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Junioripäällikön tervehdys
On hienoa olla taas mukana omassa kasvattaja-
seurassa. Rooli on tällä kertaa uusi, mutta täyn-
nä intoa aloitin elokuussa työt Juniori-Juku-
reiden Junioripäällikkönä. Oma jukuriura alkoi 
5-vuotiaana Pankalan korttelikiekkokaukalolla 
ja huipentui vuonna 2006, kun pääsin olemaan 
mukana mestismestaruuden voittaneessa jouk-
kueessa. Jukuripolku on tarjonnut minulla paljon 
oppia eri ihmisiltä. Jokainen valmentaja on jättä-
nyt jälkensä niin pelaamiseen kuin muuhunkin 
elämään. Polku on tuonut paljon ystäviä, joiden 
kanssa vielä tänäkin päivänä vietetään paljon ai-
kaa yhdessä ja kokoonnutaan kerran viikossa 
harrastamaan jääkiekkoa. Jukuripolku on tarjon-
nut monenlaisia tunteita, elämyksiä sekä elinikäi-
siä ystäviä.

Toimistolla haluamme pitää huolen siitä, että ju-
kuripolku tarjoaa lapsille ja nuorille elämyksiä, 
oppia sekä elinikäisiä kavereita. Haluamme että 
liikunnan sekä urheilun keinoin, lapset ja nuoret 
kasvavat jukureissa elämänmyönteisiksi sekä lii-
kunnallisiksi aikuisiksi. Jukuripolku tarjoaa lapsil-
le sekä nuorille monenlaisia tunteita sekä oppeja, 
joista on hyötyä myös jääkiekkouran jälkeenkin. 
Pidetään mielessä seuran oma slogan: ”Kasva 
kiekkoon – Kasva elämään”.

Yhteisöllisyys on ollut vahvaa myös omalla ju-
kuriuralla. Vanhempien rooli joukkuetoiminnas-
sa on ollut aina todella iso. Lasten harrastusten 
kautta myös aikuisilla on mahdollisuus tutustua 
uusiin ihmisiin ja viettää mukavaa aikaa jukuriyh-
teisössä. #Meidänheimossa jokaiselle vanhem-
mallekin löytyy varmasti oma rooli. Jokainen 
rooli on tärkeä lasten harrastuksessa, on se sit-
ten kahviovastaava, valmentaja, huoltaja, EA-
vastaava, kuuluttaja, pelinohjaaja tai vaikka sa-
tunnainen huoltajan apulainen. Jukureissa onkin 
nimettynä eri vanhempia talkootyön rooleihin 
yhteensä lähes 100 henkilö, jotka mahdollistavat 
lasten harrastamisen viikoittain. Iso kiitos kaikille 
vanhemmille suuresta työstä, jota teette lastem-
me harrastamisen eteen.

Juniori-Jukurit elää tällä hetkellä hyvässä myö-
tätuulessa, pelaajamäärät ovat hyvällä tasolla. 
Pienemmän pään panostukset leijonakouluihin 
ovat näkyneet ja kasvua on siellä havaittavissa. 

Leijonaluistelukoulu, leijonakiekkokoulu ja tyt-
tökiekkokoulun kautta saamme koko ajan uusia 
harrastajia mukaan toimintaan, jonka avulla tu-
levaisuudessa ikäluokkamme ovat varmasti hy-
vällä tasolla. Uusien jäsenien hankintaan tulee 
meidän panostaa yhä enemmän. Päiväkotikier-
tueet, lajikokeilut, mainostaminen sekä uusien 
harrastusmallien kehittäminen lisäävät varmas-
ti innokkaiden kiekkoilijoiden määrää. Tärkeintä 
on myös, että oma toiminta pysyy laadukkaana, 
arvojen mukaisena toimintana. Lapsivaiheessa 
tulee etenkin muistaa, että toiminta tulee olla 
innostavaa sekä hauskaa, jotta lapsilla on turval-
linen olo, kun he tulevat mukaan heimoon.

Yhteistyö meidän sateenvarjon alla elää jatku-
vassa kehityksessä. On tärkeää, että teemme laa-
dukasta yhteistyötä meidän yhteistyöseurojen 
kanssa. Kapa, Pips sekä Warkis ovat osa yhteisö-
ämme ja meidän tulee kehittää yhteistä Etelä-Sa-
volaista jääkiekkopolkua. Tämän lisäksi jääkiek-
koa tulee levittää yhä laajemmin Etelä-Savon 
alueella. Mäntyharjulle on tullut uusi tekojää, jo-
ka antaa uusia mahdollisuuksia harrastaa jää-
kiekkoa myös sielläkin suunnalla. Muut lähikun-
nat kuten Juva, Pertunmaa sekä Hirvensalmi ovat 
myös potentiaalisia jääkiekkokuntia. Välimatkat 
eivät ole esteenä täällä meillä Etelä-Savossa. 

Yhteistyö Jukurit HC kanssa on ottanut myös iso-
ja askelia eteenpäin ja tätä kehitystä meidän tu-
lee aktiivisesti jatkaa myös tulevaisuudessakin. 
Mikkelissä on loistava mahdollisuus nauttia suo-
men kovimmasta urheilusarjasta, joten ei muuta 
kuin kaikki nauttimaan liigakiekosta. Mikko Kok-
konen, Henri Nikkanen sekä Eetu Randelin ovat 
jo tiensä raivanneet liigaympyröihin ja nyt kan-
nattaa nauttia näiden omien kasvattien kehityk-
sestä kohti suurta unelmaa.

Iloisin mielin olen tullut mukaan heimoon ja toi-
votankin kaikille hyvää ja iloista kiekkokaut-
ta. Uudet harrastajat ovat tervetulleita mukaan 
nauttimaan jääkiekosta.

Tuomas Anttonen
Juniori-Jukurit ry
Junioripäällikkö
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Taitovalmentaja
Olen toiminut taitovalmentajana Mikkelissä tou-
kokuun alusta. Tätä ennen vaikutin jääkiekon pa-
rissa Vantaalla, käyden valmentajana polun ju-
niorivuosien läpi C-junioreihin asti. Pelaajana 
pelasin lapsivaiheen jälkeen Kiekko-Vantaassa, 
Jokereissa ja Pelicansissa aina A-junioreihin as-
ti, kunnes loukkaantuminen esti pelaamisen. Ju-
niori-Jukureissa ja yhteistyöseuroissa olen saa-
nut huikaisevan vastaanoton; olen saanut tavata 
useita hienoja jääkiekon parissa toimivia ihmisiä, 
käydä hyviä keskusteluja jääkiekosta ja oppinut 
jo puolessa vuodessa todella paljon uutta, kiitos 
siitä. 

Ympäristön muutoksessa on yksi erittäin positii-
vinen puoli; toimintaa pääsee katsomaan objek-
tiivisesti kauempaa ja miettimään mitkä ovat ne 
asiat, joita mahdollisesti pitää kehittää ja mitkä 
niitä, jotka ovat jo kunnossa. Tähän minua myös 
kehotettiin ja kannustettiin jo ensimmäisestä 
työpäivästä lähtien, enkä usko kokonaiskuvan 
olevan osaltani vielä täysin valmis. Ajatuksia sii-
tä missä ja miten itse haluan ja pystyn vaikutta-
maan, on kuitenkin herännyt. 

Mielestäni valmennuksen kulmakivi on suunni-
telmallisuus ja valmennussuunnitelma on tär-
kein yksittäinen työkalu arjessa. Tämä työkalu 
varmistaa meille, että asioita tehdään johdon-
mukaisesti, monipuolisesti ja suunnitelmallisesti 
tuloksia ja pelejä tuijottelematta myös arjen kii-
reissä. Suunnitelmallisuus koetaan usein raskaak-
si, jos suunnitelmista tehdään liian pikkutarkko-
ja ja monimutkaisia, mutta on kaikkien etu, kun 
toiminta on hyvin suunniteltua ja isot linjat har-
joittelulle sekä pelaamiselle on vedetty jo ennen 
kauden alkua. Muistutettakoon, että yksi seu-
ramme arvoista on suunnitelmallisuus.

Mikä sitten lapsivaiheen jääkiekossa (taitoval-
mentaja ikäluokat) on mielestäni tärkeää? Kysy-
myksestähän voisi kirjoittaa pitkänkin vastauk-
sen, mutta nostan esiin sen mielestäni kaikkein 
tärkeimmän: tehokas toiminta-aika harjoitusta-
pahtumassa. Tällä tarkoitan sitä määrää, kuin-
ka paljon lapsi liikkuu yksittäistä harjoitustapah-
tuma kohden. Tämän asian helposti ajatellaan 
olevan pelkästään valmentajien vastuulla, mut-
ta kyseessä on yhdessä tuumin luotu ympäris-
tö ja kulttuuri, johon osallistuvat niin valmennus, 
joukkueenjohto, huoltajat, vanhemmat kuin seu-
rajohtokin. 

Useiden eri ajatusten ja ideoiden joukosta poi-
min tähän suunnitelmallisuuden sekä toimin-
nantäyteisen ympäristön lisäämisen/kehittä-
misen omiksi tavoitteikseni sekä vaikuttamisen 
kohteikseni. Juniori-Jukureiden ja sen yhteistyö-
seurojen KaPan, PiPs:n ja Warkiksen toiminnas-
ta paistaa läpi positiivinen kotikutoisuus, vahva 
yhtenäisyyden tunne, yhteinen halu mennä or-
ganisaationa eteenpäin ja mahdollistaa yhä use-
amman lapsen harrastaminen jääkiekon parissa. 
Koen ympäristön olevan paras mahdollinen ja ta-
voitteideni olevan täysin saavutettavissa hyvällä 
yhteistyöllä kaikkien toimihenkilöiden, pelaajien 
sekä vanhempien kanssa yhdessä tehden!

Hyvää kiekkokautta 2018-2019!

Jukka Mäkinen
Taitovalmentaja
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Kolmas liigakausi menossa ja enää ei ollakaan 
ihmettelemässä, että ”enpä olisi ikinä uskonut”. 
Jukurit on täysiverinen liigaseura ja voinee sa-
noa, että liigasta on tullut jo arkea. Pitää oikein 
muistuttaa itseä, ettei tämä ole itsestäänselvyys 
- #meidänheimo tulee kolmituhatpäisenä Iki-
oma-Areenalle viikosta toiseen ja ei sellaista ole 
ikinä Etelä-Savossa tapahtunut tässä mittakaa-
vassa. Toki polku tällekin tielle on valettu jo pa-
rikymmentä vuotta takaperin Mestiskarsinnoissa 
SapKoa vastaan, jolloin minulla oli ilo kokea fiilis 
kaukalon puolella ja nähdä kuinka isosti kiekko-
yhteisö lähti mukaan. 

Juniori-Jukurien kanssa yhteistyö on tiivistynyt 
tuntuvasti. Valmennuspäällikkö Ville Suovalka-
ma oli isossa roolissa, kun viime kevättalvella ra-
kennettiin yhteistä urheiluorganisaatiota ja sen 
tehtävien vastuiden jakoja.  Jokainen varmas-
ti näkee, että yhteinen urheilijapolku on otta-
nut steppejä eteenpäin. Se poikii tulevaisuudes-
sa heimoon lisää jäseniä kaukaloon ja kaukalon 
ulkopuolelle. 

Myös Jukurit HC Oy toimisto ja Juniori Jukurit ry. 
ovat lähentyneet. Tuomas Anttonen oli mukana 
Jukurien päiväkotikiertueella, juniorijoukkueille 
on suunniteltu omat liigan kummipelaajat ja sa-
teenvarjoseuroja on saatu tutustumaan liigaym-
päristöön tapahtumassa ja sen ulkopuolella. 
Liigajoukkue kävi ennen kauden alkua treenaa-
massa Kangasniemellä, Pieksämäellä ja Varkau-
dessa. Jukurit HC Oy ja Juniori-Jukurit uudistetun 
yhteistyösopimuksen myötä liiga tulee myös aut-
tamaan ry:tä entistä enemmän varainkeruussa – 
tai oikeastaan tuomaan siihen mahdollisuuksia. 

Tästä esimerkkinä toimi Suur-Savon Osuuskau-
pan pre-season paitahuutokauppa. Tulossa on 
myös mm. Walt Disneyn kanssa yhteistyötä ja SJL 
90 vuotisjuhlapelissä varainkeruutempaus. 

Etelä-Savossa ja Mikkelissä liigakiekon elineh-
to on #meidänheimo. Meidän tulee olla joka ta-
solla avoin yhteisö ja kaikilla pitää olla mahdolli-
suus osallistua omalla tavallaan. Olkoon se sitten 
harrastamista junioreissa, talkootyötä juniorior-
ganisaatiossa (iso hatunnosto kaikille vapaaeh-
toisille), kannustamista liigatapahtumissa, hyvän 
puhumista Jukureista tai isompaa yhteistyötä lii-
gajoukkueen ympäriltä. Olemme pieni paikka-
kunta Suomen suositumman lajin huipuilla ja 
meidän tulee silloin keksiä keinoja tehdä asioi-
ta eri tavalla kuin muut, jotta yhteisö pärjää mu-
kana. Vahvuus tulee yhdessä tekemisestä ja fiilik-
sestä olla mukana Meidän Heimossa.

Nauttikaa kiekon ympärillä tekemisestä. Ja naut-
tikaa nuorten Jukurien taipaleesta liigakaukalois-
sa. Mikko teki historiaa keväällä 18-v MM-kullan 
myötä ja Mikon sekä Henri Nikkasen taipale Ju-
kurien liigajoukkueessa on poikkeuksellista. Vai 
olisiko joku teistä uskonut, että peräti kuusi Juku-
rit -taustaista junioria esiintyy yhden syksyn aika-
na eri ikäkausimaajoukkueissa? Kiitokset ry:lle ja 
henkilöille, ketkä ovat tehneet vuosia oikeita asi-
oita ja tehneet oikeansuuntaisia päätöksiä. 

Kiekkoterveisin
Mikko Hakkarainen
urheilutoimenjohtaja

SEASON III LIIGASSA JA #meidänheimo

R



 aolutevreT
 !neesillakiap

aunis emmelevlaP .niikknapsuuso neesillakiap iskaakkaisa-ajatsimo eluT  
 .assietnalit assivuttuum neduusiavelut

 
 asseettioso naja atarav tioV adhiav/fi.po  .0050 0010 allamattios iat 

 !aolutevret itsämipmäL

 .ikknapsuusO aaojrat tulevlapikknaP
namliaam äkes iskammivhav napooruE nPO isetot aj 5102 annouv ajekknap itsesiujaalnamliaam iliatrev grebmoolB otsimiotsituU  

.iskiknap iskammivhav iskennaskedhak  761,0 + ulehup/e 5380,0 ätsimyttiilnilehupaktam aj -aknal atsisiamitok toremunsytiry-010  
aj -aknal atsisiamitok toremun 6050 4030 aj 3030 3030 .mpm/mpp toremun 15150 0010 aj 0050 0010 .nim/e  

 )%42 .vla .sis( .nim/e 21,0 + ulehup/e 5380,0 ätsimyttiilnilehupaktam



8

Valmentajan osaaminen koostuu hyvin mones-
ta eri osa-alueesta. Usein valmentajan toimintaa 
arvostellaan pelkästään sillä perusteella, mitä hä-
nen nähdään tekevän jääharjoituksen aikana tai 
millaisia harjoitteita hän pyörittää. Usein myös 
varsinkin kokemattomalla valmentajalla on hyvin 
edellä mainitun kaltainen käsitys hyvän valmen-
tajan mittareista. Vaikka yksittäinen jääharjoitus 
tai harjoite onkin näkyvin osa valmentajan osaa-
misesta, valmentajan todellista osaamista pitää 
katsoa paljon laajemmin. Ja silloin kyse ei ole ar-
vostelusta vaan arvioinnista.

Valmentajan osaamista arvioidaan valmennus-
toiminnan profiilin kautta, jossa valmentajan 
osaamisvaatimukset on jaettu ihmissuhdetai-
toihin, Itsensä kehittämisen taitoihin sekä urhei-
luosaamiseen. Riippumatta ikävaiheesta jossa 
valmentaja toimii, näillä kaikilla osa-alueilla on 
iso merkitys siihen, millaista valmentamista val-
mentaja tuottaa. Ihmissuhdetaitojen merkitys 
valmentamisessa on historian saatossa kasvanut 
ja tulee korostumaan entisestään jatkossa. Yh-
teistyö- ja vuorovaikutustaitojen avulla valmen-
taja vaikuttaa ikäluokan toiminnan ilmapiiriin ja 
johtoryhmän keskinäiseen toimintaan sekä huo-
mioi pelaajien aktiivisen osallistumisen harjoitus-
tapahtumassa. Mitä vanhempien pelaajien kans-
sa valmentaja toimii, sen merkityksellisemmäksi 
myös pelaaja-valmentaja-suhde muodostuu.

Jotta valmentajan toiminta edistää ikäluokan 
nousujohteisia tavoitteita, on valmentajan myös 

itse oltava avoin ja kyettävä oppimaan uutta. It-
sensä kehittämisen taitoihin kuuluu mm. kuinka 
valmentaja pystyy arvioimaan omaa toimintaan-
sa ja perustelemaan ratkaisunsa. Valmentajan 
osaamisen kehittämiseen vaikuttaa vahvasti 
myös valmentajan oma motivaatio ja käytössä 
olevat voimavarat. Varsinkin oman toimen ohel-
la valmentavien tilanne on hyvin usein haastava. 
Jokaisen omat henkilökohtaiset tilanteet ja leipä-
työn vaatimukset aiheuttavat monta kertaa eri-
laisia aikataulu- ja ajankäyttöongelmia valmen-
nustyötä kohtaan.

Urheiluosaamisessa on kyse siitä, kuinka val-
mentaja suunnittelee ja organisoi joukkueen-
sa toimintaa. Valmentajan tulee huomioida esi-
merkiksi ikävaiheeseen sopiva oheisharjoittelu, 
lajiharjoittelu sekä huomioida lapsen tai nuoren 
psyykkinen kehitysvaihe. Näiden lisäksi valmen-
tajan tulee edistää kehittymistä sekä yksilö- että 
joukkuetasolla. Vaatimuksia siis riittää…

Juniori-Jukureiden tavoitteena on tuottaa pit-
käjänteistä, nousujohteista ja suunnitelmallista 
juniorivalmennusta lapsille ja nuorille. Jotta tä-
hän tavoitteeseen päästään, valmentajien osaa-
misen kehittymisellä on iso merkitys. Valmenta-
jien osaamista pyritään parantamaan erilaisilla 
toimenpiteillä. Perinteinen valmentajakoulutus, 
jossa valmentaja käy suorittamassa kurssin jos-
sain muualla ja palaa kurssilta ”parempana val-
mentajana”, on jäänyt nykyään vähemmälle. Val-
mentajakoulutuksia toki järjestetään edelleenkin 

Valmentajan osaaminen laadun takeena 
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yhteistyössä mm. Suomen Jääkiekkoliiton kans-
sa, mutta ne toteutetaan omassa toimintaympä-
ristössä Mikkelissä, Kangasniemellä, Pieksämäel-
lä sekä Varkaudessa. 

Koulutukset ovat silti vain yksi tapa lisätä val-
mentajien osaamista. Juniori-Jukureiden osaa-
mispolkuun on määritelty tarkasti eri ikävai-
heen sisällöt ja tavoitteet. Lasten vaiheessa (D1 
ja nuoremmat) valmentajat saavat myös kausi-
suunnitelmat ja heille jaetaan entistä enemmän 
myös valmiita harjoitteita arkeen vietäväksi. Tä-
tä kautta valmentajien tiedollisella osaamisel-
la on mahdollisuus kehittyä. Valmentajat saavat 
myös palautetta toiminnastaan, jotta harjoitus-
tapahtuman laatua voidaan koko ajan kehittää. 
Vanhemmissa ikäluokissa (C2 ja vanhemmat) iso 
merkitys on myös valmentajien säännöllisellä 
keskinäisellä vuorovaikutuksella, jossa jokainen 
on vuorollaan oppijana ja opettajana.

Jokaisen valmentajan osaamisen kehittymiseen 
vaikuttaa myös monet muut asiat. Oppia voi am-
mentaa erilaisissa seminaareissa, seuraamalla 
muiden tekemistä, keskustelemalla muiden val-
mentajien tai urheilijoiden kanssa, ammentamal-
la omasta urheilu-urasta, hyödyntämällä erilaisia 
asiantuntijoita tai hakemalla tietoa ja lukemalla 
itse. Oleellista kuitenkin on olla kiinnostunut ja 
avoin. Valmentajan osaamisen kehittymisen tär-
kein tavoite on kuitenkin tuottaa laadukasta toi-
mintaa seuran junioreille.

Vaikka haluammekin tarjota koko ajan laaduk-
kaampaa valmennustoimintaa kaiken ikäisille ju-
nioreille, kaikkien valmentajien ei tarvitse pyrkiä 
ammattivalmentajaksi. Osaamisen kehittämisen 
osa-alueet voivat kuulostaa joidenkin mielestä 
vaikeilta tai pelottaviltakin, mutta usein kyse on 
hyvin yksinkertaisten ja pienten asioiden huo-
mioimisesta. Ilokseni voinkin todeta, että Junio-
ri-Jukureissa ja yhteistyöseuroissa on iso määrä 
valmentajia, jotka haluavat oppia uutta, kehittää 
omaa osaamistaan ja sitä kautta edistää valmen-
nustoiminnan laatua. Tähän joukkoon mahtuu 
paljon vapaaehtoistoimijoita, mutta enenevässä 
määrin myös ammattivalmentajiksi haluavia. Ja 
oli kyse sitten kumpaan lokeroon tahansa kuu-
luvasta valmentajasta, jokainen toimija on tär-
keä omassa ruudussaan ja omalla panoksellaan. 
Iso kiitos myös kaikille muille seuran toiminnas-
sa mukana oleville toimihenkilöille, vanhemmil-
le ja sidosryhmille, jotka mahdollistavat lasten ja 
nuorten jääkiekkoilun niin Mikkelissä kuin yhteis-
työseurapaikkakunnilla!

Nautinnollista kiekkokautta 2018–2019!

Ville Suovalkama
Valmennuspäällikkö
Juniori-Jukurit

– muutakin kuin yksittäinen jääharjoite



Johtokatu 2, 50130 Mikkeli
puh. 044 7268564 
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apteekista ostetuista tuotteista
ja palveluista. Bonus ei kerry
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          la 9.00 - 18.00
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Tervetuloa!

Avain uuteen kotiin

Tutustu asuntotarjontaamme  

www.valiokoti.fi

Kysy lisätietoja: Rakennustoimisto Valiotalo Oy
Linnankatu 5, Mikkeli • Mika Rossi, p. 050 307 3347
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Leijonaluistelukoulu sekä leijonakiekkokoulu on 
suunnattu lajin aloitteleville 4-8 vuotiaille tytöille 
ja pojille. Seuran junioripäällikön sekä koulutettu-
jen vanhempien ohjauksessa on alkusyksyn aikana 
liikkunut jo yhteensä lähes 80 lasta. Leijonakoului-
hin saa tulla mukaan missä vaiheessa toimintakaut-
ta tahansa. 

Toiminnan sisältö

Luistelukoulun ja Leijona-kiekkokoulun sisältö on 
pilkottu kolmelle tasolle siihen osallistuvan lap-
sen oman lähtötason mukaan. Tämän myötä jokai-
sella lapsella on mahdollisuus saada alusta saakka 
ohja - usta oman tasoisessa ryhmässä. Lapsi voi li-
säksi harrastaa jääkiekkoa useamman vuoden ajan 
kiekkokoulussa. Ryhmien opetukselliset sisällöt on 
jaettu seuraavasti: 

* Kasvatukselliset sisällöt 
* Lajitekniset sisällöt 
   (luistelu, kiekonhallinta ja mailatekniikka) 
* Leikit ja kisat 
* Pelin oppimiseen liittyvät sisällöt 

Juniori-Jukureissa Leijonakiekkokoulu on jaet-
tu kahteen ryhmään: 

R1 Leijonaluistelukoulu 

Luisteluun painottuva ryhmä, jossa jäällä lapsen 
mukana voi olla myös vanhempi. Leijonaluistelu 
- kouluun tultaessa ei tarvitse olla aiempaa luiste-
lutaitoa. Ryhmän toiminnan sisältö painottuu luis-
telun alkeiden oppimiseen erilaisten leikkien ja 
pelien avulla. Myös mailan ja kiekon käsittelyä ope-
tellaan. Ryhmän sisällä jakaudutaan tarvittaessa 
useampaan tasoryhmään (esim. alkeis- ja jatkoryh-
mä), jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus onnis-
tua ja innostua lajista. Vanhemmat ovat tervetullei-
ta mukaan jäälle lapsen kanssa. Vastuuohjaajana 
toimii seuran junioripäällikkö.  

R2 Leijonakiekkokoulu 

Jatkoryhmä niille, jotka ovat aiemmin jo olleet R1 
ryhmässä ja / tai liikkuvat ja pelaavat jo itsenäisesti 
jäällä. Ryhmän sisällä jakaudutaan tarvittaessa use 
- ampaan tasoryhmään, jotta jokaisella lapsella on 
mahdollisuus onnistua ja innostua lajista. Vanhem-
mat ovat tervetulleita mukaan jäälle ohjaamaan 
lapsia. Vastuuohjaajana toimii seuran junioripääl-
likkö. 

Ryhmien sisällä ja R1 ja R2 ryhmien välillä voidaan 
siirtyä milloin tahansa kauden aikana. 

Aikataulut Leijonakiekkokoulu harjoittele ker-
ran viikossa Mikkelin harjoitushallissa ja kausi kes-
tää syyskuun aloituspäivästä maaliskuun loppuun 
(noin 20 kertaa). 

R1 Leijonaluistelukoulu sunnuntaisin klo 10.10–11.00 
R2 Leijonakiekkokoulu sunnuntaisin klo 11.05–12.00 

Varustus Osallistumiseen vaaditaan minimivarus-
tuksena luistimet, ristikkokypärä ja kaulasuoja. 
Oma maila kannattaa ottaa mukaan, mutta mailan 
saa myös lainaksi harjoitusten ajaksi. 

Lisätietoja saat Junioripäällikkö Tuomas Anttosel-
ta. Mukaan pääsee milloin tahansa kauden aikana. 

TERVETULOA MUKAAN HEIMOON!

Leijonaluistelukoulu- ja Leijonakiekkokoulu 2018–2019

YHTEYSTIEDOT: 

Junioripäällikkö 
Tuomas Anttonen, 044 986 2385
tuomas.anttonen@juniori-jukurit.fi
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F-tytöt ovat harjoitelleet yhdessä kohta kak-
si vuotta. Kaikki alkoi tyttökiekkokoulusta, jos-
ta saatiin mukava kiekkokärpäsen purema tähän 
iloiseen tyttöryhmään. Olemme saaneet olla to-
distamassa ja iloitsemassa tyttöjen hienoa kehi-
tystä ja ihanaa innostuneisuutta lajia kohtaan. 
Harjoittelu on ollut vielä hyvin leikinomaista, pai-
nottuen luistelun opetteluun. 

Viime kausi huipentui Juniori-Jukurien tyttöjen 
osallistumiseen nuorempien tyttöjen valtakun-
nalliseen Mini Aurora Cup turnaukseen Oulussa. 
Turnauksessa hieman vanhemmat ja isommat ty-
töt olivat vielä hitusen parempia, vaikka tasaisia 
pelejä pelasimmekin. Juniori-Jukurien F-tyttöjen 
otteet paranivat kuitenkin peli peliltä ja viimei-
sessä pelissä saimme turnauksen ensimmäisen 
voiton. Voi sitä riemua, minkä turnauksen viime 
sekunneilla tehty maali sai meissä kaikissa aikaan 
=)

Tämän kauden painopisteenä on joukkuepe-
laamisen opettelu ja vain pelaamalla oppii pe-
laamaan! Tytöt osallistuvat Kymi-Saimaan Lei-
jonaliigasarjaan yhdessä Juniori-Jukurien F2-10 
joukkueen kanssa. Hienoa joukkueiden välistä 
yhteistyötä osoittaa se, että tytöt ovat voineet 
käydä myös heidän harjoituksissa. Tytöt on otet-
tu todella hyvin mukaan ja vastavuoroisesti F2-10 
joukkueen pelaajat ovat lämpimästi tervetulleita 
tyttöjen harjoituksiin. 

Leijonaliigasarjapelien lisäksi kauden aikana Ju-
kuri F-tytöt osallistuvat muuttamaan turnauksiin 
ja pelitälleihin jälleen kerran tiiviissä yhteistyössä 
F2-10 joukkueen kanssa.  

Syksyllä alkoi uusi tyttökiekkokoulu, josta jo 
muutama tyttö on siirtynyt suoraan F-tyttöihin. 
Pienemmät kiekkotytöt harjoittelevat keskiviik-
koisin omana ryhmänä. 

Päätavoitteemme on mahdollistaa innokkaille 
tytöillekin mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa, ja 
että entistä enemmän tyttöjä tulisi tutustumaan 
vaativaan, mutta todella hauskaan pelilajiin! Us-
komme, että ” jos antaisi pikkusormen” jääkiekol-
le, se veisi mukaan kokonaan!

Uudet tyttöpelaajat ovat lämpimästi tervetullei-
ta F- Tytöt joukkueeseen sekä tyttökiekkokoulun 
mukaan milloin vain!

Reippaasti kohti uusia haasteita

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Vastuuvalmentaja 
Johanna Riipinen
johanna.riipinen@fimnet.fi

Joukkueenjohtaja 
Elena Mochnikova
emochni@hotmail.com

Avoinna ma-pe 8 - , la 8 - 14  
Ajanvaraukset 015 210 610  Fb:        facebook.com/HennisMikkeli
   Insta:   instagram.com/hennis_hair

 Maaherrankatu 7 | 50100 MIKKELI

MIESTEN MAANANTAI
hiusten leikkaus 20€Parhaat betoniratkaisut 

toimitila-, teollisuus- ja 
asuinrakennuskohteisiin.

p. 040 3434 300 
myynti@betset.fi
p. 040 3434 300 p. 040 3434 300 
myynti@betset.fimyynti@betset.fi

www.betset.fi 
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Seuran tyttöjoukkueista tämän hetken vanhin ikä-
luokka, pääosin vuosina 05-07 syntyneistä pelaa-
jista muodostuva joukkue on suurelta osaltaan ka-
sassa kolmatta vuotta. Lähes kaikilla jääkiekko tuli 
lajivalikoimiin 2016 tammikuussa järjestetyn Girls 
Hockey Dayn myötä. Osalla oli taustalla jalkapalloa 
ym. urheilua, joten hyppy lätkän pariin ei ollut liian 
suuri otettavaksi. 

Jenna Puhakka ja Timo Holmberg vastasi-
vat alkuun tyttöjen valmennuksesta ja lajitaito-
jen opastuksesta. Allekirjoittanut hyppäsi mu-
kaan apuvalmentajan roolissa reilu vuosi sitten.  
Viime kaudella pelasimme D-tyttöjen sarjassa, jos-
sa vastustajina oli muun muassa Kalpa Kuopios-
ta, APV Alavus, TPS Turusta ja muutamat muut. Ta-
soeroja oli aika lailla, välillä hävittiin reilusti, välillä 
taisteltiin tasapelin arvoisesti ja tuli sieltä yksi voit-
tokin plakkariin. 

Jos oli tasoeroja eri joukkueiden kesken, oli sitä 
myös oman joukkueen pelaajarosterissa. Pisim-
pään lajia harrastaneet sitoivat luistimia jo kah-
deksatta vuotta, kun osalla oli ensimmäiset pelit 
isossa kaukalossa noin 1,5 vuoden lajiharjoittelun 
jälkeen. Tämä asia ei kuitenkaan näkynyt joukku-
een yhteisessä toiminnassa, kaikki tulivat erittäin 
hyvin toimeen keskenään. Joukkuehenki oli loista-
valla tasolla ja siitä se on vaan kaiken aikaa paran-
tunut. 

Muutaman viikon kesätauon jälkeen porukka on 
päässyt harjoittelemaan kiitettävän isolla ryhmäl-
lä ja osin uusien valmentajien opastuksella. Jenna 
joutui jäämään sivuun valmennuksesta opiskelu- 
ja työkiireiden vuoksi ja Timokin halusi välillä pitää 
vapaata vastuullisimmista tehtävistä. Teemu Park-
konen ja Jan Summanen hyppäsivät mukaan val-
mennustiimiin, jossa Timo on jatkanut varalla ja on 
tullut tuuraamaan, kun tarvetta on ollut. Joukku-
eenjohtajan pestin otti Johanna Puranen. Hän hoi-
taa siinä rinnalla myös joukkueen talousasiat. Kai-
ken aikaa erittäin tärkeää huoltajan tehtävää on 
hoitanut Jaana Pettinen. Hän on pitänyt huolen, 
että tyttöjen luistimet on terävät ja varusteet ym. 
ovat kunnossa ja mukana pelireissuilla. 

Kesällä seurassa aloittanut taitovalmentaja Jukka Mä-
kinen on ollut isossa  roolissa valmennuksen ja har-
joittelun suunnittelussa. Jukalta olemme saaneet 

suunnitelmat jaksottain, harjoitteita, opastusta ja 
rakentavaa palautetta sekä tukea myös jääntasolla.  
Seuran kautta tulleet mahdollisuudet valmenta-
jien koulutuksiin olemme yrittäneet käyttää hyö-
dyksemme mahdollisimman hyvin. 

Tätä kirjoittaessa olemme ehtineet pelata yhden 
harjoituspelin sekä kaksi turnausta joissa yhteen-
sä on ollut neljä sarjapeliä. Pelaajat ovat kehitty-
neet isoin harppauksin ja myös joukkueen peli on 
nytkähdellyt tasaisen varmasti eteenpäin. Tulokset 
ovat olleet nousujohteisia, kolme niukkaa tappio-
ta, voitto sekä tasapeli. Ja mikä tärkeintä, meillä on 
ollut hauskaa yhdessä. Jokaisen treenin ja pelin jäl-
keen odotetaan seuraavaa kertaa, että pääsemme 
taas mukavan lajin pariin! 

Mainitsemisen arvoinen asia on myös tyttöjen van-
hempien osallistuminen ja myönteinen suhtautu-
minen joukkueen toimintaan. Yhdessä olemme 
keränneet varoja, suunnitelleet pelimatkoja ja kes-
kusteltu avoimesti, hyvässä hengessä tyttöjen ja 
joukkueen asioista. Porukan ilmapiiri on loistava! 

Joukkueen pelaajat koostuvat 14 Mikke-
lissä asuvasta ja harjoittelevasta pelaajas-
ta sekä kahdesta Kangasniemen KaPan tytös-
tä ja neljästä Varkauden Warkiksen pelaajasta.  
Osa joukkueemme pelaajista pelaa ja harjoitte-
lee myös poikajoukkueissa. Kangasniemen tytöt 
pelaavat jääkiekon ohella myös ringetteä. Näistä 
mahdollisuuksista on kiittäminen seuroja ja mui-
ta joukkueita, jotka ovat ottaneet tytöt mukaan. 

Yhteinen tavoitteemme on kehittää tyttöjen laji-
taitoja ja ennen kaikkea kannustaa ja kasvattaa hei-
tä urheilijoiksi. 

Saku Niilo-Rämä, valmentaja 

D-tytöt

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Valmentaja:
Saku Niilo-Rämä 
044 5261 622, saku.niilis@gmail.com

Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja
Johanna Puranen
johanna.puranen@caverion.com
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Edelliskausina joukkueen otteita on varjostanut 
pelaajien vähyys. Viime kaudella joukkueen ko-
koonpanossa harvoin oli yli kahta kentällistä pe-
laajia, mikä vääjäämättä näkyy väsymyksenä pe-
lin lopussa.

Joukkueen taisteluilme kuitenkin pysyi pääosin 
hyvänä ja totaaliromahduksilta suurimmaksi 
osaksi vältyttiin, mikä valmentajissa herätti ylpe-
yttä.

Joukkueen sisällä yksilöiden kehitys meni eteen-
päin ja pääsipä joukkueesta eräs jo U16 Europe-
an Cup ja N18 haastajajoukkueeseen. Hieno osoi-
tus siitä, että aktiivisesti harjoittelemalla tulosta 
ja kehitystä saa aikaan.

Kauden alussa joukkue sai vahvistuksia niin pa-
luumuuttajista, edelliskaudella lainalla kävijöistä, 
sekä ihan uusista tuttavuuksista. Edelliskauteen 
nähden kokoonpano on laajentunut selvästi, mi-
kä on jo kauden ensimmäisissä peleissä näkynyt 
parempana jaksamisena ja onnistumisina, niin 
yksilöinä kuin joukkueenakin. Mestis karsinto-
jen lohko on joukkueiden osalta tuttu, ainoana 
muutoksena on Puhdin jättäytyminen sarjasta. 

Ensimmäiset pelit ovatkin jo osoittaneet, että 
joukkue taistelee lähtökohtaisesti joka pelissä 
pisteistä. Kauden voittotili onkin jo avattu, mikä 
antaa hyvät lähtökohdat lähteä seuraaviin pelei-
hin taistelemaan pisteistä.

Kokonaisuutena harjoitteluilme on ollut hyvä ja 
pelaajissa näkyy halu kehittyä niin yksilöinä kuin 
joukkueenakin. Tämä povaa tulevaksi hienoa 
kautta!

Aku Kaipainen
Valmentaja

Paluu pistetaisteluihin

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Joukkueenjohtaja
Jarkko Neuvonen
044 070 0011
neuvonen.jarkko@gmail.com

Valmennus
Timi Lappalainen, 045 604 8466

Aku Kaipainen, 044 099 5400  

Naisten pukeutumisen erikoisliike

Sirpa Kääriäinen

Puh. 0440 337 334, (015) 361 341
sirpa.kaariainen@ladylisa.fi
Savilahdenkatu 5-7, 50100 MIKKELI

/Jukurinaiset/ | @Jukurinaiset
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G 2011-syntyneiden ryhmä on harjoitellut al-
kukauden 2 kertaa viikossa. Ryhmässä on mu-
kana yhteensä 27 lasta. Joukkue pelaa kauden 
aikana pelitällejä lähialueen seurojen kanssa. 
Toiminnan tarkoituksena on opetella seuran Ju-
nioripäällikön johdolla joukkuetoimintaa kohti 
F2-ikäkausijoukkueen toimintaa. Mukaan jouk-
kueeseen voi tulla missä vaiheessa toiminta-
kautta tahansa. Rohkeasti yhteyttä ja tervetuloa 
mukaan kaikki uudet innokkaat tytöt ja pojat. 

Toiminnan sisältö

G11 toiminta on kolmas vaihe leijonakiekkokou-
lusta. Toiminta on pääsääntöisesti suunnattu 
2011 syntyneille pojille ja tytöille. 

Harjoitukset ja niiden aikataulut löydät My Clu-
bista sekä nettisivujen kalenterista. 

G11 toiminnassa jatketaan leijonakiekkokoulun 
ryhmien opetuksellisia sisältöjä, jotka on jaettu 
seuraavasti:

* Kasvatukselliset sisällöt

* Lajitekniset sisällöt (luistelu, kiekonhallinta ja    
   mailatekniikka)

* Leikit ja kisat

* Pelin oppimiseen liittyvät sisällöt

G-11

 

 

                                                                           

 
 

 

Maaherrankatu 48, MIKKELI / ideal-keittiot.fi 

Toiminnan info

• Kausimaksu 180€. Maksu pitää sisällään seuran   
   jäsenmaksun. Laskutetaan kahdessa osassa.

• Ryhmällä on kaksi harjoitusta viikossa, pääsään 
   töisesti maanantaisin sekä lauantaisin.

• Ryhmä pelaa kauden aikana 4-6 pelitälli tapah   
   tumaa.

• Mahdolliset reissupelit / pelitällit maksetaan       
   erikseen.

Tervetuloa mukaan Heimoon.

Lisätietoja:
Tuomas Anttonen
Juniori-Jukurit ry
Junioripäällikkö
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Meidän iloisessa ja reippaassa joukkueessam-
me  on 26 innokasta pelaajaa. Suurin osa pelaajis-
ta on harjoitellut yhdessä jo muutaman vuoden 
leijonakiekkokoulusta lähtien, mutta syksyn ai-
kana joukkueeseemme on tullut uusiakin kasvo-
ja. Kauden tärkeimpinä tavoitteena saada pelaa-
jia innostumaan kiekosta, ja että innostus kestää 
pienet vastoinkäymisetkin. Samalla harjoittelem-
me joukkueen kanssa ryhmätaitoja sekä toisten 
lasten sekä aikuisten huomioimista. Ennen kaik-
kia haluamme tarjota pelaajille liikkumisen iloa ja 
onnistumisen riemua!

Joukkue harjoittelee kaksi kertaa viikossa ja har-
joitusten aikana pyritään kehittämään joukkue-
pelaamista sekä pelaajien henkilökohtaisia la-
jitaitoja. Oman joukkueen harjoitusten lisäksi 
pelaajat osallistuvat seuran järjestämiin taito-, 
peli- ja maalivahtiharjoituksiin. Pelaamme Leijo-
naliigasarjassa sekä osallistumme kauden aikana 
muutamiin turnauksiin ja pelitälleihin.

Tervetuloa tutustumaan joukkueemme toimin-
taan ja kokeilemaan todella hauskaa ja elämyk-
sellistä lajia, jota kutsutaan jääkiekoksi!

F2-10

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Joukkueenjohtaja 
Elena Mochnikova
emochni@hotmail.com

/juniorijukurit10/ | @juniorijukurit10



Ylärivi vasemmalta: Teemu Suokas (valmentaja), Teemu Suhonen, Aku Alho, Valtteri Hotakainen, Henri Nikkanen, Mika Partanen, Jimi Jalonen, Janne Tavi, Mikko Kokkonen, Jose Rämö (huoltopäällikkö), Pentti Nöyränen (hieroja). 
Keskirivi vasemmalta: Mikko Hakkarainen (urheilutoimenjohtaja), Ville Leskinen, Nestori Lähde, Antti Jaatinen, Samuli Piipponen,Joonas Kalliola, Julius Vähätalo, Markku Flinck, Valtteri Hietanen, Teemu Henritius, Joona Jääskeläinen, Jukka Kääriäinen (huoltaja). 

Alarivi vasemmalta: Sami Rajaniemi, Aleksi Salonen, Turo Asplund (A), Juuso Hahl (valmentaja), Jesper Piitulainen (A), Pekka Kangasalusta (päävalmentaja), Miika Roine (C), Mika Tarvainen (maalivahtivalmentaja), Ville Hyvärinen (A), Janne Ritamäki, Juhana Aho. 

Jukurit liigakausi 2018-2019
MARRASKUU 2018
LA 03.11. 17:00 JYP – Jukurit  
TI 13.11. 18:30 Jukurit – Tappara 
TO 15.11. 18:30 Kärpät – Jukurit 
LA 17.11. 17:00 Jukurit – Pelicans 
KE 21.11. 18:30 SaiPa – Jukurit 
LA 24.11. 18:30 Jukurit – Sport 
KE 28.11. 18:30 Tappara – Jukurit 
PE 30.11. 18:30 Jukurit – KalPa

JOULUKUU 2018
KE 05.12. 18:30 Lukko – Jukurit 
PE 07.12. 18:30 Jukurit – Ilves
KE 12.12. 18:30 TPS – Jukurit  
PE 14.12. 18:30 Ässät – Jukurit 
TI 18.12. 18:30 Jukurit – JYP  
TO 20.12. 18:30 Sport – Jukurit 
KE 26.12. 17:00 Jukurit – HPK  
PE 28.12. 18:30 Jukurit – Ilves
LA 29.12. 18:30 KooKoo – Jukurit

TAMMIKUU 2019
KE 02.01. 18:30 Jukurit – Tappara
TO 03.01. 18:30 Pelicans – Jukurit 
LA 05.01. 17:00 Kärpät – Jukurit 
PE 11.01. 18:30 JYP – Jukurit  
LA 12.01. 17:00 Jukurit – HIFK 
TO 17.01. 18:30 Ässät – Jukurit 
LA 19.01. 16:00 TPS – Jukurit  
KE 23.01. 18:30 SaiPa – Jukurit 
PE 25.01. 18:30 Jukurit – KalPa 
LA 26.01. 17:00 KalPa – Jukurit

HELMIKUU 2019
PE 01.02. 18:30 Jukurit – JYP  
LA 02.02. 17:00 Ilves – Jukurit
KE 06.02. 18:30 Jukurit – Lukko 
PE 08.02. 18:30 Jukurit – Ässät 
PE 15.02. 18:30 KalPa – Jukurit 
LA 16.02. 17:00 Jukurit – Sport 
KE 20.02. 18:30 HPK – Jukurit 
PE 22.02. 18:30 HIFK – Jukurit
LA 23.02. 18:30 Jukurit – Pelicans

MAALISKUU 2019
PE 01.03. 18:30 Jukurit – TPS  
LA 02.03. 17:00 Tappara – Jukurit 
KE 06.03. 18:30 Jukurit – SaiPa 
LA 09.03. 17:00 Jukurit – Kärpät 
TI 12.03. 18:30 Lukko – Jukurit 
TO 14.03. 18:30 Jukurit – KooKoo

SYYSKUU 2018
PE 14.09. 18:30 KalPa – Jukurit 
LA 15.09. 17:00 Jukurit – HIFK 
KE 19.09. 18:30 JYP – Jukurit 
PE 21.09. 18:30 Jukurit – Kärpät
TI 25.09. 18:30 Jukurit – TPS 
KE 26.09. 18:30 Pelicans – Jukurit
PE 28.09. 18:30 Jukurit – HPK

LOKAKUU 2018
TI 02.10. 18:30 Jukurit – JYP
TO 04.10. 18:30 HIFK – Jukurit
LA 06.10. 17:00 Jukurit – KooKoo 
KE 10.10. 18:30 Ilves – Jukurit
TI 16.10. 18:30 Jukurit – Ässät 
PE 19.10. 18:30 HPK – Jukurit  
LA 20.10. 17:00 Jukurit – KalPa 
KE 24.10. 18:30 Sport – Jukurit 
PE 26.10. 18:30 Jukurit – SaiPa 
LA 27.10. 17:00 KooKoo – Jukurit 
KE 31.10. 18:30 Jukurit – Lukko



Ylärivi vasemmalta: Teemu Suokas (valmentaja), Teemu Suhonen, Aku Alho, Valtteri Hotakainen, Henri Nikkanen, Mika Partanen, Jimi Jalonen, Janne Tavi, Mikko Kokkonen, Jose Rämö (huoltopäällikkö), Pentti Nöyränen (hieroja). 
Keskirivi vasemmalta: Mikko Hakkarainen (urheilutoimenjohtaja), Ville Leskinen, Nestori Lähde, Antti Jaatinen, Samuli Piipponen,Joonas Kalliola, Julius Vähätalo, Markku Flinck, Valtteri Hietanen, Teemu Henritius, Joona Jääskeläinen, Jukka Kääriäinen (huoltaja). 

Alarivi vasemmalta: Sami Rajaniemi, Aleksi Salonen, Turo Asplund (A), Juuso Hahl (valmentaja), Jesper Piitulainen (A), Pekka Kangasalusta (päävalmentaja), Miika Roine (C), Mika Tarvainen (maalivahtivalmentaja), Ville Hyvärinen (A), Janne Ritamäki, Juhana Aho. 

Jukurit liigakausi 2018-2019
MARRASKUU 2018
LA 03.11. 17:00 JYP – Jukurit  
TI 13.11. 18:30 Jukurit – Tappara 
TO 15.11. 18:30 Kärpät – Jukurit 
LA 17.11. 17:00 Jukurit – Pelicans 
KE 21.11. 18:30 SaiPa – Jukurit 
LA 24.11. 18:30 Jukurit – Sport 
KE 28.11. 18:30 Tappara – Jukurit 
PE 30.11. 18:30 Jukurit – KalPa

JOULUKUU 2018
KE 05.12. 18:30 Lukko – Jukurit 
PE 07.12. 18:30 Jukurit – Ilves
KE 12.12. 18:30 TPS – Jukurit  
PE 14.12. 18:30 Ässät – Jukurit 
TI 18.12. 18:30 Jukurit – JYP  
TO 20.12. 18:30 Sport – Jukurit 
KE 26.12. 17:00 Jukurit – HPK  
PE 28.12. 18:30 Jukurit – Ilves
LA 29.12. 18:30 KooKoo – Jukurit

TAMMIKUU 2019
KE 02.01. 18:30 Jukurit – Tappara
TO 03.01. 18:30 Pelicans – Jukurit 
LA 05.01. 17:00 Kärpät – Jukurit 
PE 11.01. 18:30 JYP – Jukurit  
LA 12.01. 17:00 Jukurit – HIFK 
TO 17.01. 18:30 Ässät – Jukurit 
LA 19.01. 16:00 TPS – Jukurit  
KE 23.01. 18:30 SaiPa – Jukurit 
PE 25.01. 18:30 Jukurit – KalPa 
LA 26.01. 17:00 KalPa – Jukurit

HELMIKUU 2019
PE 01.02. 18:30 Jukurit – JYP  
LA 02.02. 17:00 Ilves – Jukurit
KE 06.02. 18:30 Jukurit – Lukko 
PE 08.02. 18:30 Jukurit – Ässät 
PE 15.02. 18:30 KalPa – Jukurit 
LA 16.02. 17:00 Jukurit – Sport 
KE 20.02. 18:30 HPK – Jukurit 
PE 22.02. 18:30 HIFK – Jukurit
LA 23.02. 18:30 Jukurit – Pelicans

MAALISKUU 2019
PE 01.03. 18:30 Jukurit – TPS  
LA 02.03. 17:00 Tappara – Jukurit 
KE 06.03. 18:30 Jukurit – SaiPa 
LA 09.03. 17:00 Jukurit – Kärpät 
TI 12.03. 18:30 Lukko – Jukurit 
TO 14.03. 18:30 Jukurit – KooKoo

SYYSKUU 2018
PE 14.09. 18:30 KalPa – Jukurit 
LA 15.09. 17:00 Jukurit – HIFK 
KE 19.09. 18:30 JYP – Jukurit 
PE 21.09. 18:30 Jukurit – Kärpät
TI 25.09. 18:30 Jukurit – TPS 
KE 26.09. 18:30 Pelicans – Jukurit
PE 28.09. 18:30 Jukurit – HPK

LOKAKUU 2018
TI 02.10. 18:30 Jukurit – JYP
TO 04.10. 18:30 HIFK – Jukurit
LA 06.10. 17:00 Jukurit – KooKoo 
KE 10.10. 18:30 Ilves – Jukurit
TI 16.10. 18:30 Jukurit – Ässät 
PE 19.10. 18:30 HPK – Jukurit  
LA 20.10. 17:00 Jukurit – KalPa 
KE 24.10. 18:30 Sport – Jukurit 
PE 26.10. 18:30 Jukurit – SaiPa 
LA 27.10. 17:00 KooKoo – Jukurit 
KE 31.10. 18:30 Jukurit – Lukko
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Tällä hetkellä 27 iloisesta ja reippaasta nuoresta 
miehen alusta koostuva joukkueemme harjoitte-
lee 2 x viikossa sekä osallistuu Leijonaliigaan Ky-
mi-Saimaan alueella.

Vaikka kiekkoilijana kasvaminen ja kehittyminen 
päätavoitteemme onkin, niin hauskaa pitää olla. 
Jäähallilla ja pelimatkoilla ollessamme, joukos-
samme nauru raikaa.

Uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan. 

Olkaa rohkeasti yhteydessä Valmentajiin tai jouk-
kueenjohtoon.

Leijonaliigaa ja porukalla kehittymistä ilon kautta

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Joukkueenjohto:
Nina Junnonen, 050 3607 574
Teemu Lahikainen, 044 0336 201

Valmennus:
Pasi Pippuri, 040 7710 520

/juniori.jukurit.52/
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E2-08 joukkue koostuu noin 40 innokkaasta ju-
niorista Mikkelistä, Kangasniemeltä ja Pieksämä-
eltä sekä suuresta joukosta aikuisia, joiden yhtei-
nen missio on pitää hauskaa jääkiekon parissa. 
Toimintaamme kuvaa iskulause, Olemme tosis-
saan mutta ei niin vakavissaan toimiva joukkue.

Joukkueessa on jo useamman vuoden mukana 
olleita konkareita ja vasta harrastuksen aloitta-
neita heimolaisia mutta kaikki olemme yhtä Mei-
dän Heimoa!

Olemme harjoitelleet yhdessä joukkueena toi-
mimista unohtamatta Juniori-Jukureiden arvoja. 
Tälle kaudelle on tullut myös paljon uutta opetel-
tavaa, kun siirryimme isonkentän peleihin. Tämä 
muutos on tapahtunut meidän joukkueelta hy-
vin, pelaajat ovat omaksuneet säännöt hyvin ja 
oivaltaneet että syöttämällä kiekko liikkuu nope-
ammin kuin kuljettamalla. 

Joukkueemme on yksi Juniori-Jukureiden suu-
rimmista ikäluokista osittain myös aktiivisen seu-
rayhteistyön johdosta, jolla olemme saaneet 
turvattua kaikille pelipaikan oman ikäisten jouk-
kueeseen. Pelaamme E2 junioreiden aluesar-
jaa lohkossa 8b kahdella joukkueella. Lisäksi pe-
laamme pelitällejä kauden aikana, vastassa mm. 
Pelicans, Viikingit, SaiPa, KooKoo ja JyKi. Lisäk-
si olemme tarvittaessa Warkiksen E2 joukkueen 
apuna, jotta hekin saavat varmasti riittävästi pe-
laajia tapahtumiinsa.

Harjoittelemme joukkueena kaksi - kolme kertaa 
viikossa. Harjoitukset sisältävät alku- ja loppuve-
ryttelyn jään ulkopuolella, lisäksi on mahdolli-
suus osallistua ikäluokkien yhteisille maalivahti-, 
peli- ja taitojäille. Peruskuntoharjoittelun tarve 
kasvaa koko ajan, jotta jaksamme pelata ison-
kentän pelejä, joita tapahtumissa on yleensä kak-
si tai kolme. Toimintamme perustuu Juniori-Ju-
kureiden E2 osaamispolkuun, joukkueessamme 
ei ole tasoryhmiä eikä pelipaikkoja. Jotkin peli-
tapahtumat on sovittu vastustajien kanssa, että 
pelataan tasoryhmillä, jolloin saamme jokaisel-
le oman tasoisia otteluita sisältäen onnistumisia 
ja haasteita. Kauden suunnitelmiin kuuluu myös 
osallistuminen Vierumäen turnaukseen, johon 
on hyvä lopettaa taas kausi.

Jokaisen kannustaminen, huomioiminen ja tur-
vallisuuden tunteen luominen on joukkueemme 
keskiössä. Kaukalon ovi on aina avoinna uusille 
08:lle, aloittamiskynnys on matalalla. Kaikki kiin-
nostuneet ovat lämpimästi tervetulleita testaa-
maan kuinka hienolta Juniori-Jukurina olo tun-
tuu!

Terveisin E2-08 joukkueen johtoryhmä
Juha, Janne, Sippo, Simo ja Paula

Olethan rohkeasti yhteydessä, jos haluat mukaan!

E2-08

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:

Vastuuvalmentaja: 
Juha Ravolainen 
044 019 1705

Joukkueenjohtaja: 
Janne Kankkunen 
040 760 3771

sähköposti: juniorijukurit08@gmail.comMIKKELI

/Jukurit08/ | @Jukurit08

@jukurit08
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E1-07 joukkue koostuu tänä päivänä pojista ja 
tytöistä jotka harjoittelevat Mikkelissä, Kangas-
niemellä ja Pieksämäellä. Tällä seurayhteistyöl-
lä voidaan varmistaa kaikille lapsille yhtäläinen 
mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa ilman, että 
tulee reissata pitkiä harjoitusmatkoja suurimpiin 
asutuskeskuksiin. 

Joukkueessamme on yli 30 pelaajaa peliryhmäs-
sä ja matkustammekin sarja- ja harjoituspeleihin 
aina kahdella joukkueella. Joukkueet muodos-
tetaan välillä tasavahvoin ja välillä tasoryhmin 
(AA ja AAA) pelattaviin peleihin kokoonpanoja 
sekoittaen. Tässä ikävaiheessa alamme keskitty-
mään hieman enemmän jääkiekon mukanaan 
tuomiin taktisiin ja pelipaikka sidonnaisiin ajat-
teluihin, joita opettelemme harjoituksissa ja pe-
leissä. Yhä pelaaja pääsee tästä huolimatta kokei-
lemaan erilaisia pelipaikkoja niin harjoituksissa 

kuin peleissäkin, jolla pyritään saamaan aikaan 
laaja käsitys siitä mitä jääkiekkoilija on tänään ja 
tulevaisuudessa. Harjoittelemme pääsääntöises-
ti 3 kertaa viikossa ja jääharjoituksen yhteydessä 
meillä on aina oheisharjoittelua, joissa teemme 
erilaisten ratojen, pelien ja leikkienkin kautta pe-
rusliikuntataitoja kehittäviä harjoitteita. 

Tavoitteenamme on kiinnittää se liikunnan kipinä 
lapsiin, jotta liikunta jatkuisi yhtenä elämäntapa-
na myös myöhemmällä iällä. Joukkueeseemme 
mahtuu yhä uusia pelaajia ja oletkin tervetullut 
tutustumaan toimintaamme. Autamme tarvitta-
essa varusteiden osalta ensimmäisellä kokeilu-
kerralla. Tästä lisätietoa on saatavilla joukkueen-
johtajilta tai valmennukselta.

Terveisin 
Henrik Moilanen, vastuuvalmentaja

E1-07 kohti urheilijan elämäntapaa

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Yhteydenotot jojojen kautta.

Janne Varis, 050 911 7141

Tarmo Manninen, 050 411 4647

sähköpostitse jukuri.jojo@gmail.com

 
Tilitoimisto 

ATar Tilipalvelu 
www.pajutar.fi 

 
Tilitoimisto 

ATar Tilipalvelu 
www.pajutar.fi 



32

D2
-0

6



33

Nollakutosten kausi käynnistyi perinteisellä kesä-
ohjelmalla, johon kuului viikoittainen sählyvuoro 
sekä joukkueen oma monilajileiri.

Jääharjoittelu alkoi elokuun alussa. Jääharjoituk-
sia on kolme kertaa viikossa ja lisäksi on mahdol-
lisuus käydä pari kertaa viikossa taito- ja pelijäillä.

Joukkueen pelaajalista on pitkä, 44 pelaajaa, jo-
ten joukkueesta saadaan muodostettua peli-
ryhmää. Kilpailutoiminta koostuu Itä-Suomen 
alueella pelattavista sarjapeleistä sekä erillisistä 
harjoituspeleistä.

Joukkue pelaa sarjaa kolmella joukkueeella ja 
harjoituspelejä pyritään pelaamaan kolmella ta-
solla.

Kauden aikana joukkue osallistuu kolmeen tai 
neljään turnaustapahtumaan. Kauden päätteek-
si keväällä joukkue järjestää jo perinteeksi muo-
dostuneen Youth Hockey Tournament -turnauk-
sen Mikkelissä, johon osallistuu tälläkin kertaa 
useampia ulkomaalaisia joukkueita.

D2-06

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Vastuuvalmentaja
Jarno Saarelainen
jarno.saarelainen@edu.mikkeli.fi
050 562 2969

Joukkueenjohtaja
Aleksandr Butkovskiy
santeri1980@outlook.com
045 133 2762

- Sinun mainontasi,meidän avullamme-

   
 

www.esmainos.fi   

   
 

0500 674712  info@esmainos.fi

Teollisuuskatu 3-5 50130 Mikkeli   

   
 

auto-,ikkuna- ja veneteippaukset

kyltit ja opasteet

tarrat ja käyntikortit

painatukset ja brodeeraukset

tekstiili- ja työvaatemyynti

/06jukurit/ | @06jukurit

@jukurit06
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D1-05 joukkueessa on 31 innokasta pelaajaa. Jää-
harjoituksia joukkueella on kolme kertaa viikossa 
sekä lisäksi mahdollisuus osallistua taito, peli- ja 
maalivahtijäille. Pelaamme Kymi-Saimaan alue-
sarjaa kahdella joukkueella (tasot AA ja AAA) ja 
lisäksi osallistumme muutamiin turnauksiin, Peli-
tälleihin ja harjoituspeleihin syys- ja kevätkauden 
aikana. Pelipäivä on aina juhlapäivä.

Järjestämme kahdesti vuodessa oman turnauk-
sen, Saimaa Trophyn. Oma turnauksemme on 
hienosti vakiinnuttanut paikkansa Suomen tur-
nauskartalla. Meillä on Mikkelissä hienot puitteet 
järjestää turnauksia. Tapahtuma on kasvanut ko-
ko ajan; ensin järjestettiin yksipäiväsenä kerran 
kaudessa, nykyään kaksi kertaa kaudessa kaksi-
päiväisenä. Saimaa Trophyssä on vuosien mit-
taan vieraillut kymmeniä joukkueita ympäri Suo-
men sekä myös ulkomailta. Turnausten myötä 
olemme saaneet lukemattomia tuttavia pelaaja- 
ja toimihenkilöpuolella, näiden kontaktien kaut-
ta on pelikavereita löytynyt helposti myös vieras-
peleihin.

Omat turnaukset ovat joukkueellemme varain-
hankinta-kanavana ne kaikista tärkeimmät. Elin-
ehto turnausten järjestämisissä on hyvä tal-
kooporukka. Ilman tekijöitä ei olisi turnausta. 
Kiitokset tässä kohdin kaikille 05-ikäluokan van-
hemmille. Jatketaan hyvää työtä. Huhtikuussa 
2019 pääsemme nauttimaan talkootyön hedel-
mistä Tsekin turnausmatkan muodossa!
Suurta suomalaista kiekkolegendaa lainataksem-
me, olemme menneet koko joukkueena eteen-
päin; on tapahtunut kehittymistä niin yksilöinä 

kuin joukkueena toimimisessakin. Tavoitteemme 
on järjestää nuorille mahdollisuus harrastaa jää-
kiekkoa ryhmässä, missä jokainen voi kokea lii-
kunnan riemua ja onnistumisen iloa. Tärkeää on 
saada yhdistettyä koulunkäynti, kiekkoilu, lepo ja 
vapaa-aika. Pelaajia ja heidän kehitystään ja kas-
vamistaan, niin kiekkoilussa kuin myös ihmisenä, 
on ollut mukava seurata. Vaikka mennään välillä 
kovaakin, niin hymy on suupielissä ja positiivisin 
mielin!

Tervetuloa katsomaan viihdyttävää juniorijää-
kiekkoa jäähalleille, hyvää kiekkokautta kaikille!

Heimoterveisin,

Petteri Mattila
Joukkueenjohtaja
D1-05

D1-05

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Vastuuvalmentaja:
Aki Lahtinen
045 1181172,aki.lahtinen1972@gmail.com

Joukkueenjohtajat:
Petteri Mattila
050 5991335, mattila.petteri@gmail.com

Jani Nyström
050 5433931, jani.nystrom@helprint.fi

@juniorijukurit_nollaviitoset
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Tällä kaudella C-03 ja C-04 ryhmät toimivat yh-
teisesti. Ikäryhmät harjoittelevat kahdessa har-
joitusryhmässä, jotka on muodostettu pelaajien 
tämän hetkisen tilanteen mukaan. Pelaajien ko-
ko- ja taito erot ovat suuret, murrosiän alkamisen 
eriaikaisuuden myötä.
 
C-junnut pelaavat kolmea sarjaa, joka mahdol-
listaa jokaiselle pelaajalle pelata omaa kehitys-
tä tukevassa ympäristössä. Peliryhmät nimetään 
viikoittain. Nimeämisiin vaikuttaa pelaajan aktii-
visuus ja hyvät otteet harjoituksissa.

Toiminnassa on mukana kaikki Juniori-Jukurei-
den ”sateenvarjo -seurat”, näin pelaajilla on mah-
dollisuus harjoitella myös kotipaikkakunnallaan 
ja vähentää turhaa päivittäistä autoilua Mikkeliin.

C-junnut 03 ja 04

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT C2 

Joukkueenjohtaja:
Kaisa Timonen
kaisat11@gmail.com
0500 795 485

Joukkueenjohtaja ottelutapahtumissa
Markku Paajanen
markku.paajanen@dustec.fi
050 341 9024

Päävalmentaja
Pasi Parviainen 
pasi.parviainen@juniori-jukurit.fi
050 540 5411

@jukuritc2
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1. ”Kasva urheilijaksi”

- Vuodet vierii, pojat kasvaa.

Lapsuusajan unelmat alkavat muuttumaan nuo-
ruusiän tavoitteiksi. Omat ajatukset siitä, mitä 
jääkiekkoharrastus voisi olla sitten ”isona”, alka-
vat hahmottua. Tässä murroksessa valmentajat 
auttavat jokaista pelaajaa mahdollisimman hy-
vin. Laadukkaana tukena työssä on Juniori-Ju-
kureiden kilpakiekon henkilökohtaistamisen 
linjauksen työkalut. Joiden avulla herätellään pe-
laajien ajatuksia päivittäisestä toiminnastaan ja 
tulevista haasteista, pelaajan edetessään kilpa-
kiekon uralla.

2. Harjoittelua ja Pelaamista
 
- Arjen hallintaa

Harjoitus- ja pelimäärät kasvavat vuosittain. C 
ikäryhmässä tapahtumia on lähes päivittäin ja 
tämän johdosta, niin pelaajan yksilönä kuin val-
mentajienkin on otettava huomioon riittävä lepo. 
Jaamme tietoa ja seuraamme pelaajien riittävää 
lepoa (riittävä yö uni) sekä riittävää ja laadukas-
ta ruokailua olympia komitean kehittämän ”Kas-
va urheilijaksi” -sivuston avulla. 

3. Koti – Koulu – Jääkiekko

- Aika aikaa kutakin

Tärkein on koulu. Koulutyön hoitaminen koulus-
sa ja kotitehtävinä on myös laaduntae hyvään 
harjoitteluun. Koulutöiden hoito ajallaan, antaa 
mahdollisuuden heittäytyä täysillä harrastuksen 
pariin.

Koti on tärkein arvojen opettajana. Pelaajien halu 
itsenäistyä on vahva, mutta hapuilevaa. Vanhem-
pien tuki ja kotona opitut elämän arvot ovat tär-
keitä. Pidetään niistä kiinni.

C -03 ja -04 ”FAKTA PLÄJÄYS”:

• 7 maalivahtia: Neljä 2003 ja kolme 2004 synty    
  nyttä maalivahtia

• 51 kenttäpelaajaa: Kaksi 2002, 22 2003 ja 27      
  2004 syntynyttä pelaajaa

• Kaksi harjoitusryhmää: ”Siniset” ja ”Keltaiset”

• Kolme peliryhmää: C1 Mestis-karsintasarja, C1       
  Suomi-Sarja karsintasarja ja C2 AA-sarja

• Neljä seuraa: Jukurit, KaPa, Warkis ja PiPS

• 3 Valmentajaa: Seitsemän Mikkelissä, kaksi Var- 
   kaudessa, kaksi Pieksämäellä ja kaksi Kangas    
   niemellä

T: Pasi

C-junnut 03 ja 04

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT C1: 

Vastuuvalmentaja
Pasi Parviainen
pasi.parviainen@juniori-jukurit.fi
050 540 5411

Joukkueenjohtajat:
Juha Pajunen (03 ikäluokka/ Mestis)
juha.pajunen@hotmail.com
0400 929 705

Jorma Liukko (apujojo 03 / Mestis)
jorma.liukko@wippies.fi
0400 207 680

Markku Paajanen (Suomi-sarja, Jukurit)
markku.paajanen@dustec.fi
050 341 9024

Jani Lankinen (Suomi-sarja, Warkis)
jani.lankinen@pp4.inet.fi
0400 265 119

/03jukurit/ | @03jukurit

@jukuritc1_official
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Nämä kaksi ikäluokkaa on tehnyt huikeaa kasvua 
niin ihmisinä kuin joukkuepelaajina tämän lyhyen 
yhteisharjoittelun aikana. Pojat ovat motivoituneita 
ja valmiita työskentelemään aina hiukan kovemmin. 
Kilpailu on kovaa, mutta joukkuehenki mahtava.
Tavoitteena on kehittää poikia pelaajina ja ihmisinä. 
Vastuunottaminen omista tekemisistä ja tekemättä 
jättämisistä, palautteen antaminen ja vastaanotta-
minen; paljon isoja asioita, jotka tuo tullessaan tule-
vaisuuden tekijöitä jos ei jääkiekon parissa niin sit-
ten työelämässä. 

 Jääkiekko, koulu, kaverit ja tyttöystävät sekä lepo ja 
monipuolinen ja säännöllinen ruokailu.. . Näiden so-
vittaminen jokapäiväiseen elämään ja oikeanlainen 
suhtautuminen niihin kuuluu myös voimakkaasti 
poikien päiviin. 

Joukkueen yhteisiin määrätietoisiin tavoitteisiin 
kuuluu tällä kaudella B-nuorten alempi SM-sarja. Tä-
tä tavoitetta kohti joukkue lähtee yhteisillä pelimer-
keillä, joista jokainen yksilö on vastuussa: itseluot-
tamus, halu, motivaatio, ahkeruus, kilpailullisuus, 

sitoutuminen, yritteliäisyys, periksiantamattomuus, 
keskittyminen ja itsekuri. Tavoite on kova ja vaati-
va, sekä toteutuessaan ainutlaatuista Jukurit-polul-
la. Kun päämäärää muistaa tarkastella suurena mah-
dollisuutena, eikä uhkana tai painolastina, kaikki on 
mahdollista. Tärkein tavoite ja päämäärä on kuiten-
kin jokaisen yksilön kehittyminen sekä laadukkaan 
arjen vaaliminen.

Joukkueellinen mahtavia tyyppejä, huikeita persoo-
nia!

”it́ s not the team with best players that win. It́ s the 
players with the best team that wins!!”

-B-juniorit johtoryhmä-

B-nuoret

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Valmentajat 
Tommo Nukari
tommo.nukari@juniori-jukurit.fi
044 9766 691

Aki-Petteri Pöyry
ap-pöyry@gmail.com
050 3770 451

Teemu Pulkkinen
teemu.pulkkinen@valoe.com
040 7627 165

Joukkueenjohtaja
Niina Pöntinen
niina.pontinen@sok.fi
044 7913 949

p. 0500 132 650

/juniorijukuritB/ | @juniorijukuritB
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A-nuorten kausi käynnistyi huhtikuun alussa järjes-
tetyllä kahden päivän Try-Out tapahtumalla, johon 
osallistui kahden joukkueellisen verran pelaajia, 
sekä uusia että vanhoja Jukureita. Siltikään kaikkia 
halukkaita ei pystytty mukaan ottamaan. Tiukan 
seulomisen jälkeen kesärinkiin valittiin 35 pelaajaa. 
Joukkue harjoitteli yhdessä touko- ja kesäkuun. Ke-
säharjoittelujakso päätettiin kahden päivän ”taiste-
luleiriin” Saimaan aalloilla kirkkoveneillen ja mök-
keillen (osalle telttamajoitus). Joukkue kokoontui 
kesätauon jälkeen heinäkuun lopulla, jolloin jat-
kettiin toimintaa joukkueena. Ensimmäinen harjoi-
tusottelu pelattiin heti elokuun alussa ja yhteensä 
harjoitusotteluita kertyi neljä, plus Rantasalmel-
la pidetty miniturnaus. Sarja-avaus koitti elokuun 
lopulla ja marraskuun taukoon mennessä A-nuo-
ret ovat pelanneet 22 runkosarjaottelua. Joukkue 
porskuttaa kuuden ottelun voittoputken siivittä-
män sarjassa seitsemäntenä. 

Jukuripaidan on pukenut ylleen runkosarjassa jo 37 
eri pelaajaa. Tästä pelaajaryhmästä kolme pelaajaa 
on pelannut kaikki runkosarjaottelut. Kokoonpa-
non rotaatio on ollut aktiivista, johtuen muun mu-
assa loukkaantumisista, armeijavelvollisuuksista 
sekä seuran Liigajoukkue- ja B-junioriyhteystyöstä. 
A-nuorissa pelanneista on esiinnytty oman sarjan 
lisäksi Liigassa, Mestiksessä sekä A- ja B-nuorten 
Mestiksessä. Tämä kuvastaa laajaa pelaajapolkua 
minkä Jukurit nuorille pelaajille pystyy tarjoamaan. 

Mikkelissä on kyetty rakentamaan huippuolosuh-
teet pelaajan kehitykselle kaukalossa kuin myös 
kaukalon ulkopuolella. Päätoiminen valmennus, 
huippuolosuhteet ja Liigassa pelaava edustus-
joukkue luovat huippukiekkoilun näköalapaikan. 
Mikkelin laaja koulutustarjonta luo puolestaan 
mahdollisuuksia myös kiekkoilun ulkopuolista asi-
oiden edistämiseen. Tälläkin hetkellä pelaajia opis-
kelee lukiossa, ammattiopistossa, ammattikore-
akoulussa ja yliopistossa. Pari pelaajaa suorittaa 

varusmiespalvelusta ja muutamat pelaajat ovat 
työelämässä. Kaikille on siis pyritty löytämään te-
kemistä jääkiekkoilun oheen. 

Jukurit on pystynyt tarjoamaan myös hyvän op-
pimisympäristön eri oppilaitosten oppilaille A-
nuorten ottelutapahtumissa. Esedun kahden eri 
koulutusohjelman ja XAMKin oppilaita suorittaa 
työssäoppimista kotiotteluiden aikana. Moni op-
pilaista jatkaa työskentelyä jatkossa Liigaotteluissa. 
Tämä on tärkeää sidosryhmätyötä, jota Jukureissa 
on tehty pitkään. Kuten pelaajatkin, ensin harjoitel-
laan A-nuorissa, jonka jälkeen ollaan valmiita siir-
tymään ammattilaiskentille…Heimosta pidetään 
huolta!!

Arjen tekemisessä yksilöt ovat keskiössä ja peleis-
sä ollaan Heimo isolla hoolla!!!! Tervetuloa seuraa-
maan Suomen parasta junnukiekkoa Ikioma-Aree-
nalle. A-nuorten otteluohjelma löytyy jukurit.fi. 
Seuraa myös joukkueen kuulumisia facebook-pro-
fiilista (Mikkelin Jukurit A-nuoret). 

ZigiZagi-terveisin,
A-nuoret

A-nuoret

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT: 

Joukkueenjohtaja
Ilkka Vaarasuo
044 735 3854, ilkka.vaarasuo@jukurit.fi

Päävalmentaja
Marko Kauppinen
040 530 6715, marko.kauppinen@jukurit.fi

Valmentaja
Teemu Suokas
040 139 5379, teemu.suokas@jukurit.fi
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mikkelin seudun r-kioskit
Katso KiosKien tiedot ja auKioloajat:  www.r-KiosKi.fi

VetuloAte
Mikkelin seudun R-kioskit 

kannustavat Juniori-Jukureita 
mahtaviin suorituksiin!

Syötävää ja juotavaa moneen menoon  
kahvit ja tuoreet pullat  |  lehdet   

  Veikkauksen, RAY:n ja Toton pelit    
postipalvelut ja Ärräexpress paketti-

palvelut  |  Osto+nosto  |  junaliput   
lahjakortit ja paljon, paljon muuta! 

Palveluvalikoima vaihtelee hieman kioskeittan. 

Tervetuloa täyden palvelun 
R-kioskeille!



Timanttiporaus ja 
-sahaus

Lattian hionnat ja 
jyrsinnät 

Purkutyöt 
pienistä suuriin 

www.timanttityopalvelut.fi
050 366 0006

Brokkipiikkaus

Kaivinkonetyöt

Vaihtolavojen vuokraus 
ja tyhjennykset

Asbestisaneeraukset 

Asbestikartoitukset
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Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.
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