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Kampparit P15 
musta lähti jääpal-
lokauteen 2017-
2018 puolustava-
na Suomen mesta-
rina. 
Mestaruuden uusiminen ei 
ole koskaan helppoa, mut-
ta joukkue kesti paineet 
ja kausi sai hienon pää-
töksen kotiyleisön edessä, 
kun joukkue juhli mes-
taruuspokaalin säilymistä 
Mikkelissä.

Kauteen valmistautumi-
nen aloitettiin jo keväällä 
jäähallissa ja kuivatreeneis-
sä. Reilun kuukauden kes-
täneen kesätauon jälkeen 
treenien määrää ja inten-
siteettiä nostettiin  .

Marraskuun alussa hal-
litseva Suomen mestari 
osallistui Ruotsin Boll-
näsissä järjestettyyn Mini 
World Cupiin ja sai kau-
delle räjähtävän alun isolla 
kentällä. Reissun jälkeen 
isolle jäälle päästiin myös 

P15 musta uusi Suomen mestaruuden  
Hänskissä, jossa treenattiin 
joukkueena läpi kauden 
3–4 kertaa viikossa. 

Kotimainen kausi käyn-
nistettiin SM-alkuturnauk-
sen voitolla joulukuussa 
Helsingissä. Kauden aikana 
P15 musta voitti 18 otte-
lua ja kärsi yhden tappion. 
Kausi huipentui Hänskissä 
järjestettyyn P15 SM-lop-
puturnaukseen, jossa P15 
musta esitti kauden paras-
ta peliään ja sai ansaitusti 
SM-kultaa.

Omien SM-sarjapelien ja 
Mini World Cupin lisäksi 
osa pelaajista pelasi myös 
SM-kultaa voittanees-
sa P17-joukkueessa sekä 
K-pelaajina P15-alkusarjan 
otteluita P15 valkoisessa 
joukkueessa. Maajoukkue-
rinkiin kuului viisi pelaa-
jaa, jotka kaikki valittiin 
MM-kisajoukkueeseen.

Joukkueessa vallitsi hy-
vä ilmapiiri läpi kauden ja 
töitä tehtiin kohti yhteistä 
tavoitetta. P15 mustan vah-
vuutena oli yhtenäisyys 
ja tasaisuus, joka näkyi 

kentällä hyvänä jääpallon 
joukkuepelaamisena. 

– Moni pelaaja kehittyi 
kauden aikana paljon ja 
emme olleet muutenkaan 
missään vaiheessa vain 
parin pelaajan varassa – 
vastuuta kantoivat kaikki. 
Oltiin nimenomaan JOUK-
KUE, johon kaikki varmas-
tikin tunsivat kuuluvansa. 
Oli kiva tehdä hommia täs-
sä joukkueessa, jossa posi-
tiivinen fiilis valitsi kaik-
kien kesken, valmentaja 
Lasse Pulkkinen iloitsi.

Toivottavasti treeni-into 
jatkuu joukkueessa yhtä 
hyvänä, kun koko jouk-
kue siirtyy ensi kaudelle 
P17-sarjaan. Tässä joukku-
eessa monella pelaajalla on 
vielä paljon annettavaa jää-
pallolle.  

Kiitos pelaajille, taustajou-
koille ja yhteistyökumppaneille 
huikeasta kaudesta!

Lastu, Mika ja Mari

Ylh. vas. (seisoen): kummipelaaja Vili Korhonen, joukkueenjohtaja Mari 
Ukkonen, Emma Ahonen, Lauri Kärkkäinen, Aki Manninen (C), Ville Kuitu-
nen, Elmeri Hämäläinen, Leevi Pönniö, Veeti Hölttä, Marcus Ukkonen (A), 
päävalmentaja Lasse Pulkkinen ja valmentaja Mika Ukkonen. Vas. kesk. 
(polvella): Vesa Jumppanen, Iina Lempinen, Perttu Jokinen, Santeri Turu-
nen, Aapo Pulkkinen (A) sekä Samuli Pekonen. Alh. istumassa maalivahdit: 
Lasse Korhonen ja Nestori Tuhkanen. Kuva: Hamid Al-Sammarraee 
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P17-juniorit muo-
dostuivat vuonna 
2001–2004 synty-
neistä pelaajista. 
Ennen kuin päästiin kau-
den huipentumaan eli 
juhlimaan Suomen mes-
taruutta oli tilanteita yllin 
kyllin😊. P17 ikäisiä pelaajia
oli ainoastaan yksi maali-
vahti ja kuusi kenttäpelaa-
jaa. Näin ollen mietittiin 
jopa sarjaan osallistumista 
sekä yhdistelmäjoukkuet-
ta toisen seuran kanssa. 
Onneksi P15 joukkueesta 
saatiin apua ja saatiin jouk-
kue kasaan. Syksyllä saatiin 
vielä Elmeri Hämäläinen 
pelaamaan myös P17 jouk-
kueessa, josta iso kiitos Hä-
mäläisen urheiluperheelle. 
Ryhmän koko oli kauden 
aikana 17 pelaajaa. Kesällä 
osa pelaajista harjoitteli P15 
joukkueen mukana ja osa 
edustuksen kesäryhmän 
mukana sekä kolme poikaa 
pelasivat jalkapalloa. Har-
joittelussa jatkoimme jo 
edellisenä vuonna aloitet-
tua tapaa eli harjoittelu on 

ympärivuotista. Jatkoim-
me lajiharjoittelua kauden 
jälkeen jäähallissa kerran 
viikossa sekä oheisharjoit-
telua salissa sekä Hänskis-
sä lajin oheisharjoittelulla. 
Heinäkuu pidettiin harjoi-
tustaukoa. 

Jääharjoittelussa pää-
paino oli syöttämisessä ja 
luistelussa sekä tekniikka-
harjoitteissa. Yleensä har-
joittelimme yhdessä joko 
P15 tai P21 kanssa, jolloin 
pystyimme hyödyntämään 
koko kentän aluetta yh-
teisissä pelinavausharjoit-
teissa.

Osalla pojista kausi al-
koi marraskuun alussa Mi-
niworld Cupissa Ruotsin 
Bollnäsissä. Turnaukseen 
pääsee Suomesta aina P15 
SM-kisojen finaalijoukku-
eet. Turnaukseen osallistui 
16 maailman parasta seu-
rajoukkuetta. Tällä kertaa 
tie nousi pystyyn kiviko-
vaan alkulohkoon. Lohkos-
tamme Ruotsin Edsbyn oli 
turnauksen kolmonen ja 
Venäjän Kuzbass nelonen.

P17 osallistui marras-
kuun lopussa Varkaudes-

sa Grano-turnaukseen, 
jossa haettiin uusia pe-
lipaikkoja ja rooleja pe-
laajille. Turnaus oli hyvää 
valmistautumista tulevaan 
SM-alkusarjaan. Voitimme 
turnauksen, jossa pelat-
tiin myös ensimmäinen 
SM-alkusarjan ottelu sa-
malla Olsia vastaan, jonka 
voitimme 2–6. 

SM-alkusarjassa pelasi 
yhdeksän joukkuetta. Pe-
lasimme kaksinkertaisen 
sarjan, jossa kärsimme yh-
den tappion Hifkille. Muut 
ottelut voitettiin maalie-
rolla 198–31. SM-alkusar-
jan voiton myötä saimme 
SM-loppupelit kotikentälle 
Hänskiin.

Vähitellen ajatukset siir-
tyivät kotikentällä Hän-
skissä pelattavia SM-lop-
pupelejä kohti. Kamppa-
rit kohtasi välierissä Por-
voon Akilleksen. Akilles 
py syi ensimmäisen jakson 
vauhdissa mukana, toisella 
puoliajalla laajempi ma-
teriaali ja parempi jääpal-
lotaito ratkaisivat voiton 
ja ottelun loppulukemat 
12 –2. Toisessa välierässä 

kohtasivat HiFK – Naru-
kerä. Ottelu päättyi Hifkin 
voittoon 7 –4. SM-finaalissa 
kohtasivat kaksi ikäluokan 
parasta jääpalloa pelaavaa 
joukkuetta. Ottelu pelat-
tiin vaativissa olosuhteissa 
lumipyryssä ja hienon ko-
tiyleisön edessä. Kampparit 
oli lukenut kotiläksynsä 
paremmin ja oli ottanut 

P17 otti SM-kultaa 
nuorella ryhmällä 
kotikentällä

opikseen edellisestä koh-
taamisesta. Nuori joukkue 
vastasi Hifkin fyysisyyteen 
uhrautuvalla puolustuspe-
lillä sekä terävillä vastais-
kuilla. Kampparit hallitsi 
olosuhteet paremmin ja 
otti ensimmäisen SM-kul-
tamitalin tässä ikäluokas-
sa, siis kun vuonna 2001 
syntyneet ovat vanhempaa 
ikäluokkaa. Ottelun loppu-
tulos 3–1.

Pitkäaikainen tinkimä-
tön työ on ollut jokavuo-
tisen menestyksen perusta. 
Osa pojista on pelannut 
joka vuosi SM-finaalissa 
P11 ikävuodesta asti.

Hyvät otteet seurajouk-
kueessa huomattiin myös 
jääpalloliiton puolella. 
P15 MM-kisoihin Ruotsin 
Söderhamniin valittiin 
Kamppareista Lasse Kor-
honen, Elmeri Hämäläi-
nen, Marcus Ukkonen ja 
Aapo Pulkkinen sekä P17 

MM-kisoihin Venäjän Ul-
janovskiin Leevi Kukkas-
niemi, Karo Liimatainen, 
Eetu Pulkkinen ja Topi 
Saukkonen. MM-kisat pe-
lattiin 22.–25.3.

Työ jatkuu ja jääpallos-
sa kovin pohjatyö tehdään 
kesäharjoittelun merkeis-
sä, kaikille intoa kesätree-
neihin unohtamatta levon 
merkitystä!

Joukkueessa pelasivat To-
mi Toivonen, Lasse Korho-
nen, Nestori Tuhkanen, Je-
re Kupiainen, Juho Waris, 
Topi Saukkonen (C), Elmeri 
Hämäläinen, Vesa Jumppa-
nen, Leevi Kukkasniemi, 
Aki Manninen, Karo Lii-
matainen (A), Eetu Pulk-
kinen (A), Ville Kuitunen, 
Leevi Attenberg, Marcus 
Ukkonen, Aapo Pulkkinen 
ja Iina Lempinen.

Kiitos kaudesta,
Yyki, Teppo ja Mika

Kuvassa takana vas.: Tomi Toivonen (mv), Juho Waris, Topi Saukkonen (C), 
Elmeri Hämäläinen, Vesa Jumppanen, Jere Kupiainen, Leevi Kukkasniemi, 
Aki Manninen, Karo Liimatainen (A), Eetu Pulkkinen (A), päävalmentaja 
Jukka Pulkkinen, valmentaja Teppo Toivonen ja huoltaja Mika Ukkonen.
Keskellä vas. (polvella): Ville Kuitunen, Leevi Attenberg, Marcus Ukkonen, 
Aapo Pulkkinen sekä Iina Lempinen. Edessä istuvat: Lasse Korhonen (mv) 
sekä Nestori Tuhkanen (mv). Kuva: Mari Ukkonen

#kauppakeskusakseli  
#ainaytimessä  
#elämäsikaupat  
#akselissatapahtuu

Mitä seuraavaksi?
Someile iloisten tapah-
tumien ja houkuttelevien  
tarjousten äärelle

laatua
hauskoja tapahtumia

&
ydinkeskustassa

LOISTAVAA 
PALVELUA

Taattua

Kauppakeskus Akseli
Hallituskatu 7-9,  
Mikkeli

kauppakeskusakseli.fi

Ma 30.4. klo 14-16  
Jaamme ilmapalloja  

ja teemme kasvo- 
maalauksia. 
Hae omasi!  

ILOISTA 
VAPPUA!

Nuorten bandyliigassa Kamppareille 4. sija
Kampparit P21 
aloitti kauten-
sa marraskuussa 
Varkaudessa pela-
tussa GRANO-tur-
nauksessa. 
Neljän joukkueen turnaus 
lupasi hyvää kautta ajatel-
len Kamppareiden tullessa 
toiseksi.

Jo ennen runkosarjan 
alkua saatiin jobinpostia, 
kun Kamppareiden yh-
den avainpelaajan, Ville 
Hämäläisen kausi päättyi 
ennen aikojaan yläraaja-

vammaan. Runkosarja al-
koi murheellisesti 3-pelin 
tappioputkella vielä Eemeli 
Suontakasen loukkaannut-
tua ensimmäisessä pelis-
sä. Kymmenestä runko-
sarjan pelistä Kampparit 
voitti vain kolme, ja pelasi 
kerran tasan. Tämä kui-
tenkin riitti  runkosarjan 
neljänteen sijaan. JPS voit-
ti runkosarjan Veiterän ja 
Akilleksen ollessa toinen 
ja kolmas.

Välierät pelattiin kerrasta 
poikki systeemillä parem-
min sijoittuneen kotiken-
tällä. Kampparit matkusti 
Jyväskylään JPS.n vieraaksi, 

lopputulos 6–3(1–1) Jyväs-
kyläläisille oli oikeutettu 
ja Kampparit toisen ker-
ran peräkkäin pronssiot-
teluun. Toisessa välierässä 
Veiterä voitti Akilleksen 
Lappeenrannassa 8–2 lu-
kemin. Kampparit koh-
tasi yleisöön menevässä 
ottelussa Porvoon pallo-
kentällä Akilleksen, jossa 
Akilles vei pronssit tiukan 
taistelun jälkeen 7–4 (3–2) 
loppulukemin. JPS marssi 
suvereeniin mestaruuteen 
voittamalla finaalissa Vei-
terän 8–3.

Joukkue kaudella 2017-
2018: Jere Korhonen MV, 

Eemeli Suontakanen, Vil-
le Hokkanen, Ville Hämä-
läinen, Mikko Pulkkinen, 
Kalle Lempinen, Henrik 
Honkanen, Jimi Siiteri, 
Jaakko Mesiäinen, Esu Ryt-
könen, Severi Noponen, 
Vili Korhonen C, Tomi Toi-
vonen MV P17, Jere Kupiai-
nen P17, Karo Liimatainen 
P17, Eetu Pulkkinen P17, 
Topi Saukkonen P17, Lee-
vi Kukkasniemi P17, Juho 
Waris P17, Aki Manninen 
P15, Lasse Korhonen MV 
P15 ja Nestori Tuhkanen 
MV P15. Valmentaja Topi 
Rytkönen, huoltaja Johan-
nes Hyvärinen.

®

Turvallista kevättä!
Gloria -sammuttimet 
mökille, asuntovau-
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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.
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MM-kisoihin Venäjän Ul-
janovskiin Leevi Kukkas-
niemi, Karo Liimatainen, 
Eetu Pulkkinen ja Topi 
Saukkonen. MM-kisat pe-
lattiin 22.–25.3.

Työ jatkuu ja jääpallos-
sa kovin pohjatyö tehdään 
kesäharjoittelun merkeis-
sä, kaikille intoa kesätree-
neihin unohtamatta levon 
merkitystä!

Joukkueessa pelasivat To-
mi Toivonen, Lasse Korho-
nen, Nestori Tuhkanen, Je-
re Kupiainen, Juho Waris, 
Topi Saukkonen (C), Elmeri 
Hämäläinen, Vesa Jumppa-
nen, Leevi Kukkasniemi, 
Aki Manninen, Karo Lii-
matainen (A), Eetu Pulk-
kinen (A), Ville Kuitunen, 
Leevi Attenberg, Marcus 
Ukkonen, Aapo Pulkkinen 
ja Iina Lempinen.

Kiitos kaudesta,
Yyki, Teppo ja Mika

www.tulikivi.fi

Sensation of  
Northern Warmth

Tulikivi-takka 
tarjoaa lempeää 
lämpöä pohjolan 
luonnosta, muodossa, 
joka kantaa pitkälle 
tulevaisuuteen.

KARELIA 
TAKKAMALLISTO
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Kauppakeskus Akseli
Hallituskatu 7-9,  
Mikkeli
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Ma 30.4. klo 14-16  
Jaamme ilmapalloja  

ja teemme kasvo- 
maalauksia. 
Hae omasi!  

ILOISTA 
VAPPUA!

Naisten ilmoittautuminen 
SM-sarjaan oli epävarmaa 
muutaman pelaajan lähti-
essä hakemaan kokemusta 
muualta ja valmennuskin 
uusiutui, Topi Rytkönen 
tuli valmentajan tehtäviin 
Jyrki ja Perttu Jokisen toi-
miessa huoltajina. Johanna 
Rapo teki ison työn saa-
dessaan värvättyä pelaajia 
tarpeeksi ja näin kampparit 
sai hyvän joukkueen ka-
saan tuloksena SM-pronssi!

Naisten SM-sarja pelat-
tiin turnausmuotoisena 
kahdessa osaturnaukses-
sa, tästä neljä parasta jouk-
kuetta matkasi lopputur-

naukseen Lappeenrantaan. 
Kampparit hyvien osatur-
nauksien jälkeen oli run-
kosarjan kolmas Wiipurin 
Susien ja Porvoon Akil-
leksen jälkeen Helsingin 
IFK:n jäädessä neljänneksi 
ja Veitsiluodon Vastuksen 
jäädessä viimeiseksi, eikä 
näinollen Vastus päässyt 
lopputurnaukseen.

Lopputurnauksessa en-
simmäisenä välierässä 
kohdattiin Porvoon Akil-
les, joka oli parempi 4–1 
maalein. Pronssiottelussa 
vastaan asettui HIFK, ja 
Kampparit laajemman pe-
laajamateriaalinsa ja luis-

Naiset hienosti 
SM-Pronssille!

teluvoimansa ansiosta pää-
si nauttimaan pronssisista 
mitaleista lukemin 6–3! 

Joukkueessamme pelasi 
lopulta tällä kaudella peräti 
19-urhoollista pelaajaa, jot-
ka tekivät pronssin mah-
dolliseksi: Riina Hirvonen 
MV, Tytti Saukkonen, Siiri 
Huotelin, Anu Tillanen, 
Laura Sysivirta, Johanna 
Riipinen C, Johanna Hy-
vönen, Tiina Holappa, Jo-
hanna Rapo, Katja Ahonen, 
Sonja Nivamo, Wilma Jo-
kinen, Alisa Vainio, Piia 
Niemi, Ina Airola, Saara 
Pirinen, Kiira Timonen, 
Elli Kärkkäinen ja Net-
ta Tuhkanen. Valmentaja 
Topi Rytkönen, Huolta-
jat Jyrki Jokinen ja Perttu 
Jokinen.



Mikkelin kaupunki 
onnittelee Kamppareita 

menestyksellisestä 
kaudesta.
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MUKANA ELÄMÄSI
PELITILANTEISSA

Joukkue aloitti kauteen 
valmistautumisen touko-
kuussa. Kuivaharjoitteita 
tehtiin ohjatusti kahdesti 
viikossa. Lisäksi pojat te-
kivät yhden oman kun-
toharjoitteen viikossa. 
Kuivaharjoittelu koostui 

Kampparit P13 musta joukkue 
koostui 2005 syntyneistä pojistaP11 ja P 13 jouk-

kueet muodostivat 
kaudelle 2017–
2018 yhteisen har-
joitusringin. 

Ryhmä oli jo entuudestaan 
toisilleen tuttu ja uusia 
poikiakin ryhmään saatiin 
kauden aikana viisi. Kau-
den lopussa ringin vahvuus 
oli upeasti 31 poikaa.

Kausi alkoi huhtikuussa 
ja harjoittelimme tiivisti 
10 viikon jakson Juhan-
nusta edeltävälle viikolle, 
jonka jälkeen vietimme 
kesälomaa yhteisharjoi-
tuksista koulujen alkuun 
asti. Harjoittelu piti sisäl-
lään erilaisia pallopelejä ja 
nopeus- lihaskunto- sekä 
koordinaatioharjoituksia. 
Jäällä pyrimme käymään 
säännöllisesti lähialueen 
jäähalleissa mm. Leppävir-
ralla. Tämän lisäksi teim-
me erilaisia lajikokeiluja 
viikoittain. Jäähallikauden 
startattua elokuussa suun-
nitelmissa oli myös loka-
kuulle sijoittuva jääleiri 
naapurimaahan Ruotsiin, 

P11 ja P13 valkoinen toimivat yhdessä

Kalixiin. Säiden haltija teki 
kuitenkin matkasta mah-
dottoman pitäen leutoa 
syksysäätä yllä. Tilalle kek-
sittiin kuitenkin nopeasti 
kolmen vuorokauden jää-
leiri Kangasniemelle, jossa 
harjoiteltiin jäähallissa ja 
luotiin hyvää yhteishen-
keä kauteen.

P11 SM-sarjaan osallis-
tuimme kahdella jouk-
kueella, mustalla ja val-

koisella, yhteensä 5 osatur-
naukseen ja SM-lopputur-
naukseen Lappeenrannassa 
3.–4.3.  P11 peleihin osal-
listui kaikkinensa 21 poi-
kaa. Kausi huipentui hie-
nosti Lappeenrannassa pi-
dettyyn lopputurnaukseen, 
jossa päästiin joukkueen 
toimesta nostamaan Suo-
men mestaruuspokaali il-
maan. 

P13 poikien joukkueessa 

P15 valkoinen lähti 2017–
2018 kauteen nuorempana 
P15 joukkueena. Joukku-
eessa pelasi vuonna 2004 
ja 2005 syntyneitä pelaa-
jia ja alkuun näytti ettei 
joukkuetta saataisi kasaan 
ollenkaan. Onneksi saim-
me P13 mustan pelaajia 
joukkueeseen ja näin ol-
len pystyimme osallistu-
maan kokonaisuudessaan 

Kampparit P15 valkoinen (s. 2004) 
SM-sarjaan mukaan lukien 
lopputurnaus Mikkelissä. 
Nuorempana joukkueena 
tavoitteena ennen kautta oli 
saada tuntumaa ison kentän 
peliin ja saada hyviä pelejä 
alle niin joukkueena kuin 
yksilöinäkin. P15 SM-sarjan 
ainoana täysin nuorempana 
joukkueen tiesimme jo etu-
käteen pelien tiukkuuden 
ja siihen pelillisesti yritet-

tiin valmistautua.
Harjoitukset aloitimme 

toukokuussa kuivaharjoi-
tuksilla pitäen yllä perus-
kuntoa ja pelaamalla jalka-
palloa ja sählyä. Kesäloman 
jälkeen päästiin jo jäähal-
liinkin jäälle kuivaharjoi-
tusten jatkuttua koko ajan.

Joulukuussa kausi alkoi 
SM-alkuturnauksella Hel-
singissä. Siellä sijoituimme 

seitsemänneksi 10 joukku-
eesta ottaen 5 pelistä yhden 
voiton ja tasapelin. Turnaus 
antoi hyviä merkkejä mah-
dollisuuksista pärjätä lop-
pukaudellakin. SM-sarjas-
sa 8 ottelusta saimme vain 
yhden voiton mutta useam-
massa pelissä saimme vas-
tustajaa horjutettua vaikka 
tuloksellisesti ei voittoja 
enempää tullutkaan.

SM-lopputurnaus oli tänä 
vuonna Mikkelissä ja näin 

ollen järjestämisvastuu jäi 
Kamppareiden P15 mustan 
ja P15 valkoisen vastuulle. 
Kotiturnauksessa loppusi-
joitus oli 10. neljällä tappi-
olla ja yhdellä tasapelillä. 

Kausi oli kokonaisuudes-
saan hyvä vaikka voittoja 
ei monia tullutkaan ja oli 
hienoa nähdä useamman 
pelaajan nostavan tasoa 
kauden aikana. 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. 

Joukkueen tukijoina seu-
raavat tahot:

Tmi Hannu Väänänen, 
Hautauspalvelu Lautturi, 
Vapo, Junkkari, Hankkija 
Mikkeli sekä Moilas Lei-
pomo Oy.

P11 lopputurnaukseen Kampparit osallistui kah-
della joukkueella.

P13 valkoinen voitti haastajaturnauksen Jyväs-
kylässä.

esiintyi kauden mittaan 16 
pelaaja. Pelkästään -06 syn-
tyneillä, joita oli yhteensä 
yhdeksän, ei joukkue olisi 
pärjännyt, joten vahvistuk-
sia P11 joukkueesta kauden 
aikana tarvittiin. P13 jouk-
kueen pelikausi käynnistyi 
marraskuussa pitäen sisäl-
lään 14 ottelua, joissa pojat 
pääsivät ensimmäistä ker-
taa pelaamaan jo isommal-
la kentällä. Sarjaotteluiden 
lisäksi joukkue osallistui 
Jyväskylässä kauden pää-
tösturnaukseen,  haasta-
jaturnaukseen, jossa pääs-
tiin harjoittelemaan vielä 
kerran hyvää joukkuepeliä 
palloa liikuttaen. Turnauk-
sen päätteeksi haastajatur-
nauksen voitosta saatu po-
kaali matkasi Mikkeliin. 

P11 ja P13 joukkueessa oli 
tälläkin kaudella vahvasti 
esillä yhdessä tekeminen, 
ilo ja Kamppariperheeseen 
kuuluva yhteisöllisyys. 
Vanhemmat olivat jälleen 
upeasti mukana mahdol-
listamassa lasten harrasta-
mista ja me toimijat olem-
me ylpeitä saadaksemme 
olla mukana tämän upean 
porukan kanssa!  

Tero Kumela, Joonas Im-
monen, Heikki Tähtinen, 

Mertsi Kinnunen, Hanna 
Kumela ja Heidi Kurki



FenniaHoitaja turvaa pääsysi 
parhaaseen hoitoon!

Jos sairastut tai loukkaannut,  
ota yhteyttä FenniaHoitajaan. 

FenniaHoitaja varaa puolestasi ajan Fennian  
yhteistyökumppanin lääkäriasemalle tai  
hoito laitokseen ja tekee vahinkoilmoituksen.

Palvelu tuotetaan yhteistyössä Pihlajalinnan  
kanssa ja puhelimeen vastaa aina sairaanhoitaja.

Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.
Kysy lisää Fenniasta, p. 010 503 4604,  
Porrassalmenkatu 17, Mikkeli.

p. 010 503 5000
joka päivä klo 7–23

Mikkelin kaupunki 
onnittelee Kamppareita 

menestyksellisestä 
kaudesta.

Helsinki  
040 3434 387

Hämeenlinna 
040 3434 380

Valmisbetonia
Pumpattuna ja kuljetettuna.

Mikkeli
040 3434 230

Nurmijärvi 
040 3434 340

Toimitamme valmisbetonia 
pumpattuna, hihna- tai rännivaluna 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Toimitukseen voidaan sisällyttää myös 
laboratorio- ja koekappalepalvelu. 

Pyydä tarjous myyjiltämme!
www.betset.fi

040 3434 340
Pyydä tarjous myyjiltämme!
www.betset.fi

Aidosti palveleva pankki

www.saastopankki.fi

MIKKELI  I  MÄNTYHARJU  I  LAPPEENRANTA  I  RISTIINA  I  SUOMENNIEMI  I  010 441 7380

MUKANA ELÄMÄSI
PELITILANTEISSA

P.R.V-ASENNUS

Joukkue aloitti kauteen 
valmistautumisen touko-
kuussa. Kuivaharjoitteita 
tehtiin ohjatusti kahdesti 
viikossa. Lisäksi pojat te-
kivät yhden oman kun-
toharjoitteen viikossa. 
Kuivaharjoittelu koostui 

Kampparit P13 musta joukkue 
koostui 2005 syntyneistä pojista

lenkeistä, venyttelyistä ja 
erilaisista peleistä. 

Juhannukselta elokuun 
alkuun pidettiin taukoa 
ohjatusta harjoittelusta. 
Elokuusta lähtien harjoi-
teltiin kerran viikossa jää-
hallissa ja lisäksi tehtiin 

erilaisia kuivaharjoitteita.
Isolle jäälle Hänskiin 

päästiin marraskuussa ja 
siellä harjoiteltiin kolmesti 
viikossa aina kauden lop-
puun asti. SM-sarja aloi-
tettiin marraskuussa. Run-
kosarjassa pelasimme Itä/

pohjoislohkossa. Pelasim-
me runkosarjan aikana 14 
ottelua, joissa koimme ai-
noastaan yhden tappion. 
Tuloksena lohkovoitto. 
SM- lopputurnaus pelattiin 
Helsingissä 10.–11.3.2018. 
Lopputurnaukseen osal-

listui 13 joukkuetta. Puoli-
välierässä taistelun jälkeen 
hävisimme Porvoon Akil-
lekselle 7–4 ja päädyim-
me pelaamaan sijoista 5–8. 

Lopullinen sijoituksemme 
turnauksessa oli 7.

P13 musta joukkue kiit-
tää kaikkia tukijoitaan ja 
kotijoukkoja kaudesta.

Porrassalmenkatu 25 Mikkeli
p. 015161 672
kulta@kelloliikepylvanainen.fi

dessä oleminen. 

Joukkue kiittää kaikkia kau-
den aikana mukana olleita tu-
kijoita, vanhempia ja muita 
kannustajia. 

Joukkueen tukijoina seu-
raavat tahot:

Tmi Hannu Väänänen, 
Hautauspalvelu Lautturi, 
Vapo, Junkkari, Hankkija 
Mikkeli sekä Moilas Lei-
pomo Oy.



NYT ON AIKA
Luomu ravitsee meitä ja ympäristöämme.

Yhdessä teemme enemmän hyvää.

uomuJUUSTON

www.herkkutilan.fi

UUTUUS!

Uusi saunamallisto 
on ilmestynyt!

Haaveiletko uudesta 
saunasta tai saunamökistä? 

Hae uudistunut Saunat ja Saunamökit esite 
Honka-myyjältäsi tai soita ja sovi tapaaminen! 

Honka-myyjä Eero Tikanoja
eero.tikanoja@honka.com, 0440 347 777. 

WWW.HONKA.FI  

PALOTURVALLISUUS
Hormien kunnostuspalvelu
Valtuutettu SHIEDEL hormisaneeraaja

Saneerausmassaus =
Liukuvalu

• Saneerausputket
• Säädettävät 
   kulmat 0-90°

• Hormitarkastukset
• Tulisijatarkastukset
• Piipun 
   sadekannet

www.mikkelinnuohoustoimi.fitoimisto@mikkelinnuohoustoimi.fi

3333

Ratatie 2, 50600 Mikkeli, puh. 010 423 4030
Lankapuh. 8,35 snt/puhelu+6 snt/min. Matkapuh. 8,35 snt/puhelu+17,17 snt/min. sis alv 24%.

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

– uutta virtaa tutulta kumppanilta!

Draivi päälle  

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

P10-joukkue start-
tasi elokuussa 
2017 kauden kui-
vatreenien mer-
keissä. 

Viikoittaisilla jäähallivuo-

P10 kausi sujui iloisella meiningillä
roilla pääsimme myös pa-
lauttelemaan mieliin luis-
telun saloja ja hiomaan pe-
lillisiä taitoja uuteen kau-
teen. Vierailimme myös 
Rantasalmella ja Savitai-
paleella, josta saimme täy-
dennystä jääharjoitteluai-
kaan. 

Marraskuussa pelailtiin 
ja harjoiteltiin yhdessä Vei-
terän kanssa Savitaipaleel-
la. Kauan odotettu Hänskin 
kausi alkoi myös samaises-
sa kuussa, heti jääkauden 
alussa järjestimme ensim-
mäisen kotiturnauksen, jo-
ka oli hieno startti talven 

peleihin. Turnauksia jär-
jestettiin kaikkiaan kolme, 
joista viimeisessä oli osal-
listujia yhteensä 11 jouk-
kuetta lähikaupungeista ja 
kaukaisimmat Porvoosta 
josta myös Akilles saapui 
Hänskin jäätä testaamaan. 

Pelaajarosteri kasvoi kau-

P10 hioi kauden aikana pelillisiä taitoja ja järjesti kolme turnausta. 

den aikana tasaisen var-
masti, pelaajamäärän ol-
lessa lähemmäs 30. Kausi 
sujui iloisella tekemisen 
meiningillä ja huimia ke-
hityskaaria jokaisen pe-
laajan kohdalta oli ilo 
seurata valmennuksen 
näkökulmasta. Toimijat 

jouk kueessa koostuivat 
valmennustiimistä, johon 
kuuluu Maria Hatakka, 
Sampsa Hatakka sekä Jani 
Koski, Jojon tehtävissä toi-
mivat Titta Krivetz ja Mia 
Koski sekä huoltotiimissä 
toimiva Heidi Tiimonen.



Julkaisija:
Mikkelin Kampparit ry
Vastaava päätoimittaja:
Eero Tikanoja
Sivunvalmistus:
Haumedia Oy
Painopaikka:
Kaakon Viestintä Oy

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT

Pumppu Pertiltä

16 VUODEN ASENNUSKOKEMUKSELLA

Tykkimiehenkatu 18, 50100 MIKKELI
Puh. 0500 847 151  www.saimaankkh.fi

Meiltä myös

ilma-, vesi- ja
maalämpö-

pumput
Etelä-Savon

LÄMPÖPUMPUT

ASIANAJOTOIMISTO RÖNKÄ
asianajaja Petteri Rönkä
– vahingonkorvaukset, saatavien perintä
– perintöasiat, perunkirjoitukset
– testamentit, lahjakirjat, avioehdot
– rikosasiat

Asianajotoimisto Rönkä
Maaherrankatu 22 A 1, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 211 929, faksi (015) 366 648
email: petteri.ronka@laki.inet.fi

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

OTAVAN
MAALAUSTYÖ OY

Mutterinaukio 8
50150 Mikkeli

 

CO2

Väestönsuojatarkastukset ja 
huolto 

      
   

Etelä-Savon Paloturva Oy
Timpurinkatu 13, 50150 Mikkeli

www.espaloturva. fi

Toimipiste avoinna: ma, to 8-12 ja 16-18,
ti-ke sop. mukaan, pe 8-14

ASENNUS VALANTA OY
Poronkatu 8, puh. 050 526 3722

valanta@ekovilla-asennus.fi

www.ekovilla.com

Lisäeristys tuo lämpöä
ja hyvinvointia kotiin.

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

www.maalausliikepontinen.fi

MONIPUOLISTA
MESTARITYÖTÄ:

Maalaus- ja pinnoitustyöt

Tasoite- ja rappaustyöt

Julkisivu-
korjaukset

Betoni-
korjaukset

Hiekkapuhallukset

Teollisuusmaalaamo

Nostolava-autopalvelu

Suomen maalarimestari-
liiton jäsen

– uutta virtaa tutulta kumppanilta!

Draivi päälle  

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

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

jouk kueessa koostuivat 
valmennustiimistä, johon 
kuuluu Maria Hatakka, 
Sampsa Hatakka sekä Jani 
Koski, Jojon tehtävissä toi-
mivat Titta Krivetz ja Mia 
Koski sekä huoltotiimissä 
toimiva Heidi Tiimonen.

kampparit.fi



MENOSSA
MUKANA

Porrassalmenkatu 21, Mikkeli
www.ikiomalaakari.fi 
Porrassalmenkatu 21, Mikkeli

Täyden palvelun lääkärikeskus tarjoaa 
yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanotot 
myös urheilijoiden ja kuntoilijoiden 
erityistarpeisiin.

Susanna Vanhanen
Fysiatrian 
erikoislääkäri
Työterveyslääkäri
Kamppareiden
joukkuelääkäri

Ajan-
varaus
netissä
24/7

015 321 320
ikiomalaakari.fi 

EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: uusi Nissan MICRA-mallisto: 3,2-4,6 l/100 km, 85-104 g/km. Nissan MICRA alk. 15 391 € (sis. toimituskulut 600 €). Käyttöetu alk. 255 €, vapaa autoetu alk. 405 €. 
*Rahoitusesimerkki: Nissan Micra 1.0L 70 Acenta 5M/T, suositusvähittäis-hinta 16 680 € (sis. toim. kulun 600 €), hinta romutuspalkkion (1 500 €) ja alennuksen (1 500 €) jälkeen 13 680 €, käsiraha 1 500 €, 
sopimusaika 60 kk, kuukausierä 139,04 €, luoton määrä yht. 12 180 €, viimeinen suurempi erä 4 350 €. Kuukausierä sisältää koron 0,90 %, perustamismaksun 0 € ja käsittelykulun 0 € / kk. Luottokustannukset 
yhteensä 373,13 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 12 553,13 €, todellinen luottohinta 14 053,13 € ja todellinen vuosikorko 0,91 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. Esimerkkilaskelma edellyttää romutuspalkkion, alennuksen sekä asiakkaan käsirahan käyttöä. **Etu ei ole voimassa 
Visia-varustetasolla. Valtion romutuspalkkiotuki edellyttää romutuspalkkiokampanjan ehtojen noudattamista. Tarjoukset ovat voimassa yksityis-henkilöille uusiin tilaus- ja kauppasopimuksiin. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein.

13 680 € TAI 139 €/ KK* 

UUSI NISSAN MICRA
1.0L 70 5M/T ACENTA

HINTA ENNEN    16 680 € (sis. toim. kulut)
  KAMPANJA-ALENNUS  -1 500 €**
  ROMUTUSPALKKIO  -1 500 €
UUSI HINTA 13 680 € 
TAI 139 €/ KK 0,9 % KOROLLA 

VALTION ROMUTUSPALKKIOLLA

KARL yhdistetty polttoaineen kulutus 4,1–4,5 l/100 km, CO2-päästöt 94–104 g/km. KARL Enjoy 1.0 ECOTEC Start/Stop M5 kampanjahinta vähennettynä romutuspalkkiolla 11 990 € (sis. toimi-
tuskulut, alennus 511,90 €). *RAHOITUSESIMERKKI 0,99 %: KARL Enjoy 1.0 ECOTEC Start/Stop M5 kampanjahinta vähennettynä romutuspalkkiolla 11 990 € (sis. toimituskulut), korko 0,99 %, 
perustamiskulu 249 €, käsittelymaksu 12 €/kk, luottoaika 72 kk, käsiraha 2 650 €, luoton määrä 9 589,00 €, kk-erä 108,73 €, suurempi viimeinen erä 3 100 €, luotto+luottokustannukset yhteensä 
11 080,64 €, KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 3,99 %. Edellyttää luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Nordea Rahoitus, Aleksis Kivenkatu 9, 00500 Helsinki. Kampanja- 
ja rahoitustarjous koskevat yksityishenkilöiden tekemiä uusia KARL-kauppoja ja ovat voimassa 31.3.2018 asti. Varastomallit mallivuosi 2017 ja sitä aiemmat. Kuvan auto erikoisvarustein.

Kattavasti varusteltu KARL tarjoaa tyylikkyyttä ja mukavuutta. Nahkaverhoiltu lämmitettävä ohjauspyörä takaa miellyttävän 
matkaan lähdön talviaamuina ja ohjauksen kaupunkiajotila helpottaa parkkeerausta tiukoissakin paikoissa. Nyt saat Enjoy More 
-kampanja paketin kattavat huippuvarusteet edullisesti ja rahoituksen vain 0,99 % (+kulut) korolla! Tervetuloa tutustumaan! 

OPEL KARL

Hyödynnä kampanjahinta, romutuspalkkio ja huippu-
edullinen varustepaketti – etusi yhteensä jopa 2 927 €!

NYT KAMPANJAHINTAAN:
KARL ENJOY 
1.0 ECOTEC Start/Stop M5
hinta romutuspalkkioedulla 
alk.

11 990 €  tai

109 €/kk*

RAHOITUSTARJOUS  
koko Opel- mallistoon

0,99 % +kulut*

HUIPPUEDUT KAMPANJAPAKETEISSA
Esim. Enjoy More -kampanjapaketti alk. 455 €

- Pysäköintiavustin taakse
- Bluetooth-handsfree
- Takaikkunoiden tummennukset
- Opel Eye -kamera kaistalta poistumisen 

varoituksella
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät 

sivupeilit sekä sähkötoimiset ikkunat 
edessä

Hietakatu 5, Mikkeli   | p. 015 206 2550  |  ma-pe 8-17, la 10-14
Huolto, p. 015 206 2520   |   Varaosat, p. 015 206 2511  

SAMI MUHONEN
050 300 8301

kari huttunen
050 554 3495

juha-matti randelin
040 737 7799

aleksi musakka
040 570 8236

RAUTAKAUPAN KÄRKIPAIKKA
MIKKELI Laiturikatu 4
ma-pe 8-18 la 9-15

MUSTANG MANLEY
KAASUGRILLI 4+1
• teho 16,4 kW + sivukeitin 2,4 kW
• 4 rosteripoltinta
• grillausala 72 x 46 cm
153206

34900
(499,-)

Tuohon otsikkoon kiteytyy 
hyvin pitkälti jääpallokou-
lun kausi; harjoitusvuo-
roilla tekeminen oli inno-
kasta ja ilmeet olivat iloisia.

Jääpallokoulun kausi 
alkoi syyskuussa salijum-
palla Tuppuralan koululla. 
Salijumpassa leikittiin ja 
kierrettiin temppurataa. 
Näin harjoiteltiin liikun-
nanperustaitoja. Hänskiin 
siirryttiin marraskuussa ja 
harjoitusvuoroilla vallitsi 
sama teema eli luistelu-
taitoja  ja pelitaitoja ope-

”Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa...”
teltiin leikkien ja pelien 
avulla. Talvikauden aikana 
pääsimme myös pelaamaan 
ystävyysotteluita. Saimme 
Hänskiin jääpallokouluvie-
raita Helsingistä, Jyväsky-
lästä, Lappeenrannasta ja 
Varkaudesta. 

Tällä kaudella jääpallo-
koulun iloiseen porukkaan 
ilmoittautui yli 50 lasta ja 
vuoroilla oli keskimäärin 
25–30 osallistujaa. Yksin 
olisi ollut iso haaste pärjätä 
noin ison porukan kanssa 
ja sainkin mukavasti apua 

vanhemmilta, erityiskii-
tos Markolle, Tommille ja 
Emmille. 

Kausi jatkuu vielä salijum-
palla huhtikuussa, mutta tässä 
vaiheessa iso kiitos kaudesta 
jääpallokoulun väelle!

Joni Maaranen

Jääpallokoululaiset 
osasivat ottaa ilon irti 
maaleistakin.


