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Nousujohteisen kauden päätteeksi
Nuorten Bandyliigan mestaruus
Kampparit U21 lähti Nuorten Bandyliigan kauteen
hallitsevana mestarina. Neljän joukkueen sarjassa pelasi
Kampparien lisäksi Helsinki
YJ (yhdistelmäjoukkue), JPS
ja Akilles. Sarjassa pelattiin
kaksinkertainen runkosarja
sekä ns. paikallispelikierrokset JPS:n kanssa. Pudotuspeleissä pelattiin välierät ja mitaliottelut.
Kampparit hävisi niukasti kauden kaksi ensimmäistä otteluaan vieraissa, ensin
Helsingissä, sitten Jyväskylässä. Alkukauden lievät
kompuroinnit joulukuussa
voitaneen laittaa osaksi vähäisten yhteistreenien piikkiin. Joukkuepeliä hiottiin
kasaan runkosarjan otteluissa. Onneksi joukkueen runko pääsi hiomaan yhteispeliä
edustusjoukkueen treeneissä
ja useampi pelaaja sai kokemusta Bandyliigassa Kampparien matkassa, osa WP35:n
lainapelaajina.

Tammikuun alun otteluissa
oli jo huomattavasti parempaa tekemistä ja ensimmäisessä kotiottelussa Helsinki
YJ kaatui jo selvin lukemin.
Kampparit pääsi sen myötä myös voittojen tielle, eikä
tappiota enää kauden aikana
koettu. Kausi olikin kokonaisuutena nousujohteinen
ja parhaat esitykset nähtiin
pudotuspeleissä. Kampparit
voitti runkosarjan ja sai kotiedun pudotuspeleihin.
Joukkue oli parhaassa iskussa oikeaan aikaan ja välierässä runkosarjan neljänneksi
sijoittunut Porvoon Akilles
kaadettiin kauden parhaalla
esityksellä selvin 8-2 lukemin. Finaalissa vastaan tuli
aina vaarallinen Helsinki YJ.
Tiukka ja ainakin katsojille
jännittävä finaali oli vauhdikas ja tasainen. Kampparit kuitenkin hallitsi peliä,
puolusti hyvin ja iski maalipaikoista tarvittavat maalit 4-2 voittoon. Kampparit

saivat siis jälleen kaulaansa
SM-kultamitalit ja jämäkkää johtajuutta kauden aikana osoittanut kapteeni Topi Saukkonen pääsi kohottamaan mestaruuspokaalin
runsaslukuisen kotiyleisön
riemuksi.
– Meillä oli sarjan levein
ja tasaisin pelaajamateriaali.
Hyvä sekoitus Bandyliigan
kokemusta ja nuorempien
sarjojen pelaajia. Oli hienoa
päästä tarjoamaan nuorille
pelaajille kokemuksia A-junnuissa. U16-sarjasta Simo
Huotelin, Joonatan Hämäläinen, Touko Tähtinen, Paavo Hatakka, Jere Immonen ja
Iivo Korhonen pääsivät haistelemaan vanhempien menoa
ja täyttivät paikkansa mallikkaasti, Kampparien päävalmentaja Lasse Pulkkinen
iloitsee.

Nuorten Bandyliigan mestarit.

Nuorten Bandyliigassa hopeaa sai Helsinki YJ ja pronssimitalit nappasi JPS.

Kampparit U21 kiittää kannustajia, kotijoukkoja, yhteistyökumppaneita ja muita
Nuorten Bandyliigassa pelanneita joukkueita päättyneestä jääpallokaudesta!

Olli Mannisen ensimmäinen kausi edustusjoukkueen päävalmentajana:

Hyvä fiilis, mutta urheilullinen
tulos jää harmittamaan

• Paloturvatuotteet,
sammuttimet ja pikapalopostit
• Myynti, tarkastukset, huolto
• CO2-suojakaasupullot ja täytöt
• Väestönsuojavarusteet ja
tarvikkeet

PART OF GEBWELL GROUP

Palvelemme ma-pe klo 8-12
ja klo 13-16
Etelä-Savon Paloturva Oy
Timpurinkatu 13, 50150 Mikkeli
0500 555 633 l info@espaloturva.fi
www.espaloturva.fi

Kampparien edustusjoukkueen päävalmentaja Olli
Manninen katsoo juuri päättynyttä Bandyliigan kautta ja
tuumii, että olo kahdenlainen.
-Urheilullisen tuloksen
kannalta jäätiin tyydyttävän
ja hyvän välille. Se harmittaa.
-Muuten koko kaudesta on
jäämässä hyvä tunne. Tavoitteena oli koko yhteisössä hyvä
arki ja se myös toteutui. Harjoittelimme hyvin, toiminta
oli nousujohteista ja nuoret
kehittyivät.
Bandyliiga päättyi 11.
maaliskuuta pronssiotteluun
Porissa Narukerän vieraana.
-Siinä mielessä tämä kausi
on taputeltu. Seuraavaksi alkaa kauden arviointi. Katsotaan mitä on tehty ja miten ja
mikä on ollut tulos. Se pitää
tehdä nyt, kun kaikki on tuoreessa muistissa.
Manninen sai edustusjoukkueen valmennuksen päävastuun Antero Leväseltä viime
syksynä.
Kausi on ollut ensimmäinen päävalmentajana. Manninen kuitenkin muistuttaa,
että mukana on ollut paljon
toimijoita.
-Pohjana olivat hyvät Tuula Sviilin laatimat fysiikkaohjelmat. Valmennuksessa Alpo
Kaartinen ja Jani Kokko ovat
olleet tukena koko ajan.
Yhteistyö edelliskausien
valmentajan Antero Leväsen
kanssa on myös toiminut.
Manninen tuli seuran
valmennukseen mukaan 2
000-luvun alussa ja veti kaikki junioriluokat A-junioreihin saakka. Edustusjoukkueen valmennukseen hän tuli
A-maajoukkueen videovalmentajan tehtävän kautta,

Päättyvä Bandyliigan kausi on ollut Olli Mannisen ensimmäinen edustusjoukkueen päävalmentajana. -Tämä kausi on ollut hieno kokemus ja olen mielelläni kantanut vastuuni, sanoo Manninen.
aluksi Leväsen rinnalla ja nyt
päävastuun kantajana.
-Minulla on ollut huikea
tiimi tukena. Ilman sitä ei
tule mistään mitään.
Tässä tiimissä ovat tehneet
töitä valmennuksen lisäksi
huoltajat Aimo Hokkanen
ja Johannes Hyvärinen, fysiikkavalmentaja Tuula Sviili,
fysioterapeutti Arto Pekonen
ja lääkäri Susanna Vanhanen.
Lisäksi arjen pyörittämisessä on ollut mukana iso
joukko seura-aktiiveja. Manninen kehuu koko seuraa ja
sen ilmapiiriä.
-Seura on hyvä yhteisö
kaikille ja erityisesti nuorille.
Joukkueessa on laadukkaita,
kokeneita pelaajia ja iso liuta lahjakkaita nuoria tulevaisuuden pelaajia.
-Tämä kausi on ollut hieno
kokemus ja olen mielelläni
kantanut vastuuni.
Edustusjoukkue pelasi
runkosarjassa neljän parhaan
joukkoon. Seuraavaksi puolivälierissä kaatui JPS. Finaalipaikkaan ei ylletty.
-Meillä oli mahdollisuutemme Veiterää vastaan ja
pelasimme nousujohteisesti.
Välierät menivät kuitenkin
siten kuin menivät. Oli loukkaantumisia, videoita ja suuria tunteita. Pitkään sarjaan
mahtuu paljon.

Manninen sanoo, että jos
olisi ylletty pronssiin, kauden
tulos olisi ollut hyvä.
-Tekeminen kauden mittaan parani koko ajan ja etenimme nousujohteisesti. Alkusyksyllä vielä oletin, että
pelipaikat on betonoitu, esimerkiksi, että Topi Saukkonen pelaa liberona ja Tomi
Hauska keskikentän pohjalla. Sitten muutettiin kuvioita
ja onneksi muutettiinkin.
-Mentiin paljon eteenpäin.
Puolustus saatiin toimimaan.
Kauden kulminaatio oli neljä
mielettömän tiukkaa JPS-peliä, jotka voitettiin.
Kauteen mahtuu synkkiä ja
hienoja hetkiä.
Manninen muistelee, että
Ruotsin leirin hävittyjen pelien ja Suomen cupin jälkeen
oli hutera olo.
Vaikea paikka oli Oulu.
Manninen sanoo, että runkosarjan OLS-vierasottelu
”oli ihan huti koko peli”.
Olo parani kauden edetessä. Parhaat hetket olivat
ilman muuta JPS:n voittaminen neljästi, ensin runkosarjassa ja sitten heti perään
pudotuspeleissä.
Sarjan edetessä koronapandemia heijastui myös edustusjoukkueeseen. Pelaajia oli kokoonpanosta pois myös loukkaantumisien vuoksi.

MATTI AINASOJA
matti@ainastone.fi
p. 0400 428 744

-Monessa pelissä oli vähän
raihnaista porukkaa. Olisi ollut hieno lopettaa kausi siten,
että kaikki olisivat olleet mukana. Mutta se kuuluu tähän
urheiluun.
Myönteisiin hetkiin kuuluu myös arki ja hyvin sujuneet harjoitukset.
-Olimme paljon jäällä ja
harjoittelimme laadukkaasti.
On iso juttu se, millainen fiilis joukkueella on ollut.
Kauden loppuraportointi
vie Manniselta aikaa tiiviisti
seuraavat parisen viikkoa.
- Käydään kahdenkeskisiä palavereja ja kaikki saavat
tehdä arvioita. Muuta ohjelmaa ei enää oikeastaan ole.
Jäällä Hänninkentällä käydään enää huvin vuoksi. Reissaajia ei enää ajateta Mikkeliin ja nuoremmat paneutuvat
opintoihin. Edustusjoukkueen neljä pelaajaa keskittyy
seuraavaksi ylioppilaskirjoituksiin.
Edustusjoukkueen kokeneista konkareista Joni Maaranen on vahvistanut lopettavansa aktiivipelaamisen.
Pelaajaneuvotteluja käydään.
Niistä seura tiedottaa aikanaan.
Teksi: Jukka Ahdelma
Kuva: Jukka Laitinen

www.ainastone.fi

Jääpallokoulu
2021- 2022
Jääpallokoulu aloitteli kauttaan salijumpan merkeissä
Tuppuralan koulun liikuntasalissa elokuun lopulla. Jääpallokoulussa on ollut kauden
aikana mukana 25 pelaajaa
(v.2014 syntyneet ja nuoremmat). Salijumpassa pelattiin ja leikittiin pelejä, joita
on helppo siirtää ja soveltaa
luistelukauden alkaessa myös
jäälle. Monipuolisista salitouhuista lasten suosikkeiksi
nousivat temppurata ja käsipallo. Jääpallokoulua ohjaavana ajatuksena on ollut luistelutaidon opettelun lisäksiyhdessä tekeminen, uusien
taitojen opetteleminen ja liikunnasta nauttiminen ilon
kautta. Ohjeiden kuuntelemista, kaverien kanssa toimimista ja oman vuoron odottamista harjoitellaan viikoittain
toistuvilla tutuilla rutiineilla.
Joukkuehenkeä nostatetaan
Hänskissä treenien lopuksi aina raikuvilla loppuhuudoilla.
Syys-lokakuussa pääsimme harkkahalliin ja jäähalliin
harjoittelemaan, joissa ihmeteltiin ensin tietenkin jäädy-

tyskonetta ja otettiin tämän
jälkeen tuntumaa luisteluharjoitteiden ja erilaisten luisteluratojen kautta jäähän. Tällä
kuluneella kaudella yksikään
aloitteleva jääpallokoululainen ei ole turvautunut luistelutukeen, vaan tuntumaa
on lähdetty heti hakemaan
suoraan jäältä leikin varjolla
muiden kannustaessa. Uudet
”koululaiset” ovat päässeet
nopeasti luistimilla liitoon ja
vauhdin sekä taidon edistyminen on ollut huimaa.
Hänskin jäillä marraskuusta maaliskuuhun pikkumustat
harjoittelivat kerran viikossa, yleensä sunnuntai-iltasin.
Ensimmäinen pelitapahtuma
oli pikkujoulujen merkeissä
joulukuun puolivälissä, kun
pelasimme kotijoukot vastaan jääpallokoululaiset ottelun. Ensimmäinen varsinainen turnaus oli Mikkelissä
tammikuun puolivälissä, kun
saimme vastaamme Jyväskylän jääpallokoulun ( JPS).
Pelitapahtuma oli kaikille
jännittävä uusi kokemus, josta saimme kaikki uutta intoa
harjoitteluun.

Toiveenamme on toteuttaa
vielä kauden huipennukseksi suunniteltu turnaus Mikkelissä 19.3. Loppukeväästä
jpk.n tarkoituksena on kirmata ulkokentille yhdessä
leikkimään, pelailemaan ja
touhuamaan monipuolisesti
liikunnan parissa.
Isoin kiitos kuuluu kaikille
kotijoukoille, jotka kuljettavat ja tuovat viikoittain lapsia
treeneihin. Vanhemmista on
ollut myös iso apu jäällä pelinohjaajina ja kentänlaidalla
nostamassa pelureiden pipoja
silmiltä sekä turnauksen kioskissa kääntämässä makkaraa.
Myös vanhemmille junioreille ja pelaajille kuuluu kiitos
pienten jääpallokoululaisten
esikuvana toimimisesta ja
tsemppaavista sanoista jään
reunalla tai pukukopeissa.
Kiitokset jääpallokoulun
ohjauksen tiimille Pasi, Mikko ja Joonas, yhteistyökumppaneille (Ola oy, Osuuspankki,
Mikkelin kaupunki ja Honka)
sekä kaikille apukäsille, jotka
ovat olleet touhuissamme mukana kuluneen kauden aikana.
Jääpalloterveisin, Raita

TOTEUTA UNELMASI
Tästä elämä alkaa. Tervetuloa tutustumaan alueen upeisiin hirsitalokohteisiin ja
kysymään asiantuntijoiden vinkit omaan rakennushankkeeseesi! Saat lisätietoja
esiteltävistä kohteistamme puhelimitse tai sähköpostilla Honka-myyjältämme.
Samalla voit varata sinulle sopivan henkilökohtaisen esittelyajan.
Voit myös tulla käymään toimistossamme, osoitteessa Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli.
Honka-myymälä avoinna ma–pe klo 10–17, muina aikoina sopimuksen mukaan.

TERVETULOA!
Honka-myyjä Eero Tikanoja
0440 347 777
eero.tikanoja@honka.com
www.honka.fi

SÄHKÖURAKOINTI

Aapo Teittinen

Jääpallokoulun treenaajat Hänskissä 7.3.2021.
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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

HIIDENVUORI
LOUHINTA OY
Haltijanpolku 1, 50970 MIKKELI

0500 557 365

LASINOMAISTA! Kampparit U18

harjoitteli pelaamalla

Lasialan ammattilaiselta
apu lasiongelmiisi
nopeasti!!
nopeasti

Kamppareiden U18 joukkueen kausi oli poikkeuksellinen. Joukkue harjoitteli
kaudella yhdessä ainoastaan
muutamia yksittäisiä kertoja
ja kokoontui pääosin sarjapeleihin. Tämä oli kuitenkin
paras ratkaisu kokonaisuuden kannalta. Määrällisesti
joukkueen rungon muodostivat U16 joukkueen pelaajat,
joista peräti 14 eri pelaajaa sai
kauden aikana mitata osaamistaan vanhemmassa ikäluokassa. Joukkueen tavoitteleman aktiivisen pelitavan
vuoksi oli tärkeätä, että edustusjoukkueen ja U21 ryhmän

• Tuulilasit takuutyönä
• Terassilasitukset
• Korjauslasitukset
• Saunalasit ja -ovet
• Liukupeiliovet
LASITUSLIIKE

LASI-SARANKI

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

mukana harjoittelevat kaikki
-04 ja -05 syntyneet pelaajat (yhteensä 8) osallistuivat
myös hyvällä asenteella joukkueen tapahtumiin. Joukkueen kapteeniston muodostivat kaudella kokeneet Akseli
Väisänen, Leevi Attenberg
ja Aapo Pulkkinen, jotka
omalla panoksellaan vaikuttivat paljon joukkueen yhtenäisyyteen ja hyvään joukkuehenkeen.
Kampparit osallistui U18
SM-alkusarjaan, jossa sijoitus
seitsemän joukkueen kaksinkertaisessa sarjassa oli toinen.
Semifinaali pelattiin Mikke-

Kampparit U14 taisteli
SM-hopeaa

Korkein luottoluokitus
yli 3 vuotta
Bisnode 2018

©

U14 joukkue lopputurnauksessa Varkaudessa.

PU-KEVYTSAAPPAAT
työhön ja vapaa-aikaan
miehille ja naisille

TUTUSTU
VALIKOIMAAN

59€

alk.

lissä ja vastaan asettui Akilles
Porvoosta. Ottelu päättyi 6-1
Mustille. Finaali ratkaistiin
5.3.2021 Jyväskylässä hienolla Loistokoti Areenalla.
Pelinkulkuun ja pelitapahtumiin nähden 7-6 tappio JPS
vastaan oli monelle karvas
pettymys. Lopputulosta tulee kuitenkin tälläkin kertaa
kunnioittaa ja jo muutaman
tunnin päästä hopeakin alkoi maistua voitetulta. Näin
valmennuksen näkökulmasta kaudesta jäi positiivinen
maku. Satunnaisesti kokoontuvan ryhmän yhtenäinen
esiintyminen kentällä ja sen

Kampparit U14 koostui kaudella 2021-2022 noin 15 pelaajasta. Syksyllä treenailtiin
Urskissa oheisharjoitusten
merkeissä, sekä jäähallilla
kerran viikossa. Ensimmäinen pelitapahtuma oli harjoitusturnaus Varkaudessa
marraskuussa. Tämän jälkeen
pääsimmekin jo pelaamaan
runkosarjaa, ja harjoitukset
jatkuivat Hänskissä normaalisti läpi talven.
Kauden aikana pelaajat
osoittivat kehityksen merkkejä ja huikeaa taistelutahtoa.
Lopputurnaukseen Varkauteen jouduttiin hieman va-

Arktis XL
nahkasaapas

saatavilla vk 43. Raj. erä.

139€

ulkopuolella ei ole itsestään
selvä asia, mutta tässä onnistuimme hienosti.
U18 kaudella 2021-22:
Akseli Väisänen, Leevi Attenberg, Aapo Pulkkinen,
Jaakko Järvinen, Vili Varis,
Topi Montonen, Ossi Torniainen (mv), Kalle Tapio,
Joonatan Hämäläinen, Touko Tähtinen, Paavo Hatakka,
Eemeli Krivetz, Ville Kuitunen, Simo Huotelin, Jere
Immonen, Viljami Kumela,
Paavo Tapio, Iivo Korhonen
(mv), Oskari Kokko, Aatu
Hakkarainen ja Kasperi Kumela

jaalla miehistöllä lähtemään,
mutta joukkue osoitti kuitenkin läpi turnauksen mahtavaa taistelutahtoa ja pelien
edetessä kehitystä oli ilo seurata. Joukkue suoritti tiensä puhtaalla pelillä finaaliin.
Tiukan finaalin jälkeen Hifk:
ta vastaan tuliaisina kotiin tuli hienosti SM- hopea!
Joukkueen valmennuksesta vastasi Sampsa Hatakka,
Pekka Parta sekä Esu Rytkönen. Huollossa Heidi Tiimonen, jojoina Titta Krivetz ja
Maria Hatakka.

KAUPAN
PÄÄLLE
talvi
-sukat!

PELAAJAHAUTOMO

Mikkeli

KIRJOITTAJA ON
KAMPPARI, ERÄS
7-JÄSENISESTÄ
PERUSTAJAJOUK
KUEESTA, JONKA
PELITONTTI OLI
KENTÄLLÄ TOPPARI,
JOKA EDELLEEN
SEURAA LAJIA
MIELENKIINNOLLA.

Kun puhutaan juniorityöstä ja tekijöistä jääpallossa, kärkikastiin luetaan ehdottomasti Mikkelin Kampparit ry, seura, joka elää Hänskin jäästä, ammentaen juniorikoulustaan nuoria
edustusjoukkueeseen ja muillekin.
Historiaan katsottaessa sama trendi on nähtävissä jo aiemminkin, nikkasia, vanhasia, rusasia vilisi MP:n junioreissa, lahjakkaat nuoret kasvoivat edustusjoukkueeseen ja myös maajoukkueen käyttöön. Kampparit jatkaa ison veljensä aloittamaa työtä, seura tuottaa ja lainaa pelaajiaan muualle Suomeen,
osa hakee opiskelupaikkaa, osa lähtee työn perään, myös Ruotsin ja Venäjän puoliammattilaisuus on mahdollisuus, joka tulee
käyttää hyödyksi.
Mikkelillä on hieno ajanjakso suomalaisen jääpallon historiassa, sen hornankattila, Hänski, on ollut sarjaotteluiden ja
maaotteluidenkin näyttömänä. Erikoinen episodikin on siellä
kirjoitettu, Kampparit voitti Suomen mestaruuden luonnon
jää allaan. Se on tarina seurasta, jossa ei annettu periksi. Nuo
Mainiot Miehet Käyrine Keppeineen valloittivat sinä talvena
suomalaisen jääpallomaailman, kapteeninsa Kimmo Huotelinin johdolla.
Mikkeli on pieni kaupunki, mahdollisuudet muualla saavat nuoret miehet kokeilemaan siipiänsä, hyvä niin, oppia ikä
kaikki.
On kuitenkin niin, että menestyäkseen jääpallon jalossa lajissa tulee pelata joukkueessa, jossa tehdään työtä. Työ kantaa hedelmää vain yhteispelillä, sillä murretaan taitavampikin
joukkue. Yhteispeli taas tulee siitä, että pelataan yhdessä, opitaan tuntemaan toisemme, siis ajasta pelata yhdessä. Kärsivällisyys palkitaan silloin tällöin Suomen mestaruudella omassa
joukkueessa.
No, kirjoittaja ymmärtää yksilön haaveet ja tavoitteet, kunnioittaa niitä, sillä vain kehittymällä viemme suomalaista jääpallokulttuuria eteenpäin, kohti toista maailmanmestaruutta.
Kirjoittaja katsoo myös kiitollisuudella niitä palaavia pelaajia, jotka kunnioittavat kasvattajaseuraansa, liittymällä jälleen
kerran pelaajakaartiin tukemaan omaa seuraansa, sen kamppaillessa sarjassaan ja kasvattaessaan junioreja. Kiittäen näin
omaa kasvattajaseuraansa saamistaan opeista.
Heitä nuoret juniorit katsovat ja ottavat oppia.

Kampparit Suomisarja
2021-2022
Kampparit osallistui Suomisarjaan kaudella 2021-2022.
Sarjaan osallistui 5 joukkuetta, sarja pelattiin turnausmuotoisena Helsingissä
ja Jyväskylässä.
Kampparit sijoittui sarjassa

hienosti 2.sijalle ja HIFK vei
Suomisarjan voiton kuluvalla
kaudella.
Joukkue harjoitteli Hänskissä pääasiassa peliharjoituksia P21 ja P18 joukkueiden kanssa sekä pienpeliä sa-

tunnaisesti.
Kauden pelaajana palkitaan kuluvalla kaudella Olli
Savolainen.

Aarrepäivät
17.–19.3.

Upeita
tarjouksia
& ohjelmaa koko perheelle!
Katso tarjoukset ja ohjelma
kauppakeskusakseli.fi

Kiitos kaudesta,
-Yyki-

La 19.3.
Muumit
Akselissa!

Mahdollisuus voittaa
lahjakortteja!

© Moomin Characters ™

Kirjoittaja ajattelee niin, että
sanan voimallakin voi tukea
mikkeliläistä jääpallomeininkiä ja antaa sille sen tuen,
mikä sillä syntyy. Siksi hän
kirjoittaa kolumniaan, joka
muuntuu tarvittaessa pakinaksi, jos niin havaitaan.
Kolumnien kirjoittajista kerrotaan ohjeessa mm.
”Kirjoittaja voi olla journalisti, kirjailija tai julkisuuden
henkilö”.
No, jälkimmäinen hän ei
ole ja toisenkin voi varustaa
sitaatein.

Arvontoja,
livemusiikkia,
joogaa...

Hallituskatu 7-9
kauppakeskusakseli.fi

Muumit Akselissa!

#kauppakeskusakseli
Lauantaina 19.3.
#mahottomanmoneksi

NOPEAAN TOIMITUKSEEN EDULLISELLA RAHOITUKSELLA

ASTRA AUTOMATIC EDITION
SPORTS TOURER CLASSIC 145 TURBO A

Automaattivaihteiseen Astraan nyt vakiona kilpailijoiden
lisävarusteet – etusi jopa 1 400 euroa! Tutustu täydellisesti
varusteltuun kampanjahinnoiteltuun Astra Classic-mallistoon
osoitteessa opel.fi ja hyödynnä edullinen rahoitustarjous!

OPEL-MYYJÄSI
ILKKA JÄHI
050 593 1411

ASTRA SPORTS TOURER CLASSIC
0,99 % KOROLLA (+KULUT)*

ILKKA.JAHI@SOK.FI

229 €/kk

MALLISSA VAKIONA MM.
Full LED -ajovalot
Automaatti-ilmastointi
Nahkaverhoiltu lämmitettävä ohjauspyörä
Vakionopeudensäädin
Pysäköintitutka eteen ja taakse
7” Infotainment sis. Bluetooth ja Apple CarPlay / Android Auto

KAMPANJAERÄ ALK. 24 989 €

23 998 €

U16-joukkueen
hieno matka jatkuu
Tero Kumela, Joonas Immonen ja Heikki Tähtinen ovat
luotsanneet useita vuosia hyvähenkistä ryhmää, joka tekee töitä yhdessä 11 kuukautta vuodessa. Määrätietoinen
työ kantaa hedelmää ja Kumelan visio siitä, että ryhmä
tulee tuottamaan pääsarjatason pelimiehiä tulevina vuosina on realismia.
Treeniryhmä on muodostunut pääosin -07 ja -06 syntyneistä pelimiehistä. Mukana on useamman vuoden
ollut muutamia nuorempia
poikia. Lisäksi kuluneella kaudella ryhmän mukana
treenasi muutamia -05 syntyneitä pelaajia. Sarjakauden käynnistyttyä pääsi lähes
kaikki parikymmenpäisestä
ryhmästä pelaamaan sarjapelejä ja taistelemaan mitaleista useammassa kuin yhdessä
ikäluokassa U14-joukkueesta
nuorten Bandyliigaan.

Vaikka pitkäjänteisessä
työssä matka on menetystä
tärkeämpää, syntyi kuluneella kaudella ”oheistuotteena”
myös huikeaa kilpailullista
menestystä ja U16 pääsi komean, tappiottoman kauden
päätteeksi nostamaan kannua mestaruuden kunniaksi
hyvin sujuneiden kotikisojen
päätteeksi Hänskissä.
Ennakkosuosikin paine
ei haitannut tekemistä ja finaalissa kaatui ykköshaastaja Vesta Helsingistä lopulta
melko selvästi. Tunnelma yli
parisataapäisen kotiyleisön
edessä oli upea.

niturnauksessa nähtiin huikeita pelejä hienossa säässä.
Kampparit kohtasi Vetlandan kahdesti voitokkaasti ja
lisäksi WP35:n JPS:n ja Veiterän pojista koottu yhdistelmäjoukkue kukisti Vetlandan
tiukan väännön jälkeen.
Tapahtuma oli upea tapahtuma ja antoi vahvistusta sille,
että suomalaisilla ulkokentilläkin pystytään tekemään hyvää työtä. Toki hyvät ja tasaiset harjoittelu- ja peliolosuhteet takaavat halliolosuhteet
tulevat olemaan suomalaisen
jääpallon suurin haaste tulevina vuosina.

KAUDEN PÄÄTTEEKSI
VIERAITA RUOTSISTA

Kampparit U16/18 kiittää
lämpimästi kaikkia kuluneella kaudella eri tavoin mukana
eläneitä!

Ruotsin kentillä 2007-ikäluokassa hyvin menestynyt
Vetlanda BK saapui kuluneena viikonloppuna joukkueen
vieraaksi Mikkeliin ja mi-

ETUSI MALLISTOSSA JOPA

1 400 €

Automaattivaihteinen Opel Astra Sports Tourer Classic 145 Turbo A kokonaishinta alkaen 23 998 € (sis. toimituskulut 600 €). Malliston yhdistetty kulutus 5,3–6,1 l/100km ja CO₂-päästöt 121-139
g/km (uusi WLTP-mittaus). Kampanja on voimassa uusiin kauppasopimuksiin 31.3.2022 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin pl. rahoitustarjous. ¹Rahoitusesimerkki: Opel Astra Sports Tourer
Classic 145 Turbo A kokonaishinta toimituskuluineen 23 998,00 €, käsiraha 3 950 €, rahoitettava osuus yht. 20 317,00 € (sis. perustamismaksun 269 €), sopimusaika 72 kk, käsittelymaksu 13 €/erä,
korko 0,99 %, kk-erä 229,25 € (sis. käsittelymaksun). Viimeinen suurempi erä 5 741,00 €. Todellinen vuosikorko 2,56 %. Luotto + luottokustannukset yht. 22 299,95 €. Edellyttää luottopäätöksen ja
kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA. Rahoitustarjous koskee yksityisasiakkaiden uusia tilaus- ja kauppasopimuksia ja on voimassa koko
Opel-mallistoon 31.3.2022 asti. Kuvan auto erikoisvarustein.

Savon Autokeskus

Paikallinen
ja palveleva
lääkärikeskus
Noin 80 yleis- ja
erikoislääkärin
vastaanotot yli
20 erikoisalalta

Hammaslääkäri- ja
suuhygienistipalvelut

Laboratoriopalvelut

Röntgen-, ultraääni- ja
magneettikuvaukset

Fysioterapiapalvelut

Toimenpiteet nopeasti ja jonottamatta
yksityisessä leikkaussalissa.

ikiomalaakari.fi

HIE TAKAT U 5 , M I K K ELI
M A- PE 9 - 1 8 | LA 1 0 - 1 5

UUTTA!

Lataa
Ikioma
-sovellus

Saat ikiomat terveyspalvelut
mukaasi kaikkialle
– turvallisesti ja kätevästi!
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc. tavaramerkkejä.

MAARAKENNUS, KULJETUSPALVELUT
MAA- JA KIVIAINESMYYNTI
MIKKELIN AUTOKULJETUS OY

Yhdessä
vahvempi!

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

MAARAKENNNUS TALPA OY
040 546 4500
www.talpa. i

Teksti: Lauri Tikanoja,
kuvat Jukka Laitinen
ja Tiina Korhonen

U12 kausi 2021-2022
Kampparit U12(-10, -11
synt.) joukkueeseen kuului
kuluneella kaudella yhteensä 21 pelaajaa. Tällä ryhmällä harjoittelu päästiin aloittamaan heti kesätauon jälkeen
hallissa ja Paukkulan liikuntasalissa oheisilla. Marraskuussa
päästiin Hänskiin, jossa tekemiseen saatiin enemmän bandytunnetta mukaan.
Joukkue osallistui kauden aikana sm-osaturnauksiin Mikkelissä, Jyväskylässä,
Varkaudessa ja Lappeenrannassa. Myös harjoituspelitällejä pelatiin näiden turnausten välissä niin hallissa kuin
isolla jäälläkin. Lisäksi osallistuimme kahdella joukkueella kauden huipennukseen,
eli lopputurnaukseen Oulussa helmikuun viimeisenä
viikonloppuna. Korona kuritti joukkuetta juuri lopputurnauksen kynnyksellä, joten vaadittiin venymistä niin
pelaajilta kuin taustoiltakin.
Kaikki täytti ruutunsa hienosti ja joukkueet olivat koko
viikonlopun taisteluntahdon
ilmentymiä.
Joukkueen tekemistä kauden
aikana kuvaa parhaiten sana; liikunnan ilo. Tosissaan,
muttei totista! Joukkuehenki,
työnteko ja uhrautuvuus peleissä joukkueen eteen ovat

Lämpöä
Kotiin!
556

ME Pedestal +
lattialasi

Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli p. 0440 347 777

U12 musta lopputurnauksessa.
olleet pääteemat. Jokainen
on haastanut itseään omalla
tasolla kehityksen saavuttamiseksi. Tästä on hyvä jatkaa
kohti seuraavaa kautta.
U12 kiittää kuluneesta kaudesta pelaajia, taustoja, ko-

tiväkeä, oman seuran muita
toimijoita, yhteistyökumppaneita sekä vierasseuroja ja
jääpalloliittoa sujuvasta yhteistyöstä lajin sisällä. Kampparit U12 kanssa yhteistyössä: Osuuspankki, Mikkelin
kaupunki, Honka, Paukkula,

Ehot Oy, Parturi-kampaamo Nero, Luomutila Siiriäinen, Jh-Infra, Artenomedia
Oy ja Koneurakointi Timo
Gynther.
Yt. Antti, Roba,
Riku, Ossi ja Lassi.

Kympin kausi

SUURTEHOIMUROINNIT
PUHALLUSVILLAERISTYKSET

Hunton, Ekowool,
Isover InsulSafe
Kysy tarjousta
lisälämmöneristyksestä!

KIRVESMIESPALVELUT
Asennus Valanta Oy, p. 050 526 3722
info@valanta.fi, www.valanta.fi

OTAVAN
MAALAUSTYÖ OY
Mutterinaukio 8
50150 Mikkeli

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
Vaikka kauden päätöspelit
ovat vielä pelaamatta, niin
U10 kausi on ollut onnistunut, kuten otsikosta on luettavissa. Päätöspelit pelataan
19.3. Hänskissä. Mukaan
ovat ilmoittautuneet Kamppareiden lisäksi HIFK, JPS
ja WP35.
U10 aloitti kautensa
elo-syyskuun vaihteessa salijumpilla Tuppuralan koulun
salissa. Kävimme myös testaamassa kuntoportaita sekä

maastopyöräilimme laavulle
makkaran paistoon. Pääsimme muutaman kerran jäähalliinkin ennen Hänskin jäätymistä.
Hänskissä harjoituksia pidettiin kaksi kertaa viikossa. Keskityimme harjoittelussa luisteluun ja jääpallon
perustaitoihin. Iloksemme
olemme huomanneet kehitystä tapahtuneen. Kehittymisen taustalla on pelaajien

hyvä osallistuminen harjoituksiin hyvällä asenteella hymyssä suin.
Kauden aikana pelejä järjestettiin Jyväskylässä ja Mikkelissä. Pääsimme siis bussilla
pelimatkalle. Se oli mahtavaa!
Peleissä pelattiin ystävyysottelutyyppisesti sen enemmän
maaleja laskematta. Tilanteiden valossa pelit olivat tasaisia ja pelien tärkein anti oli
innokkuuden lisääminen lajia
ja harjoittelua kohtaan.

Kauden loppuhuipennus
vielä odottaa, mutta tässä vaiheessa iso kiitos pelaajille ja
pelaajien huoltojoukoille sekä
Mikolle ja Jannelle. Toivottavasti intoa riittää olla lajin
parissa vielä ensi kaudellakin.
Ja vanhemmista otetaan mieluusti apukäsiä mukaan myös
laidan toisellekin puolelle.
Mukavaa kevättä!
Joni, Lasse, Anna

Kiiskinmäen Kahvio
Otavankatu 14–16, 50130 Mikkeli, puh. 015 214 030
Avoinna ma-pe 05-17.45, la-su 06-15.00

Naisten bandyliiga päättyi
hienosti SM-hopeaan!
Kampparinaiset kirkastivat
viimevuotiset pronssiset mitalit hopeaksi!
Kauden alussa sävelet oli
selvät, lähdetään kirkastamaan mitalin väriä, lähdetään
peli peliltä parantamaan joukkuepeliä ja pelataan finaalissa.
Tämä kaikki saavutettiin hyvällä tekemisellä, eikä koronakaan hirveästi onneksi päässyt
vaikuttamaan. Runkosarjassa
joukkue oli sijalla 2, Wiipurin
Sudet suvereenisti 1, Botnia 3
ja Vastus 4. Joukkueeseen saatiin lisää vetovastuuta kesken
kauden, kun Rytkösen apuvalmentajaksi saatiin tammikuussa nuori Perttu Jokinen.
Naisten bandyliigan loppupelit pelattiin Lappeenrannassa 5.-6.3.2022. Kampparit kohtasi siis runkosarjassa
kolmanneksi tulleen Botnian, kirkas auringonpaiste
ja peilijää, hyvä latautuminen
kauden tärkeimpään peliin.
Kampparit aloitti pelin löysästi ja hieman yllätykseksi
Botnia vei peliä, ja helsinkiläiset pääsivätkin johtoon jo
9minuutin pelin jälkeen, tästä
valmennusjohto reagoi välittömästi ja otti aikalisän: uusi
lähtö peliin, palloa ja luistin-

Kuva: Janne Saukkonen

ta liikkeelle teemalla. Kampparit lopulta voitti ansaitusti
7-3 ja kairasi tiensä finaaliin!
Sudet voittivat omassa välierässä Vastuksen 24-0.
Finaalipäivänä hyvä sää jatkui, ensin pronssisesta mitalista Botnia ja Vastus taistelivat keskenään, jonka Botnia
hoiti 11-2 lukemin. Kello 16
alkaneessa finaalissa lähtökohdat olivat selvät, Sudet
pitää palloa ja vyöryy kohti
mustien maalia kovalla vauhdilla. Kampparit ei lähteneet
kumartelemaan ja pakittelemaan, vaan rohkeasti ylhäältä karvaamaan ja sotkemaan
kotijoukkueen peliä. Tämä
aika-ajoin onnistuikin, mutta
silti Sudet olivat liian ylivoimaisia Kamppareille ja loppulukemat tylyt 15-0. Lukemista huolimatta täytyy olla
tyytyväinen, jok’ikinen antoi
kaikkensa finaalissa ja taisteli
loppuun saakka, tästä on hyvä naisjoukkueen lähteä uusin tuulin tulevaisuuteen!
Kiitos koko joukkueelle ja
johtoryhmälle! 5-vuotta meni
nopeasti ja nyt on aika keskittyä muuhun tekemiseen. Nähdään kentänlaidalla! - Ryde

JOUKKUE 2021-2022
Sanni Herranen MV, Tytti Saukkonen, Ronja Parkkonen, Jenna Kastevaara, Aada Pulkkinen, Katja Ahonen, Tiina Holappa,
Wilma Jokinen, Tanja Bradly-Ikonen, Netta Tuhkanen, Johanna Rapo, Johanna Riipinen, Johanna Hyvönen, Iina Lempinen,
Tytti Lempinen, Anu Tillanen ja Eija Himanen. Valmennus: Topi Rytkönen & Perttu Jokinen. Gm & Huolto: Jyrki Jokinen.

Tervetuloa tutustumaan yli 40
mallitakan myyntinäyttelyyn

Palvelemme ajanvarauksella
Varaa aika meille:

010 2552600
(ark. 9.30-16.00)

Puhelun hinta: pvm/mpm

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan
asiantuntijoihimme. Katso henkilökuntamme
yhteystiedot: op.fi/suur-savo

SAIMAAN

TAKKAKESKUS

Suonionkatu 27
Lappeenranta

Puh. 0400 744 630

www.saimaantakkakeskus.fi

