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P17-juniorit muo-
dostuivat vuonna 
2000–2003 syn-
tyneistä pojista. 
Ryhmän koko oli 
kauden aikana 18 
pelaajaa.

Harjoittelussa jatkoimme 
jo edellisenä vuonna aloitet-
tua tapaa eli harjoittelu on 
ympärivuotista. Jatkoimme 
lajiharjoittelua kauden jäl-
keen jäähallissa kerran vii-
kossa sekä oheisharjoittelua 
salissa sekä Hänskissä lajin 
oheisharjoittelulla. Heinäkuu 
pidettiin harjoitustaukoa. 

Jääharjoittelussa pääpaino 
oli syöttämisessä ja luistelus-
sa sekä tekniikkaharjoitteissa. 
Yleensä harjoittelimme yhdes-
sä joko P15 tai P21 kanssa, jol-
loin pystyimme hyödyntämään 
koko kentän aluetta yhteisissä 

P17 kausi huipentui 
SM-kultaan kotikentällä

pelinavausharjoitteissa.
Osalla pojista kausi alkoi 

marraskuun alussa Mini world 
Cupissa Ruotsin Bollnäsissä. 
Turnaukseen pääsee Suo-
mesta aina P15 SM-kisojen 
finaalijoukkueet. Turnaukseen 
osallistui 16 maailman paras-
ta seurajoukkuetta. Kampparit 
selvisi hienosti lohkosta jat-
koon. Puolivälierissä nousi tie 
pystyyn Venäjän Rodina Ki-
rovia vastaan. Hienoja koke-
muksia pojille ja nähtiin missä 
menevät ikäluokan maailman 
kärkijoukkueet. P15 Kamp-
parit Suomen mestarit 2017 
joten syksyllä odottaa jälleen 
Miniworldcup, joka antaa var-
masti pojille lisäpotkua kesän 
harjoitteluun.

P17 osallistui marraskuun 
lopussa Varkaudessa Savo nia-
turnaukseen, jossa haettiin 
uusia pelipaikkoja ja rooleja 
pelaajille. Turnaus oli hyvää 
valmistautumista tulevaan 
SM-alkusarjaan. Saavutimme 

turnauksessa kolmannen sijan.  
Turnauksen jälkeen pidimme 
palaveria, jolloin pojat asetti-
vat tavoitteeksi SM-mitalin.

SM-alkusarjan aloitimme 
joulukuun alussa. Sarjassa 
pelasi JWPS/YJ, HIFK, Pa-
sabandy, Akilles, Narukerä 
sekä OLS. Pelasimme kak-
sinkertaisen sarjan. Alkusar-
jan ottelut voitettiin kaikki 
12 peliä maalierolla 135–26. 
SM-alkusarjan voiton myötä 
saimme SM-mitalipelit koti-
kentälle Hänskiin.

Tammikuun lopussa jouk-
kueen hyvät otteet huomattiin 
myös P17 maajoukkuevalin-
noissa. Varkauden MM-ki-
soihin valittiin Jere Korho-
nen, Vili Korhonen, Ville 
Hämäläinen ja Ville Särkkä. 
Nuoremmista pojista valit-
tiin P15 tuplamaaotteluihin 
Ruotsia vastaan Leevi Kuk-
kasniemi, Karo Liimatainen, 
Eetu Pulkkinen, Topi Sauk-
konen ja Aki Manninen.

Joukkueessa pelasivat Jere Korhonen, Tomi Toivonen, Jere Kupiainen, Ville Hokkanen, Vili Korho-
nen, Severi Noponen, Esu Rytkönen, Ville Särkkä, Ville Hämäläinen, Antti Torniainen, Juho Waris, 
Karo Liimatainen, Eetu Pulkkinen, Leevi Kukkasniemi, Topi Saukkonen, Samuli Sakko, Tuomas An-
tikainen ja Aki Manninen.

Vähitellen ajatukset siir-
tyivät kotikentällä Hänskis-
sä pelattavia SM-loppupelejä 
kohti. Kampparit kohtasi vä-
lierissä Porvoon Akilleksen. 
Ottelu ratkesi heti alkuun ja 
loppulukemat 21–4. Toisessa 
välierässä kohtasivat JWPS/
YJ–HIFK. Ottelu päät-

tyi JWPS/YJ voittoon 8–6. 
SM-finaalissa kohtasivat kak-
si ikäluokan parasta jääpalloa 
pelaavaa joukkuetta. Ottelu 
pelattiin huippuolosuhteis-
sa ja hienon liki 500 yleisön 
edessä. Kampparit oli otte-
lussa kuskin paikalla, vaikka 
puoliajalle mentiin tasaisissa 

2–1 lukemissa. Toisella puoli-
ajalla Kampparien laajempi ja 
taitavampi lajitaito tuli esiin ja 
loppulukemat 6–2 ja SM-kul-
taa Kamppareille.   

P17 hieno joukkue, kiitos po-
jat! Kiitos kaudesta!

Yyki, Teppo, Ese ja Janne



Valmentajan mietteet

Kausi edustusjoukkueen osalta päättyi harmillisesti nel-
jänteen sijaan. Välierät Veiterän kanssa olivat tiukat ja ratkaisu 
piti hakea aina viidennestä pelistä asti. Tällä kertaa Veiterä oli 
aavistuksen terävämpi ja selvitti itsensä aina mestariksi asti. 
Pronssiottelu oli kevään 2016 uusinta, joka ratkesi JPS:n eduk-
si jatkoajalla.   

Neljäs sija ei tunnetusti lämmitä, mutta sen takaa voi 
kuitenkin löytää paljon positiivisia asioita. Tosiasiassa oltiin 
paljon lähempänä finaalia kuin edellisellä kaudella, jolloin 
Akilles voitti välieräsarjan puhtaasti 3–0. Joukkueen peli oli 
hyvin kohdillaan lähes maajoukkuetaukoon asti. Siinä oli hy-
vää energiaa ja raikkautta. Uudet pelaajat isommissa rooleissa 
onnistuivat hyvin. Moni nuori pääsi kokeilemaan liigavauhtia 
ja antamaan näyttöjä omista kyvyistään. Myös pieni pelaaja-
rinki positiivisella tavalla ohjasi kaikkia tekemään töitä yhtei-
sen hyvän eteen. Viime kesänä koetuista isoista muutoksista 
huolimatta urheilullinen taso vähintäänkin säilyi ja itse peli 
parani vaikka mitali jäi haaveeksi.

Lopussa sitten kuitenkin pieni pelaajarinki osui omaan 
nilkkaan ja ratkaisupeleihin jouduttiin antamaan vähän tur-
han paljon tasoitusta pikkuvammojen muodossa. Samoin 
jouduttiin vähän liikaa tasapainoilemaan kokoonpanon ja pe-
lipaikkojen kanssa, mikä ei ole hyvä asia, kun pelataan ratkai-
supelejä. Mutta tämä on hyvä kasvunpaikka jatkoa ajatellen.  

Matka jatkuu tästäkin huolimatta eteenpäin ja uuden 
kauden rakennus on käynnistynyt. Ensi viikolla julkaistaan 
ensimmäiset sopimukset tulevalle kaudelle. 

Antero Levänen
päävalmentaja

Välillä se on
pienestä kiinni

• Paloturvatuotteet, 
sammuttimet ja pikapalopostit

• Myynti, tarkastukset, huolto
• CO2-suojakaasupullot ja täytöt
• Väestönsuojatarkastukset ja 

huolto 

Palvelemme ma, to ja pe 8-12, 
muina aikoina sop. mukaan

Etelä-Savon Paloturva Oy
Timpurinkatu 13, 50150 Mikkeli

Jukka Puikkonen 0500 555 633 | jukka@espaloturva.fi

www.espaloturva. fi

• Tasoite- ja 
 maalaustyöt,
 hirsimökit...

Tmi Rakennus ja maalaus 
Kari Parkkinen

040 912 6188

Kaikki 
rakennustyöt 

sokkelista 
jalkalistaan!

AUTOPESUT!

Nyt myös tila-autonvuokraus (1+8)

tiedustelut numerosta 0500 854 858

T:mi KAHDEN SÄHKÖ
Valkolantie 14 A, 50700 Mikkeli

Eero Koskimaa 0500 854 858

Pitkäjärven
Eläinklinikka

pitkajarvenelainklinikka.fi
– ajanvaraus myös netissä

Kiillekuja 1, Mikkeli, (015) 210 262

AUTOMAALAAMO
AIMO MUINONEN

Aapo Teittinen
S Ä H K Ö U R A K O I N T I

Kamppareiden 
naisten joukkue 
päätti kauden voi-
tokkaasti SM-lop-
puturnauksen 
pronssiotteluun.

 Veitsiluodon Vastus kaatui 
lukemin 2–5 (2–1), ja runko-
sarjan kakkonen sai näin kau-
laansa hyvin ansaitsemansa 
SM-pronssimitalit.

Naisten joukkueen kausi 
alkoi haasteellisessa tilantees-
sa ja joukkue saatiin kasaan 
vasta melko viime metreillä. 
Varsinaiset treenit päästiin-
kin käynnistämään vasta lo-
kakuussa jäähallitreeneillä ja 
marraskuussa treenit jatkui-
vat muiden joukkueiden ta-
paan Hänskin tekojäällä. 

Naisten SM-sarjassa pelasi 
tällä kaudella neljä joukkuet-
ta. Uutena joukkueena mu-
kaan saatiin Porvoon Akilles, 
joka vahvensi rivejään täksi 
kaudeksi joukkueen kasaus-
ongelmien vuoksi sarjas-
ta pois jääneen HIFK:n pe-
laajilla. Runkosarja pelattiin 
kolmena SM-osaturnaukse-
na, joita täydennettiin räs-
tiotteluilla. Kausi saatettiin 
päätökseen Lappeenrannassa 
11.–12.3.2017 runkosarjan 
voittaneen Wiipurin Susien 
isännöimässä SM-lopputur-
nauksessa, joka päästiin pe-
laamaan aurinkoisessa ja läm-
pimässä säässä. 

Kausi avattiin Mikkelis-
sä joulukuussa järjestetyssä 
turnauksessa, jossa Kamppa-
rit voitti Vastuksen 5–4 (4–
1) ja hävisi Akillekselle 2–9 
(0–9). Tammikuussa jouk-
kueet matkasivat Vastuksen 
vieraaksi Kemiin, josta kotiin 
tuomisena oli 4–4 (3–2) ta-
sapeli Vastusta vastaan, 2–10 
(1–5) tappio Susille sekä hie-

no 13–2 (7–1) voitto Akil-
leksesta. Tammikuun lopussa 
pelattiin vielä rästiottelu Su-
sia vastaan Lappeenrannassa, 
jossa Kampparit taisteli hie-
nosti, mutta taipui lopulta 
Susien viedessä ottelun 5–1 
(3–0). Viimeinen SM-osa-
turnaus pelattiin Porvoossa, 
jossa Kampparit aloitti vah-
vasti kaatamalla turnausta 
isännöineen Akilleksen kau-
den parhaalla joukkuepelil-
lään 2–5 (2–3). Samanlaiset 
otteet jatkuivat myös toises-
sa ottelussa Vastusta vastaan, 
josta Kampparit ottikin sel-
vän 8–1 (1–0) voiton. Sudet 
olivat kuitenkin jälleen liian 
vahvoja, ja runkosarjan vii-
meisestä ottelussa Kampparit 
kärsi 7–1 (3–1) tappion lap-
peenrantalaisille. 

Kampparit lähti SM-lop-

puturnaukseen vähäisen yh-
teisen jääajan turvin, sillä 
Porvoon osaturnauksen jäl-
keen joukkueen yhteistä aikaa 
söi T17 MM-turnaus ja muut 
pelit, sekä talven flunssa-aal-
to. Lopputurnauksen aluk-
si Kampparit pelasi välierän 
Porvoon Akillesta vastaan. 
Vaikka ottelun alku oli hyvä, 
ei Kampparit saanut omaa 
peliään kasaan kuin vasta ot-
telun lopussa, ja Akilles vei-
kin välierän ansaitusti 2–11 
(0–3) ja eteni loppuotteluun. 

S M - p r o n s s i o t t e l u s s a 
Kamppareita vastaan asettui 
Veitsiluodon Vastus. Prons-
siotteluun hyvin latautunut 
Kampparit oli selvästikin 
haudannut edellisen päivän 
välierän aiheuttaman petty-
myksen, ja joukkue oli pa-
lautunut hyvin kauden en-
simmäisestä 90 minuutin 
pe lis tä. Peli oli koko ottelun 
ajan Kamppareiden hallus-
sa, ja peliä kuljetettiin suun-
nitelman mukaisesti, mut-
ta ensimmäisellä puoliajal-
la viimeistelyt eivät ottaneet 
onnistuakseen. Toiselle puo-
liajalle Kampparit lähti aiem-
paa paremmalla asenteella, ja 
oli päättänyt voittaa ottelun. 
Onnistumisten myötä peliin 
tuli lisää liikettä, syöttöpe-
li saatiin toimimaan ja pe-
liä alettiin levittää, kuten oli 

suunniteltu. Kampparien hy-
vä vire jatkui ottelun loppuun 
asti, ja pronssiottelu kirjattiin 
Kamppareille lopulta 2–5 (2–
1) lukemin. SM-pronssi oli 
Kamppareiden naisille toinen 
perättäinen. 

Naisten SM-loppuottelus-
sa ennakkosuosikki Wiipurin 
Sudet kaatoi Porvoon Akil-
leksen lukemin 19–2 (9–1), 
ja otti neljännen perättäisen 
Suomen mestaruuden. Susien 
tämän hetkisestä ylivoimasta 
kertoo loppulukemien lisäksi 
se, että joukkue voitti kauden 
aikana kaikki ottelunsa selvin 
numeroin.

Joukkueenjohto kiittää pe-
laajia ja heidän taustajoukko-
jaan sekä valmentajia men-
neestä kaudesta!

Joukkueenjohto

Naisille SM-pronssia

Kamppareiden naisten joukkueessa pelasivat tällä kaudella Johanna Riipinen (kapteeni), Riina Hir-
vonen (mv), Emma Ahonen, Katja Ahonen, Pirjo Ahonen, Siiri Huotelin, Wilma Jokinen, Elli Kärk-
käinen, Iina Lempinen, Susanna Lempinen, Tytti Lempinen, Saara Pirinen, Johanna Rapo, Laura 
Sysivirta, Anu Tillanen, Kiira Timonen ja Mari Ukkonen. Kamppareiden naisten joukkuetta valmen-
sivat Aki Väisänen ja Jukka Laitinen. Joukkueen johdosta huolehtivat Vesa Rapo ja Eero Tikanoja.

Kuva: Marjut Rapo 



Voit keskustella kaikista henkilö- ja yritysasiakkaan pankki- 
ja vakuutusasioista ajanvarauksella maanantaista torstaihin 
8-20, perjantaisin 9-16.15!   
Neuvottelut voit hoitaa asuin- 
paikastasi riippumatta mukavasti  
puhelin- tai verkkoneuvotteluna  
vaikka kotisohvalta. Voit myös  
tulla paikan päälle Mikkelin, Savon- 
linnan tai Pieksämäen konttoriin.

Lue lisää ja tee ajanvaraus verkossa www.op.fi  
tai soita: 010 255 2601 

Kuuntelimme asiakkaidemme toiveita ja asiantuntija-  
palvelumme ovat nyt avoinna ajanvarauksella

Yhdessä hyvä tulee.

AAMUSTA ILTAAN!

Puhelut 010-numeroihin maksavat kiinteän verkon lankaliittymästä 0,0835 euroa/puhelu+ 0,07 euroa/ 
minuutti ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 euroa/puhelu+0,17 euroa/minuutti. (hinnat sis. alv).

Oma
paikallinen

LÄÄKÄRIKESKUS

 AJANVARAUKSET
www.ikiomalaakari.fi / Puh. 015 321 320

LÄÄKÄRIKESKUS IKIOMA 
Porrassalmenkatu 21, Mikkeli

ja kaikkien muidenkin urheilijoiden kipujen 
ja vammojen hoidossa mukana.

KAMPPAREIDEN
suunniteltu. Kampparien hy-
vä vire jatkui ottelun loppuun 
asti, ja pronssiottelu kirjattiin 
Kamppareille lopulta 2–5 (2–
1) lukemin. SM-pronssi oli 
Kamppareiden naisille toinen 
perättäinen. 

Naisten SM-loppuottelus-
sa ennakkosuosikki Wiipurin 
Sudet kaatoi Porvoon Akil-
leksen lukemin 19–2 (9–1), 
ja otti neljännen perättäisen 
Suomen mestaruuden. Susien 
tämän hetkisestä ylivoimasta 
kertoo loppulukemien lisäksi 
se, että joukkue voitti kauden 
aikana kaikki ottelunsa selvin 
numeroin.

Joukkueenjohto kiittää pe-
laajia ja heidän taustajoukko-
jaan sekä valmentajia men-
neestä kaudesta!

Joukkueenjohto

Jääpalloväen 
kauteen valmis-
tautuminen oli 
viime syksynä 
hyvässä vauhdis-
sa, kun saimme 
varsin yllättävän 
ja pysäyttävän 
suruviestin – kaik-
kien hyvin tunte-
maa ”iki-kamppa-
ria” Kari ”Zaida” 
Liikasta ei tultaisi 
enää näkemään 
tutulla vakiopai-
kallaan Hänskin 
katsomossa.  

Perhe, ystävät ja työ olivat 

Zaida jääpalloliiton 
kunniagalleriaan

sosiaaliselle ja huumorintajui-
selle Zaidalle etusijalla. Yh-
teiskunnallinen vaikuttami-
nen ja kulttuuriharrastukset 
olivat niin ikään tärkeitä mut-
ta urheilu ja varsinkin jääpal-
lo näyttelivät Zaidan elämäs-
sä harvinaisen suurta roolia, 

ihan koko elämänsä ajan.
Suomen Jääpalloliitto ni-

mesi talvella helmikuisen 
Kampparit–Akilles ottelun 
yh teydessä Zaidan Jääpal-
loliiton Kunniagalleriaan. 
Häns kin runsaslukuinen ylei-
sö ja otteluun valmistautuvat 
joukkueet todistivat hetkeä, 
kun Jääpalloliiton puheen-
johtaja Veijo Janhunen luo-
vutti kunniakirjan Zaidan 
pojalle Veli ”Vellu” Liikaselle.

Lahja jatkaa 
jääpallokenttien 
kiertämistä

Ennen viime syksyistä, 
lämminhenkistä muistoti-
laisuutta Zaidan jälkikasvu, 
Laura ja Vellu olivat toivo-
neet, että muistamiset oh-
jattaisiin Kampparien junio-
rityön hyväksi. Lähes 3.500 

euron lahjoituksella hankit-
tiin kampparijunnuille uusia 
maalivahdin varusteita sekä 
uusi, komea luistimien teroi-
tuskone. 

Laura ja Vellu olivat tyy-
tyväisiä hankintoihin jotka 
jatkavat Zaidalle rakkaiden 
jääpallokenttien ja pukukop-
pien kiertämistä. Vellu tote-
sikin ”aina liikkeessä olevan, 
äänekkään ja kipinöivän” te-
roituskoneen kuvaavan varsin 
osuvasti heidän isäänsä.

Kampparit yhtyy täysin 
sydämin liiton myöntämään 
kunnianosoitukseen ja kiittää 
lämpimästi Zaidan lähipiiriä 
hienosta eleestä!

Lauri Tikanoja

175/65R14   329€

185/65R14 359€

195/65R15 379€

205/55R16 479€

215/55R16 739€

225/45R17 619€

269€

289€

309€

379€

539€

479€

hinta/4 kpl alle asennettuna

RENGASHOTELLI
Vauhti-Vaunun viiden 
tähden rengashotelli 
palvelee 60 € / kausi. 
Hinta sisältää 
renkaiden kausivaihdon, 
säilytyksen, pesun sekä 
kuntotarkastuksen.

EFFICIENTGRIP
                                                            

60€

ESIMERKKIHINNAT, KYSY MYÖS MUITA KOKOJA!

EDULLISEMPI 
VAIHTOEHTO

Puheluhinnat: kiinteä verk. 0,0828€/puhelu + 0,07€ /min, matkaviestiverk. 0,0821€ /puhelu + 0,17€ /min

Otavankatu 21 50130 Mikkeli, Puh. 020 1415 776

Testeissä Good Year on pärjännyt erityisen hyvin matalan 
vierintävastuksen => polttoainetaloudellisuutensa, sekä 
hiljaisen ajomelun osalta.

KESÄRENKAIDEN 
TARJOUSMYYNTI
VAUHTI-VAUNUSSA! A

C B 68

C B 68

A 69B

A 68B

Lue lisää Huoltoluotosta: vauhti-vaunu

VAUHTI-VAUNUN 
HUOLTOPÄIVÄT
15.3-15.5.2015

A 69C

68C

HUOLLATA AUTOSI NYT 
KESÄKUNTOON
MAKSA VASTA HEINÄKUUSSA!

.fi

TAVARATALO MIKKELI Hallituskatu 6  ma-pe 9-19 la 9-17
RAUTAKAUPPA MIKKELI  Laiturikatu 4  ma-pe 7-18 la 9-15

carlson.fi 



Päättäjäisissä palkitut 2016-2017
Edustus Paras pelaaja Alpo Kaartinen
 Moottori Tuomas Liukkonen
 Tehopelaaja Artem Shekhovtsov
  
Suomi-sarja Vuoden pelaaja Antti Pöyry
 Vuoden höntsäpelaaja Teppo Hasanen
  
Naiset Puolustuksen lukko Riina Hirvonen
 Joukkuepelaaja Johanna Riipinen
 Kauden kehittynein Siiri Huotelin
 Uurastaja Johanna Rapo
  
P 21 Paras pelaaja Esko Liukkonen
 Taistelijan malja Henrik Honkanen
  
P 17 Joukkueen MVP Ville Hämäläinen
 Kauden kehittynein Vili Korhonen
 Herrasmiespelaaja Ville Särkkä
 Kaikki palkittiin SM-kullasta!
  
P 15 Puolustuksen lukko Topi Saukkonen
 Joukkuepelaaja Aapo Pulkkinen
 Pelintekijä Eetu Pulkkinen
 Kaikki palkittiin SM-kullasta!
  
P 13 (2004) Alakerran lukko Tuomas Tontti
 Joukkueen työmyyrä Leevi Attenberg
 Kauden kehittyneina Akseli Väisänen
  
P 13 (2005) Tunnollinen harjoittelija Eetu Rauhala
 Positiivisin pelaaja Vilho Helanen
 Joukkueen tsemppari Luukas Luoma
 Kauden kehittyjä Samuli Laaksonen
  
P 11 Kaikki palkittiin   
P9 Kaikki palkittiin   
JPK Kaikki palkittiin 
  
Kiertopalkinnot
Antero Heikkisen rahaston 
Nuori-Urheilija stibendi: Aki Manninen
Kotan Kannu:   Marcus Ukkonen
Reilun Pelin Junioripelaaja: Topi Saukkonen
Pekan Pytty:   Esko Liukkonen
Joken Pytty:   Jere Korhonen
Vuoden toimija: Jukka Puranen
 
Kamppariviiri, ensi kertaa maajoukkueessa:  
Naiset Pirjo Ahonen
21 v. -mj Esko Liukkonen
17 v. -mj Vili Korhonen
17 v. -mj Ville Hämäläinen
15 v. -mj Karo Liimatainen
15 v. -mj Topi Saukkonen
15 v. -mj Lasse Korhonen
15 v. -mj Aki Manninen
T17 v. -mj Riina Hirvonen
T17 v. -mj Katja Ahonen
T17 v. -mj Saara Pirinen
T17 v. -mj Kiira Timonen

Wise Groupista kaikki talonrakennus-
alan konsultointi-, suunnittelu- ja  
rakennuttamispalvelut sekä uudis- 
että korjauskohteisiin.

Rakennuttaminen
Rakennesuunnittelu
Talotekniikkasuunnittelu
Korjausrakentamisen palvelut
Erikoispalvelut

   

www.wisegroup.fi

MAALAUSLIIKE
PÖNTINEN OY
Kiilahihnankatu 1
50170 Mikkeli
Puh. (015) 172 272

Suomen maalari-
mestariliiton jäsen

MONIPUOLISTA
MESTARITYÖTÄ

Maalaus- ja pinnoitustyöt
Tasoite- ja rappaustyöt
Julkisivusaneeraukset
Betonikorjaukset
Hiekkapuhallukset
Nostolava-autopalvelu
Kappaletavaramaalaamo

KAIHTIMET ja 
MARKIISIT

25 vuoden kokemuksella
UUTUUS. Exclusive parvekekaihtimet.

Tarjoamme parasta palvelua
ja laatua edulliseen hintaan.

Kaihdin ja Markiisi
Jari Tilli Ky

Porrassalmenkatu 13, 50100 Mikkeli
0440 338 835 • tillit.fi

Pursialankatu 9, Mikkeli     Avoinna ma-pe 8-17 
Puh. 0440 212 109    mervi.gynther@glkeittio.fi    www.glkeittio.fi

Kaunis, toimiva KEITTIÖ ideasta toteukseen. 
Keittiöremontit meiltä. Varaa aika suunnittelijalle. 

SINUN KEITTIÖ

ASIANAJOTOIMISTO RÖNKÄ
asianajaja Petteri Rönkä
– vahingonkorvaukset, saatavien perintä
– perintöasiat, perunkirjoitukset
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P21 aloitti yhtei-
sen harjoittelun 
elokuussa uudis-
tuneen johtoryh-
män hypätessä 
saappaisiin. 

Päävalmentajaksi valikoi-
tui Topi Rytkönen, jouk-
kueenjohtajaksi Esko Kor-
honen ja huoltajaksi Johan-
nes Hyvärinen.

Kaudella 2016–2017 oli 
vain 11 pelaajaa omassa P21 
ikäryhmässämme, mutta on-
neksi P17 ikäryhmän pojat 
olivat kaikki innokkaasti aina 
mukana tarpeen vaatiessa! 

P21 sarjaan osallistui tänä 
vuonna 7 joukkuetta: Botnia, 
JPS, Akilles, Kampparit, Vei-
terä, Narukerä ja WP-35. 

Kausi aloitettiin marras-
kuussa Varkaudessa kaksi-
päiväisessä harjoitusturnauk-
sessa, jossa kokeiltiin hieman 
eri pelipaikkoja ja hiottiin eri 
kuvioita kuntoon. Kolmes-
ta pelistä saldona 1 voitto, 1 
tasuri ja 1 tappio! Runkosar-

P21 hienosta kaudesta 
kunnioitettava 4. sija!

ja alkoi joukkueella torstaina 
1.12. Porvoossa, jossa sarjan 
avauspisteet jäivät isännil-
le. P21-sarja olikin haastava: 
melkein joka peli arki-ilta-
na noin klo 20, onneksi saa-
tiin joka peliin täysi kentäl-
linen. Kamppareiden sijoitus 
runkosarjassa lopulta neljäs, 
joka tarkoitti puolivälierä-
paikkaa, jossa vastaan aset-
tui vaarallinen Porin Naru-
kerä. Sarjan 1 ja 2 eli Botnia 
ja JPS menivät suvereenis-
ti suoraan välieriin. Ensim-
mäinen puolivälierä pelattiin 
tiistaina 21.2. Porissa, jossa 
isäntä Narukerä otti selvän 
12–0 voiton vajaamiehisestä 
Kamppareista. Pelin jälkeen 
siirrettiin jo katseet ratkaise-
vaan puolivälierään torstaina 
23.2. Hänninhautaan, jossa 
edessä oli pakkovoitto että 
peli saataisiin menemään jat-
koajalle. Ykkösnyrkillä peliin 
päässyt Kampparit voitti var-
sinaisen peliajan 6–3 ja edes-
sä oli Golden Goal jatkoaika. 
Kamppareilla oli mahdolli-
suus ratkaista peli Naruke-
rän jäähyillessä mutta hie-

man onnekkaastikin Naru-
kerä onnistui pitämään oman 
päänsä puhtaana, joten edes-
sä oli rangaistuslyöntikilpailu 
jossa Kamppareiden jokai-
nen lyöjä onnistui ja mv Jere 
Korhonen nappasi Kerän 2 
yritystä, joukkue oli raivan-
nut tiensä välieriin! Välierä 
pelattiin Botnian kotiken-
tällä Oulunkylässä tiistaina 
28.2. Ilman edustuksen pe-
laajia ja yhdellä vaihtomie-
hellä pelannut Kampparit 
taipui lopulta suurinume-
roisesti 20–4 Botnian kivi-
kovalle miehistölle ja edessä 
oli pronssiottelu Häns kissä 
lauantaina 4.3., jossa vas-
taan luisteli Porvoon Akilles. 
Edustuksen oman välieräsar-
jan mennessä ratkaisevaan 
viidenteen otteluun, merkitsi 
se sitä, että jouduttiin pelaa-
maan SM-pronssista yhdellä 
vaihtomiehellä ilman Kalle 
Lempistä, Iisakki Kaivolaa 
ja Esko Liukkosta. Käynnis-
sä ollut hiihtoloma vielä ka-
vensi rinkiä enemmän. Puo-
lustuspainotteisesti lähtenyt 
oma peli toimi ensimmäisellä 

jaksolla hyvin, mutta omis-
ta virheistä oli Akilles siir-
tynyt puoliaikajohtoon 0–3. 
Toisella jaksolla Akilles lisäsi 
luisteluaan, eikä isännät enää 
pysyneet vauhdissa mukana ja 
näinollen pronssit matkasivat 
Porvooseen 3–11 lukemin. 
Kultaa vei kuudennen kerran 
peräkkäin Botnia, joka voitti 
tiukassa finaalissa JPS:n jat-
koajalla 6–7.

Kaudella mukana oli-
vat seuraavat pelaajat: Esko 
Liukkonen, Iisakki Kaivo-
la, Kalle Lempinen, Eemeli 
Suontakanen, Henrik Hon-
kanen, Esko Hyvärinen, Ji-
mi Siiteri, Pauli Huoponen, 
Mikko Pulkkinen, Jaakko 
Mesiäinen, Veeti Lempi-
nen, Ville Hämäläinen, Ville 
Särkkä, Ville Hokkanen, Esu 
Rytkönen, Vili Korhonen, 
Severi Noponen, Jere Kor-
honen (mv), Juho Waris, Jere 
Kupiainen. Valmentaja Topi 
Rytkönen, joukkueenjohtaja 
Esko Korhonen ja huoltaja 
Johannes Hyvärinen.

P21 toimijat

Harjoittelimme koko vuo-
den lyhyttä kesätaukoa lu-
kuun ottamatta.  Kesäkaudel-
la lenkkeilimme ja pelasim-
me jalista. Harjoitukset olivat 
kahdesti viikossa. Virallisen 
kauden alkaessa harjoittelim-
me kolme-neljä kertaa vii-
kossa Hänskissä. Jääharkois-
sa keskityimme mm. syöttö-
peliin ja vetoihin luistelun ja 
pelaamisen ohessa.

Kauden aikana pelasimme 
SM-sarjaa. Joukkue pelasi 
kauden aikana monia hienoja 
pelejä. Pelaajien peruskunto 
oli noussut kesäharjoittelun 
myötä ja jäällä harjoitellut 
syöttökuviot näkyivät myös 
peleissä. 

Osallistuimme myös Var-
kaudessa järjestettävään Sa-
vonia-turnaukseen, jossa si-
joituimme toiseksi. 

SM-väliturnauksen järjes-
timme Mikkelissä yhdessä 
P13 valkoisten kanssa. 

SM-lopputurnauksessa 
Oulussa sijoituimme sijalle 
seitsemän tiukkojen ja tasais-
ten pelien jälkeen.

Kokonaisuudessaan jouk-

Kampparit P11 -joukkue 
koostuu lähinnä 2006–07 
syntyneistä pojista. Maus-
teena ryhmässä on muuta-
ma hyvävauhtinen nuorempi 
juniori. Hyvähenkisen jouk-
kueen runko on ollut koossa 
jo useita vuosia, mutta on se 
on saanut säännöllisesti uutta 
verta mukaan tulleiden poi-
kien myötä.

Päättynyt kausi oli todella 
touhukas. Heinäkuuta lukuun 

Kauden 2016–17 Suo-
mi-sarja pelattiin kuuden 
joukkueen voimin. Kamppa-
rit osallistui Lappeenrannan 
turnaukseen sekä omaan ko-
titurnaukseen. 

Joukkue harjoitteli Hän-
skissä pari kertaa viikossa, 
pääasiassa P21 joukkueen 
kanssa.

Joukkueeseen saatiin muu-
tama uusi kasvo edustusjouk-
kueesta lopettaneista, joka 
olikin hyvä piristys niin ur-
heilullisesti kuin henkisesti-
kin jo muuten vakiintunee-
seen porukkaan.

Urheilullisella puolella 
kausi olikin paras Suomi-sar-
jassa. Pelattiin viisi hyvää pe-
liä ja loppusijoitus oli kolmas.

Kauden pelaajana kuluval-
la kaudella palkittiin Antti 
Pöyry.

Intoa kesäreeneihin!
Yyki ja Tero

Kampparit 
Suomi-sarjassa 
kolmas

P11 joukkue Haaparannan lopputurnauksessa.
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Tilaa nyt
    sähköliittymä!

Selvitämme sinulle

sähköliittymän kustannukset

ja aikataulun sekä neuvomme

rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä ystävälliseen
asiakaspalveluumme
numerossa 0800 90110
(arkisin klo 8–16).

jaksolla hyvin, mutta omis-
ta virheistä oli Akilles siir-
tynyt puoliaikajohtoon 0–3. 
Toisella jaksolla Akilles lisäsi 
luisteluaan, eikä isännät enää 
pysyneet vauhdissa mukana ja 
näinollen pronssit matkasivat 
Porvooseen 3–11 lukemin. 
Kultaa vei kuudennen kerran 
peräkkäin Botnia, joka voitti 
tiukassa finaalissa JPS:n jat-
koajalla 6–7.

Kaudella mukana oli-
vat seuraavat pelaajat: Esko 
Liukkonen, Iisakki Kaivo-
la, Kalle Lempinen, Eemeli 
Suontakanen, Henrik Hon-
kanen, Esko Hyvärinen, Ji-
mi Siiteri, Pauli Huoponen, 
Mikko Pulkkinen, Jaakko 
Mesiäinen, Veeti Lempi-
nen, Ville Hämäläinen, Ville 
Särkkä, Ville Hokkanen, Esu 
Rytkönen, Vili Korhonen, 
Severi Noponen, Jere Kor-
honen (mv), Juho Waris, Jere 
Kupiainen. Valmentaja Topi 
Rytkönen, joukkueenjohtaja 
Esko Korhonen ja huoltaja 
Johannes Hyvärinen.

P21 toimijat

Harjoittelimme koko vuo-
den lyhyttä kesätaukoa lu-
kuun ottamatta.  Kesäkaudel-
la lenkkeilimme ja pelasim-
me jalista. Harjoitukset olivat 
kahdesti viikossa. Virallisen 
kauden alkaessa harjoittelim-
me kolme-neljä kertaa vii-
kossa Hänskissä. Jääharkois-
sa keskityimme mm. syöttö-
peliin ja vetoihin luistelun ja 
pelaamisen ohessa.

Kauden aikana pelasimme 
SM-sarjaa. Joukkue pelasi 
kauden aikana monia hienoja 
pelejä. Pelaajien peruskunto 
oli noussut kesäharjoittelun 
myötä ja jäällä harjoitellut 
syöttökuviot näkyivät myös 
peleissä. 

Osallistuimme myös Var-
kaudessa järjestettävään Sa-
vonia-turnaukseen, jossa si-
joituimme toiseksi. 

SM-väliturnauksen järjes-
timme Mikkelissä yhdessä 
P13 valkoisten kanssa. 

SM-lopputurnauksessa 
Oulussa sijoituimme sijalle 
seitsemän tiukkojen ja tasais-
ten pelien jälkeen.

Kokonaisuudessaan jouk-

Kampparit P13 musta (-04) 

Joukkueeseen kuului kaudella 15 pelaajaa. Ylärivissä: Jesse Suur-Näkki, Vili Varis, Leevi Attenberg, 
Aapo Pulkkinen, Iiro Juutilainen, Hannes Jokinen, Oskari Turunen, Tytti Lempinen ja Tytti Sauk-
konen. Keskellä: Akseli Väisänen, Ville Laiho, Jaakko Järvinen ja Jiri Kukkonen. Alarivissä: Kasperi 
Laaksonen ja Tuomas Tontti. Valmentajat Aki Väisänen ja Toni Attenberg, huoltaja Toni Kukkonen 
sekä joukkueenjohtajat Kati Attenberg ja Sari Järvinen. 

Kampparit P11 -joukkue 
koostuu lähinnä 2006–07 
syntyneistä pojista. Maus-
teena ryhmässä on muuta-
ma hyvävauhtinen nuorempi 
juniori. Hyvähenkisen jouk-
kueen runko on ollut koossa 
jo useita vuosia, mutta on se 
on saanut säännöllisesti uutta 
verta mukaan tulleiden poi-
kien myötä.

Päättynyt kausi oli todella 
touhukas. Heinäkuuta lukuun 

P11 nauttii tekemisestä ja vauhti kasvaa
ottamatta viime keväästä al-
kaen koko kesäkausi touhut-
tiin jonkin verran jäähallissa 
käyden, mutta lähinnä kui-
vaharkkojen merkeissä ja jal-
kapalloa pelaten. Joukkueessa 
on kymmenkunta poikaa jot-
ka eivät pelaa jalkapallojouk-
kueissa  ja Kampparit osallis-
tui jo kolmatta kesää Mik-
kelin Alueen Junnuliigaan. 
Kesän mittaan pelatuissa mi-
niturnauksissa pelattiin reilut 

20 ottelua paikallisia jalkapal-
lojoukkueita vastaan, jälleen 
mainiolla menestyksellä.

Syksyllä treenattiin tiiviisti 
jäähallissa ja Urpolassa. Lo-
kakuun syyslomalla leireiltiin 
jälleen upeissa olosuhteissa 
Ruotsin Edsbyn’in hienossa, 
isossa hallissa. Jo kolmatta 
kertaa tehdyllä syyslomalei-
rillä oli tällä kertaa mukana 
myös mainio nippu Mustien 
P13 poikia taustajoukkoi-
neen.

Osa pojista (ĺähinnä 
-07-syntyneet) osallistuivat 
kauden aikana sekä P10- että 
P11-turnauksiin ja osa pojista 
pelasikin kauden mittaan lä-
hes 50 ottelua. P11-SM osa-
turnauksia pelattiin neljä se-
kä niiden jatkona kolmipäi-
väinen lopputurnaus.

Talvi oli olosuhteiltaan 
hieno, Hänskissä päästiin 
treenaamaan varsin hyvissä 
olosuhteissa marraskuun al-
kupuolelta lähes maaliskuun 
puoliväliin. Pelejä ja turnauk-

sia pelattiin paljon, vierailtiin 
useampaan kerran Jyväskyläs-
sä ja Lappeenrannassa, osalla 
ryhmää myös Varkaudessa.

Kotiturnauksia järjestettiin 
kaksi ja kauden huipentu-
mana oli 3.-5.3. Haaparan-
nassa järjestetty SM-loppu-
turnaus. Turnauksessa oltiin 
mukana kahdella joukku-
eella, yhteensä 20 pojan voi-
min. Lopputurnaus pelattiin 
huikeissa olosuhteissa, taus-
tajoukkoineen noin 50-hen-

kueella on ollut hyvä kausi 
ja tästä on hyvä jatkaa seu-
raavalle kaudelle. Mukavana 
muistona kaudesta mieleen 

on jäänyt pelimatkat ja yh-
dessä oleminen. 

Joukkue kiittää kaikkia kau-
den aikana mukana olleita tu-

kijoita, vanhempia ja muita 
kannustajia.

P13 musta toimijat

kinen Kamppariryhmä sai 
nauttia kolme päivää täydestä 
kevätauringosta, pikkupak-
kasesta ja huikean hienoista 
esityksistä kentällä. Ryhmän 
pitkäjänteinen työ kantaa he-
delmää ja oikeaoppiseen jää-
palloon ja yhteispeliin panos-
tavat pikkumustat kehittyvät 
huimaa vauhtia. Viidentois-
ta joukkueen turnauksessa 
Kampparijoukkueiden sijoi-
tukset olivat 5. ja 12. 

”Nollakutoset” siirtyvät 

isommalle kentälle, mutta 
jatkossakin tultanee harjoit-
telemaan jokseenkinsamalla 
ryhmällä. Suurin osa pojista 
jatkaa P11 -ikäluokassa vielä 
ensi kaudellakin, joten mie-
lenkiinnolla seurataan miten 
ryhmän kehitys jatkuu!

Isot kiitokset kaikille joukku-
een mukana eläneille, sen toi-
mintaan osallistuneille ja sitä 
tukeneille!

P11 toimijat

P11 joukkue Haaparannan lopputurnauksessa.
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Täyden palvelun 
lasitusliike!

• Ikkunalasit 
• Peilit 
• Lämpölasit 
• Suihkuseinät 
• Korjauslasitukset 
• Terassilasitukset
• Saunan lasit
• Pleksit, 
 polykarbonaatit

LASITUSLIIKE

LASI-SARANKI
www.cramo.fi

telineet, nostimet, maarakennuskoneet, 
pumput, maantiivistäjät, hitsauslaitteet, 
naulauskalusto

ja paljon muuta vuokraa: cramo

powering your business

TELINEET, NOSTIMET, 
MAARAKENNUS-
KONEET, PUMPUT, 
MAANTIIVISTÄJÄT,
HITSAUSLAITTEET, 
NAULAUSKALUSTO

JA PALJON MUUTA VUOKRAA: CRAMO

®

Turvallista kevättä!
Gloria -sammuttimet 
mökille, asuntovau-
nuun ja veneeseen 
palvelevalta ammatti-
laiselta.
Meiltä myös kunnon 
häkä- ja palovaroit-
timet sekä sammu-
tuspeitteet.

Sammonkatu 4, Mikkeli, puh. (015) 368 981, fax (915) 368983

www.savonsammutinhuolto.fi

Tervetuloa tutustumaan!

Nyt sammutintarkastukset
veneilijöille ja karavaanareille.

Valtakunnallinen palo- ja
työturvallisuuden asiantuntija.

 Hormitarkastukset   Tulisijatarkastukset
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Viime syksynä 
Ruotsin Borlän-
gessä kolmatta 
kuukautta lu-
pa-asioden sel-
viämistä odotellut 
Artem Shekhov
tsov tuskastui 
odottamiseen ja 
tahtoi palavasti 
pelikentille. 

Yhteydenotto mikkeliläi-
siin johti nopeasti edennei-
siin neuvotteluihin ja Boll-
näsin Mini World-Cup’issa 
ollut Jukka ”Yyki” Pulkkinen 
joukkueineen poimi ”Artun” 
matkaansa Kamppibussiin ja 
toi Mikkeliin.

Tuossa vaiheessa Mikkelis-
sä ei ehkä osattu vielä arvata 
minkälainen vahvistus jouk-
kueeseen oli saatu. 26-vuo-
tiaan hyökkääjän meriitit Ve-
näjän superliigasta antoivat 
odottaa paljon, mutta edel-
liskaudella Kazanin paidassa 
pelanneesta Arkangelin kas-
vatista ei tiedetty paljoakaan.

Englannin kielellä hyvin 
pärjäävä yliopistokoulutuk-
sen omaava liikunnan opetta-
ja löysi heti paikkansa Mus-
tien pukukopissa. Iloinen, 
huumorintajuinen  ja avoin 
Arttu tuli ensi hetkestä mai-
niosti toimeen kaikkien kans-
sa ja näyttää ammattimaisel-
la tekemisellään mallia koko 

Arttu kotiutui mainiosti

ryhmälle.
Liigakausi käynnistyi ja 

heti ensimmäisistä otteluista 
alkaen oli selvää, että kysees-
sä on todella kovan luokan 
pelimies. Aiemmin selkeästi 
hyökkääjänä pelannutta Art-
tua alettiin sovittaa hyökkää-
vän keskikenttäpelaajan roo-
liin ja peli peliltä homma toi-
mi paremmin ja tehoja löytyi, 
runkosarjan 15 pelissä Arttu 
paukutteli huimat 27 pistet-
tä (14+13) ja pudotuspeleis-
sä vauhti kiihtyi, kahdeksas-
sa ottelussa mikkeliläisylei-
sön suosikiksi kohonnut #77 
paukutti peräti 13 maalia ja 
syötti 3. 

Arttu vaatii itseltään pal-
jon, välillä jopa vähän liikaa... 
Niin ratkaisevassa välieräpe-
lissä kuin niukkaan tappioon 
päättyneessä pronssiottelussa 
Arttu teki peräti kaikki (3+4) 
Kampparimaalit, mutta ruos-
ki pelien jälkeen itseään har-

mitellen paikkoja joista olisi 
pitänyt tehdä ratkaisuosumat.

Tammikuun lopussa oli 
tarjolla hieno uutinen, kun 
Kampparit ja Arttu solmivat 
pitkän, peräti kolmivuotisen 
jatkosopimuksen. Luvassa on 
siis upeita elämyksiä Mustan 
seiskaseiskan merkeissä tule-
vina kausinakin!   

Mitä tuumit kuluneesta 
kaudesta Arttu?

”Ihan hyvä kausi kokonai-
suudessaan meiltä. Ei oltu 
ihan parhaimmillamme lop-
pukauden isoissa peleissä ja 
mitali jäi ensimmäisellä Ban-
dyliigakaudellani saamatta. 
Suomalainen pelisysteemi ja 
oma roolini olivat minulle 
uutta, mutta pääsin kyllä kau-
den aikana paremmin sisälle. 
Meidän joukkueen ja suoma-
laisen Bandyliigan taso yllät-
tivät minut positiivisesti.”

Miten olet viihtynyt 
Mikkelissä?

”Mainiosti! Kaikki on toi-
minut hyvin ja pääsin hyvin 
porukkaan sisään, minut on 
otettu tosi hyvin vastaan, kii-
tokset siitä kaikille! Tämä on 
ensimmäinen kauteni ulko-
mailla ja kokemuksena hieno. 
Perhettä on ollut kova ikävä 
ja he ovat ikävöineet minua, 
mutta toivottavasti saan jat-
kossa vaimonikin tänne Mik-
keliin.”

Terveisiä mikkeliläiselle 
jääpalloväelle?

”Kiitos kannustuksesta niin 
isommille kuin pienille kan-
nattajille. Valitettavasti emme 
saaneet tällä kaudella mitalia, 
mutta ensi kaudella korjataan 
asia, eikö niin!?”

Mitä kuuluu 
tulevaan kesään?

”Ensin palaudutaan kau-
desta ja parannellaan pikku 
kolhut. Vähän lomaa, aikaa 
perheen kanssa, töitä ja tie-
tysti treeniä. Varmaan pelai-
len myös vähän jalkapalloa ja 
touhuan kaikkea kivaa mitä 
kesään kuuluu. Treenaan ke-
sällä enimmäkseen Arkange-
lissa ja Kamppareiden vah-
vuuteen liityn taas elokuussa. 
Hyvää kesää kaikille!”

Teksti: Lauri Tikanoja
Kuva: Jaakko Avikainen/ 
Länsi-Savo

Kausi alkoi elokuussa kak-
si kertaa viikossa pidettäviin 
harjoituksiin, ulkoilmas-
sa kuivaharjoituksilla sekä 
jäähallissa harjoitellen. Osa 
pojista oli mukana Ruotsin 
Edsbynissä järjestetyllä har-
joitusleirillä. Hänskin teko-
jäälle pääsimme marraskuus-
sa.

Ensimmäinen turnaus oli 
Varkaudessa järjestetty Sa-
vonia turnaus, jonka jälkeen 
alkoi tiivis SM-sarja pyöriä. 
Runkosarjassa sijoitus itäi-
sessä lohkossa oli hienos-
ti neljäs. Tammikuussa neljä 
P13 valkoisen poikaa pääsi 
osallistumaan training camp 
leirille Varkaudessa, saaden 
siellä oppia jääpallon saloi-
hin. Mikkelissä tammikuus-
sa järjestetyn väliturnauksen 
jälkeen päätimme osallistua 
haastajaturnaukseen, joka jär-
jestettiin Varkaudessa kauden 
päätteeksi. Kotiin tuomisina 
oli turnaus voitto!

P13 Valkoisessa jouk-
kueessa aloitti syksyllä 20 
poikaa. Kauden lopussa ak-

tiivisia poikia oli 16. Maali-
vahteina olivat kauden aika-
na Ossi Torniainen ja Veeti 
Torniai nen. Muut pelaajat 
olivat: Vilho Helanen, Joo-
na Hokkanen, Arttu Koivu-
nen, Joona Kuismala, Rene 
Kukkonen, Samuli Laakso-
nen, Luukas Luoma, Topi 
Montonen, Juuso Pulkkinen, 
Onni Putkonen, Eetu Rau-
hala, Kalle Tapio, Otto Tiiti-
nen, Konsta Torniainen, Ei-
no Väätäinen. Valmentajina 
toimivat Mikko Torniainen 
ja Jarkko Tapio, huoltajana 
Markus Rauhala ja jouk-
kueenjohtajana Anu Luoma.

Tukijoitamme kauden ai-
kana olivat Parturi-kampaa-
mo Lumina, Sirpa ja Seppo 
Tapio, Akku-Ässä Oy, Asen-
nus Valanta Oy, Järvi-Suo-
men rakentajatTmi, Mikkelin 
Lasiasennus Ky, Rännimesta-
rit Ay, Talonrakennus Pitkä-
nen Ky, Tasoite ja maalaus 
Kakriainen Oy, Rakennus ja 
maalaus Kari Parkkinen Tmi.

P13 valkoinen toimijat 

P13 Valkoinen Haastaja-
turnauksen voittajaksi (-05)

Suurkiitos pelaajien perheille, tukijoillemme ja kannustajille 
hienosti sujuneesta kaudesta!

Kansainvälinen testivoittaja!*

Tempurilla on
tyytyväisimmät käyttäjät

*13 maan kattanut tutkimus perustuu yli 5000 uuden patjan juuri ostaneen henkilön 
haastatteluun Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itäval-
lassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa.
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Kamppariperheen pie-
nimmät, jääpallokoululaiset, 
aloittivat kauteen valmistau-
tumisen syyskuussa salijum-
pilla Lyseon koululla. Salissa 
opeteltiin liikunnan perus-
taitoja  leikkien, pelaillen  ja 
temppuillen sekä tietenkin 
etsittiin taas  pakkasta, jotta 
päästäisiin Hänskiin.

Vihdoin kovan etsinnän jäl-
keen se pakkanen sitten löy-
tyi ja marraskuun alusta aloi-
tettiin jääharjoitukset Hän-
skissä tiistaisin ja lauantai-
sin. Harjoitusten teema pysyi 

Mukavaa menoa Jääpallokoulussa
jäällä  samana eli  luistelun ja 
mailankäsittely taitojen oppi-
minen tapahtui pääasiallises-
ti leikkien varjolla, mutta lop-
putalvesta jo vähän pelailtiin-
kin pieniä pelejä.

Ohjaajana miellyttävin asia 
oli nähdä jääpallokoululais-
ten innokkuus harjoituksissa 
ja siitä innokkuudesta johtu-
va taitojen kehittyminen; 
kaikki ottivat  suuria harp-
pauksia talven aikana. Se oli 
myös  mukavaa, että jääpal-
lokouluun tuli monta uutta 
harrastajaa.

Jääpallokoululaisten kanssa 
touhutessa sai itsekin virtaa ja 
hyvää mieltä, joten iso kiitos 
kuluneesta kaudesta. Kiitok-
set myös Wilmalle, Ellille, 
Pertulle sekä muille apuna 
toimineille ohjaajille. Kevään 

aikana on vielä tarkoitus jat-
kaa jumppia sunnuntaisin 
Lyseolla ja  salivuoroista tie-
dotan seuran sivuilla (jääpal-
lokoulu, ilmoitustaulu).

Joni Maaranen

Elo-syyskuun vaihteessa 
starttasi 2008–2010 synty-
neiden jääpallopoikien kausi 
käyntiin.

Harjoituksissa kirmasi kau-
den alussa 14 innokasta peli-
miestä ja nyt kauden päät-
tyessä 19.

Syksyllä harjoitukset pitivät 
sisällään kuivaharjoittelua Ur-
polan maastoissa, kaukalolla 
sekä jäähalliharjoituksia. Lo-
kakuun ensimmäinen päivä 
pidettiin ensimmäinen jäälei-
ripäivä Savitaipaleen jäähal-
lissa yhdessä P11 joukkueen 
kanssa. Ensimmäisen harjoi-
tuspeli kutsun saimme mar-
raskuun alussa Varkauteen, 
jossa pelattiin kovat pelit iloi-
sella ilmeellä hieman vanhem-
pia pelaajia vastaan. P9 jouk-
kueen kauteen kuului kaksi 

omaa kotiturnausta, joissa vas-
tassa oli joukkueita Lappeen-
rannasta, Jyväskylästä, Varkau-
desta sekä Helsingistä.

Vierasturnauksia oli tällä 

kaudella kaksi kertaa Jyväs-
kylässä ja kauden päätöstur-
naus Lappeenrannassa. Koko 
kauden ajan joukkue harjoit-
teli iloisella ja innokkaalla il-

meellä ja perheet osallistui-
vat aktiivisesti tapahtumiin. 
Harjoitustapahtumat oli-
vat samaan aikaan P11/P10 
joukkueen kanssa, joten osa 
pelaajista pääsi kokeilemaan 
haastavampiakin treenejä. 
Kauden aikana kutsuimme 
myös MP:n 2009 syntynei-
den ikäluokan tutustumaan 
jääpallon saloihin, ja tapah-
tuma poikikin lisää pelaajia 
joukkueeseemme. 

Valmentajina kaudella toi-
mivat Sampsa ja Maria Ha-
takka, Johanna Rapo, Marjut 
Rapo sekä Tero Kumela.

Joukkueenjohtajana Heidi 
Kurki.

P9 toimijat

P9 Kausi 2016–2017

2016
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tiivisia poikia oli 16. Maali-
vahteina olivat kauden aika-
na Ossi Torniainen ja Veeti 
Torniai nen. Muut pelaajat 
olivat: Vilho Helanen, Joo-
na Hokkanen, Arttu Koivu-
nen, Joona Kuismala, Rene 
Kukkonen, Samuli Laakso-
nen, Luukas Luoma, Topi 
Montonen, Juuso Pulkkinen, 
Onni Putkonen, Eetu Rau-
hala, Kalle Tapio, Otto Tiiti-
nen, Konsta Torniainen, Ei-
no Väätäinen. Valmentajina 
toimivat Mikko Torniainen 
ja Jarkko Tapio, huoltajana 
Markus Rauhala ja jouk-
kueenjohtajana Anu Luoma.

Tukijoitamme kauden ai-
kana olivat Parturi-kampaa-
mo Lumina, Sirpa ja Seppo 
Tapio, Akku-Ässä Oy, Asen-
nus Valanta Oy, Järvi-Suo-
men rakentajatTmi, Mikkelin 
Lasiasennus Ky, Rännimesta-
rit Ay, Talonrakennus Pitkä-
nen Ky, Tasoite ja maalaus 
Kakriainen Oy, Rakennus ja 
maalaus Kari Parkkinen Tmi.

P13 valkoinen toimijat 

Kansainvälinen testivoittaja!*

Tempurilla on
tyytyväisimmät käyttäjät

*13 maan kattanut tutkimus perustuu yli 5000 uuden patjan juuri ostaneen henkilön 
haastatteluun Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itäval-
lassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa.

Jääpallokoulun rehtori Joni Maaranen opastaa luistelun alkeita.
Kuva: Heikki Tähtinen

Iloiset ilmeet Lappeenrannan turnauksessa.
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NISSAN QASHQAIN HUIPPUVARUSTELTU 
10-VUOTISJUHLAMALLI 24 990 € 

QASHQAI-MALLISTO ALK 23 490 € ETUSI JOPA 2 170 €!

• Peräänajovaroitin automaattisella 
  hätäjarrutustoiminnolla 
• Liikennemerkkien havainnointi
• Kaistavahti
• Integroitu NissanConnect-navigointi- ja 
  audiojärjestelmä
• Around View Monitor –kamerajärjestelmä
• Etu-, ja takapysäköintitutka
• Älyavainjärjestelmä
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Ford KUGA 2.0 TDCi
-15,AWD,Titanium 36900€
30 tkm, 4x4, aut.vaiht., 1 omist., 
nahkaverh., Bi-Xenon, ilmastointi

Honda CR-V 1.6 Diesel
-14,Lifestyle,Business 28900€
63 tkm, 1 omist., huoltok., nahka-
verh., p-tutka, ilmast., Hillhold

Kia CEED 1.6 EX
-08,5-ov. 6900€
121 tkm, huoltok., ilmastointi, ESP, 
vetokoukku, 2 x renk., met.väri

Nissan QASHQAI 1.6L
-10,Visia 11900€
130 tkm, ilmastointi, vetokoukku, 
lohkolämmitin

Nissan QASHQAI 2.0
-08,Acenta,5-ov. 12900€
83 tkm, 1 omist., huoltok., ilmast., 
ESP, aluv., Cruise, met.väri, CD

Opel ASTRA 1.4 Turbo
-14,Enjoy,EcoFlex 16900€
40 tkm, 1 omist., p-tutka, 2 x renk., 
aut.ilmast., ESP, CD, lohkolämm.

Skoda OCTAVIA 1.2 TSI
-13,Ambition 17900€
63 tkm, ilmastointi, p-tutka, 
lohkolämmitin

Skoda OCTAVIA 1.4 TSI
-10,Elegance 12900€
103 tkm, aut-ilmastointi, vakionop.
säädin

Skoda OCTAVIA 1.8 TSI
-14,4x4,Elegance 29400€
46 tkm, aut.vaiht., 1 omist., xenon, 
ilmast., 2 x renk., lohkolämmitin

Ford FIESTA 1.4i
-02,Ghia,5-ov. 2900€
162 tkm, huoltok., ilmastointi, CD, 
2 x renk., met.väri, lohkolämmitin

BMW 330 Ci
-09,Coupe 25900€
134 tkm, 1 omist., nahkaverh., xe-
non, kattol., ilmast., 2 x renk., CD

Hobby 470 UB
-98,Exellent 7900€

BMW R 1200
-08 8900€
45 tkm, huoltokirja

Ford FOCUS 1,0
-14,EcoBoost,S/S 19900€
34 tkm, 1 omist., huoltok., autom. 
ilmastointi, TC, Hillhold, vetok., CD

Peugeot 308 VTi
-14,Active 15900€
48 tkm, ilmastointi, alut, p-tutka, 
vakionop.säädin, lohkolämmitin

BMW 320 D
-11,Business,Comfort 21900€
91 tkm, ilmastointi, aluvanteet, 
2 x renkaat, Cruise, met.väri

BMW 5-SARJA 518d
-13,Turbo,Touring 36900€
93 tkm, aut.vaiht., 1 omist., p-tut-
ka, xenon, aut.ilmast., vetok., MMI

Ford FOCUS 1.6
-11,Trend,Design 11800€
111 tkm, huoltok., xenon, ilmast., 
ESP, aluv., 2 x renk., lohkolämmitin

Ford FOCUS 1.6
-05,Ti-VCT,Trend 6900€
97 tkm, ilmastointi, ESP, kahdet 
renkaat, metalliväri, CD-soitin

Mazda 6 2.0
-08,Elegance,5-ov. 11900€
143 tkm, huoltok., ilmast., aluv., 2 
x renk., Cruise, CD, lohkolämmitin

BMW R 1200 RT
-06 11900€
40 tkm, huoltokirja, Cruise, ABS, 
MMI

Mercedes-Benz A 180
-13,CDI,Premium.Bus. 25900€
71 tkm, puoliaut.ilmast., ESP, Hill-
hold, 2 x renkaat, CD

Mercedes-Benz C 180
-15,BlueTec,Prem. 36900€
35 tkm, aut.vaiht., 1 omist., ESP, 
ilmast., Hillhold, 2 x renk., CD

Mercedes-Benz C200 CDI
-11,Premium,Busin. 22900€
170 tkm, nahkaverh., p-tutka, 
xenon, ilmast., aluv., ESP, met.väri

Mercedes-Benz ML250
-12,4x4 49900€
141 tkm, ilmastointi, alut, xenon, 
vakionop.säädin, nahkaverhoilu

Nissan ALMERA 1,8
-04,Tino,Business 2400€
274 tkm, automaatti-ilmastointi, 
CD-soitin

Mercedes-Benz E200 CDI
-10,BE,T,Business 23900€
125 tkm, ilmastointi, alut, veto-
koukku, vakionop.s., lohkoläm.

Nissan NOTE 1,6
-06,Tekna,5-ov. 4900€
196 tkm, 1 omist., huoltok., aut. 
ilmast., ESP, aluv., 2 x renk., CD

Kampparit P15 
otti ansaitun 
Suomen mes-
taruuden kaata-
malla Oulussa 
pelatussa SM-lop-
puottelussa hel-
sinkiläisen Botnia 
sinisen lukemin 
4–1 (2–1). 

Jääpallon joukkuepelin tai-
tava leveä pelaajamateriaali 
ratkaisi Suomen mestaruu-
den Kamppareille, joka voitti 
lopputurnauksessa kaikki ot-
telunsa. 

Pronssiottelussa lopputur-
nauksen toinen ennakkosuo-
sikki Jyväskylän Seudun Pal-
loseura ( JPS) kukisti Porin 
Narukerän 3–4 (3–1), ja tuli 
näin P15 SM-sarjassa Kamp-
pareiden ja Botnia sinisen jäl-
keen kolmanneksi.

Kampparit P15 joukkueen 

P15 on Suomen mestari 2017
koko kausi oli tulosten va-
lossa Kamppareiden juhlaa, 
ja joukkue hävisi kauden 22 
ottelustaan vain yhden ja pe-
lasi kerran tasapelin. Parhaat 
pelit joukkue pelasi suunni-
telmien ja tavoitteiden mu-
kaisesti SM-lopputurnauk-
sessa 3.–5.3.2017, jossa koko 
joukkue taisteli hienosti tie-
dostaen kauden tärkeimpien 
pelien merkityksen. 

SM-alkusarjan itälohkossa 
Kampparit P15 tuli toisek-
si tasapisteillä lohkon voit-
taneen JPS:n kanssa. Jouk-
kueen kehittymisen kannal-
ta haasteena oli se, että kovia 
pelejä tarvittaisiin tasaisesti 
ja useammin kauden mittaan, 
mutta nyt niitä oli vain muu-
tama. SM-alkusarjan ja -lop-
puturnauksen lisäksi Kamp-
parit osallistui Varkaudessa 
pelattuun SM-väliturnauk-
seen ja Lappeenrannassa pe-
lattuun Gemini Cup -kutsu-
turnaukseen, joista molem-
mista Kampparit P15 otti 
turnausvoitot. 

Joukkue aloitti tavoitteel-
lisen harjoittelun kauden 
2016–2017 peleihin elokuus-
sa jäähallilla ja kuivatreeneil-
lä Hänskissä. Marraskuusta 
alkaen joukkue treenasi 3–4 
kertaa viikossa Hänskin te-
kojäällä. Keskimäärin kauden 
aikana treeneihin osallistui 
10–15 pelaajaa. Kauden vii-
meiset treenit pidettiin vii-
kolla 11, sillä Hänskin jää ei 
enää mahdollistanut pikku-
peliä 22.2., kun joukkue viet-
ti kauden päätöstä ja saunotti 
mestaruuspokaalin. 

Suomen mestarit suun-
taavat marraskuussa Ruotsin 
Bollnäsissä järjestettävään 
Mini World Cup -turnauk-
seen, jossa pelaavat Ruotsin, 
Suomen, Norjan ja Venäjän 
parhaat P15-ikäluokan juni-
orijoukkueet.

Kiitos pelaajille ja tukijou-
koille hienosti ja suunnitelmi-
en mukaan menneestä jääpal-
lokaudesta!

Lasse, Mika, Sirpa ja Mari

Suomen mestaruusjoukkeessa pelasivat Aki Manninen (kapteeni), Nestori Tuhkanen (mv), Lasse 
Korhonen (mv), Veeti Hölttä, Vesa Jumppanen, Iina Lempinen, Karo Liimatainen, Emma Ahonen, 
Eetu Pulkkinen, Aapo Pulkkinen, Jiri Nieminen, Lauri Kärkkäinen, Santeri Turunen, Marcus Ukko-
nen, Ville Kuitunen, Perttu Jokinen, Samuli Pekonen, Leevi Pönniö, Topi Saukkonen ja Leevi Kuk-
kasniemi. Joukkueen valmentajina toimivat Lasse Pulkkinen ja Mika Ukkonen, joukkueenjohtajana 
Sirpa Jokinen ja tiedottajana Mari Ukkonen.  Kuva: Anna Pulkkinen

Maanrakennus Tikka Ky
Vuolteentie 140
52230 Hurissalo

Puhelin 0500 171 174

Kiiskinmäen Kahvio
Otavankatu 14–16, 50130 Mikkeli, puh. 015 214 030

Avoinna joka päivä klo 6.00–22.00

LVI-työt
Tmi MARKO LAITINEN

050 371 3282


