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Kamppareissa hyvä meininki
koronan ehdoilla
Kulunut kausi on ollut monelta osin hyvin poikkeuksellinen. Koronataukoja joukkueiden yhteisistä harjoituksista
on pidetty muutamaan otteeseen, ja junioreiden sekä naisten sarjat pääsevät vauhtiin
vasta vuodenvaihteen jälkeen.
Tilannetta seurataan luonnollisesti päivittäin ja terveys
edellä edetään. Bandyliigaa
Kampparit on pelannut viiden
ottelun verran, ja alkukausi on
osoittanut sarjan tasaisuuden. Onnistuessaan nuorella
edustusjoukkueella on jälleen
mahdollisuudet olla taistelemassa SM-mitaleista kevään
koittaessa.

Kampparit osallistuu jääpalloliiton alaisiin sarjoihin tällä kaudella miesten ja naisten
lisäksi seuraavilla joukkueilla:
P21, P17, P15 Musta, P15
Valkoinen, P13 Musta, P13
Valkoinen, P11 Musta ja P11
Valkoinen. Lisäksi seurassa
toimii P10 ja Jääpallokoulu,
jotka pelaavat harjoitusotte-

luita. Joukkueet ovat harjoitelleet Hänskin tekojäällä 12.11
lähtien kentän jääpeitteen valmistuttua. Lisätietoja joukkueista löytyy seuran verkkosivuilta. Uudet pelurit ovat
tervetulleita kokeilemaan tätä
mahtavaa ulkolajia, jolle Hänskin tekojää tarjoaa Mikkelissä hyvät puitteet.
Leuto alkutalvi on jälleen
osoittanut Hänskin tekojään
tarpeen. On ollut ilo seurata, kuinka kenttä on täyttynyt
päivittäin kaikenikäisistä luistelijoista. Toivottavasti myös
mikkeliläiset päättäjät ovat
huomanneet Hänskin kovan käyttöasteen talviaikaan.
Hänskin talvikäytön edellytyksiä tulisikin edelleen parantaa. Urpolaan rakenteilla
olevan tekojään lisäksi Mikkelissä olisi tilausta useammallekin ulkotekojäälle eri
puolelle kaupunkia. Kyseiset
liikuntapaikat palvelevat suurta osaa kaikista kaupunkilaisista ja ovat kustannuksiltaan
kohtuullisia.

En malta olla mainitsematta jääpalloilija Tuomas Määtän valintaa Vuoden urheilija
2020 ehdokkaaksi. Pääsy tähän 15 urheilijan joukkoon on
iso asia koko lajille. Tuomas
toimii loistavana esikuvana
kaikille jääpallon harrastajille!
Onnittelut Tuomas Määttä!
Lopuksi iso kiitos Teille kaikille uskollisille tukijoillemme, joista useat ovat
mukana tässäkin julkaisussa.
Teidän avullanne Kampparit
selviää vallitsevasta koronatilanteesta ja jääpallo voi Mikkelissä hyvin jatkossakin.
Tervetuloa Hänskiin seuraamaan pelaajiemme otteita
taas silloin, kun koronarajoitukset sen sallivat.

Hyvää joulun
odotusta ja lykkyä
vuoteen 2021!
Kimmo Huotelin

Edustusjoukkue ja jääpallokoululaiset yhteiskuvassa harjoitusten jälkeen Hänskissä.

PALOTURVALLISUUS
kunnossa?
TULISIJOJEN JA
SAVUHORMIEN NUOHOUS

• Hormi- ja tulisijatarkastukset
• Hormien kunnostuspalvelu

HYVÄ SISÄILMASTO
Terveyttä, hyvinvointia
ja elämisen laatua.

ILMANVAIHTOLAITTEIDEN
• huolto ja puhdistus
• ilmanvirtamittaus- ja säätötyöt

Meiltä myös vaihtosuodattimet asuntoilmanvaihtoon, varaosapuhaltimet / siipimoottorit.

mikkelinnuohoustoimi.fi

rakennuttamispalvelu

PAASONEN
044 252 7501

Puustellintie 16, 52300 Ristiina
rakennuttamispalvelu.kp@surffi.fi

Edustuksen erilainen
kausi
Alkanutta kautta ja siihen
valmistautumista on varjostanut korona. Kesän ja syksyn
harjoittelu ja kauteen valmistautuminen on ollut erilaista
kuin normaalisti, on edetty päivä kerrallaan koronan
ehdoilla. Ruotsin leiritykset
jäivät pois ja ensimmäisen
kerran päästiin isolle jäälle loka-marraskuun vaihteen
Suomen Cupissa Oulussa.
Joukkue on pystynyt kuitenkin keskittymään kohtalaisen
hyvin harjoitteluun ja omaan
tekemiseen suunnitelmien ja
aikataulujen eläessä. Hänski
on ollut loistavassa kunnossa ja Mikkelin Kaupunki ansaitsee erityiskiitokset joustavasta ja nopeasta toiminnasta aikataulujen eläessä ja
esimerkiksi ottelusiirrot ovat
sujuneet ongelmitta.

Uudistuneella
ryhmällä
erilaiseen
kauteen
Kamppareiden edustusjoukkue uudistui tälle kaudelle
tuntuvasti. Lähtöpuolella oli
harvinaisen paljon nimiä;
Jari Purovirta ja Alpo

Kaartinen päättivät pitkät ja
hienot uransa, Eetu Karhunen panostaa ainakin toistaiseksi siviilipuoleen ja Kamppareiden Suomisarja-joukkueeseen. Santeri Laitinen
siirtyi työn perässä Helsingin
IFK:hon ja Esko Liukkonen
hakee uusia kokemuksia Lappeenrannasta, Ville Hämäläinen Jyväskylästä. Ilja Sokolov nähdään puolestaan tällä
kaudella hallitsevan mestarin,
Akilleksen paidassa. Mikko
Pulkkinen, Esu Rytkönen ja
Ville Hokkanen pelaavat kuluvan kauden lainasopimuksella Varkaudessa.
Tulopuolella puolestaan
saatiin Lappeenrannasta
jättipotti, kun koko Hauskan veljestrio Janne, Tomi
ja Valtteri ilmaisivat halunsa
palata Mustaan paitaan. Eetu
Sviili palasi muutaman vuoden Ruotsin reissulta Kampparimaaliin. Loput paikkaajat lähtijöille päätettiin ottaa
omista lupaavista nuorista.
Seuran pitkäjänteinen, hyvä juniorityö tuottaa onneksi hedelmää. Tällä hetkellä
edustusringin 19 pelaajasta peräti 10 mahtuu ikänsä
puolesta vielä myös nuorten
sarjoihin.

Lämpöä
Kotiin!

Siihen nähden, miten suuri vaihtuvuus ryhmässä kävi,
kausi on lähtenyt ihan hyvin
käyntiin. Materiaali on totuuden nimessä kohtalaisen

kapea, mutta laatua ja tasaisuutta löytyy. Nuoria pelaajia
on paljon pelaavassa kokoonpanossa ja isoissa rooleissa
paljon, ja on ollut ilo seurata
kuinka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti he ovat pelanneet ja kehittyvät peli peliltä.
Maalivahtitilanne on mainio.

Valmentaja Olli Manninen 

Kuva: Kontrastia/Pihla Liukkonen

Valmennuksen
mietteitä

Kiiskinmäen Kahvio
Otavankatu 14–16, 50130 Mikkeli, puh. 015 214 030
Avoinna joka päivä klo 6.00–22.00

556

Monipuolista maanrakennuspalvelua
• Perustusten kaivut nykyaikaista
mittaustekniikkaa käyttäen
• Jätevesijärjestelmien
rakentamiset
• Kaapeliojat
• Tienteot
• Maansiirtotyöt
• Pienet louhintatyöt
• Metsämaan muokkaukset

ME Pedestal +
lattialasi

Koneurakointi Timo Ruhanen
Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli p. 0440 347 777

Merrasmäentie 687, 50670 Otava
Puh. 0500 155 250
www.ruhanentimo.com

MAARAKENNUS, KULJETUSPALVELUT
MAA- JA KIVIAINESMYYNTI
MIKKELIN AUTOKULJETUS OY

Yhdessä
vahvempi!

020 735 3910
www.mikkelinautokuljetus.fi
Kinnarinkatu 2, Mikkeli

MAARAKENNNUS TALPA OY
0400 253 232
www.talpa.fi

Vastaavasti meillä on joukkueessa myös huikean paljon
arvokasta kokemusta. Hauskan veljes-trio on upea vahvistus joukkueeseen ja nostan
heille, sekä meidän muulle
kokeneelle kaartille hattua
siitä, kuinka upeasti he ovat
antaneet tukea ja ohjeita meidän nuorelle kaartille. Nuoret
pelaajat ovat loistavassa opissa tällaisessa ympäristössä.
Joukkueen kapteeni Kimmo Huotelin on päässyt valmistautumaan pitkästä aikaa
kauteen terveenä ja pelaa tällä hetkellä huikealla tasolla.
Vielä kun siihen on mahdollisuus, Kimmon pelistä kannattaa nauttia katsomossa ja
vastaavasti kentällä Kimmon
pelistä kannattaa ammentaa
oppia ja vinkkejä.
Alkukausi on osoittanut,
että liiga tällä kaudella todella tasainen ja tunku neljän joukkoon tulee olemaan
kova. Meidän pelissä on ollut hyviä merkkejä ja hyvänä
päivänä voidaan voittaa kenet
vaan, toisaalta tällä kaudella
keskinkertaisella esityksellä
ei pelejä ole helppo voittaa.

Toivotaan että kausi päästään viemään kunnialla läpi,
mutta terveenä pysyminen
on tärkeintä!

Kamppareiden sarjaohjelma
koronatilanteen salliessa

Pelit jatkuvat
joulupyhien
jälkeen
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Korona muokkaa ottelukalenteri ja joulukuun ottelut
on pitkälti siirretty ensi vuoden puolelle. Näillä näkymin
seuraavan kerran Hänskissä
pelataan vielä ennen vuodenvaihdetta, kun hallitseva mestari Porvoon Akilles saapuu
keskiviikkona 30.12. Ottelu
alkaa kello 18.30.
Lauri Tikanoja

MATTI AINASOJA
matti@ainastone.fi
p. 0400 428 744
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Kampparit-Akilles
Narukerä-Kampparit
HIFK-Kampparit
Kampparit-OLS
Akilles-Kampparit
Botnia-Kampparit
Veiterä-Kampparit
JPS-Kampparit
Kampparit-WP 35
Kampparit-Veiterä
WP 35-Kampparit
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www.ainastone.fi

HIIDENVUORI
LOUHINTA OY
Haltijanpolku 1, 50970 MIKKELI

Mikkeli

0500 557 365

Co2-pullojen
täyttö ja koeponnistus.
Painelaitteiden ja
kaasupullojen määräaikaistarkastukset.

Hyvää
Boot Winter Joulua & Arktis
XL
XL
Onnellista
Vuotta
€

79

2021!

Ilmalämpöpumppujen uusi
aikakausi on alkanut Mitsubishi Electric
LN-mallisarja

18 VUODEN
ASENNUSKOKEMUKSELLA

119€

12 kk korotonta
maksuaikaa.

Scanofficen lämpöpumput alueellasi toimittaa

Etelä-Savon Lämpöpumput
Tykkimiehenkatu 18, Mikkeli
puh. 0500 847 151 • pumppupertti.fi

Toivottaa
turvallista ja
rauhaisaa
joulunaikaa!
Turvallisuus, yhteinen asia
Etelä-Savon Paloturva Oy
Timpurinkatu 13, 50150 Mikkeli
Jukka Puikkonen 0500 555 633 l jukka@espaloturva.fi

MAANRAKENNUS
TIKKA KY
Vuolteentie 140
52230 Hurissalo
Puhelin 0500 171 174

Mikko Romo vastaa
tapahtumien
turvallisuudesta
Mikkelissä pelattavien Bandyliigaotteluiden turvallisuuspalvelut tuottaa Kamppareiden pitkäaikainen yhteistyökumppani EST-palvelut Oy. Käytännön tasolla
tapahtumista ottelutapahtumien turvallisuuden takana
on Mikko Romo. Hän vastaa siitä, että kentällä ja kentän ulkopuolella kaikki toimii
kuten pitää – myös silloin kun
jotain odottamatonta sattuu.
Kuinka olet päätynyt turvahommiin ja Hänskiin?
Turva-alalla olen aloittanut
nuorena miehenä ja koska
kaikenlainen urheilu on aina ollut lähellä sydäntä, tämä
on ollut aika luonnollinen ja
onnekas polku. Hänskissä on
ollut mukava olla hommissa
puolenkymmentä vuotta.
Minkälaisella ryhmällä pidätte tapahtumat turvallisina
ja toimivina?
Runkosarjapelit ja pudotuspelit mennään yleensä
vahvuudella 1+4. Järjestysmiesporukka on kokenutta,
hommansa osaavaa sakkia,
jonka kanssa on helppo toimia. Jokainen osaa hommansa. Sitten kun pelataan taas
mitaleista yleisön läsnä ollessa, ryhmä on tietysti suurempi. Mikkelin finaaleissa 2011
ja 2012 järkkäriporukan vahvuus on ollut 30 hengen luokkaa.
Toimit turvallisuuspäällikkönä muissakin mikkeliläisseuroissa?
Kyllä! Minulla on onni

touhuta turvallisuutta aika
laajalti paikallisissa urheilutapahtumissa ympäri vuoden,
talvet Kamppareiden ja Jukureiden peleissä ja kesät MP:n
ja Kissojen tapahtumissa.
Onko tapahtumissa merkittäviä eroja?
Ottelutapahtumat ovat erilaisia ja jokainen organisaatio
on ihan omanlaisensa. Kaikkien kanssa on helppo ja tosi
mukava tehdä töitä. On todella ilahduttavaa, että turvallisuuden ja sen eteen tehtävien toimien merkitystä ei

YKKÖSKATE
TARKASTAA JA KORJAA
VESIKATOT

AIR

®

A K T I I V I P I I P P U

0500 651202

AUTOPESUT!

Air® on Härmä Airin uusi ilmanvaihdon sisältävä aktiivipiippu.

KORVAUSILMA
TULISIJALLE
ESILÄM MITET T YNÄ
Kukapa meistä ei haluaisi, että puhdas ilma kulkisi
kotona esteettä? AIR-korvausilmahormin avulla
tulisija on täysin riippumaton rakennuksen muusta
ilmanvaihdosta. Takka ei enää pölläyttele savua
asuntoon, sillä tulisija toimii omana suljettuna
järjestelmänään. Kun palamiseen tarvittava ilma
tulee ulkoa, piipun kylkeä pitkin, pysyy sisäilma
puhtaampana elämistä varten.

Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli
p. 0440 347 777
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T:mi KAHDEN SÄHKÖ
Valkolantie 14 A, 50700 Mikkeli
Eero Koskimaa 0500 854 858

tarvitse missään tilanteessa
tänä päivänä perustella, vaan
kaikki ymmärtävät että on
luonnollista ja kaikkien eduksi, että asiat mietitään etukäteen ja sovituista käytännöistä pidetään kiinni.
Jääpallotapahtumat Mikkelissä ovat mukavia tapahtumia, joissa ”järkkärit” pääsevät
helpolla. Ottelutapahtumissa
on hyvä meininki ja ihmiset
viihtyy. Pyrin aina tilanteen
salliessa katsomaan myös itse
peliä, ja jääpallohan on hieno
ja perinteikäs laji, vauhdikas
laji, jota on ilo seurata. Ylei-

söä käy ihan mukavasti, talviset ulko-olosuhteet kuuluu
lajiin ja pakkasella kisamakkara on ihan parhaimmillaan!

Minkälaisia terveisiä haluat lähettää mikkeliläisille?
Tulkaa ihmeessä Hänskiin
nautiskelemaan vauhdikkaista peleistä ja mukavasta meininkistä – heti kun korona
vaan sallii!
Teksti ja kuva:
Lauri Tikanoja

OTAVAN
MAALAUSTYÖ OY
Mutterinaukio 8
50150 Mikkeli

Kampparinaiset valmiina
kauteen!

Viime kausi päättyi hopeaan
Wiipurin Susia vastaan pelatussa finaalissa. Heti tämän jälkeen iskivät koronarajoitukset. Koronatilanteen
hellittäessä motivoitunut
naisryhmä aloitti yhteisharjoittelun 3-4 kertaa viikossa 1.6.2020 alkaen. Kesällä
ei tietysti jäälle päästy, mutta joukkueessa panostettiin
lajinomaiseen harjoitteluun.
Syksyn aikana joukkue on
harjoitellut kerran viikossa
jäähallissa hakemassa tuntumaa luisteluun ja syöttöpeliin.
Hänskikausi pyörähti mukavasti käyntiin 13.11 harjoitusten ja harjoitusotteluiden
merkeissä ja ensimmäistä
ottelua odotettiin innolla.
Koronarajoitukset kuitenkin siirtivät sarjan aloituksen
vuoden vaihteen yli. Toivotaan että viiden joukkueen
SM-sarja saadaan pelattua
6.1.2021 alkaen, kun naisten
joukkue matkustaa Lappeenrantaan Wiipurin Susien vieraaksi kauden ensimmäiseen
sarjaotteluun!

uKuvassa ylhäältä vasemmalta: Jyrki Jokinen, Johanna Hyvönen, Johanna Rapo, Anu Tillanen,
-Eija Himanen, Iina Lempinen, Tytti Lempinen
!Kuvassa alarivi: Johanna Riipinen, Tytti Saukkonen, Siiri Huotelin, Jenna Kastevaara, Tiina
Holappa, Katja Ahonen, Topi Rytkönen. Kuvasta puuttuvat: Sanni Herranen(MV), Wilma
Jokinen, Henna Kuhanen, Elli Kärkkäinen, Netta Tuhkanen
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Kuva: Perttu Jokinen

Topi

Joulu pakettiin
Akselista

Haluamme olla sinulle ja perheellesi

elinikäinen kumppani.
Osuuspankki on paikallinen ja suomalainen, asiakkaiden omistama pankki.
Päätökset tehdään täällä ja ne hyödyttävät omaa maakuntaamme.
Olemme turvallinen ja luotettava kumppani elämäsi eri vaiheissa.
Suurissa ja pienissä tarpeissa. Opiskeluaikana, kodin tai mökin
hankinnassa, auton ostossa tai remontissa. Katso henkilökuntamme
yhteystiedot ja omistaja-asiakkaan mainiot edut osoitteesta:
www.op.fi/suur-savo. Tervetuloa meille!
Varaa aika kätevästi verkossa www.op.fi
tai puhelimitse 0100 0500.
Puhelun hinta 0100-alkuiseen numeroon: pvm/mpm

Vielä ehdit tekemään hyvää!
Tule ostoksille Akseliin ja lahjoita jouluiloa Hopen
kautta Mikkelin seudun vähävaraisille lapsiperheille.
Löydät Hopen joulupajan 22.12. saakka Akselin
katutasosta Clas Ohlsonia vastapäätä.

Bandyliigan sarjataulukko 18.12.2020
1 JPS 		
2 Kampparit
3 Veiterä 		
4 Narukerä 		
5 Akilles 		
6 OLS 		
7 Botnia 		
8 HIFK 		
9 WP 35 		

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

Asianajotoimisto Rönkä
Maaherrankatu 22 A 1, 50100 Mikkeli
Puh. 040 526 1710, faksi (015) 366 648
email: petteri.ronka@laki.inet.fi

• Huollot
• Katsastustarkastukset
• Jarrujen korjaukset
• Rengastyöt
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Kampparit toivottaa
katsojille ja yhteistyökumppaneille
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2021!

KAIHTIMET ja
MARKIISIT

www.ad-finland.fcom

30 vuoden kokemuksella

UUTUUS. Exclusive parvekekaihtimet.

Tarjoamme parasta palvelua
ja laatua edulliseen hintaan.

Kaihdin ja Markiisi

Pitkäjärven
Eläinklinikka
pitkajarvenelainklinikka.fi
– ajanvaraus myös netissä

Kiillekuja 1, Mikkeli, (015) 210 262

Täyden palvelun
lasitusliike!
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikkunalasit
Peilit
Lämpölasit
Suihkuseinät
Korjauslasitukset
Terassilasitukset
Saunan lasit
Pleksit,
polykarbonaatit

LASITUSLIIKE

LASI-SARANKI

Puh./faksi (015) 162 292
Yrittäjänkatu 30, Mikkeli • MA–PE 8.00–16.30
www.lasi-saranki.fi

Korkein luottoluokitus
yli 3 vuotta
Bisnode 2018

©

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

Yhteensä viisi
nuorta kampparia
lainasopimuksella
varkaudessa
Varkautelainen WP 35 on
Kamppareiden tapaan hyvää juniorityötä tekevä pitkät
perinteet omaava kasvattajaseura. Pienten paikkakunnan
haasteina on jatkokoulutuspaikkojen ja työmahdollisuuksien vähyys. Nuorten

Esu Rytkönen saa arvokkaita
peliminuutteja Varkaudessa.

pelaajien virta muille paikkakunnille on jatkuvaa, eikä
syntyvää aukkoa aina pystytä paikkaamaan oman juniorityön tuotolla. Viime kesänä WP:n pelaajatilanne
käynnissä olevaa kautta ajatellen näytti huolestuttavalta ja keskustelut johtivat siihen, että kolme Kamppareiden edustusrinkiin kuuluvaa
nuorta pelaajaa; Esu Rytkönen, Mikko Pulkkinen
ja Ville Hokkanen sekä viime kaudella Kamppareiden
Suomi-sarjajoukkueen kanssa treenanneet Jimi Siiteri ja
Eemeli Suontakanen pelaavat kuluvan kauden ”Wepareiden” keltapaidassa. Mik-

keliläisnuorille järjestely on
mainio tilaisuus saada peliaikaa Bandyliigassa ja kehittyä
pelaajana.

Mikko Pulkkinen, miten
järjestely on toiminut?
”Tosi hyvä ja toimiva kuvio,
molemmissa päissä järjestelyt
on sujuneet ilman ongelmia.
Kimppakyydillä ollaan kuljettu harjoituksissa ja peleissä
Varkaudessa. Meille on Varkaudessa tarjolla hyvin vastuuta, peliaikaa ja arvokasta
kokemusta miesten peleistä,
mikä on tulevaisuutta ajatellen tärkeää ja arvokasta.”
Lauri Tikanoja

Kuva: Niina Latosuo

ROMUTUSPALKKIO

1 500 €

VAIHDA VÄHÄPÄÄSTÖISEMPÄÄN JA SÄÄSTÄ

romutuskampanja.fi

KAMPANJAHINTAAN ROMUTUSPALKKIOEDULLA ALKAEN
VAIN 14 490 € TAI 139 €/KK* (OVH ALK. 15 990 €)

Opel-rahoitus

0%

*

5 vuoden takuu
tai 100 000 km

OPEL-MYYJÄSI
ALEKSI MUSAKKA
040 570 8236
ALEKSI.MUSAKKA@SOK.FI

ESKO HYVÄRINEN
044 791 3662
ESKO.HYVARINEN@SOK.FI

Ilmastointi & vakionopeudensäädin
Kosketusnäyttö & Bluetooth
Alhaiset päästöt: CO2 alk. vain 104 g/km
Vaihda nyt uuteen vähäpäästöiseen Opel Corsaan – etusi jopa
1 500 € kun hyödynnät valtion ja autoalan romutuspalkkion!

Uusi Opel Corsa 5-ov. kokonaishinta alkaen 14 490,23 € (sis. toimituskulut 600 € sekä romutuspalkkio -1 500 €). Yhdistetyt CO2-päästöt 104-133 g/km (uusi WLTPmittaus). Takuu viisi (5) vuotta / 100 000 km (Opel FlexCare -jatkoturva), joista kaksi (2) ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. *Rahoitusesimerkki: Corsa 5-ov. City 75
kokonaishinta toimituskuluineen alkaen 14 490,23 €, korko 0 %, perustamiskulu 249 €, käsittelymaksu 12 €/kk, luottoaika 72 kk, käsiraha 2 400 €, luoton määrä 12 339,23 €,
kk-erä 139,31 €, suurempi viimeinen erä 3 300 €, luotto+luottokustannukset yhteensä 13 452,23 €, KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 2,40 %. Edellyttää luottopäätöksen
ja kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA. Rahoitustarjous koskee vain yksityisasiakkaiden uusia tilaus- ja
kauppasopimuksia ja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Savon Autokeskus
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040 5007 265

Vuoden 2020
Kampparitoimija on
Totti Raittila
Kampparit valitsee vuosittain
ansioituneen seuratoimijan,
joka omalla panoksellaan
on mukana viemässä seuraa eteenpäin. Totti Raittila
on pitkän linjan ”äänimies”.
Moottoriurheilun lisäksi
Kampparit on ollut onnekas
saadessaan toimintaansa hienon persoonan ja ammattimaisen äänen, joka on isolla
sydämellä mukana Kamppariperheessä.

Mikkeli Rantakylä
015 230 047

Olet Vuoden Kampparitoimija, onneksi olkoon Totti!
Kiitos! Tuli kyllä todellakin ihan puskista, seurassa
kun on huima määrä paljon
enemmän lajin parissa ansioituneita.
Koska ja miksi aloit kuuluttamaan jääpallo-otteluissa?
Kymmenkunta vuotta sitten. Tulin Hänskiin oman
poikani aloitettua junnujääpallon ja oman elämän pelikirjassa yksi tärkeimmistä
asioista on se, että jos lapsi harrastaa, vanhempi tekee
talkoita. Tämä tulee ihan sukuperimästä ja kokemuksista
motocrossin parissa. Ja tietenkin, kun tuohon aikaan
vielä olin yrittäjänä, kerroin
melko nopeasti, että jos tarvitaan lisää äänentoistoa isompiin peleihin, niin minulta
löytyy. Siitä se lähti.
Mikä on ollut hienoin hetkesi Bandyliigan parissa?
Kumpikohan mestaruuteen päättyneistä loppuotteluista olisi? Toisaalta 2012
kotifinaali oli niin huikea
päivä mikkeliläisessä urheiluhistoriassa, että vieläkin värisyttää ja tietty seuran ensimmäinen mestaruus. Toisaalta
2015 Brakulla pääsin itsekin
nauttimaan pelin seuraamisesta ja koko tapahtumasta
ihan eri tavalla kun sain olla
vain katsojana.

Kamppareiden
ikioma ja
paikallinen
joukkuelääkäri:
Susanna
Vanhanen
Fysiatrian
erikoislääkäri
Työterveyslääkäri

Ilmanvaihtokanavien puhdistusja säätötyöt ammattitaidolla!

Sinut tunnetaan myös
moottorimaailman äänenä
ja touhumiehenä. Onko kilpatapahtumissa Jääpallo vs
Motocross mitään yhteistä?
Helposti kuvittelisi, että
yksilölajilla ja joukkuepallopelillä ei mitään. Mutta ainakin se, että kummassakin
lajissa on todella hieno yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki. Mitä kovempi
kilpakumppani, sen parempi
kaveri kentän tai radan ulkopuolella.
Olet tänä päivänä merkittävä osa ottelutapahtumia.
Mitä Kampparit merkitsee
sinulle?
Onhan seurasta tietysti
tullut minulle sydämenasia ja
tärkeä yhteisö. Olen tyytyväinen, jos voin omalla panoksella auttaa seuraa, joka tekee
paikallisella tasolla noin yleisesti ja Suomen jääpallossa
todella merkittävää juniorityötä.

Tällä hetkellä korona kiusaa ja Hänskissä pelataan
tyhjille katsomoille. Onko
kuuluttaminen erilaista kun
paikalta puuttuu yleisö?
On! Ihan jo lähtien siitä, että koko äänimaailma
ja akustiikka on ihan erilainen, kun kentältä tulevat äänet kuuluu ihan eri tavalla. Jo
meidän mittakaavassa todella
pieni, muutaman sadan hengen yleisö muodostaa kentän
reunoille melkoisen akustisen
elementin. Mutta nyt eletään
täysin poikkeuksellisia aikoja
ja tähänkin on vaan sopeuduttava.
Jos kausi pystytään pelaamaan kunnolla loppuun,
mitkä on Mustien mahdollisuudet?
Kopista nähden ja ottaen
huomioon, miten ristiin kärkeen veikatut joukkueet on
toisiaan voittaneet, alkukauden perusteella vaikka päätyyn asti! Tällä hetkellä koko
maailmassa kaikki on todella epävarmaa joten ne me-

nestyy, ketkä pystyy keskittymään omaan tekemiseensä eikä tuhlaa ruutia asiohin,
joihin ei pysty vaikuttamaan.
Älyttömän epävarmasta tilanteesta lähdettiin kauteen
myös syksyllä 2011, ihan eri
syistä tietty (Hänskin käytännössä valmista tekojääkoneistoa ei saanut ottaa käyttöön).
Uskon nykyisenkin joukkueen henkiseen kestävyyteen,
siitähän ne pienet erot kärjessä tulee, lajissa kuin lajissa.
Onko sinulla terveisiä
mikkeliläisille?
Muistakaa pitää turvavälit
ja jos ei onnistu, maski. Ja käsidesi. Ja näillä ohjeilla Hänskiin peleihin ja kannustamaan Kamppareita aina kun
mahdollista! Meille seuratoimijoille, pelaajista nyt puhumattakaan paras päivä on
aina pelipäivä ja sen paremmaksi menee, mitä enemmän
katsojia ja tunnelmaa. Kyllä
se aina tekee hyvän ja kiitollisen fiiliksen, kun pelissä on
väkeä katsomossa, ääntä ja
tunnelmaa.
Lauri Tikanoja

Meidän
omamme.
Ikioma on aidosti paikallinen, täyden palvelun
lääkärikeskus & hammaslääkäriasema.
Meiltä Ikiomasta saat monipuoliset yleis- ja
erikoislääkäreiden palvelut – myös urheilijoiden
ja kuntoilijoiden erityistarpeisiin.

Varaa aika! Soita 015 321 320
tai klikkaa ikiomalaakari.ﬁ
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Omakotitalot, rivitalot,
Myös: rivitalot,
Omakotitalot liikehuoneistot,
kerrostalot, liikekerrostalot,
huoneistot, koulut
alkaen 150 €
koulut ja laitokset.
ja laitokset

Kuva: Esko Korhonen

Lääkärikeskus
Hammaslääkäriasema
Puhelin 015 321 320
Puhelin 015 321 3260
Porrassalmenkatu 21, Mikkeli Hallituskatu 1, Mikkeli

Paikalliset terveyden ammattilaiset Ikioma Lääkärikeskus • Ikioma Hammaslääkäriasema • Aatunkulman Hammaslääkärit • Etelä-Savon Työterveys

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

www.rt-nuohous.fi

Kimmo Rötkö 040 910 4203
Vesa Laitinen 050 353 3713

Ei ole
vain yhtä
tulevaisuutta.

