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Jäsen
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Jäsen
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Jäsen
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Jäsen
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Jäsen

Paula Hakkarainen
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YHTEYSTIEDOT:

PÖYTÄVARAUKSET
asemaravintola@vaiha.fi tai p. 010 325 6090
Mannerheimintie 1, 50100 Mikkeli

Junioripäällikkö
Tuomas Anttonen
tuomas.anttonen@juniori-jukurit.fi
044 986 2385

Valmennuspäällikkö
Ville Suovalkama
ville.suovalkama@juniori-jukurit.fi
044 540 6560
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Taitovalmentaja
Jukka Mäkinen
jukka.makinen@juniori-jukurit.fi
044 243 8924

Juniori-Jukurit toimiston terveiset
Kausi on lähtenyt hienosti käyntiin Juniori-Jukureissa. Harrastajamäärät ovat olleet hyvässä kasvussa
monessa eri ikäluokassa. Leijonakouluissa on mukana ennätysmäärä lapsia ja pienempien ikäluokkien
pelaajamäärät ovat hyvässä nousussa. Myös tyttötoiminta on saanut paljon kiitosta, myös valtakunnallisella tasolla. Seura järjesti alkukaudesta Naisten
maaottelun, jossa kerättiin varoja tyttö- ja naistoiminnan kehittämiseen. Seurassa on tällä hetkellä hyvä henki päällä eri ikäluokkinen kesken, ja eri
sidosryhmien kanssa on toimintaan saatu lisää panostusta.
Jääkiekossa nousee valtakunnallisesti esiin jatkuvasti lajin suuret kustannukset ja toiminnan kalleus. Juniori-Jukurit on yhteistyökumppanien sekä kaupungin tuen avulla pystynyt pitämään maksut etenkin
lasten aloitusvaiheessa hyvin edullisena, laadusta
tinkimättä. Tästä iso kiitos tukijoille sekä kaupungille. Tällä on pystytty vaikuttamaan siihen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa
ja tutustua lajiin. Seurassa toimii hyvin myös varustekierrätys, jonka avulla saadaan lapsille lahjoitettua edullisesti tai maksutta kokeiluvaiheessa pientä
varustetukea toiminnan starttiin.

uusi strategia, jonka avulla seuramme voi ottaa seuraavan askeleen kohti tulevaisuutta.

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ - NUORI URHEILIJA VAI
URHEILEVA NUORI?

Tulevaisuudessa riittää varmasti paljon uudenlaisia
haasteita. Lasten syntyvyys Etelä-Savossa on tällä
hetkellä laskussa ja lasten liikkumattomuus on iso
yhteiskunnallinen ongelma tällä hetkellä. Erilaisilla
toimenpiteillä tulee varmistaa tulevaisuudessakin,
että Etelä-Savossa lapset ja nuoret voivat harrastaa
jääkiekko paikkakunnasta riippumatta. Monipuolinen harrastaminen eri tavoin, tulee lisääntymään
jatkossa sekä Mikkelissä, että koko Etelä-Savon alueella. Vain yhteistyöllä eri toimijoiden kesken, pystymme tulevaisuudessa ratkomaan alueemme ongelmia ja haasteita.

Nuorten urheilu herättää jatkuvasti erilaisia tunteita ja tuntemuksia. Tunteet kuuluvat urheiluun olennaisesti ja ilman niitä suoritus jää vajaaksi. Kun puhutaan nuorista, tunnekuohuja aiheuttavat monet
asiat. Urheilemiseen liittyvät seikat ovat vain yksi muiden joukossa. Nuoren henkinen kasvu ja elämänvaiheeseen olennaisesti liittyvät asiat kuten
opiskelu ja siihen liittyvät valinnat, kaverisuhteet ja
erilaiset houkutukset kuormittavat nuoren elämää
päivittäin. Siksi onkin tärkeää, että nuorella on lähipiirissään ja perheessään vahva tuki omille valinnoille ja paineeton tuki urheilemiselle. Ulkoa tulevat paineet eivät edesauta nuoren henkistä kasvua
tai urheilua.

TAITOVALMENTAJA – SEURAYHTEISTYÖ
VOIMAVARANA
Viime kauden aikana tehtiin tekijät tutuksi uudessa
ympäristössä ja tällä kaudella on laitettu haalarit jalkaan yhteistyöseurojen kesken entistä tiukemmin.
Elo-syyskuussa järjestetyissä F-D vaiheen yhteistyöseuratapahtumissa pohdittiin johtoryhmien kesken
uusia ikäluokkien välisiä yhteistyön mahdollisuuksia tulevalle kaudelle ja lähes kaikkien ikäluokkien
kanssa niitä myös yhdessä löydettiin. Muun muassa
yhteistyöseurojen Leijonaliiga peleissä useamman
pelikentän ja sekoitettujen joukkueiden malliin innostuivat kaikki yhteistyöseurat mukaan. Tämä tarjoaa myös pelaajille varmasti mukavaa vaihtelua
kauden aikana. Lisäksi seurayhteistyötä kehitetään
entisestään kauden aikana myös seuratasolla, kun
kaikki yhteistyöseurat lähtivät mukaan Tähtiseurahankkeeseen. Hankkeen myötä on tarkoitus muun
muassa yhtenäistää pelisääntöjä ja kehittää pelaajapolkua.

Talkootyö on seuratoiminnan kulmakiviä. Seurassamme toimii yli 100 vapaaehtoista toimijaa eri rooleissa. Iso kiitos kaikille aktiivisille vanhemmille sekä muille toimijoille, jotka mahdollistavat lasten ja
nuorten laadukkaan seuratoiminnan. Arjen toiminnassa tulee kaikkien meidän muistaa toimintamme
perusarvot, yhteisöllisyys, erinomaisuuden tavoittelu sekä innostavuus. Seuran slogan ”Kasva kiekkoon – kasva elämään”, kertoo seuran toiminta-ajatuksesta. Seuratoiminnassa haluamme ensisijaisesti
kohdella harrastajia lapsina ja nuorina, sekä tukea
heidän kasvuaan ja kehitystä. Juniori-Jukurit tarjoaa hyvän kasvualustan elämään sekä kaukalossa että sen ulkopuolella.

Seurayhteistyön tärkeitä tukipilareita on hyvä ja
toimiva kommunikointi niin seurojen kuin joukkueidenkin toimihenkilöiden välillä. On ollut ilo huomata miten yhä useammat yhteistyön mallit ottavat
tuulta alleen ja toimivat, kun asioista keskustellaan
ja innostuneet tekijät lähtevät yhdessä viemään toimintaa eteenpäin. Tästä johtuen voidaankin sanoa,
että seurayhteisössämme tehdään yhteistyötä kaikissa ikäluokassa nyt ja myös jatkossa.

Seuran strategiakausi 2016-2020 päättyy tähän kauteen. Strategien mukaisia suunnitelmia on hienosti saatu vietyä käytäntöön ja useat strategian mukaiset tavoitteet on saavutettu. Uuden strategian
suunnittelu on jo aloitettu toimiston sekä hallituksen toimesta. Kauden aikana luodaan yhdessä toimihenkilöiden, hallituksen sekä jäsenten kanssa
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vaiheessa (14 v. ja vanhemmat) tätä aletaan jalostaa
intohimoksi. Nuorten vaiheessa sisäisen motivaation kasvattaminen ja kehittäminen on tärkein pohja
urheilijaksi kasvamiselle. Sisäisesti motivoitunut urheilija onkin itse oman urheilemisensa tärkein henkilö. Kaikkien muiden tehtävä on tukea, auttaa ja
kannustaa, koska kenenkään kehittymistä ei voi pakottaa ulkoapäin.
Oli kyseessä sitten sisäisen motivaationsa löytänyt
nuori urheilija tai vielä itseään etsivä urheileva nuori, mikään asia ei tule valmiiksi tai toisaalta murennu hetkessä. Jokaiselle nuorelle tulee eteen erilaisia
vaiheita, jotka hetkellisesti vievät kehitystä eteenpäin tai toisaalta voivat jarruttaa sitä. Tämän vuoksi
pitkäjänteisyys on Jukureissa nuorten vaiheen valmennuksen yksi kulmakivistä. Tähän liittyy ymmärrys myös siitä, että toimimme nimenomaan nuorten parissa emmekä ammattipelaajien kanssa. Siksi
korostamme myös esimerkiksi opiskelun tärkeyttä.
Vaikka opiskelussakin kyse on aina yksilöllisistä ratkaisuista ja opintojen jaksottelemisesta, se ei ole este urheilu-uralle.

Jukureissa nuoren urheilijan valmennus huomioi
yksilöllisesti pelaajien kehitysvaiheita, harjoittelua
sekä elämäntilanteita. Nuoria autetaan siis vahvasti urheilijaksi kasvamisessa. Mikä erottaa sitten nuoren urheilijan ja urheilevan nuoren? Nuori urheilija
tekee arjessaan omaa urheiluaan tukevia valintoja
esimerkiksi ravinnon ja levon suhteen. Eli ottaa vastuuta omasta itsestään. Kaikille urheileville nuorille urheilu ei kuitenkaan määritä koko elämää. Kyse
voi olla siitä, että nuorelle urheilu on vain yksi tärkeä asia elämässä. Yhtä lailla vastaus voi olla se, että
nuori ei vielä osaa soveltaa kaikkia saamiaan neuvoja omaan arkeensa. Tämän vuoksi jokaisen urheilijaksi kasvaminen ja polku ovat yksilöllisiä. Kun yksi löytää sisäisen motivaationsa jo lapsena urheilua
kohtaan, toinen saattaa kypsyä ja oppia asioita vähän myöhemmin.

Annetaan siis jatkossakin nuorten olla nuoria ilman
ulkopuolelta tulevaa painostusta. Jukuripolku antaa
tällä hetkellä mahdollisuuden ja puitteet urheilijaksi
kasvamiseen ja jääkiekkoilijan uralle. Nuoret itse ja
urheilun lainalaisuudet huolehtivat lopusta.
Hyvää kiekkokautta kaikille, nähdään halleilla.
Tuomas, Jukka ja Ville

Lasten vaiheen toiminnan (13 v. ja nuoremmat) lähtökohtana on ilon ja innostuksen sytyttäminen liikuntaa, urheilua ja jääkiekkoa kohtaan. Nuorten
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Me teemme yhdessä historiaa
Kuluva kausi on monella tapaa merkityksellinen,
jopa historiallinen Jukureille.

joissakin puheissa jopa rohkeina, mutta meidän
mielestämme ne ovat paitsi välttämättömyys,
myös iso mahdollisuus meille kaikille.

Seuran juniorityö on kehittynyt vuosi vuodelta, ja A-nuoremme ovat vakiinnuttaneet paikkansa Nuorten SM-Liigassa laadukkaana joukkueena.
Joukkueessa kasvaa jatkuvasti hienoja pelaajia,
joille voi nähdä pitkän tulevaisuuden kiekon parissa.

Etelä-Savo ei ole ehkä juuri nyt tunnetuin hyvästä
yhteistyöhengestään, joten sitäkin tärkeämpää on,
että urheiluseurat näyttävät siinä esimerkkiä. Tämän kauden slogan, omien puolesta, kertoo sekin,
mistä joukkueessa ja Jukureissa on lopulta kyse:
me olemme valmiita tekemään kaikkemme oman
joukkueen, oman seuran ja oman seudun puolesta.

Seurojen tekemä juniorityö nousee yleensä esille
lähinnä NHL-varausten yhteydessä, vaikka aihetta olisi paljon muulloinkin. Toki viime juhannuksena peräti kolmen jukuritaustaisen pelaajan saamat
NHL-varaukset ansaitsivat kaiken huomion, sillä
hetki oli historiallinen meille Jukureille.

Mutta mitä on se, minkä puolesta teemme työtä?
Ennen Liiga-kauden alkua Liiga-joukkueen pukuAsiakkuusjohtaja
kopin seinälle kiinnitettiin Japanin-matkan - histoANNE JAKONEN
riallinen sekin - jälkeen taulu, johon on kirjattu viisiItäinen alue
yhteistä arvoa: Jukurien etu, Tähtään korkealle, Uskon, Kehityn ja Elän hetkessä. Ne kertovat ja muistuttavat siitä, millaisiin arvoihin joukkueemme,
organisaatiomme ja yhteisömme uskoo ja mihin
haluamme kasvaa joka päivä entistä tiukemmin
kiinni. Nämä viisi arvoa sopivat ohjenuoraksi pelikentälle, mutta erityisen hyvin myös sen ulkopuolelle. Tavoitteiden ja unelmien asettaminen, halu
oppia uutta ja kehittyä sekä oman yhteisön arvostaminen vievät pitkälle kaikilla elämänaloilla. Ja sitä urheilu parhaimmillaan on - kasvua elämään.

Jukureissa on pitkät perinteet urheilullisuuden
kunnioittamisessa ja arvostuksessa. Tällä kaudella Liiga-joukkue on muun muassa saanut entistä
enemmän tukea henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, jotta löytäisimme kilpailuetua muihin seuroihin verrattuna ja jotta pystyisimme tukemaan
pelaajia entistä paremmin heidän kasvussaan urheilijoina.
Pelaajan kulkema matka on pitkä, ja Etelä-Savossa vuosi vuodelta pienenevät ikäluokat eivät teet
joukkueurheilun harrastamisesta korkealla tasolla
ainakaan helpompaa. Siksi alkusyksystä solmimme
historiallisen yhteistyösopimuksen Savonlinnan
Pallokerhon kanssa. Sopimuksen myötä maakunnan kiekkoseurat tekevät entistä tiiviimpää ja avoimempaa yhteistyötä, jotta eteläsavolainen pelaajapolku on mahdollisimman leveä ja kivetön myös
tulevaisuudessa.

Tämä kausi on myös juhlakauden aatto, sillä ensi
vuonna Jukurit juhlii 50-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuosia ja juhlapuheita tärkeämpää on muistaa se
arkinen työ, jota meistä jokainen tekee mikkeliläisten lasten ja nuorten urheilun eteen vanhempana,
huoltajana, valmentajana, tukijana. Siitä kaikille
lämmin kiitos. Tehdään edelleen yhdessä historiaa, joka päivä!

Aloitimme syksyllä myös yhteistyön jalkapallon
Ykköseen hienon paluun tekevän Mikkelin Palloilijoiden kanssa yhteisiä kausikortti- ja lippupaketteja myymällä. Näitä kumppanuuksia pidettiin

Jukka Holtari
urheilujohtaja
Jukurit HC Oy

Asiakkuusjohtaja
ANU POIKELA
Eteläinen alue

Asiakkuusneuvoja
JUUSO VILJAKAINEN
Mikkeli

Nyt voit soittaa
meille suoraan!
Tiesithän että sinun ei nyt tarvitse keskustella pankkiasioistasi
toisella puolella Suomea sijaitsevan henkilön tai robotin kanssa.
Tavoitat kaikki noin 150 toimihenkilöämme johtajia myöten heidän omista
suorista numeroistaan. Kuten aidon paikallispankin piirteisiin kuuluukin.
Jos emme heti pääse vastaamaan, soitamme sinulle mahdollisimman pian.

Katso henkilökuntamme yhteystiedot osoitteesta:
www.op.fi/suur-savo
Voit varata ajan kätevästi myös verkossa
www.op.fi tai puhelimitse 0100 0500
Puhelun hinta 0100-alkuiseen numeroon: pvm/mpm.
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Asiakkuuspäällikkö
PIRJO HEISKANEN
Mäntyharju

Move

like Mikkeli.

PUUTAVARAKULJTUS
LASSE PAASONEN KY

MIESTEN MAANANTAI
hiusten leikkaus 20€
Maaherrankatu 7 | 50100 MIKKELI
Avoinna ma-pe 8 - , la 8 - 14
Ajanvaraukset 046 534 8967

Fb:
facebook.com/HennisMikkeli
Insta: instagram.com/hennis_hair

ESLin tapahtumia
vuonna 2020:

18.-19.7.2020

Etelä-Savon Urheilugaala
Ruusukävely
Linnanneitokierros
Luonteripyöräily

31.1.
12.5.
14.5.
8.8.

Mikkelin

Joretuote Oy
Mikkelinjoretuote.fi puh. 015 213 259

Ilmoittautumislinkit tapahtumiin löytyvät
osoitteesta www.esliikunta.fi

Meille asiakkaan tyytyväisyys on tärkeintä
ja meiltä saat myös silmälääkäripalvelut!
Optikot Terhi Pöyry ja Marjaana Laamanen
Silmälääkärit Kati Ranta ja Leena Kurvinen
www.nakoduo.fi

TERVETULOA PALVELTAVAKSI!
MA

TE

Savilahdenkatu 5-7, 50100 Mikkeli • 015 228 877 • 050 408 2708

OTARAK Oy
OTARAK Oy

Johtokatu 2, 50130 Mikkeli
puh. 044 7268564

Sakura Sushi Mikkeli

address: Porrassalmenkatu 22, 50100 Mikkeli
phone number: 046 9424763, email: guanyuetu@gmail.com

Opening hour: MA-PE 10:30 - 20:00, LA 11:30 - 20:00, SU 11:30 - 20:00
Buﬀet Kaikki kulut
(lämmin ruoka,sushi,salaatti,keitto, juomia,kahvi,tee,keksi,ice cream)
(cakes are include on weekends)
MA-PE 10:30 - 19:30 10.50 €
LA
11:30 - 19:30 12.90 €
SU
11:30 - 19:30 12.90 €

TILIPALVELU
TARJA VAKKILA OY

Kid’s price: under three are free and over 10
are the same price as adult. Between 3-10,
the price based on the age (4y-4€, 5y-5€...10y-10€).

You can also take away from Buﬀet, we have three choices
1.Pelkkä sushi: 15kpl sushi, soijakastike, nkivääri, wasabi, 18kpl (viikonloppu)
2.Pelkkä lämmin ruoka: lämmin ruoka, salaatti (2 laatikko)
3.Molemmat lämmin ruoka ja sushi: lämmin ruoka, 6 kpl sushi (2 laatikko)
We also have a sushi bar inside the Prisma Mikkeli, you can choice
the sushi you want from the buﬀet table the price is 24.90 € / kilo

Porrassalmenkatu 21, Mikkeli |  015 211 540

LEIJONALUISTELUKOULU- JA LEIJONAKIEKKOKOULU
Juniori-Jukureiden leijonakoulut tarjoaa matalankynnyksen mahdollisuuden tutustua luisteluun ja jääkiekkoon leikkien sekä pelien avulla. Tällä kaudella leijonaluistelu- ja leijonakiekkokulussa on jo mukana yli 90
lasta. Mukaan mahtuu kauden aikana kaikki uudet harrastajat. Harjoitukset järjestetään kerran viikossa sunnuntaisin harkkahallissa. Leijonaluistelukoulu harjoittelee klo 10-11 ja leijonakiekkokoulu harjoittelee klo
11-12.
Luistelukoulussa varusteina tarvitsee vain luistimet, kypärän, kaulasuojan sekä mailan. Kiekkokoulussa suositellaan jo muitakin varusteita. Seura auttaa varustehankinnoissa kokeiluvaiheen ajan. Joten mahdollisia
lainavarusteita voi kysellä junioripäälliköltä. Facebookissa on myös Juniori-Jukureiden varustekirppis, jossa
liikkuu edullisia varusteita pienemmille junioreille.

Toimimnan sisältö :
* Kasvatukselliset sisällöt
* Lajitekniset sisällöt (luistelu, kiekonhallinta ja mailatekniikka)
* Leikit ja kisat
* Pelin oppimiseen liittyvät sisällöt
Mukaan leijonakouluihin voivat tulla kaikki lajin aloittavat 4-8 -vuotiaat tytöt ja pojat.
Tervetuloa mukaan liikkumaan!
Lisätietoja:
Tuomas Anttonen, Junioripäällikkö
044 986 2385, tuomas.anttonen@juniori-jukurit.fi

Leijonakiekkokoulu

R

HEIMOVISA 1. Kuka Juniori-Jukureiden kasvatti on edellinen SM-liigan voittanut pelaaja?
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Kohta kolmatta vuotta yhdessä harjoitelleista ja pelanneista tytöistä on kasvanut oikea tyttöjoukkue,
jolla on huikea joukkuehenki. Matkan varrella tyttöjä
on tullut mukaan hienosti lisää, joukkueessa pelaajat
tukevat sekä kannustavat toinen toisiaan. Uudet tyttöpelaajat on otettu ryhmään mukaan avoimin sekä
iloisin mielin.
Aito into pelata jääkiekko yhdistää tyttöjä ja on todella ihanaa olla seuraamassa ja iloitsemassa tyttöjen hienoa kehitystä ja peli-iloa!

Eturivi vasemmalta : Lumi-Tuuli Larnos, Ellen Hänninen, Sanni Saukkonen, Veera Härkönen, Kerttu Kokkonen.

F- tytöt

Takarivi vasemmalta : Peppiina Lahtonen, Elena Mochnikova (Joukkueenjohtaja), Minni Böhm, Kaarina Prodaiko, Moona Laurikainen, Liisi Haimilahti, Kerttu Pullinen, Piitu Leinonen,
Saara Huoponen, Tero Laurikainen (Vastuuvalmentaja),

F-TYTÖT - Peli-iloa ja -intoa!

Alkaneenkin kauden joukkueemme iskulause on
vain pelaamalla oppii pelaamaan. Tytöt käyvät F1-10
ja F2-11 poikien joukkueiden mukana harjoituksissa
sekä Leijonaliigasarjan peleissä. Tämän lisäksi tyttöryhmä osallistuu erilaisiin tyttökiekkotapahtumiin ja
turnauksiin. Kauden aikana harjoitellaan jääkiekon
lajitaitoja sekä kokeillaan isolle kentälle siirtymistä.
Tytöillä on joka viikko yksi oma tyttöjää yhdessä tyttökiekkokoulun kanssa keskiviikkoisin klo 18-19 harkkahallissa.

harrastaa jääkiekkoa. Seura on ollut mukana kansainvälisessä tyttöjen jääkiekkotapahtumassa, Girls’
Hockey Dayssa (GHD) järjestämällä Mikkelissä kaikille tytöille tutustumispäivän. Syksyllä käynnistynyt ilmainen GHD tyttökiekkokoulun toivotaan entistä
enemmän herättävän tytöissä kiinnostusta jääkiekon
harrastamiseen, ja muutama uusi tyttöpelaaja onkin
jo saanut kiekkokärpäsen pureman ja ovat olleet aktiivisesti mukana tyttöjen harjoituksissa.
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi mukaan kaikki uudet ja vanhat tyttöpelaajat!

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Valmentaja
Tero Laurikainen, tero.laurikainen@hotmail.fi
Joukkueenjohtaja
Elena Mochnikova, emochni@hotmail.com
Lisätietoja:
Tuomas Anttonen, Junioripäällikkö
044 986 2385, tuomas.anttonen@juniori-jukurit.fi

OY
Seuran tavoitteena on edistää
tyttökiekkoa Mikkelissä ja mahdollistaa innokkaille tytöille mahdollisuus

SIJAISAUTO

dessä
huollon yhtey

0€

ta sijaisautoMuista maini
oa
tarpeesi huolt
varatessasi.

Valtuutettu Citroën ja Peugeot
varaosa- ja huoltopalvelu.
OY

Kysy tarjous!

Valtuutettu Citroën ja Peugeot
varaosa- ja huoltopalvelu.
Vuodesta 2007 alkaen.

Kaapelikatu 1, Mikkeli
015-178 888
asiakaspalvelu@citix.fi
www.citix.fi

HEIMOVISA 2. Kuinka monta Jukureiden kasvattia on saanut NHL-varauksen?
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D-tyttöjen joukkueeseen kuuluu vuosina 2004-2007
syntyneitä tyttöjä 11. Ydinryhmän lisäksi harjoituksissa ja peleissä käy kaksi tyttöä Kangasniemen KaPa:sta.
Satunnaisesti peleissä on mukana myös neljä tyttöä
Warkiksesta.
Tytöt harjoittelevat tällä kaudella naisten kanssa yhteisjäillä kaksi kertaa viikossa. Jääharjoitusten yhteydessä on aina myös oheisharjoittelua. Suurin osa tytöistä osallistuu myös D07- poikien harjoituksiin ja
peleihin. Tytöillä on myös mahdollisuus osallistua taito-, peli –ja maalivahtijäille.

vanhempia. Vanhemmat ovat omalla osallistumisellaan ja myönteisellä suhtautumisella tyttöjen harrastukseen mahdollistaneet joukkueemme toiminnan.
Tytöt ovat kehittyneet paljon niin yksilöinä kuin joukkueena. Yhteinen tavoitteemme on kehittää tyttöjen
lajitaitoja monipuolisesti ja kannustaa heitä urheilulliseen elämäntapaan.
Tervetuloa mukaan pirteään ja urheilulliseen tyttöjoukkueeseen.
JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:

Joukkueemme pelaa D-tyttöjen aluesarjaa. Pelejä kertyy kauden aikana 18 akselilla Mikkeli-Jyväskylä-Kuopio. Tyttöjoukkueen pelaajamäärä on pieni, joten koti- ja vieraspelien järjestelyihin tarvitsemme aktiivisia

Kuvasta puuttuu : Emma Laitinen, Tytti Lempinen

Alarivi vasemmalta: Maria Niilo-Rämä, Ronja Parkkonen, Krista Kohvakka, Jannika Mynttinen, Ella Turunen, Heidi Holmberg, Essi Laitinen

D-tytöt

Ylärivi vasemmalta: Jaana Pettinen (Huoltaja), Teemu Parkkonen (Valmentaja), Mikaela Nykänen, Jeanne Puranen, Peppi Pippuri, Elsa Tiihonen, Johanna Puranen (Joukkueenjohtaja)

D-tytöt

Joukkueenjohtaja
Johanna Puranen
johanpuranen@gmail.com, 050 340 8662

Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi
p. 015 431 010

www.kangasniemenapteekki.

HEIMOVISA 3. Kuinka monta peliä Marko Kauppinen on pelannut SM-liigassa?
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Edelliskauden tapaan tälle kaudelle on pelaajamäärät olleet varsin hyviä. Viime kaudella käyntiin saatu
yhteistyö mm. Warkiksen kanssa on näkynyt positiivisesti niin kokoonpanon tasossa, kuin laajuudessa.
Lisäksi viime kaudella saatiin ajettua myös seuran
tyttökiekkojoukkueesta pelaajia mukaan naisten peleihin. Myöskään ei sovi väheksyä uusien tuttavuuksien mukaan saamista Savonlinnasta.

Eturivi vasemmalta: Senni Mäkipää, Heidi Holmberg, Katja Ahonen, Pihla Parkkonen, Anu Tillanen, Henna Kohvakka

Naiset

Takarivi vasemmalta: Kari Ahonen (Joukkueenjohtaja), Aku Kaipainen (Valmentaja), Johanna Riipinen, Silja Kiukas, Minni Viljanen, Timi Lappalainen (Vastuuvalmentaja)

Naiset

Joukkueen ikäjakauma on nuori ja suurimmaksi
osaksi 2000-luvulla syntyneitä. Ensimmäiset heistä
rupeavatkin olemaan jo täysi-ikäisiä. Seuraavana askeleena onkin johtajuuden haltuun ottaminen niin
jäällä kuin sen ulkopuolellakin. Tällä kaudella kapteenin virkaa toimittaa Pihla Parkkonen, joka onkin
loistava esimerkki muille pelaajille. Hänen asenteesta niin harjoitteluun kuin peleihinkin voi jokainen ottaa oppia. Kapteeniston täydentävät Katja Ahonen ja
Peeda Kaunisto.

tytöille tulee pienempi kynnys lähteä naisjoukkueen
mukaan, kun kutsu käy.
Lähtökohtaisesti tälläkin kaudella joukkue taistelee
joka pelissä pisteistä. Ensimmäiset pelit eivät menneet aivan suunnitelmien mukaan, mutta pikkuhiljaa
oppiminen ja kasvaminen ovat tuottaneet tulosta.
Pelit tulevat todennäköisesti jatkumaan Suomi-sarjassa, jossa varmasti joukkue kamppailee lohkovoitosta. Edessä on vielä hienoja pelejä, toivommekin
yleisöä paikalle kannustamaan joukkuetta!
Aku Kaipainen
Valmentaja

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Joukkueenjohtaja
Kari Ahonen
040 129 4673, kari.ahonen@naistinki.fi

Edelliskausiin nähden on muutosta tullut jääharjoitteluun. Nykyisin viikon kaksi ensimmäistä harjoitusta
harjoitellaan tyttöjoukkueen kanssa yhdessä. Tämä
tuo naisjoukkueen pelaajille mahdollisuuden näyttää esimerkkiä nuoremmille. Toivon mukaan myös

Valmennus
Timi Lappalainen, 045 604 8466
Aku Kaipainen, 044 099 5400

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

Porrassalmenkatu 27
P. 0400 659 189

Naisten pukeutumisen erikoisliike

iloinenlanka.ﬁ

HEIMOVISA 4. Minä vuonna Juniori-Jukurit ry on perustettu?
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Etusrivi vasemmalta: Juho Aarnio, Jasper Taalikka, Erno Pekkanen, Leo Honkanen, Peetu Hämäläinen, Onni Luoto, Roope Torikka, Elle Malewicz, Samu Veijalainen, Alex Hänninen, Jooa Romo,
Vinski Liukkonen.

Keskiviri vasemmalta: Nooa Töyrylä, Niilo Marttiin, Johannes Rekilä, Oskari Koivula, Oiva Sihvonen, Veikko Korpinen, Eemeli Mikkanen, Topias Äikäs.

Takarivi vasemmalta: Petri Sihvonen (Valmentaja), Olli-Jussi Korpinen (Valmentaja), Mikko Honkanen (Valmentaja), Jussi Aarnio (Valmentaja), Kari Hänninen (Valmentaja),
Tuomas Anttonen (Valmentaja)

G12
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G-12
G-12 eli 2012-syntyneiden ryhmä on harjoitellut alkukauden 2 kertaa viikossa, maanantaisin klo 18-19 ja
lauantaisin klo 11-12. Ryhmässä on mukana yhteensä 26 lasta. Kauden aikana on tarkoituksena opetella seuran Junioripäällikön johdolla joukkuetoimintaa
kohti F2-ikäkausijoukkueen aloitusta.
Toiminnassa liikutaan lasten ehdoilla. Harjoittelussa
painottuu liikkumisen riemu, toiminta pitää sisällään
paljon erilaisia leikkejä sekä pelejä. Kauden aikana
ryhmä pelaa lähialueen seurojen kanssa pelitällejä
5-6 kertaa. Harjoittelussa pyritään opettelemaan lajitaitoja monipuolisesti, niin että lapset liikkuvat mahdollisimman paljon.

Tervetuloa rohkeasti kaikki uudet 2012 syntyneet tytöt ja pojat mukaan toimintaan. Ryhmä on myös hyvä
paikka vanhemmillekin lapsille, jotka eivät vielä ole
olleet mukana joukkuetoiminnassa. Mukaan joukkueeseen voi tulla missä vaiheessa toimintakautta tahansa. Rohkeasti yhteyttä ja tervetuloa mukaan kaikki uudet innokkaat tytöt ja pojat.

Lisätietoja:
Tuomas Anttonen, Junioripäällikkö
044 986 2385
tuomas.anttonen@juniori-jukurit.fi

YHDESSÄ
VAHVEMPI.
MAARAKENNUS
KULJETUSPALVELUT
MAA- JA KIVIAINESMYYNTI
www.mikkelinautokuljetus.fi I www.talpa.fi

Maaherrankatu 48, MIKKELI / ideal-keittiot.fi

HEIMOVISA 5. Kuka Juniori-Jukureiden kasvatti ratkaisi Jukureille ensimmäisen Mestis mestaruuden vuonna 2001?
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Eturivi vasemmalta: Anton Lindholm, Griko Laurikainen, Robin Gruner, Aatu Pöyry Voitto Anttonen, Ilmari Siiskonen, Sisu Valkonen, Rudolf Vahtera, Veeti Säämänen, Niilo Nevanoja, Väinö Rantanen,
Samu Saalasti, Leo Linsen, Ellen Hänninen.

Keskirivi vasemmalta: Marianne Suominen (Joukkueenjohtaja), Otto Siidoroff (Huoltaja), Miro Halttunen, Onni Kokko, Elmeri Siivonen, Elias Hämäläinen, Susanna Hyyryläinen, Eino Siidoroff,
Moona Laurikainen, Liisi Haimilahti, Nikolas Martikainen, Joona Vilhunen, Väinö Siidoroff, Elmo Siitarinen, Topi Kinnunen,

Takarivi vasemmalta: Olli Linsen (Vastuuvalmentaja), Antti Siivonen (Valmentaja), Kai Kokko (Huoltaja), Ilari Tuoriniemi, Jaakko Gråsten, Jimi Ripatti, Eelis Hahl, Severi Lehtinen, Lenni Kuitinen,
Samu Valkonen, Eerik Vahtera, Niilo Jämsä, Viljami Kontio, Severi Knaappila, Akseli Tarkiainen, Ari Kinnunen (Huoltaja), Henri Valkonen (Valmentaja), Tero Laurikainen (Valmentaja),
Maria Nurmi-Anttonen (Joukkueenjohtaja)

F2-11
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F2-11
F2-11 joukkueeseen kuuluu 39 lasta. Harjoittelemme
yhdessä kaksi kertaa viikossa. Toisen jääharjoituksen
yhteydessä pidämme oheisharjoituksen, jossa pyrimme kehittämään monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja. Tämän lisäksi pelaajien on mahdollista osallistua
seuran kerran viikossa järjestämille taito- ja pelijäille.
Tässä ikäryhmässä ei ole vielä vakituisia maalivahteja, vaan Jokainen lapsi pääsee halutessaan kokeilemaan myös maalivahdin hommia. Seura järjestää
kerran viikkoon myös maalivahtijäät, joihin jokaisella
on vuorollaan mahdollisuus osallistua.

oppia joukkueena toimimista. Tämä pitää sisällään
yhteisten sääntöjen ja toimintatapojen luomista ja
niiden noudattamista, vastuunottoa, sekä pelikavereiden ja muiden lajin parissa toimivien henkilöiden
kunnioitusta. Pyrimme siihen, että toiminnassamme
on kannustava, avoin ja iloinen ilmapiiri, joka ruokkii
lasta yrittämään parhaansa.

Kauden aikana pelaamme Leijona-liigaa neljän tasavahvan joukkueen voimin. Tämän lisäksi järjestämme keväällä oman turnauksen. Kauden aikana on
myös muutamia muita pelitapahtumia, johon osallistumme.

Kiekkoterveisin, Vastuuvalmentaja Olli Linsén

Uusia pelureita otetaan mielellään mukaan. Olitpa
tyttö tai poika, jos lätkä kiinnostaa, niin ei kun mukaan kokeilemaan.

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Joukkueenjohtaja
Maria Nurmi-Anttonen
044 356 8825, maria-nurmi84@hotmail.com

Urheilullisen elämäntavan sekä lajitaitojen opettelemisen lisäksi yksi tämän kauden tavoitteistamme on

Karikontie 1, 50600 Mikkeli | 075 326 5700
www.karikonautohuolto.fi | Avoinna ma–pe 7.30–17.00

p. 0500 132 650

Aja Sinä, me huolehdimme!

Mikkeli: Otavankatu 21, puh. 020 7415 495
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–14

HEIMOVISA 6. Kuka on viimeisen Mestis mestaruuden voittanut Juniori-Jukureiden kasvatti?
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JUKURIT

Me ollaan heimolapsii, meitä on yhtä vaille kolkytviis ja me ollaan kaikki erilaisii. On tyttöi ja poikii
kaiken näkösii, joista yks osaa lätkässä sitä ja toinen tätä mut kukaan ei kaikkea ja se on ihan parasta. Pukkarissakin pyörii heimovanhemmat, ku me ei
osata sitoo luitimen nauhoja tai ei vaan haluta. Mut
kaukalossa me annetaan kaikkemme ja ollaan heimomme sotureita, periks ei anneta. Meillä on harkkoja viikossa kaks ja paritkymmenet pelit pelaamme kaudessa kans. Jos on vielä intoo olemassa, niin
voi käydä seuran yhteisharkoissa, niissä kehittyy
lajitaidoissa.

Kuvasta puuttuu: Matias Vauhkonen, Niko Konttinen, Tuukka Hämäläinen.

Eturivi vasemmalta: Aaro Haapiainen, Elmo Jäppinen, Eeli Kurppa, Aaro Hoberg, Kosti Karttunen, Elmeri Laamanen, Peetu Leinonen, Max Kataja, Lenni Kuitunen, Eemil Toivanen, Evert Tiusanen,
Dani Ripatti, Iisak Nousiainen, Kaarina Prodaiko, Vili Neuvonen

Keskiviri vasemmalta: Luka Metsävuori, Tatu Valjakka, Urho Alanko, Saara Huoponen, Piitu Leinonen, Kerttu Pullinen, Niklas Kohvakka, Selim Haapanen, Elmo Toivanen, Sami Tissari, Tuomas Teitti,
Vertti Salonen, Aleksi Karvinen, Peetu Mielonen, Hannes Nurmi

Takarivi vasemmalta: Petri Valjakka ( Valmentaja), Jorma Karvinen (Huoltaja), Pasi Toivanen (Huoltaja), Tuomo Metsävuori (Huoltaja), Ville Haapanen (Vastuuvalmentaja),
Antti-Jussi Leinonen (Valmentaja), Jukka Mielonen (Valmentaja), Pekka Nurmi (Joukkueenjohtaja)

F1-10
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F1-10
Toivotamme uudet pelaajat tervetulleiksi F-10 heimojoukkueeseemme, käy bongaamassa kuvamme
heimogalleriasta ja liity mehin! Lisätietoa saat vastuuvalmentaja Villeltä ta joukkueenjohtaja Pekalta.

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Vastuuvalmentaja:
Ville Haapanen, ville@haapasen.fi
Joukkueenjohtaja:
Pekka Nurmi, pmnurmi@gmail.com

Timanttiporaus ja -sahaus
Lattian hionnat ja jyrsinnät
Purkutyöt suurista pieniin
Brokkipiikkaus
Kaivinkonetyöt
Vaihtolavojen vuokraus ja tyhjennykset
Asbestisaneeraukset
Asbestikartoitukset

050 366 0006

www.timanttityopalvelut.fi
HEIMOVISA 7. Kuka nykyinen SM-liiga seuran apuvalmentaja on aloittanut
uransa Juniori-Jukureiden valmennustehtävissä?
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E2-09 joukkue koostuu noin 30 innokkaasta juniorista Mikkelistä ja lähikunnista, sekä suuresta joukosta aikuisia, joiden yhteinen missio on pitää hauskaa jääkiekon parissa.
Toimintaamme tällä kaudella ohjaa teema:
Minä ja Me kasvamme ja kehitymme. Pelaajien itsenäistyminen ja kehittyminen alkaa pienistä asioista.
Tarvitaan luottamusta ja mahdollisuutta aikuisilta,
jotta lapsi oppii ottamaan vastuuta itsestään, harjoittelusta sekä kehittyä aiempaa itsenäisemmäksi.
Samalla joukkuehenki kehittyy edelleen.

Kuvasta puuttuu: Nina Junnonen (Joukkueenjohtaja), Juuso Kokkonen (Valmentaja) Joonatan Räisä, Timo Sutinen (Huoltaja)

Eturivi vasemmalta: Leevi Paasonen, Lauri Räsänen, Rasmus Lehtinen, Joonas Sutinen, Vilho Kunttu, Lenni-Jussi Ripatti, Väinö Saarinen, Rasmus Backman, Otto Junnonen, Paavo Kokkonen,
Aatu Huttunen, Iivo Oinonen, Elias Holappa, Joni Kämppi, Veikka Lahikainen

Keskirivi vasemalta: Eija Paasonen (Rahastonhoitaja), Eemeli Pippuri, Helmeri Hyyryläinen, Daniel Hyvärinen, Jeremias Lahnasalo, Aaro Siidoroff, Aku Koistinen, Joel Lahnasalo, Jere Nissinen,
Elmo Pippuri, Joel Soininen, Sampo Kangaskolkka (Valmentaja)

Takarivi vasemmalta: Marko Kämppi (Huoltaja), Otto Siidoroff (Huoltaja), Sami Kunttu (Huoltaja), Esa Nissinen (Valmentaja), Pasi Pippuri (Vastuuvalmentaja), Jarkko Lahnasalo (Huoltaja),
Teemu Lahikainen (Joukkueenjohtaja)

E-09
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E2-09

Olemme harjoitelleet yhdessä joukkueena toimimista unohtamatta Juniori-Jukureiden arvoja. Tälle kaudelle on tullut myös paljon uutta opeteltavaa,
kun siirryimme isonkentän peleihin. Tämä
muutos on tapahtunut meidän joukkueelta hyvin,
pelaajat ovat omaksuneet säännöt hyvin ja oivaltaneet että syöttämällä kiekko liikkuu nopeammin
kuin kuljettamalla.

ulkopuolella, lisäksi on mahdollisuus osallistua ikäluokkien yhteisille maalivahti-, peli- ja taitojäille.
Toimintamme perustuu Juniori-Jukureiden E2 osaamispolkuun, joukkueessamme ei ole tasoryhmiä eikä pelipaikkoja. Jotkin pelitapahtumat on sovittu
vastustajien kanssa, että pelataan tasoryhmillä, jolloin saamme jokaiselle oman tasoisia otteluita sisältäen onnistumisia ja haasteita. Jokaisen kannustaminen, huomioiminen ja turvallisuuden tunteen
luominen on joukkueemme keskiössä.
Kaukalon ovi on aina avoinna uusille 09:lle, aloittamiskynnys on matalalla. Joukkueessa on jo useamman vuoden mukana olleita konkareita ja vasta harrastuksen aloittaneita.
Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita
testaamaan kuinka hienoa on olla Juniori-Jukuri!
JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Joukkueenjohtajat:
Nina Junnonen, 050 360 7574
Teemu Lahikainen, 044 033 6201

Pelaamme E2 junioreiden aluesarjaa kahdella joukkueella. Lisäksi pelaamme pelitällejä ja turnauksia. Harjoittelemme joukkueena 2-3 kertaa viikossa. Harjoitukset sisältävät oheisharjoituksia jään

Valmennus:
Pasi Pippuri, 040 771 0520

MIKKELI

Jukurit kortilla -10%

(normaalihintaisista tuotteista)

HEIMOVISA 8. Kuka oli ensimmäinen Juniori-Jukurit ry:n palkattu työntekijä?
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Toimihenkilöt vasemmalta: Taina Arola-Parkkinen, Juha Heinikainen, Stanislav Aleksashin, Mikko Rantalankila, Simo Torniainen, Paula Hakkarainen Sippo Seurujärvi, Janne Kankkunen,
puuttuu Paula Ähman

Kuvasta puuttuu: Ville Konttinen, Jami Lehtonen, Veeti Sundberg, Pihla Ikonen

Alarivi vasemmalta: Jehki Kelho, Iivari Himanen, Aatu Hakkarainen, Topias Nurmi, Mauri Rantalankila, Veeti Torniainen, Eetu Liukkonen, Eelis Ripatti, Niilo Tarkiainen, Anton Aleksashin,
Roope Ravolainen, Elmeri Hämäläinen

Keskirivi vasemmalta: Santeri Seurujärvi, Luka Tolvanen, Jaajo Rahkola, Riku Heinikainen, Jasper Parkkinen, Luukas Vartiainen, Einö Åhman, Juho Toivanen, Tomas Hänninen

E-08

Takarivi vasemmalta: Jose Kankkunen, Vili Saarelainen, Jesper Voutilainen, Väinö Paasonen, Huuko Piispa, Tuukka Venäläinen

E1-08
E1-08 joukkue koostuu noin 30 innokkaasta juniorista Mikkelistä ja Kangasniemeltä sekä suuresta joukosta aikuisia, joiden yhteinen missio on pitää
hauskaa jääkiekon parissa. Toimintaamme kuvaa iskulause, Olemme tosissaan mutta ei niin vakavissaan
toimiva joukkue. Joukkueessa on jo useamman vuoden mukana olleita konkareita ja vasta harrastuksen
aloittaneita heimolaisia, mutta kaikki olemme yhtä
Meidän Heimoa!
Olemme harjoitelleet yhdessä joukkueena toimimista unohtamatta Juniori-Jukureiden arvoja. Nyt on toinen kautemme isolla kentällä ja kauden aikana aloitetaan jo vähän tarkemmin miettimään pelipaikkoja
sekä pientä ajatusta jo tulevan kauden sääntömuutoksiin koskien kontaktia vastustajaan. Tällä kaudella
on näkynyt välillä jo hienojakin syöttökuvioita ja välillä ylivoimallakin on nähty kuvion poikasta, vaikka
niitä ei harjoitellakaan.
Seurayhteistyön ansiosta olemme saaneet turvattua
kaikille pelipaikan oman ikäisten joukkueeseen. Pelaamme E1 junioreiden aluesarjaa lohkossa 8A kahdella joukkueella. Lisäksi pelaamme pelitällejä ja turnauksia kauden aikana, vastassa mm. Pelicans, SaiPa,
KooKoo, Diskos, Ketterä, Jokipojat, Blues ja Kiekko laser. Lisäksi teemme tarvittaessa yhteistyötä Warkiks/
PiPS E1 joukkueen apuna, jotta varmistamme pelaaja
määrät ryhmissä.
Harjoittelemme joukkueena 2-3 kertaa viikossa. Harjoitukset sisältävät alku- ja loppuveryttelyn jään

ulkopuolella, lisäksi on mahdollisuus osallistua ikäluokkien yhteisille maalivahti-, peli- ja taitojäille. Peruskuntoharjoittelun tarve kasvaa koko ajan, jotta
jaksamme harjoitukset ja pelitapahtumat. Toimintamme perustuu Juniori-Jukureiden E1 osaamispolkuun, joukkueessamme ei ole tasoryhmiä eikä
pelipaikkoja. Jotkin pelitapahtumat on sovittu vastustajien kanssa, että pelataan tasoryhmillä, jolloin
saamme jokaiselle oman tasoisia otteluita sisältäen
onnistumisia ja haasteita. Kauden suunnitelmiin kuuluu myös osallistuminen Vierumäen turnaukseen, johon on hyvä lopettaa taas kausi.
Jokaisen kannustaminen, huomioiminen ja turvallisuuden tunteen luominen on joukkueemme keskiössä. Kaukalon ovi on aina avoinna uusille 08:lle, aloittamiskynnys on matalalla. Kaikki kiinnostuneet ovat
lämpimästi tervetulleita testaamaan kuinka hienolta
Juniori-Jukurina olo tuntuu!
Terveisin E1-08 joukkueen johtoryhmä
Janne, Taina, Sippo, Simo ja Paula
Olethan rohkeasti yhteydessä, jos haluat mukaan!

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Joukkuenjohtaja:
Janne Kankkunen, 044 475 7063
juniorijukurit08@gmail.com

Tilitoimisto
ATar Tilipalvelu
www.pajutar.fi

Tilitoimisto
ATar Tilipalvelu
www.pajutar.fi
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Juniori-Jukureiden D2-07 joukkue koostuu pojista ja
tytöistä, useista eri paikkakunnista ja kahdesta eri
peliryhmästä. Saimme tälle kaudelle apuja D-tyttö
joukkueesta, jonka pelaajat harjoittelevat sekä pelaavat meidän kanssamme. Tämän lisäksi pelaajia
saapuu joukkueen tapahtumiin Mikkelin lähialueiden lisäksi Kangasniemeltä sekä Pieksämäeltä. Vahvistamme tämän lisäksi jatkuvasti yhteistyötämme
Varkauden suuntaan, josta saamme pelaajia mukaan peliryhmiin sekä järjestämme yhteistyötapahtumia kauden mittaan.

harjoituksissa kuin pelitapahtumissakin. Suuntanamme on urheilijan elämäntapa. Tervetuloa kannustamaan joukkuettamme sekä seuraamaan tapahtumiamme.
Hoki terveisin
Henrik Moilanen
JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Joukkueenjohtajat
Janne Varis, 050 911 7141

Harjoittelemme kolme kertaa viikossa sisältäen alkulämmöt, jään sekä loppu verryttelyn. Valmennuksesta vastaa useat eri valmentajat ja joukkueillamme on valtavan hienot taustajoukot tukena niin

Tarmo Manninen, 050 411 4647
jukuri.jojo@gmail.com

Automation
www.a-jautomation.fi
Autamme asiakkaitamme
tehostamaan tuotantoaan
automaation, ohjelmistojen ja
digitalisoinnin avulla.

Kuvasta puuttuu: Seela Partanen

Eturivi vasemmalta: Jesse Puolakka, Helmeri Hänninen, Jesse Nironen, Roope Taskila, Henrik Moilanen(valmentaja), Matias Moilanen, Jere Kekkonen, Eemil Äikäs, Antti Laakso (valmentaja),
Jani Kellman (valmentaja), Otto-Ville Ojala, Tino Markevitsch, Eetu Hänninen

Keskirivi vasemmalta: Antti Äikäs (valmentaja), Arttu Hänninen (huoltaja), Essi Laitinen, Niilo Kuokkanen, Elias Kellman, Jeanne Puranen, Jonne Kataja, Otto Pylvänäinen, Veeti Varis, Ella Turunen,
Maria Niilo-Rämä, Niilo Ikonen, Krista Kohvakka, Mikaela Nykänen, Niko Manninen, Tarmo Manninen (joukkueenjohtaja), Timo Hämäläinen (huoltaja), Risto-Matti Ojala (valmentaja)

Takarivi vasemmalta: Aki Kataja (huoltaja), Janne Varis (joukkueenjohtaja), Peppi Pippuri, Heidi Holmberg, Oskari Hämäläinen, Akseli Laakso, Timi Säämänen, Paavo Lepistö, Maxim Koltsov,
Nestori Prodaiko, Ronja Parkkonen, Niko Kurki, Verneri Lintunen
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Tehostamme sisälogistiikkaa
Fetch robottien ja IoT -ratkaisujen avulla.

katso lisätietoja: www.a-jautomation.fi

HEIMOVISA 9. Kuka Juniori-Jukureiden pelaaja valittiin vuonna 2013 Pohjola-leirin tähtipelaajaksi?
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Nollakuutosten kausi starttasi kesäkuussa kesäharjoituksilla. Tämä on ensimmäinen kausi jolloin
joukkueella on säännöllistä, ohjattua kesätoimintaa. Jääharjoittelu aloitettiin heinä-elokuun vaihteessa. Kauden alussa joukkueeseen tuli muutoksia
kun osa pelaajista siirtyi vanhempaan ikäluokkaan
ja tyttöpelaajat siirtyivät nuorempaan ikäluokkaan.
Silti joukkueen pelaajalista on pitkä, yhteensä 35
pelaajaa. Myös joukkueen valmennusryhmä vaihtui
osittain.

kauden ensimmäinen turnaus. Kauden päätteeksi
tehdään matka Keski-Eurooppaan ja pelataan kansainvälinen turnaus Etelä-Saksassa. Matkan mahdollistamiseksi joukkue on tehnyt aktiivista varainhankintaa kahden vuoden ajan järjestämällä isoja
turnauksia Mikkelissä ja hoitamalla Liigapelien lipunmyyntiä.
JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Vastuuvalmentaja:
Juuso Vuokio
juuso.vuokio@juniori-jukurit.fi, 040 663 0163

Joukkue pelaa sarjaottelut kahdella joukkueella,
joista toinen AAA ja toinen AA sarjassa. Turnauksiin
osallistumista on viime vuosina alettu vähentää, ja
sama suuntaus jatkuu tällä kaudella. Turnausten sijaan on suosittu pelitällejä ja näitä tapahtumia onkin ollut säännöllisesti ennen ja jälkeen sarjakauden.

Kuvasta puuttuu: Max Syväsalo, Patrik Mannila, Petri Kokko, Markku Lettojärvi, Niina Lettojärvi, Satu Nieminen

Alarivi vasemmalta: Kimmo Himanen (valmentaja), Valtteri Korhonen, Tommi Nieminen, Roope Tirkkonen, Kasimir Savolainen, Leevi Romo, Aatu Roström, Ville Kolehmainen, Elvis Leikas,
Aaron Nousiainen, Iiro Palvimo, Hannu Virtanen (valmentaja)

Keskirivi vasemmalta: Petri Valjakka (vastuuhuoltaja), Jani Tirkkonen (valmentaja), Atro Valjakka, Nooa Nousiainen, Oskari Pohjalainen, Eelis Mattila, Tatu Ikonen, Tuukka Virtanen, Leevi Tiihonen,
Arttu Lettojärvi, Filip Lindström, Niko Luukkanen, Luukas Himanen, Tapio Räsänen, Ville Ikonen (valmentaja), Antti Nousiainen (joukkueenjohtaja)

Takarivi vasemmalta: Lasse Kanerva (valmentaja), Juuso Vuokio (vastuuvalmentaja), Akseli Kanerva, Tuomas Häkkinen, Niilo Himanen, Perttu Kauppinen, Daniel Kinnunen, Lauri Sinivuori,
Viljami Lauhakari, Keimo Vasara, Niklas Wilkman, Veeti Kokko, Hannu Lauhakari (huoltaja), Keijo Vasara (huoltaja)
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Joukkueenjohtajat:
Petri Kokko
petri.kokko@gmail.com, 040 047 6094
Antti Nousiainen
antti.jees.nou@gmail.com, 050 379 0698
Markku Lettojärvi
markku.lettojarvi@gmail.com, 040 738 6268

Vuoden 2020 alkupäivinä tehdään joukkueen kautta aikain ensimmäinen reissu Ouluun, jossa pelataan
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Juniori- Jukureiden C2 ryhmä muodostuu tällä kaudella neljän ikäryhmän pelaajista, 03- 06- syntyneistä.
Näistä myös moni on seurayhteistyöpelaajia KaPasta
sekä PiPS:tä. Pääryhmän muodostavat 05- syntyneet.
Naisten panosta joukkueessa edustaa maalivahti Iida
Korhonen (03s.)

Kuvasta Puutuu : Artur Björninen, Oliver Nieminen, Aapo Rouvinen, Kalle Keisala, Oskari Remes, Pasi Parkkinen (Rahastonhoitaja), Mika Vartiainen (Huoltaja)

Eturivi vasemmalta: Lauri Pöyhönen, Iida Korhonen, Pekka Heikkinen(Valmentaja), Sami Jordan (Valmentaja), Jimi Kontio (A), Topi Korhonen (C), Jussi Hyvärinen (Vastuuvalmentaja),
Jarno Saarelainen (Maalivahtivalmentaja), Niki Heikkinen, Artturi Korhonen

Keskiviri vasemmalta: Jani Nyström( Joukkueenjohtaja), Petteri Mattila (Joukkueenjohtaja), Viljami Mattila, Tuukka Leppänen, Alex Väisänen, Tami Ruuska, Onni Ahonen, Martti Myyryläinen, Nico
Parkkinen (A), Aapo Koivunen, Eetu Kyröläinen, Miska Orbiski, Vilho Helanen, Valtteri Posti, Eetu Koivunen, Kari Myyryläinen (Huoltaja), Pasi Björninen (Huoltaja), Marko Koivunen (Huoltaja)

Takarivi vasemmalta: Leevi Hepo-Oja, Joa Nylund, Aapo Laurikainen, Niklas Vartiainen, Santeri Jordan, Onni Lahtinen, Ville Nikulainen, Matti Butkovskiy, Joona Saarelainen, Nikolai Osipov,
Joika Partti, Veeti Nyström.
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Heidän harjoitteluarkensa rakentuu erilaisista yhtälöistä myös joukkueharjoitusten lisäksi. Osa harjoittelee aamuisin tiistaina ja torstaina Urheiluakatemian
lajiharjoituksissa, osa vielä Akatemian yleisvalmennuksessa. Lisäksi nuoremmat osallistuvat seuran taitojäille iltapäivisin. Seurayhteistyöpelaajat sen sijaan
toteuttavat omia harjoituksia kasvattajaseuroissaan
ja käyvät mahdollisimman paljon myös joukkueen
harjoituksissa viikkotasolla.
Keväällä kun itse astuin vastuuvalmentajan paikalle
olin jo tutustunut ryhmän pelaajiin viime kauden taitojäillä. Ja tässä kohtaa kiitoksen kehu ryhmän edeltävälle vastuuvalmentajalle, muille valmentajille,
johtohenkilöille ja vanhemmille! Pelaajat ovat innostuneita, ja ennen kaikkea hyväkäytöksisiä sekä joukkueessa vallitsee hyvä ilmapiiri.

ensimmäiset kartoitusvaiheet ovat jo tätä kirjoittaessa toteutuneet. Myös tulevia kilpaikäryhmiä ajatellen
on pelaajille tuotu nyt mukaan taktisia- asioita silläkin verukkeella, että välillä voi peleissä ajatus karata
ja epäonnistumisia tapahtua, kun asiat eivät vielä tule selkäytimestä. Kuitenkin niiden omaksuminen nyt
helpottaa tulevaisuuden kilpaurheilussa, kun päästään puhumaan tietyistä rutiinitasoista.
Joukkueen peli-, lajiteknisen-, sekä fysiikkaharjoittelun lomassa pelaajien yksilöllistä harjoittelua ja henkistä valmiutta on pyritty työstämään kuten laajemmalti jo seuran vanhemmissa ikäryhmissä toimitaan.
Esimerkkinä pelien itsearvioinnit, tai omien fysiikkaharjoitusten suunnittelu-, ja toteuttaminen. Näissäkin nämä nuoret ovat ottaneet hienosti vastuuta.
Joten näillä terveisillä, tervetuloa katsomaan C2 ryhmän AAA ja AA- joukkueiden pelejä!
Jussi Hyvärinen
Vastuuvalmentaja

JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT
Joukkueenjohtajat:
Petteri Mattila
045 1438818, mattila.petteri@gmail.com
Jani Nyström
044 9568554, nystrja74@gmail.com

Tällä kaudella joukkueen muut valmentajat ovat:
Pekka Heikkinen, Sami Jordan ja Jarno Saarelainen
(mv valmennus).
Tästä on ollut mukava pohja lähteä rakentamaan
uutta kilpaurheilupolkua. Niistä isoimpana yksilöhaasteena on varmasti alkava Leijona- polku, jonka

Vastuuvalmentaja
Jussi Hyvärinen, 040 7088414

AUTONOSTURIPALVELUITA
www.mikkelinnostajat.fi

Menossa mukana

SHELL RISTIINANTIE
Tervetuloa!

Shell Mikkeli Ristiinantie
Ristiinantie 33, 50100 Mikkeli
helmisimpukka.fi

Timpurinkatu 6–8, 50150 Mikkeli
Avoinna:
ark. 6–22
la 8–22
su 9–22

Heimovisa 10. Kuka Pips-kasvatti pelaa Jukureiden liigajoukkueessa?
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015 178 300

Eturivi vasemmalta: Juuso Partanen, Leevi Tiihonen, Tommi Pitkänen (mv-valmentaja), Verneri Kaasalainen, Janne Vaarasuo (vastuuvalmentaja), Ilari Reinikainen, Aki Lahtinen (valmentaja),
Konsta Hakkarainen, Elias Muinonen

Keskiviri vasemmalta: Jani Lankinen (huoltaja), V-P Timonen (huoltaja), Jesse Manninen, Jesse Leppänen, Jaro Timonen, Iiro Valkonen, Johan Fisk, Juuso Kokko, Veeti Oinonen,
Markku Paajanen (jojo), Väinö Reinikainen (huoltaja)

Takarivi vasemmalta: Joona Paajanen, Aapo Kontinen, Ville Lankinen, Jonne Pulkkinen, Miko Pastinen, Tuukka Matikainen, Juho Tikkanen, Wiljami Kanerva, Mio Kautonen
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Jukurit C1 aloitti harjoittelun toukokuun alussa
uuden valmennuksen alaisuudessa. Kesäkauden
tärkeimpinä tavoitteina olivat joukkueen yhtenäistäminen, harjoittelukulttuurin luominen sekä
urheilijan elämäntapojen opettamisen aloittaminen. ”Alkujärkytyksen” jälkeen joukkueen arki lähti rullaamaan sujuvasti ja pelaajat sitoutuivat toimintaan erinomaisesti. Kesätauon jälkeen jäälle
palattiin heinäkuun lopussa, josta lähtien joukkue
on harjoitellut neljästi viikossa ja pelannut joka viikonloppu.
Talvikauden harjoittelun ja pelaamisen päätavoitteena on pelaajien fysiikan ja lajitaitojen kehittäminen sekä pelillisten asioiden opettaminen yksittäisen pelaajan toiminnasta viisikkopeliin. Joukkueen
toimintaa ohjaavat kauden alussa asetetut arvot,
jotka ovat kunnioitus, rohkeus ja kova työnteko.
Käytännössä arvot näkyvät toisten ihmisen kunnioittamisena ja huomioon ottamisena niin jäällä
kuin sen ulkopuolella, kannustamisena rohkeaan
pelaamiseen sekä korkeana vaatimustasona jokapäiväisessä tekemisessä.

Joukkue pelaa syksyllä C-nuorten Mestis-karsintaa
ja tulostavoitteena on varmistaa paikka C-nuorten
Mestiksessä kevätkaudelle. Ensimmäinen puolikas
sarjasta sujui erinomaisesti, kun kausi alkoi viiden
pelin voittoputkella. Kirjoitushetkellä karsintasarjaa on pelattu 14 ottelua ja Jukurit C1 johtaa omaa
lohkoaan, ja joukkueen pelaajat miehittävät pistepörssin kaksi kärkisijaa, yhteensä neljän pelaajan
ollessa kärkikymmenikössä. ”Pojat ovat lähteneet
erinomaisesti hommaan mukaan ja sitoutuneet
joukkueen arkeen, harjoitteluun ja pelaamiseen
ihailtavalla tavalla. Jokainen pelaaja yrittää koko ajan parhaansa ja joukkueeseen on syntynyt
tervettä kilpailua poikien kannustaessa toisiaan”,
kommentoi joukkueen päävalmentaja Janne Vaarasuo.
JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Joukkueenjohtaja:
Markku Paajanen
markku.paajanen@dustec.fi, 050 341 9024

MEILTÄ ILMALÄMPÖPUMPUT
ASENNETTUINA
Saatavilla myös ilmalämpöpumppujen
huoltopalvelu!

Pyydä
ILMAINEN
tarjouskäynti!

Lisää tilaa puhtaudelle

Minkä
myymme, sen
huollamme.

www.mikkelinpesula.fi

Myös: ilmalämpöpumput
ilma-vesilämpöpumput
maalämpöpumput

Avain uuteen kotiin

PAIKALLINEN ON PARAS

Tutustu asuntotarjontaamme

HP-Putki Oy

www.valiokoti.fi

Porrassalmenkatu 4, 50100 MIKKELI
Avoinna ma–to 10–16, pe 10–15
Hannu Pöntinen 040 5263465
hpputki@surffi.fi
Olli Pöntinen 040 7451580
www.ivtmikkeli.fi

Kysy lisätietoja: Rakennustoimisto Valiotalo Oy
Linnankatu 5, Mikkeli • Mika Rossi, p. 050 307 3347

Heimovisa 11. Kuka 70-luvulla syntynyt Jukureiden kasvatti on pelannut liigaa maalivahtina?
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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 vastaanottaminen;
paljon isoja asioita, jotka tuo tullessaan tulevaisuuden
tekijöitä jos ei jääkiekon parissa niin sitten työelämässä.
Jääkiekko, koulu, kaverit ja tyttöystävät sekä lepo ja monipuolinen ja säännöllinen ruokailu.. . Näiden sovittaminen jokapäiväiseen elämään ja oikeanlainen suhtautuminen niihin kuuluu myös voimakkaasti poikien päiviin.

periksiantamattomuus, keskittyminen ja itsekuri. Tavoite on kova ja vaativa, sekä toteutuessaan ainutlaatuista Jukurit-polulla. Kun päämäärää muistaa tarkastella
suurena mahdollisuutena, eikä uhkana tai painolastina, kaikki on mahdollista. Tärkein tavoite ja päämäärä
on kuitenkin jokaisen yksilön kehittyminen sekä laadukkaan arjen vaaliminen.
Joukkueellinen mahtavia tyyppejä, huikeita persoonia!
”it´s not the team with best players that win. It´s the
players with the best team that wins!!”
-B-juniorit johtoryhmäJOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Valmentajat Tommo Nukari
tommo.nukari@juniori-jukurit.fi, 044 9766 691
Aki-Petteri Pöyry
ap-poyry@gmail.com, 050 3770 451

Joukkueen yhteisiin määrätietoisiin tavoitteisiin kuuluu
tällä kaudella B-nuorten alempi SM-sarja. Tätä tavoitetta
kohti joukkue lähtee yhteisillä pelimerkeillä, joista jokainen yksilö on vastuussa: itseluottamus, halu, motivaatio, ahkeruus, kilpailullisuus, sitoutuminen, yritteliäisyys,

Poissa: Elmeri Nikulainen, Niina Pöntinen (Joukkueenjohtaja)

Eturivi vasemmalta: Tom Turkulainen, Leevi Kukkasniemi, Juho Järvelä, Aki-Petteri Pöyry (Valmentaja), Niko Kauppinen, Tommo Nukari (Vastuuvalmentaja), Heikki Lappi, Konsta Orelma,
Teemu Pulkkinen (Valmentaja), Joel Torniainen

Keskirivi vasemmalta: Ari Myyryläinen (Huoltaja), Stepan Nemec, Jens Malmstedt, Johan Fisk, Thomas Tarvainen, Lucas Pirjetä, Saku Järvenpää, Arttu Saikkonen, Eetu Kontio, Verneri Arkko,
Jorma Liukko (Huoltaja)

Takarivi vasemmalta: Jani Utriainen, Sayam Limtong, Veeti Pulkkinen, Jonne Pulkkinen, Arttu Honkavuo, Miko Pastinen, Valtteri Haataja, Paavo Riipinen, Sampsa Huoponen, Eetu Tiusanen

B-NUORET
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B-nuoret

Teemu Pulkkinen
teemu.pulkkinen@valoe.com, 040 7627 165
Joukkueenjohtaja Niina Pöntinen
niina.pontinen@sok.fi, 044 7913 949

Draivia
joukkuepeliin!
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A-nuoret
Jukureiden A-nuorten kausi on lähtenyt käyntiin huhtikuussa, jolloin joukkue aloitti kesäharjoittelun. Joukkue harjoitteli juhannukseen asti yhteisharjoittelulla,
jonka jälkeen siirryttiin omatoimiselle kesäharjoittelujaksolle. Pelaajat palasivat elokuun alussa yhteisiin harjoituksiin, ja kausi alkoi siitä toden teolla käyntiin, 5 harjoitusottelun ja 34 alkusarjaottelun mittainen pätkä on
tällä hetkellä menossa. Joukkue tavoittelee 18 joukkueen alkusarjasta 10 parhaan joukkoon pääsyä ja sitä
kautta kevätkausi olisi ylemmässä nuorten SM-liigasssa ja mahdollistaisi playoff kevään.

Tervetuloa kaikki heimolaiset seuraamaan nuorten
vauhdikkaita pelejä Ikioma areenalle.
Hyvää kiekkokautta kaikille Junioreille.
Marko Kauppinen
A-nuorten vastuuvalmentaja
JOUKKUEEN YHTEYSTIEDOT:
Joukkueenjohtaja
Ilkka Vaarasuo
044 735 3854, ilkka.vaarasuo@jukurit.fi

Mikkeliläislähtöisten pelaajien määrä on ollut kasvavaa
ja Juniori-Jukureiden eteenpäin pyrkivä työ alkaa tuottaa pelaajia omasta seurasta A nuorten SM-liiga tasolle. Pyrimme erittäin ammattimaisen ja määrätietoisen
harjoittelun kautta kehittämään ja kasvattamaan pelaajia seuraavalle tasolle. Arki on se joka ratkaisee, päivät ovat pojille pitkiä sillä koulun, harjoittelun ja pelien
yhdistäminen vaatii isoa sitoutumista.

Päävalmentaja
Marko Kauppinen
040 530 6715, marko.kauppinen@jukurit.fi
Valmentaja
Teemu Suokas
040 139 5379, teemu.suokas@jukurit.fi

Asiakaspalvelu p. 010 327 2940
www.toimintakeskus.fi
✓ Uusiotuotteet
✓ Kierrätyspalvelut
✓ Tilaustuotteet
✓ Nouto- ja vientipalvelut
✓ Kierrätystuotteet ✓ Kiinteistö- ja
ympäristöpalvelut

www.samihyyrylainen.fi • 0500 795 308

-Suunnittelusta asennukseen-

Kalustamista 20 vuotta!
• Keittiöt
• Yksilölliset
kokopuukalusteet
• Puusepäntyöt
• Liukuovikomerot
• Suunnittelu
• Asennuspalvelu

A-NUORET

Kimmo Hämäläinen
Pulttikatu 1, Mikkeli
puh. 050 352 8896 • www.projoinery.fi

Heimovisa 12. Kuka Jukureiden kasvatti on voittanut SM-liigan tulokkaiden maalipörssin?
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VetuloA

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 pakettipalvelut | Osto+nosto | junaliput
lahjakortit ja paljon, paljon muuta!
Palveluvalikoima vaihtelee hieman kioskeittan.

Tervetuloa täyden palvelun
R-kioskeille!

mikkelin seudun r-kioskit

Katso KiosKien tiedot ja auKioloajat: www.r-KiosKi.fi

HEIMOVISAN VASTAUKSET
1. Iivo Hokkanen, HPK kausi 2005-2006.
2. 5 pelaajaa. Marko Kauppinen (Philadelphia 		
Flyers, 1997 ), Eero Kilpeläinen (Dallas Stars, 2003 ),
Mikko Kokkonen (Toronto Maple Leafs, 2019) Leevi
Aaltonen (New York Rangers, 2019) Henri Nikkanen (
Winnipeg Jets, 2019)
3. 880 runkosarjapeliä ja 121 Playoff ottelua.
Yhteensä 1001 liigapeliä.
4. Juniori-Jukurit ry on rekisteröity vuonna 2003.
5. Mikko Nevanoja, vuonna 2001 Turun Kupittaalla
3-4 voittomaali Tutoa vastaan, viidennessä pelissä.
6. Erno Ripatti, Ketterä vuonna 2019.
7. Juuso Hahl aloitti valmennusuransa JunioriJukureissa. Nykyinen Jukureiden liigajoukkueen
apuvalmentaja.
8. Petteri Väkiparta, Valmennuspäällikkö. Toiminut
jatkossa mm. Blues liigajoukkueen apuvalmentajana
sekä DEL liigassa apuvalmentajana.
9. Jerry Turkulainen vuonna 2013 Pohjola leirin
Tähtipelaaja.
10. Ville Leskinen
11. Tero Leinonen, Jyp kausi 2001-2002.
12. Kimmo Salminen 18 maalia kaudella 93-94, jakoi
maalipörssin voiton Juha Lindin kanssa.

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

Iloja koko perheelle
keskellä kaupunkia.
Viihteen monitoimitilassa keilaradat ja muut kaveripelit
kauppakeskus Akselin alakerrassa.

• 8 keilarataa
• Biljardi & Darts
• Viileitä juomia
• Pieniä purtavia
• Sauna ja kokoustila

keilakukkomikkeli.fi

Verkkokauppamme
palvelee 24/7

0444915021 • varaavuoro.fi/keilakukkomikkeli
MA-TI 10-21 • KE-TO 10-22 • PE-LA 10-01 • SU 12-18

mainospuu.com

015 415 0500
info@mainospuu.com

Automyynti:

Huolto:
Tuomo Härkönen
0440 321 731
tuomo.harkonen@etukone.ﬁ

