy

PrimaTimber Oy
Jet Set Bar

Rakennus Kosunen Oy
Noljakan Apteekki

Rookie Communications Oy
K-Market Kotiharju
AMT-Systems Oy

Tavaratori Oy
Ravintola Express 

Joensuun Kolarikulma Oy
Molentum Oy

Process Genius Oy
Ripacum Oy

Joensuun Konevuokraamo Oy
Rakennustoimisto K.Tervo Oy

EV Suomi Oy
Itä-Suomen Murskauskeskus Oy

Rösch Oy
Heinosen Leipomo Oy

Plexman Oy
Oulun Mainospalvelu Oy

Ilotaksit Oy
Kaukomaalaus Oy

Proweld Finland Oy
TH Sermec Oy

Joensuun Vesi Oy
Juhlahumut
Tili-Talo Oy

Unison Coffee
Waratah OM

Maansiirto- ja Soraliike M. Levy Oy
Kuljetus- ja konepalvelu Sorsa Oy

Arctic Store
Kekäle Oy

Markkinointi Muikku Oy
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P U R K U   |   K I E R R Ä T Y S   |   A S B E S T IIssakantie 2A 82820 Maukkula | gsm 0500-171760

–Sarja sai hyvän vastaan-
oton, mukaan tuli hy-
vin porukoita. Joukku-
eiden kausimaksuun 

sisältyvät, jäämaksut, erotuomarit 
sekä jääkiekkoliiton tulospalvelut 
ja tilastoinnit, joista löytyy tietoa 

samalla tavalla, kuten kilpasarjois-
takin. Otteluissa on kaksi erotuo-
maria. Teemme yhteistyötä pai-
kallisen erotuomarikerhon kanssa. 
Harrastekiekkosarja on hyvä paik-
ka ajaa uusia tuomareita lajiin si-
sään, Mustonen kertoo. 

– Olemme panostaneet aikuis-
ten harrastekiekkosarjan lisäk-
si muutenkin harrastetoimintaan 
Jääkiekkoliiton strategian mukai-
sesti. Meiltä löytyy harrasteryhmät 
eri ikäisille tytöille ja pojille sekä 
lisäksi naisille. Harrastetoiminnan 
lisääminen on ollut meillä jo jon-
kin aikaa tavoitteena ja se tuli mah-
dolliseksi, kun saimme kolmannen 
jään. Harrastetoiminnalle on ollut 
selvästi kysyntää, sillä seuran peli-
passimääriin on tullut hurja lisäys, 
huomioi Mustonen.

Hustlers on yksi uuden aikuisten 
harrastekiekkosarjan kahdeksasta 
joukkueesta.  Joukkueen puuha-

miehenä toimii Petja Vuojärvi, jolta 
löytyy jo aikaisempaa kokemusta 
eri harrastekiekkosarjoista ja tur-
nauksista. Juniori Jokipoikien jär-
jestämä sarja on tehnyt vaikutuksen 
Hustlersin kapteeniin. 

– Sarja on ollut erittäin positiivi-
nen kokemus. Aikaisempiin harras-
tekiekko kokemuksiin nähden ot-
telutapahtumat ovat järjestetty asi-
anmukaisesti. Tuomarointi on ollut 
loistavaa ja se on pitänyt homman 
hienosti kasassa. Tulospalvelu on 
hieno lisä ja tilastoinnit pistepörs-
seineen saavat aina mukavaa kes-
kustelua aikaiseksi pukukopissa, 
Vuojärvi paljastaa. 

– Hustlers on uusi joukkue. Ka-
saaminen onnistui helposti ja in-
nokkuutta näyttäisi löytyvän muu-
tenkin, sillä muissakin joukkueissa 
on hyvin pelaajia. Toivottavasti tu-
levaisuudessa joukkueita tulee vie-
lä lisää, sillä tämä on hieno sarja. 
On ollut kiva pelata muita joukku-
eita vastaan. Täällä mennään niin 
sanotusti leuka vääränä ja suu hy-
myssä. Sananparsia viljellään vel-
jellisessä hengessä. Täällä on mu-
kana niin vanhoja kuin nuorempia-
kin herrasmiespelaajia. Kun kaikil-
la on mukavaa, niin silloin ollaan 
harrastekiekon ytimessä, korostaa 
Vuojärvi.

JUNIORIJuniori Jokipojat isännöi virallista 
AIKUISTEN HARRASTEKIEKKOSARJAA

Juniori Jokipojat aloitti tänä syksynä uuden Jääkiek-
koliiton alaisuudessa pelattavan aikuisten harraste-
kiekkosarjan, joka pelataan virallisilla harrastekiekko-
säännöillä. Juniori Jokipoikien toiminnanjohtaja Jar-
mo Mustosen mukaan sarja on herättänyt kiinnostus-
ta. Heti ensimmäiselle kaudella mukaan ilmoittautui 
kaikkiaan kahdeksan joukkuetta. 

Hustlersin	kapteeni,	
Petja Vuojärvi (oik.)

tuulettaa	maalia	uudessa	
aikuisten harrastekiekko

sarjassa	yhdessä	
Pekka Mönkkösen kanssa.

KUVA:	TIMO	LOUHELAINEN
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Me	Ifissä	olemme	matkassasi
KAIKISSA ELÄMÄSI KÄÄNTEISSÄ!

Rinnallasi	elämäsi	hetkissä

Paavo Kohonen ja Atte Lehikoinen

Pikkuleijonien leirille
Laajalla kokoonpanolla ko-

koontuva ryhmä jaetaan kahteen 
joukkueeseen, jotka pelaavat leirin 
aikana kaksi keskinäistä ottelua. 

Paavo on ollut kuluvalla kau-
della Tapparan U20 joukkueen 
ykkösmaalivahti ja Atte on puo-
lestaan pelannut isossa roolissa 
KalPan U20 joukkueen puolus-

tuksessa. 
Vierumäellä pidettävä leiritys 

on osa Pikkuleijonien valmistau-
tumista kohti kevään alle 18-vuo-
tiaiden MM-kisoja. 

Juniori Jokipojat toivottaa 
Paavolle ja Atelle 

tsemppiä leiritykseen!

Seuramme kasvatit, maalivah-
ti Paavo Kohonen sekä puolus-
taja Atte Lehikoinen ovat muka-
na, kun alle 18-vuotiaiden jää-
kiekkomaajoukkue kokoontuu 
helmikuun alussa Vierumäelle 
neljä päivää kestävälle leirille.

Paavo	Kohonen	(vas.)
ja	Atte	Lehikoinen
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Pohjois-Karjalan Sähkö Rantakatu 29, 80101 Joensuu | p. 013 2663 100 | pks.fi

Tavallisen sähkön käyttäminen tuottaa 
keskimäärin 250 grammaa hiilidioksidia yhtä 
kilowattituntia kohden.

Asiakkaamme ovat vaihtaneet käyttämänsä 
sähkön alkuperän päästöttömään uusiutu-
vaan energiaan jo 16 200 000 kilowattitunnin 
edestä. Se merkitsee 3989 hiilidioksiditonnin 
vähennystä päästöihin. Sillä on jo merkitystä!

Vaihda sinäkin:   
WWW.PKS.FI / PRIIMA-ALYSAHKO

3989 TONNIA 
VÄHEMMÄN HIILIDIOKSIDIA

Kun tapahtuu ja sattuu, 
Joensuun Terveystalo 
on apunasi.
Samalla käynnillä hoituvat 
myös labra, kuvat ja kipsaus. 
terveystalo.com I 030 6000*

Terveystalo Joensuu, Kauppakatu 21. *Asiakaspalvelu numerossa 030 6000 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.

Kohti parempaa.
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Intersport Erä-Urheilu • Kauppakatu 18, Joensuu • Intersport Joensuu • Kauppakatu 23 b, Joensuu

Pelimiehen
jääkiekko-
varusteet
Intersportista!

OmaSp Nykyinen 
pankkini

Tee pikatesti ja valitse palveleva pankki 

Suorat puhelinnumerot kaikille yhteyshenkilöille

Päätökset nopeasti ja paikallisesti

Kassa- ja käteispalvelua konttorissa joka arkipäivä

Suomalainen pankki

Asiantunteva

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

Modernit verkkopalvelut pankkiasiointiin

Sujuva ja nopea asiointi 

Oma Säästöpankki  
Siltakatu 10, Joensuu

Harkitsetko 
pankin 

vaihtamista?

Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. 
* Parasta palvelua - asiakastyytyväisyystutkimus 2/2020

Me palvelemme sinua

Tyytyväistenasiakkaidenpankki*

Taisto Jauhiainen
palveluneuvoja
p. 020 758 2223

Igor Koksu
rahoituspäällikkö
p. 040 617 4705

Sami Hirvonen
konttorinjohtaja
p. 050 530 4844

Jani Kettunen
yritysrahoituspäällikkö

p. 040 350 0909

Tapani Turtio
maatilarahoituspäällikkö

p. 040 765 4950

Helena Mutanen
palveluneuvoja
p. 020 758 2514

Konttorimme on 
avoinna 

 ma-pe  9.30-16.30

Asiakaspalvelu  
palvelee numerossa 

020 764 0600
ma-pe 8-20 ja la 10-14

Voit varata ajan 
tapaamiseen myös 

 omasp.fi


