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Hallitsevan suomenmesta-
rijoukkueen joulunvietto jää 
tänä vuonna lyhyeksi joukku-
een matkustaessa Joulupäivä-
nä turnausmatkalle Ruotsiin.

Seurajoukkueiden U16-
ikä luokan (s.2007) perin-
teinen kansainvälinen huip-
puturnaus Mini World Cup 
on järjestetty vuodesta 1986 
Ruotsin Bollnäsissä. Korona 
sotki perinteen pariksi vuo-
deksi ja kuluvan vuoden vii-
meisellä viikolla 26.-28.12. 
MVC pelataan ensimmäistä 
kertaa Vetlandan komealla 
Hydro-Areenalla.

Turnaukseen on perinteisesti 
kutsuttu ruotsalaisjoukkuei-
den lisäksi edellisen kevään 
maidensa mestarit ja hopea-
joukkueet Suomesta, Norjasta 

Kampparit U16 on kutsuttu joulukuussa 
pelattavaan mini world cup´iin

ja Venäjältä. Venäjän ollessa 
tällä hetkellä ulkona kansain-
välisestä jääpallosta, pääsee 
tänä vuonna Suomesta koko 
viime kevään mitalikolmikko, 
Kampparit, Vesta ja HIFK.

Kampparit lähtee hake-
maan maailman kovatasoi-
simmasta junioriturnauksesta 
paitsi ikimuistoisia kokemuk-
sia, myös menestystä. 

Alkulohkossaan Kamppa-
rit U16 kohtaa Stabaek IK:n 
(Norja) sekä ruotsalaisjouk-
kueet Falu BS ja IFK Väners-
borg. Lohkojen kaksi parasta 
etenevät jatkopeleihin. Pelit 
käynnistyvät Kamppareiden 
osalta Tapaninpäivän (26.12.) 
iltana ja turnauksen mitalisi-
jat ratkotaan keskiviikkona 
28.12.

Teksti Lauri Tikanoja

JUKKA LAITINEN



Tervetuloa harrastamaan jääpalloa
Kamppareihin kaudella

2022-2023!

Juniorijoukkueet kaudella 2022-2023
● Jääpallokoulu (2014 ja nuoremmat)
● U10 (2013-2014)
● U12 (2011-2012)
● U14 (2009-2010)
● U16 (2007-2008)

Yhteyshenkilöt, lisätietoa jääpallon aloittamisesta sekä kaudelle
ilmoittautumisen löydät Kamppareiden nettisivuilta:
www.kampparit.fi

Lisätietoa:
Kimmo Huotelin 0440 176 333
kimmo.huotelin@kampparit.fi
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Etelä-Savon Paloturva Oy
Timpurinkatu 13, 50150 Mikkeli

0500 555 633 l info@espaloturva.fi
www.espaloturva.fi

• Paloturvatuotteet,
sammuttimet ja pikapalopostit

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

tarvikkeet

Palvelemme ma-pe klo 8-12  

PART OF GEBWELL GROUP

Kampparit täyttää 50 vuotta 
15.12.2022. Juhlaottelu pe-
lataan Hänskissä lauantaina 
17.12 klo 17.00 Helsingin 
IFK:ta vastaan. Tapahtu-
masta tullaan ilmoittamaan 
tarkemmin lähempänä. 
Juhlavuoden käynnistyessä 
seurassa odotellaankin in-
nolla säiden viilentymistä 
ja Hänskin jäätymistä. En-
nen Hänskiin pääsyä kaikki 
seuran joukkueet harjoitte-
levat Urpolan uudessa teko-
jääkaukalossa. Betonilaatan 
ansiosta harjoitukset käyn-
nistyivät siellä 1. päivä mar-
raskuuta!

Miesten edustusjoukkue 
vaikuttaa ennakolta vah-
vemmalta kuin vuosiin. Vii-
me kauden runko säilyi suu-
relta osin samana niin pe-
laajien kuin valmennuksen 
osalta. Valmennuksesta vas-
taa Olli ”Ola” Manninen 
apunaan Alpo Kaartinen ja 
Jani Kokko. Fysiikasta vas-
taavana jatkaa Tuula Sviili. 
Uusina pelaajina joukkuee-
seen liittyneet Rasmus Ket-
tunen, Tuomas Liukkonen 
ja Joonas Janhunen tuovat 
joukkueeseen rutkasti taitoa 
ja kokemusta. Seuran omat 
laadukkaat nuoret ovat taas 
harjoitelleet hyvin ja ovat 
vuoden vanhempia. Näin ol-
len on joukkueella mahdol-
lista taistella jälleen mitaleis-

ta kevään koittaessa. Joukkue 
kävi harjoitusleirillä Ruotsis-
sa syys-lokakuun vaihteessa. 
Suomessa on tarkoitus pelata 
muutama harjoitusottelu en-
nen bandyliigan avausta, jo-
ka on perjantaina 18.11. klo 
18.30 Hänskissä. Vastaan 
tuolloin tulee JPS Jyväsky-
lästä.

Kampparit osallistuu mies-
ten edustusjoukkueen lisäksi 
kaikkiin jääpalloliiton alaisiin 
juniorisarjoihin tulevalla kau-
della. Niitä ovat U21, U18, 
U16, U14 ja U12. Lisäksi 
seurassa toimii U10 joukkue 
sekä Jääpallokoulu. Seuran 
2007/2008 syntyneet tule-
vat saamaan myös kansain-
välistä kokemusta, kun jouk-
kue sai kutsun ikäluokkansa 
seurajoukkueiden maailman 
cup`iin, joka pelataan Ruot-
sin Vetlandassa heti joulun 
jälkeen. Valitettavasti nais-
ten bandyliigaan joukkuetta 
ei saatu kasaan tällä kaudel-
la. Seurassa toimii kuitenkin 
naisten harrasteryhmä ja us-
koa tulevaisuuteen on. Li-
sätietoja joukkueista löytyy 
seuran verkkosivuilta. Uudet 
harrastajat ovat tervetulleita 
kokeilemaan tätä mahtavaa 
ulkolajia, jolle Hänskin teko-
jää tarjoaa Mikkelissä hyvät 
puitteet.

Lopuksi iso kiitos Teil-

Kamppareissa ollaan 
valmiita juhlavuoteen

le kaikille uusille ja vanhoil-
le tukijoillemme, joista useat 
ovat mukana tässäkin jul-
kaisussa. Teidän avullanne 
Kamppareiden ja jääpallon 
tulevaisuus Mikkelissä näyt-

tää valoisalta myös tulevina 
vuosikymmeninä. 

Hyvää talven odotusta, 
Hänskissä nähdään!

Kimmo Huotelin

Kimmo Rötkö 040 910 4203 
Vesa Laitinen 050 353 3713

Ilmanvaihtokanavien puhdistus- 
ja säätötyöt ammattitaidolla!

Omakotitalot
alkaen 150 €

Ilmanvaihtokanavien puhdistus- 
ja säätötyöt ammattitaidolla!

www.rt-nuohous.� 

Myös: rivitalot,
kerrostalot, liike-
huoneistot, koulut
ja laitokset

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Omakotitalot, rivitalot, 
kerrostalot, liikehuoneistot, 
koulut ja laitokset.
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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

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

+358 505 940 340+358 505 940 340
aapo.teittinen@gmail.com

 HIIDENVUORI 
LOUHINTA OY

Haltijanpolku 1, 50970 MIKKELI
0500 557 365

Julkaisija:
Mikkelin 
Kampparit ry
Vastaava 
päätoimittaja: 
Eero Tikanoja
Sivunvalmistus: 
Haumedia Oy
Kampparit 
2022-2023

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.

Air® on Härmä Airin uusi ilmanvaihdon sisältävä aktiivipiippu.

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

KORVAUSILMA
TULISIJALLE
ESILÄMMITETTYNÄ

® 

Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli
p. 0440 347 777



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

LASITUSLIIKE

LASI-SARANKILASI-SARANKI

LASINOMAISTA!
Lasialan ammattilaiselta Lasialan ammattilaiselta 
apu lasiongelmiisiapu lasiongelmiisi
nopeastinopeasti!!
• Tuulilasit takuutyönä
• Terassilasitukset
• Korjauslasitukset
• Saunalasit ja -ovet
• Liukupeiliovet

Päävalmentaja Olli Manni-
nen on tyytyväinen pelaa-
jalistaan, mutta muistuttaa, 
että töitä on tehtävä. Kamp-
pari-luotsi on mukana myös 
A-maajoukkueen valmen-
nusringissä.

 
Edustusjoukkueen pääval-
mentaja Olli Manninen 
summaa tulevan kauden nä-
kymiä. 

Manninen on tyytyväinen:
-Sopimuspelaajia on 20, 

sama määrä kuin viime kau-
della, ja paperilla katsottuna 
edustusjoukkue on vahvistu-
nut merkittävästi.

Samalla Manninen on rea-
listi.

-Töitä on tehtävä. Osa pe-
laajista ei ole koskaan pelan-
nut yhdessä. Ratkaisevaa on 
tekeminen, jossa täytyy olla 
laatua.

Manninen sanoo lähtevän-
sä luottavaisin mielin tulevan 
kauden Bandyliigaan.  Ta-
voitteet on asetettu maltilli-
sesti, mutta ainakin yksi pää-
määrä on selvä.

-Lähdetään siitä, että edus-
tusjoukkue on vähintään mi-
talipeleissä mukana.

 

KOOSSA ON NYT 
VAHVA RYHMÄ

 
Tutusta Kamppari-ryhmästä 
on ensi kaudella poissa aktii-
vipelaamisen lopettanut Joni 
Maaranen, Poriin siirtynyt 
Ville Särkkä ja IFK:ta ensi 
kaudella edustava Esu Ryt-
könen.

Vastaavasti edustusjouk-
kue on kuitannut hyvät vah-
vistukset. A-maajoukkueen 
tarkkailuryhmään kuuluvat 
Rasmus Kettunen ja Tuo-
mas Liukkonen pelaavat ensi 
kauden mustissa kuten myös  
kasvattajaseuraan palannut 
Joonas Janhunen.

Kamppari-kasvatti Liuk-
konen palasi Mikkeliin Vei-
terästä. Kettunen on ollut 
Akilleksen luottopelaajia.

-Kunnia kaikille pelaajille, 
mutta nämä siirrot vahvista-
vat meidän ryhmäämme, sa-
noo Manninen.

Edustusjoukkueen pelaaja-
määrää ei Mannisen mukaan 
voi sanoa turhan leveäksi, 
mutta tilannetta paikkaa oma 

juniorityö. 
Neljä-viisi omaa junioria 

on ollut säännöllisesti mu-
kana edustusjoukkueen tree-
neissä. Jo viime kaudella näh-
tiin junnuikäisiä edustusjouk-
kueen paidassa. Manninen 
antaakin kehut seuran juni-
orityölle.

-On hienoa nähdä, et-
tä seuran omista junioreista 
on kasvamassa edustusjouk-
kueen pelaajia. Varsinkin 
16-vuotiaiden ryhmästä on 
tulevaisuudessa iloa.

Jos taas tarvitaan kokemus-
ta, sitä tarjoaa vaikkapa Kim-
mo Huotelin.

Kamppari-ikoni, 48-vuo-
tias Huotelin nähdään edel-
leen pelipaidassa. Manninen 
pitää Huotelinin mielellään 
mukana.

-Kimmo ei jäähdyttele. 
Hän on edelleen huippu-ur-
heilija.

 

”PALLOLLISEEN 
PELIIN ROHKEUTTA”

 
Kamppari-ryhmä on vah-
vempi kuin viime kaudella.

Pienenä miinuksena kau-
teen valmistautumisessa on 
se, että reissupelaajia on muu-
tama sekä se, että juuri tällä 
hetkellä on neljä pelaajaa 
suorittamassa asevelvollisuut-
taan. Kolme heistä tosin tulee 
reserviin joulukuussa.

Lisäksi Ruotsin leiri- ja 
turnausmatkalla maalivahti 
Eetu Sviili loukkasi polvensa 
ja Aapo Pulkkinen ranteen-

sa. Manninen arvioi, että mo-
lemmat pelaajat saadaan ryh-
mään kauden alkuvaiheissa.

Plussan puolella on se, et-
tä koko ryhmä on hyvässä 
kunnossa. Keväällä fysiikka-
harjoitukset sujuivat suunni-
tellusti ja joukkue kävi myös 
jäällä. Keskikesän omatoi-
mijakson jälkeen heinä-elo-
kuun vaihteesta saakka jää-
harjoituksia on ollut kolme 
viikossa.

Myös viime kausi on käyty 
läpi. Valmennusjohto analy-
soi pelaajien kanssa ottelut ja 
kokemukset.

-Meidän on saatava pallol-
liseen peliin rohkeutta lisää 
samoin kuin pallonhallintaan. 
Tämän havainnon pelaajat it-
sekin nostivat kärkeen.

-Se on nyt harjoittelun 
ja tulevan kauden teemoja. 
Täytyy pitää palloa ja hyökä-
tä voimalla ja laadukkaasti.

-Ryhmä on nyt parempi 
kuin viime kaudella, siis pa-
perilla katsottuna, mutta au-
tomaattisesti se ei tuo me-
nestystä. Tulos nähdään sit-
ten kentällä.

- Jos onnistumme, meillä 
on paremmat mahdollisuudet 
menestyä, miettii Manninen.

 

BANDYLIIGA 
JAKAUTUMASSA

 
Tavoite ja odotukset asetta-
vat paineita myös valmen-
nukselle?

-En ota paineita, vaan näen 
kokonaisuuden mieluum-

min mahdollisuutena, sanoo 
Manninen.

Manninen arvioi vielä var-
sin varovaisesti Bandyliigan 
muita joukkueita.

-Narukerä on pysynyt vah-
vana ja on kova. Veiterä sekä 
Akilles ovat kokeneet isoja 
menetyksiä, mutta ovat laa-
dukkaita joukkueita. JPS on 
ennallaan.

-WP-35 Varkaudesta on 
saamassa uutta otetta, mutta 
Botnialla ja OLS:lla on ollut 
kokoonpanovaikeuksia.

Kampparit pelaa marras-
kuun 18. päivänä alkavan 
Bandyliigan lisäksi myös jää-
pallon Suomen cup-sarjaa.

-Suhtaudumme cupiin va-
kavasti ja lähdemme ottelui-
hin voittamaan, mutta tulos-
paineita ei oteta, sanoo Man-
ninen.

 

”MAAJOUKKUE-
PESTISTÄ EI VOINUT
KIELTÄYTYÄ”

 
Päävalmentajana Mannisella 
on alkamassa sopimuskauden 
toinen kausi. 

Apuvalmentajina toimivat 
edelleen Alpo Kaartinen ja 
Jani Kokko sekä fysiikkaval-
mentajana Tuula Sviili. Man-
ninen kehuu koko valmen-
nusryhmää.

Manninen on mukana 
myös A-maajoukkueen val-
mennuksessa.

-Kun päävalmentaja Ari 
Holopainen kysyi mukaan, 
ei voinut kieltäytyä. Parem-
paa paikkaa lajin parissa ei 
voisi olla. 

Manninen on jo aiemmin 
ollut maajoukkueen valmen-
nusringissä videovalmentaja-
na, mutta piti kolme vuotta 
taukoa. Maajoukkueen teh-
tävät työllistävät, mutta ei lii-
kaa.

-Teamseja ja puhelimessa 
istumista on ollut nyt aluksi. 
Lokakuussa on ollut tapaa-
misia ja leiri Ruotsissa. Kat-
son, että minulla on annet-
tavaa, mutta kyllä maajouk-
kueen parissa työskentele-
misestä saadaankin paljon, 
sanoo Manninen.

 Teksti ja kuva: 
Jukka Ahdelma

Edustusjoukkue
tähtää mitalipeleihin

Edustusjoukkueen päävalmentaja Olli Mannisella alkaa sopimus-
kauden toinen kausi. Manninen kuuluu myös A-maajoukkueen 
valmennusryhmään.

Savon
Sammutinhuolto Oy
Sammonkatu 4, Mikkeli, 
p. (015) 368 981, ma-pe klo 8.00-16.30

Savon
Sammutinhuolto Oy
Sammonkatu 4, Mikkeli, 
p. (015) 368 981, ma-pe klo 8.00-16.30

Savon
Sammutinhuolto Oy
Sammonkatu 4, Mikkeli, 
p. (015) 368 981, ma-pe klo 8.00-16.30

Valta-
kunnallinen
palo- ja työ-

turvallisuuden
asiantuntija.

Jo yli 
40 vuotta!

Hinta alk. 
6969€€

Boot Winter XL

99€

Hinta alk. 
6969€€

Soft Solid XL

109€Hinta alk. 
6969€€

Arktis TR XL+

149€
Hinta alk. 
6969€€

Arktis XL

149€

Lentokentänkatu 17, 50150 Mikkeli • 0400 677 818 • posti@reepe.fi
www.reepe.fi

• Kampiakselin hiontaa
• Sylinterin porausta
• Tasohiontaa
• Hoonaukset
• Sylinterikansien 
 koeponnistukset

• Hitsaukset ja koneistukset
• Venttiilityöt
• Kardaanin ja kampiakselin 
 tasapainotukset
• Sukellus: Tarkastussukellukset
• Laiva: Kipparoinnit, huollot ja korjaukset



Mikkeli
kauppakeskusakseli.fi

Hallituskatu 7–9, Mikkeli  |  Avoinna: ma–pe 9–20, la 9–18, su 10–17

#mahottomanmoneksi

Tekemisen 
puutetta?

Tervetuloa keilaamaan ja pelaamaan biljardia, 
nauttimaan taidemuseon näyttelyistä, istahtamaan 

kahviloihin herkkujen äärelle ja tekemään 
löytöjä monipuolisista liikkeistämme.

Kauppakeskus Akselista on 
mahottoman moneksi!

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

www.ainastone.fi

Bandyliigan otteluohjelma 
2022-2023

Mikkelin Kampparit 
2022-2023

Kamppareiden 
toimisto muuttaa

pe 18.11. 18.30 Kampparit - JPS
la 19.11. 17.00 Akilles - Kampparit
la 26.11. 15.00 HIFK - Kampparit
su 27.11. 13.00 Narukerä - Kampparit
la 3.12. 14.00 Kampparit - OLS
su 4.12. 15.00 Kampparit - Botnia
la 10.12. 15.00 JPS - Kampparit
ke  14.12. 18.30 Kampparit - WP 35
la 17.12. 17.00 Kampparit - HIFK  50v juhlaottelu50v juhlaottelu
ma  26.12. 15.00 Kampparit - Veiterä
pe 30.12. 19.00 Veiterä - Kampparit 
ke 4.1. 19.00 WP 35 - Kampparit
pe 6.1. Suomen Cupin finaaliSuomen Cupin finaali
la 14.1. 17.00 Kampparit - Narukerä
su 15.1. 13.00 Botnia - Kampparit 
la 21.1. 15.00 OLS - Kampparit 
pe 27.1. 18.30 Kampparit - Akilles
Jatkopelit alkavat ke 1.2!
       
 
    

25 Eetu Sviili   MV  
35 Lasse Korhonen  MV  
4 Sami Mikkola   A 
6 Tomi Hauska    
7 Karo Liimatainen    
13 Severi Noponen   A  
14 Kimmo Huotelin   C
15 Elmeri Hämäläinen    
17 Leevi Attenberg     
19 Jaakko Järvinen    
20 Aapo Pulkkinen     
21 Tuomas Liukkonen   
26 Joonas Janhunen   
33 Topi Saukkonen    
55 Janne Hauska   A  
57 Valtteri Hauska     
61 Aki Manninen     
79 Rasmus Kettunen    
91 Veeti Pulkkinen    
93 Santeri Laitinen   
  

MAANRAKENNUS
TIKKA KY

Vuolteentie 140
52230 Hurissalo

Puhelin 0500 171 174

Päävalmentaja:
Olli Manninen

Valmentajat:
Alpo Kaartinen

Jani Kokko

Fysiikkavalmentaja:
Tuula Sviili

Huoltajat:
Johannes Hyvärinen

Aimo Hokkanen
Jarmo Krasila

Fysioterapeutti:
Arto Pekonen

Lääkäri: 
 Susanna Vanhanen

Kuljettaja:
 Martti Manner

Kamppareiden toimisto 
muutti Teollisuuskadulta 
Hänskin laidalle.

1.11.2022 alkaen 
uusi osoite on 
Maaherrankatu 2 as 4.



MAARAKENNUS, KULJETUSPALVELUT
MAA- JA KIVIAINESMYYNTI
MIKKELIN AUTOKULJETUS OY
020 735 3910 
www.mikkelinautokuljetus.fi

Kinnarinkatu 2, Mikkeli
Yhdessä

vahvempi!

MAARAKENNNUS TALPA OY 
040 546 4500
www.talpa. i

PHEV ALK. 36 490 € TAI

379 €/kk2

UUSI OPEL ASTRA on vertaansa vailla oleva ajokokemus. 
Odotettu uutuus nyt ensimmäistä kertaa saatavana  
bensiini- ja dieselmallien lisäksi myös latauhybridinä. 
Hyödynnä syksyn erinomaiset edut: edullinen 2,99 % 
kiinteä rahoituskorko (+kulut)2 ja talvirengasyhdistelmä 990 €3.

Opel Astra -malliston kokonaishinta alk. 26 990,55 € (sis. toimituskulut 600 €). Astra-malliston yhd. CO₂-päästöt 118-127 g/km. Opel Astra Innovation 180 A PHEV 
kokonaishinta alk. 36 490,77 € (sis. toimituskulut 600). PHEV-malliston yhd. kulutus 14,2-15,1 kWh ja 1,0-1,1 l/100km ja CO₂-päästöt 24 g/km (uusi WLTP-mittaus). 
¹Teoreettinen arvo, laskettu 59-60 km:n WLTP:n mukaisella toimintasäteellä. Energiankulutus sähköllä 14,2-15,1 kWh ja 1,0-1,1 l/100km; CO₂-päästöt 24 g/km; 
toimintasäde 59-60 km. Mitattu energiankulutus ja mitattu toimintasäde on määritetty WLTP-testimenetelmän mukaisesti (asetuksen (EU) N:o 2017/1153 
ja asetuksen (EU) N:o 2017/1151 mukaan). Päivittäisessä käytössä toimintasäde poikkeaa tästä. Kaikki ilmoitetut arvot koskevat perusmallia vakiovarustein. 
Pyydämme huomioimaan ostopäätöksessä, että auton todellinen kulutus ja/ tai sähkökäyttöisen ajon toimintasäde saattavat erota huomattavasti valmistajan 
ilmoittamista arvoista. Talviolosuhteet ja ulkoilman lämpötila vaikuttavat kaikissa sähköautoissa akun ominaisuuksiin ja toimintasäteeseen. ²Rahoitusesimerkki: 
Opel Astra Innovation 180 A PHEV kokonaishinta toimituskuluineen 36 490,42 €, käsiraha 6 000 €, rahoitettava osuus yht. 30 779,42 € (sis. perustamismaksun 
289 €), sopimusaika 72 kk, käsittelymaksu 14 €/erä, korko 2,99 %, kk-erä 379,24 € (sis. käsittelymaksun). Viimeinen suurempi erä 8 420 €. Todellinen vuosikorko 
4,16 %. Luotto + luottokustannukset yht. 35 648,99 €. 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 30.11.2022 
asti. ³Talvirengastarjous 990 € on voimassa koko Opel-henkilöautomallistoon yksityisasiakkaille 30.11.2022 saakka. Kampanja ei ole voimassa Crossland 160v 
Edition -malleihin (2022C/2023A). Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein.

MALLISTO ALKAEN 26 990 €

OPEL ASTRA
KOE UUDEN SUKUPOLVEN

ASTRA-MALLISTOSSA VAKIONA MM. 
• LED-ajovalot & ajovaloautomatiikka
• Pysäkointiavustin eteen ja taakse
• Avaimeton käynnistys
• Älypuhelimen langaton heijastus
• Vakionopeudensäädin

TALVIRENKAAT

990 €3

SÄHKÖINEN TOIMINTASÄDE 

JOPA 60 km1
SÄHKÖN KULUTUS 14,2-15,1 kWh

PHEV YHDISTETTY KULUTUS 

1,0-1,1 l/100 km  
CO2-PÄÄSTÖT 24 g/km (WLTP)

OPEL MYYJÄSI
 

ILKKA  JÄHI 
050 593 1411 
ILKKA. JAHI@SOK.FI

Savon Autokeskus
HIETAKATU 5, MIKKELI 

Paikallinen
ja palveleva

lääkäri-
keskus

Lääkärikeskus Ikioma on osa Pihlajalinna-konsernia.
Palvelemme myös kaikkien vakuutusyhtiöiden asiakkaita.

QR-koodista 
suoraan 
Pihlajalinna 
Ikioman ajan-
varaukseen.

Toimenpiteet nopeasti
ja jonottamatta.

Sähköinen ajanvaraus 
pihlajalinna.fi

Yleis- ja erikoislääkäreiden 
vastaanotot useilta 
erikoisaloilta
Hammaslääkäri- ja 
suuhygienistipalvelut

Laboratoriopalvelut

Hoitajavastaanotot

Röntgen-, ultraääni- ja 
magneettikuvaukset

Fysioterapiapalvelut

Ikioma lääkäri
Porrassalmenkatu 21, Mikkeli
Ajanvaraus 015 321 320

Ikioma hammas
Hallituskatu 1, Mikkeli
Ajanvaraus 015 321 3260

OLEMME OSA 

KETJUA

Kampparit kalasti viime ke-
vään siirtomarkkinoilta ko-
mean saaliin solmiessaan so-
pimukset A-maajoukkueen 
tarkkailuryhmään kuuluvien 
Rasmus Kettusen (Akilles) 
ja Tuomas Liukkosen (Vei-
terä) kanssa. Bandyliigan eh-
dottomaan eliittiin kuuluvien 
herrojen kesä on sujunut hy-
vin, he ovat päässeet hienosti 
joukkueeseen sisään ja tun-
nelmat ovat kauden alla var-
sin odottavat ja positiiviset.

Miten kesä ja syksy ovat su-
juneet, Rasse?
Oikein hienosti, kiitos. Ke-
sän treenasin pääsääntöisesti 
omatoimisesti käyden jonkin 
verran Kuopiosta käsin Mik-
kelissä treeneissä, testeissä ja 
tutustumassa ryhmään. Syk-
syn myötä olen käynyt jäällä 
joukkueen kanssa. Ruotsin 
reissu oli hieno tilaisuus pääs-
tä tutustumaan joukkueeseen 
ja sen pelitapaan. 

Tätä kirjoitettaessa vielä 
jännitetään, toteutuuko tu-
levan viikonlopun Suomen 
Cup-turnaus Varkaudessa. 
Mitä odotat Suomen Cupíl-
ta ja alkavalta kaudelta? 
Olisi toki hienoa päästä pian 
isolle jäälle pelaamaan ja hi-
omaan joukkueen peliä. Mi-
käli Varkaudessa ei päästä 
pelaamaan, toivottavasti Cup 
toteutetaan jossakin muual-
la ja saataisi arvokasta koke-
musta. Uuteen joukkueeseen 
on ollut helppo päästä sisään 
ja odotan innolla että pääs-
tään isolle jäälle treenaamaan 
ja tietysti myös pelaamaan. 
Toivottavasti Hänskiin saa-
taisi jäätä pian.

Työtä on toki tehtävä pal-
jon, mutta ryhmässä on pal-
jon potentiaalia. Tärkeintä 
on saada joukkueen peli par-
haimmilleen kun talven tär-

Rasmus Kettunen ja 
Tuomas Liukkonen 
innolla alkavaan kauteen

keimmät pelit ovat käsillä. 

Palasit usean vuoden jälkeen 
takaisin kotiin Kampparei-
hin Tuomas, millä mietteillä?
Tunnelmat on tosi hyvät. Ke-
sä sujui hienosti ja kesän ja 
syksyn olen saanut treenata 
ehjänä. Joukkue vaikuttaa oi-
kein hyvältä. Ruotsin reissul-
la saatiin hyvää kokemusta, 
nähtiin paljon hyviä asioita, 
mutta myös niitä asioita mis-
sä meidän pitää parantaa.

Jos jäätilanne sallii, viikon-
loppuna pelataan Suomen 
Cup. Mitä odotat turnauk-
selta?

Suomen Cup olisi hieno ja 
tärkeä mahdollisuus päästä 
kehittämään joukkueen peliä. 
Toivottavasti päästäisi pelaa-
maan Varkaudessa viikonlop-
puna. 

Mitä odotat 18.11. alkavalta 
Bandyliigakaudelta?
Bandyliigakauden alkuun on 
muutama viikko ja toivon et-
tä koko kauden mittaisen op-
pimismatkan lopulla ollaan 
joukkueena parhaassa iskus-
sa. Meillä on kyllä mahdolli-
suudet mihin vaan!

Teksti ja kuvat: 
Lauri Tikanoja

Rasmus Kettunen

Tuomas Liukkonen

Juhlavuoden 
kausikortit myynnissÄ
Kamppareiden kausikortit ovat myynnissä. Kortti 
oikeuttaa sisäänpääsyn kaikkiin bandyliigan ot-
teluihin lukuun ottamatta mahdollista mitaliotte-
lua. Oman korttisi voit hankkia seuran toimistol-
ta, Hockey Base liikkeestä tai kioskista ottelun 
aikana. Kausikortin hinta on 50€.



Lämpöä
Kotiin!

Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli   p. 0440 347 777

556

ME Pedestal +
lattialasi

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

SUURTEHO-
IMUROINNIT

PUHALLUSVILLA-
ERISTYKSET

Hunton, Ekowool,
Isover InsulSafe
Kysy tarjousta

lisälämmöneristyksestä!

KIRVESMIES-
PALVELUT

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

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

Avoinna ma-pe 05-17.45, la-su 06-15.00

SAUMATONTA TAKUUTYÖTÄ TIKA-TUOTTEILLA

• sadevesijärjestelmät
• lumiesteet
• hoitosillat

• tikkaat
• kattoturvatuotteet
• ym. alan tarvikkeet

Petri Sopanen
050 344 8336

Jyrki Pullinen
050 341 0013rannimestarit@surffi.fi

r a k e n n u t t a m i s p a l v e l u

PAASONEN
     044 252 7501

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

 

 Mikkeli Rantakylä 

        015 230 047 

Silloin kun jääpallomailat oli-
vat Velikoita ja pallot naruke-
rästä tehtyjä narukeriä, niillä 
pelattiin.  No, mailat rikkou-
tuivat huimien pelien tuiskeis-
sa Hänskin jäällä, mutta pojat 
osasivat kerätä mailankappa-
leet talteen ja tiesivät osoit-
teen.

Velikat ja Siriukset ovat vaihtuneet suorapalaisempiin venäläistyyli-
siin mailoihin, nyt pelataan Kosa Delta - mailoilla.  Mailoja valmis-
tetaan lapsille, junioreille sekä aikuisille muutamalla lapakäyryydellä. 
Mitähän Vanhasen Lane tuumaa nykymailoista, vieläkö rannelyönti 
napsahtaisi yläriman alle entiseen tapaan?
Myös peliväline on muuttunut näkyvämmäksi, muovipalloa syötellään 
nykyisin kaverilta kaverille.  Hyvä uudistus. 

Osoite oli MP:n mailahuoltajan Mannisen Kallen kellari tai jos 
se ei puraissut, sitten piti kääntyä toisen Mannisen puoleen, 
siinä Mikonkadun kivijalkaliikkeessä, siellä Hra Manninen ana-
lysoi tarkkaan liitettävän mailanlavan  ja siihen tulevan varren 
liitoskohdan.  Siitä sai sitten sen mailan tuomion.

Mikonkadun ”Mannisia” tuskin tarvitaan, mutta mailahuoltajia var-
maankin, ”hammas Kallen” huoltohommat ovat kutistuneet erkkarei-
den vaihtamiseen, mänttejähän mailoissa ei enää käytetä ja tuskin niitä 
punomistaitoja on olemassakaan, puhumattakaan mailojen liittämisis-
tä.  Uutta keppiä vaan pakasta, kuten eräs Hra Lemmetty  Mikkelistä 
aikanaan teki.

Kypäristä ei ollut tietoakaan, sen korvasi lippalakki tai pipo, tai 
säärisuojista,  puhettakaan ei ollut kyynärsuojista, alasuojista 
ei osattu uneksiakaan.
No, hanskat oli hyvät, paksut toppasellaiset, joissa ote mai-
laan oli olematon.  Siksi jokainen etsiskelikin niitä Hänskin lu-
mivallien läheisyydestä kotiintuloajan lähestyessä.
Useimmat lukijoista muistavat Marttisen Rapen harmaan lip-
palakin, aikansa pääsuoja sekin.  Säärisuojista kävi Hesarin 
sunnuntainumero ja alasuojaksi passasi paksu pipo, jota lu-
mivallien sijaan etsittiin pelihousujen lahkeista pitkin pelin 
kulkua.

KIRJOITTAJA ON 
KAMPPARI, ERÄS 

7-JÄSENISESTÄ 
PERUSTAJA-

JOUKKUEESTA.

Edustusasu oli tärkeä, piti olla MP:n verkkapusero ja ehdot-
tomasti MP:n merkki sydämen päällä, olihan se ihan kunnia 
asia. Luistimet olivat tärkeät, Rahkolan sellaiset olivat muotia, 
Mikrasta niitä sai ostaa, kuten kuvan juniorilla reteesti roik-
kuu olalla.

Nyt peliasut ja – suojat tulevat seuralta, materiaalit ovat kevyet ja 
säänkestävät, turvalliset ennen kaikkea.  Oman osansa seuratoimin-
taan ovat tuoneet sponsorit, joiden nimikirjo peliasuissa on melkoinen.  
Peliasuja on kahta väriä, vastustajan mukaan ja jossain siellä Kamp-
parit – tekstikin lienee.
Ahkerimmat Hänskin kentän laidalla seisoskelijat muistavat Niskasen 
Jomman muovihokkarien kopseen, Rahkolan putkiteristä siis nykyai-
kaan.  Ja siitäkin sitten edelleen carbon composiitteihin ja ties minne.  
No, eipä enää ole Mikraakaan. 

MP:n verkkapuku vaihtui pelipäivinä MP:n tai Mikkojen edus-
tuspaitaan ja se oli iso juttu se paita-asia.  Pituus kasvoi pari 
senttiä, omat taidot varmaankin himpan enemmän ja hyörinä 
kopissa lähenteli tunnelmaa, jonka kirjoittaja vuosikymmeniä 
myöhemmin tuli kokemaan Hänskin hornankattilan hyrskeis-
sä, siellä Brahenkadun aidan takana.

On erityisen ylevää kommentoida 50 vuotiaan erikoisseuran Mikke-
lin Kampparit ry:n mentaliteettia ja sen taivalta suomalaisessa liikun-
tayhteiskunnassa, entisen suurlajin perinteiden jatkajaa ja lajia, joka 
on tiellään takaisin parrasvaloihin.  Sepä vasta lajin harrastajan pi-
tuutta kasvattaa se.
Suomeen saadaan kaivattu jääpallohalli ( toivottavasti 2024 ) lisää on 
tulossa pääkaupunkiin ja eteläisempään sekä keskisempään Suomeen.  
Ensimmäinen halli noussee kaupunkiin, jossa kiertää juttu mummos-
ta lumihangessa potkureineen.  Auttajan rientäessä kysymään kuinka 
kävi, vastaus tuli napakasti, ”Veiterä voitti”.

Ans´ kattoo sitten, lienee niin, että meillä Suomessa seurataan usein 
Ruotsin esimerkkiä.  Hyvä niin, seurataan vaan ja luodaan tänne ko-
tosuomeenkin vahva vaihtoehto talvisille pallopeleille ja pelaajille se-
kä yleisölle, joka arvostaa vauhdikasta herrasmiespeliä ja vaihtoehtoa.

Niin se vaan on.

PALOTURVALLISUUS
kunnossa?
TULISIJOJEN JA 

SAVUHORMIEN NUOHOUS

ILMANVAIHTOLAITTEIDEN
• huolto ja puhdistus

• ilmanvirtamittaus- ja säätötyöt

Terveyttä, hyvinvointia

 ja elämisen laatua.

HYVÄ SISÄILMASTO

Meiltä myös vaihtosuodattimet asuntoilman-
vaihtoon, varaosapuhaltimet / siipimoottorit.

mikkelinnuohoustoimi.fi

• Hormi- ja tulisijatarkastukset
• Hormien kunnostuspalvelu

Kuva Hanne Mannisen arkistosta.



Koti, mökki, auto  
tai muu unelma?
Asiantuntijamme auttavat toteuttamaan  
unelmasi! Hae lainaa kätevästi paikallisesta 
pankista. Aloita osoitteesta: op.fi/lainat
Tai soita palvelunumeroomme: 010 255 2600  

(ark. 9.30-16.00)

Rahoituksen myöntää osuuspankki  
tai OP Vähittäisasiakkaat Oyj.

puh. hinta: 0,0835 €/puh. + 0,167 €/min

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaihda vanha takkasi 
puhtaasti polttavaan 
Conturaan! 

 
Tiesitkö, että nykyaikaiset takat ovat 
edeltäjiään jopa 90 % puhtaampia ja 
40 % tehokkaampia? Tämä on hyväksi 
sekä ympäristölle että taloudelle! 

 
 

Suonionkatu 27 
Lappeenranta 
Puh. 0400 744 630 

 www.saimaantakkakeskus.fi   

 

• Huollot
• Katsastustarkastukset
• Jarrujen korjaukset
• Rengastyöt

www.ad-finland.fcom

Oulussa päästiin pelaamaan 
miesten A-lohkon Suomen 
Cup ottelut neljän joukkueen 
kesken 28-30.10. Voittajana 
cup`in finaaliin tuosta loh-
kosta selvisi Porin Narukerä. 
Toinen lohko, jossa Kamp-
paritkin on mukana, oli tar-
koitus pelata Varkaudessa 
5-6.11. Lohkon ottelut jou-
duttiin kuitenkin siirtämään 

jäätilanteen takia. Vielä ei ole 
tehty päätöstä, milloin ottelut 
pelataan. Oulussa onkin tällä 
hetkellä Suomen ainut iso te-
kojäärata, joka on saanut jää-
peitteen. Muualla Suomessa 
odotellaan lämpötilojen las-
kua. Tekojääratojen paksut 
tekonurmipinnat mahdol-
listavat jään teon vasta kun 
lämpötila on lähellä nollaa. 

Kamppareissa toivotaankin 
kelien viilentymistä, sillä sar-
ja-avaukseen pe 18.11 ei ole 
enää paljon aikaa.

KAMPPARIT ALOITTI 
ULKOKAUDEN 
URPOLASSA

Jääpallon akatemia pääsi en-
simmäisenä aloittamaan ul-

koharjoittelun Urpolan uu-
dessa tekojääkaukalossa. Be-
tonilaatan ansiosta jää syntyi 
Urpolaan kahdessa päivässä 
ja ensimmäiset harjoituk-
set päästiin pitämään 1.11. 
Kampparit harjoittelee Ur-
polassa siihen asti, kunnes 
Hänskin tekojää saadaan jää-
tymään.

Kampparit tiedotus

Jäätilanne huolestuttaa 
jääpalloväkeä

Jääpallon akatemia pääsi ensimmäisenä Urpolan tekojäälle 
1.11.2022

Hänskissä ei ole aloitettu vielä tekojään tekemistä 1.11.2022

Aurinkovarjoja

Pyydä tarjous

Markiiseja

Juuri  
Sinulle tehtynä

Kaihtimia

Parvekekaihtimia

Kiertoilmatakkoja
Varaavia takkoja

Porrassalmenkatu 13
50100 Mikkeli | Avoinna ma ja ke-pe 10-
16.30
info@sawonsade.fi www.sawonsade.fi

0440 338 935

 
aurinkosuojauksen ja tulisijojen erikoisliike

Tarjoamme myös suunnittelu-, 
 mittaus- ja asennuspalvelun
 

Verhokiskoja
Hormiratkaisuja

Meiltä laaja valikoima mm.

Täyden palvelun


